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medycyna
Przychodząc do lekarza
pacjent oczekuje
pomocy i zrozumienia.
Polak przyjeżdżający
do Wielkiej Brytanii
spotyka się z wieloma
standardami, z którymi
do tej pory nie miał
do czynienia.

„„

dr Maciej Zatoński
jest absolwentem wrocławskiej Akademii
Medycznej, naukowcem, wykładowcą i
nauczycielem akademickim. Specjalizuje się w
chorobach uszu, nosa, gardła i krtani, chirurgii głowy
i szyi, leczeniu uzależnienia od tytoniu, leczeniu
zaburzeń słuchu, snu i chrapania u dorosłych i dzieci.
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Powszechne jest stwierdzenie, że w „Anglii wszystko
leczy się paracetamolem”.
Co w takim razie zrobić, gdy
potrzebna jest pomoc specjalisty?
Każdego dnia pacjenci szukający pomocy
lekarza zgłaszają się do przychodni w Londynie. Niejednokrotnie spotyka ich rozczarowanie, gdyż to do czego
byli przyzwyczajeni w Polsce,
teraz jest tylko miłym wspomnieniem o służbie zdrowia.
To jednak tylko złudzenie. Są
przecież w Londynie placówki, w których można spotkać
dobrych specjalistów, którzy
pomogą wrócić do zdrowia.
My Medyk to placówka,
która powstała z myślą o osobach, dla których najważniejsze są jakości obsługi i komforcie otoczenia. Połączenie
tych dwóch czynników pozwala pacjentom poczuć się
lepiej od pierwszych chwil pobytu w klinice. Jakich specjalistów można tam spotkać?
Zacznijmy od początku. My
Medyk to centrum medyczno-stomatologiczne na najwyższym poziomie. Szeroki
zakres specjalności pozwala
znaleźć pacjentowi odpowiedź na wiele dolegliwości.
Jedną z nich są problemy
stomatologiczne. Nie trzeba
nikogo przekonywać, że gdy
boli ząb chciałoby się uzyskać
szybką pomoc. Ból to sygnał,
że z zębem dzieje się coś niedobrego. Tylko dobry stomatolog jest w stanie pomóc
w takiej sytuacji. Takim też
lekarzem jest doktor Sebastian Kwiatkowski – wybitny
specjalista do spraw leczenia
kanałowego i reendo. Połączenie jego doświadczenia i
najnowszych technologii stomatologicznych pozwala na
uzyskanie szybkiej pomocy.

a

dr Grzegorz Pośpiech

Dobry lekarz

„„

Dzięki spektrum możliwości, z którymi pacjent
spotyka się w klinice nie trzeba szukać kolejnych
miejsc, w których uzyska się pomoc. Należy tylko
zadać sobie pytanie, a mianowicie co ceni się
w kontakcie z lekarzem?

dzięki któremu wypełnienie
pełnoceramiczne można uzyskać w ciągu jednej wizyty.
Jeżeli pacjentowi zależy na
czasie i komforcie – odbudowa zęba może nastąpić w
ciągu jednej wizyty.
Kolejną, szczególnie wymagającą grupą pacjentów
są panie, które wybierają się

Najczęściej jednak do lekarza
zgłaszamy się z problemami
codziennymi takimi jak infekcje
dróg oddechowych,
czy krwawieniami z nosa.
To problem, który chciałoby
się rozwiązać od razu.

Doktor przy użyciu mikroskopu może w sposób
perfekcyjny oczyścić miejsca,
w których pojawiła się tkanka próchnicza. To bardzo
ważne, aby problemy nie powróciły. To nie ostatnia niespodzianka, z którą pacjent
ma do czynienia na fotelu
stomatologicznym. My Medyk stawia na wygodę i zadowolenie pacjenta. Z takim
też zamiarem pojawił się CEREC – nowoczesny system
odbudowy stomatologicznej,

na wizytę u ginekologa. Żadnej z nich nie trzeba przekonywać, że sytuacja, w której
ktoś obcy ogląda najbardziej
intymne części ciała nie jest
przyjemna. Może być jednak
inaczej. Dobry lekarz, z dużym doświadczeniem, który
potrafi rozmawiać z pacjentką to sposób na rozładowanie stresu. Doktor Grzegorz
Pośpiech wie, coś o stresie
jaki potrafi przeżywać pacjentka podczas wizyty u ginekologa. W swojej 25-letniej

karierze zawodowej miał do
czynienia z wieloma paniami,
które obawiały się wizyty u
ginekologa. Dzięki swojemu
doświadczeniu doktor potrafi ten stres niwelować. Jest
doskonałym diagnostą i specjalistą ultrasonografii. Jego
wiedza na temat ginekologii i
położnictwa, to wynik wiedzy
zdobytej na studiach i wielu
szkoleń, dzięki którym wie
wszystko o najnowszych metodach leczenia i diagnostyki.
Pozwala poczuć się pacjentce
bezpiecznie i komfortowo.
Najczęściej jednak do lekarza zgłaszamy się z problemami codziennymi takimi jak
infekcje dróg oddechowych,
czy krwawieniami z nosa. To
problem, który chciałoby się
rozwiązać od razu. Jest na to
sposób. Konsultacja z laryngologiem może okazać się sposobem, żeby szybko pozbyć
się przykrych dolegliwości. W
My Medyk takim specjalistą
jest doktor Maciej Zatoński.
Uznany i ceniony autorytet
w dziedzinie laryngologii. Z
bogatym doświadczeniem nie
tylko w zakresie leczenia, ale
również wieloma publikacjami naukowymi traktującymi o
chorobach laryngologicznych.
Czasami potrzebny jest kontakt z lekarzem rodzinnym.
I w tym wypadku My Medyk

nie pozostawia pacjenta samego. Dr Tomasz Grela, specjalista medycyny rodzinnej
i chorób wewnętrznych to
kolejna postać, którą może
pochwalić się przychodnia.
Dzięki temu, że posiada dwie
specjalizacje może pomóc pacjentom skarżącym się na wiele
dolegliwości.
Każdy specjalista w My
Medyk to lekarz, któremu
można przypisać kilka cech:
doskonałą wiedzę medyczną,
zaangażowanie w leczenie pacjentów, sumienność i z pewnością bogate doświadczenie.
Dzięki szerokiemu spektrum
możliwości, z którymi pacjent
spotyka się w klinice nie trzeba szukać kolejnych miejsc,
w których uzyska się pomoc.
Należy tylko zadać sobie pytanie, a mianowicie co ceni
się w kontakcie z lekarzem?.
Jeżeli jest to szybka i fachowa
pomoc, to warto sprawdzić
My Medyk. To wybór, którego
pacjent nie będzie żałował. r

dr Tomasz Grela
ukończył w roku 1997 Wydział Lekarski Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób
wewnętrznych uzyskał w 2000 roku,
a następnie w roku 2003 uzyskał specjalizację
II stopnia w dziedzinie medycyny rodzinnej.

dr Grzegorz Pośpiech
ginekolog i położnik z 25 letnim doświadczeniem
w praktyce zarówno szpitalnej jak i prywatnej.
Jego zainteresowania jak i kierunek rozwoju
zawodowego obejmują przede wszystkim
ultrasonografię. Ukończył wiele szkoleń w zakresie
ultrasonografii ogólnej, ginekologicznej i położniczej.

My Medyk
My Medyk Dental
and Medical Centre
tel. 0208 997 9191
www.facebook.com/
mymedyk

dr Sebastian Kwiatkowski
jest specjalistą w dziedzinie stomatologii i
endodoncji. Ukończył wydział stomatologii
Pomorskiej Akademii Medycznej. Pracuje z
użyciem mikroskopu, a także w swojej pracy
wykorzystuje najnowsze technologie.

