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dr ARTUR JAWORSKI
koordynator szpitala Cito Care
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Specjalista z zakresu anestezjologii i intensywnej  terapii, ukończył 
studia z zakresu medycyny bólu, nauczyciel akademicki. Z jego 
szerokich kompetencji korzystały placówki, takie jak Wojewódzki 
Szpital Dziecięcy w Toruniu, Szpital Uniwersytecki Nr 1 w Bydgoszczy, 
Szpital MSW w Bydgoszczy, obecnie również Regionalny Szpital 
Specjalistyczny w Grudziądzu. Zajmuje się wykonywaniem znieczuleń 
ogólnych i przewodowych do szeregu procedur chirurgicznych 
u pacjentów dorosłych oraz dzieci (włącznie z zastosowaniem 
innowacyjnej techniki obrazowania USG). Wieloletnie doświadczenie 
w praktyce operacyjnej przekłada się na wysoki standard usług 
i bezpieczeństwo pacjenta podczas przeprowadzanych zabiegów.

SZYBKI POWRÓT DO ZDROWIA I KOMFORT NASZYCH PACJENTÓW TO GŁÓWNE CELE 
JAKIE STAWIA SOBIE ZESPÓŁ CITO CARE SZPITALA LECZNIC CITOMED.
NASZYM ZAPLECZEM SĄ NOWOCZESNA APARATURA I ŚWIATOWE TECHNOLOGIE 
 WYKORZYSTYWANE W NASZEJ PLACÓWCE, KTÓRE PRZEKŁADAJĄ SIĘ NA GWARAN-
CJĘ KOMFORTU I BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW. POSIADAMY DWIE NOWOCZEŚNIE 
WYPOSAŻONE SALE OPERACYJNE ORAZ KOMFORTOWE SALE POOPERACYJNE, 
UMOŻLIWIAJĄCE WYKONYWANIE PRECYZYJNYCH I MINIMALNIE INWAZYJNYCH ZA-
BIEGÓW, PO KTÓRYCH PACJENCI SZYBKO WRACAJĄ DO NORMALNEJ AKTYWNOŚCI.
CAŁOŚĆ POD KIEROWNICTWEM DOKTORA ARTURA JAWORSKIEGO – KOORDYNATORA 
SZPITALA CITO CARE.
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OPERATORZY ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH

dr n. med. ŁUKASZ PACZESNY 
koordynator Orvit Clinic
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Posiada bardzo duże doświadczenie w leczeniu artroskopowym stawów kolano-
wych, barkowych, biodrowych i skokowych. Jako jeden z niewielu specjalistów 
w Polsce wykonuje zabiegi szycia więzadeł krzyżowych (ACL Internal Bracing 
oraz Ligamys), rekonstrukcje artroskopowe stawów biodrowych, czy endoskopie 
nerwów. Posiada akredytację ESSKA Teacher przyznawaną przez Europejskie 
 Towarzystwo Traumatologii Sportowej, Chirurgii Kolana i Artroskopii. Jest autorem 
prac naukowych w najlepszych czasopismach naukowych na świecie. Z jego 
doświadczenia od wielu lat korzystają czołowi biegacze w kraju oraz liczne kluby 
sportowe, m.in: Zawisza Bydgoszcz, Anwil Włocławek, Rosa Radom czy Łucznicz-
ka Bydgoszcz.

KOLUMNA ARTROSKOPOWA 
WOLF/SMITH&NEPHEW

dr n. med. KAMIL GRABOŃ
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu 

Specjalizuje się w leczeniu małoinwazyjnym osób aktywnych. W zespole Orvit 
Clinic odpowiada za rozwój innowacyjnych metod ortobiologicznych, takich jaki 
terapia komórkami macierzystymi, sekwencyjne leczenie inhibitorem Interleukiny 
(IL1-RA) czy osoczem bogatopłytkowym (PRP). Prowadzi długofalowe badania 
naukowe nad wpływem artroskopowego szycia łąkotek na stabilność stawu 
kolanowego. Regularnie szkoli się w najlepszych ośrodkach na świecie. Posia-
da duże doświadczenie w najbardziej zaawansowanych procedurach artrosko-
powych takich jak odtwarzanie więzadeł krzyżowych metodą Internal Bracing 
(ACL/PCL), szycie łąkotek czy zastosowanie membran hialuronowych do lecze-
nia ubytków chrząstki.

dr MIRON TERMANOWSKI
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Dysponuje ogromnym doświadczeniem w endoprotezoplastyce stawów oraz 
zaawansowanym leczeniu artroskopowym kolana, barku oraz stawu skokowe-
go. Swoją wiedzę regularnie poszerza w trakcie szkoleń i konferencji w kraju i za 
granicą. Był pionierem w Polsce w zakresie małoinwazyjnego leczenia uszkodzeń 
ścięgna Achillesa pod kontrolą obrazu USG. W szeroki zakres jego kompeten-
cji wpisują się również korekcje deformacji w obrębie stopy (np. haluksów) oraz 
 leczenie schorzeń ręki, w tym zespołu cieśni nadgarstka.

Ortobiologia: komórki macierzyste, IL1-RA, PRP.
Artroskopia stawu kolanowego: szycie i przeszczepy łąkotek, leczenie 
uszkodzeń chrząstki nowoczesnymi biomateriałami. Szycie i rekonstrukcje 
więzadeł krzyżowych kolana (ACL i PCL) przy użyciu innowacyjnych metod 
oraz implantów (Ligamys, Internal Bracing).
Artroskopia stawu barkowego: rekonstrukcje stożka rotatorów i obrąbka sta-
wowego.
Artroskopia stawu biodrowego: rekonstrukcje obrąbka stawowego, leczenie 
konfliktu udowo-panewkowego. Artroskopia stawu skokowego.
Endoprotezoplastyka stawów.
Korekcje deformacji stóp: paluch koślawy (Halluksy, palce młoteczkowate).
Chirurgia ręki: zespół cieśni nadgarstka, zespół kanału nerwu łokciowego, 
uszkodzenia ścięgien.
Rekonstrukcja ścięgna Achillesa, endoskopowe leczenie zapalenia ścięgna 
Achillesa.
Leczenie autogennymi czynnikami wzrostu.
Zabiegi wykonywane są technikami małoinwazyjnymi, a pobyt w szpitalu 
skrócony jest do minimum. Po artroskopii czy halluksach pacjent udaje się 
do domu dzień po zabiegu, w przypadku endoprotezoplastyki następuje to 
zwykle w piątej dobie po operacji. 
Dzięki najnowocześniejszym znieczuleniom pod kontrolą USG, możliwa jest 
rehabilitacja bez bólu nawet w kilka godzin po operacji.

ZABIEGI ORTOPEDYCZNE 
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dr n. med. JAN ZABRZYŃSKI
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Specjalizuje się w ortopedii rekonstrukcyjnej w obrębię stawu kolanowego, sko-
kowego i barku. Przeprowadza głównie zabiegi artroskopowe oraz mini-inwa-
zyjne. Szczególny obszar zainteresowań to leczenie operacyjne ostrych urazów 
oraz chorób przeciążeniowych ścięgien (tendinopatii) i przyczepów ścięgien 
(entezopatii). Regularnie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w międzynarodo-
wych sympozjach i kongresach, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w ra-
mach kursów i szkoleń. Oprócz pracy klinicznej zajmuje się badaniami naukowy-
mi, w 2018 roku obronił doktorat z wyróżnieniem. Jest autorem i współautorem 
szeregu publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych oraz recen-
zentem prac.

dr ŁUKASZ MICHALSKI
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Od początku kariery zawodowej związany z ortopedią i traumatologią sporto-
wą – artroskopiami oraz operacjami naprawczymi mięśni, ścięgien i więzadeł. 
Doświadczenie w ortopedii sportowej zdobywał podczas codziennej pracy ze 
sportowcami – profesjonalistami oraz amatorami. Odbył miesięczny staż zagra-
niczny w Stolzalpe (Austria) – chirurgia kolana. Był lekarzem Reprezentacji Polski 
w Mistrzostwach Świata (Lekka Atletyka Bydgoszcz U-20 2016), lekarz klubowy 
Klubu Koszykarskiego Astoria Bydgoszcz (2021 –  obecnie), lekarz PZPN. 
W przeszłości wielokrotnie zdobywał Mistrzostwo Polski w skoku o tyczce. 10 za-
wodnik Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 – skok o tyczce.

dr JAN MAZUR
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób  narządu ruchu u dzieci i dorosłych.
Zakres przeprowadzanych operacji: korekcja stopy płasko-koślawej u dzieci – 
małoinwazyjna metoda założenia implantu biodegradowalnego Calcaneo 
Stop, korekcja osi kończyny u dzieci (koślawość  i szpotawość kolan) – małoinwa-
zyjna metoda założenia płytki 8-plate (blokowanie chrząstki wzrostowej), przy-
kurcz ścięgna Achillesa: wydłużenie ścięgna, wydłużenie na poziomie rozcięgna 
mięśnia brzuchatego łydki, usunięcie wyrośli kostnej, ganglionu, materiału ze-
spalającego kości, przykurcz Dupuytrena, zespół cieśni nadgarstka – uwolnienie 
nerwu pośrodkowego, operacja zespołu rowka nerwu łokciowego, korekcyjna 
palucha koślawego, operacja korekcyjna palca młoteczkowatego, operacja 
korekcyjna deformacji V kości śródstopia, zwężające zapalenie ścięgien zgina-
czy (palec trzaskający) Choroba de Quervaina, usunięcie guzka tkanki podskór-
nej, usunięcie operacyjne torbieli dołu podkolanowego (torbieli Bakera), usunię-
cie kaletki przedrzepkowej, usunięcie kaletki łokciowej, operacja wrastających 
paznokci.

dr PIOTR NIEDZWIECKI 
specjalista ortopedii i itraumatologii narządu ruchu 

Ukończył Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy (2016).
Rozpoczął specjalizację w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii w Oddziale Orto-
pedyczno-Urazowym i Onkologii Narządu Ruchu w Wojewódzkim Szpitalu Zespo-
lonym w Toruniu (2018).
Nieustannie poszerza zakres swojej wiedzy uczestnicząc w kursach i konferen-
cjach. Zajmuje się leczeniem schorzeń kolana, barku, stawu skokowego i ręki, 
leczeniem złamań, chorób przeciążeniowych ścięgien, neuropatii obwodowych 
(zespół kanału nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego), urazami narządu 
ruchu u dzieci, diagnostyką ultrasonograficzną narządu ruchu.

OPERATORZY ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH OPERATORZY ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH

dr n. med KAROL ELSTER
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu 

Doktor specjalizuje się w endoprotezoplastyce stawów, chirurgii ręki oraz chirurgii urazowej. Swoją wiedzę i doświad-
czenie zdobywał na licznych kursach, konferencja i stażach w Polsce i za granicą. W 2015 r. uzyskał tytuł Specjalisty 
Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu a w 2017 r. tytuł Doktora Nauk Medycznych. Aktualnie przygotowuje się do 
egzaminu specjalizacyjnego z zakresu Medycyny Sportowej. Dodatkowo jest wykładowcą międzynarodowej ortope-
dycznej fundacji AO oraz współtwórcą i wykładowcą licznych szkoleń.
Na co dzień pracuje w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym w Rypinie i w Klinice Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
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dr PAWEŁ SOCHA
specjalista położnictwa i ginekologii 

dr n. med. SZYMON BEDNAREK 
specjalista położnictwa, ginekologii i perinatologii

Poza przeprowadzaniem specjalistycznych badań prenatalnych i konsultacji 
perinatologicznych, swoje doświadczenie i kompetencje wykorzystuje w trakcie 
operacji laparoskopowych (torbiele jajników, amputacja trzonu macicy, dia-
gnostyka i leczenie niepłodności), histeroskopii, wysiłkowego nietrzymania mo-
czu, plastyki ścian pochwy i diagnostyki niepłodności.

APARAT USG FIRMY ESAOTE

ZABIEGI GINEKOLOGICZNE 
OPERACJE DIAGNOSTYCZNE – łyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy, 
pobranie wycinków z szyjki macicy lub sromu do badań laboratoryjnych, 
diagnostyczna konizacja szyjki macicy, diagnostyczna histeroskopia, dia-
gnostyczna laparoskopia i nakłucie zatoki Douglasa.
OPERACJE TERAPEUTYCZNE – histeroskopia, operacje lecznicze wysiłkowego 
nietrzymania moczu, operacje lecznicze zaburzeń statyki narządów płcio-
wych, konizacja szyjki macicy, wycięcie mięśniaków, laparoskopowe usu-
nięcie trzonu macicy, operacyjne leczenie torbieli gruczołu Bartholina, ope-
racje przydatków, usuwanie zrostów w jamie otrzewnej.
Większość zabiegów i operacji ginekologicznych wykonywana jest techni-
ką laparoskopową, histeroskopową lub pochwową – przy użyciu najnowszej 
aparatury endoskopowej. Ma to na celu nie tylko minimalizację powstania 
blizny na skórze, ale przede wszystkim ograniczenie dolegliwości bólowych 
w przebiegu pooperacyjnym oraz pozwala szybko powrócić do codzien-
nych zajęć. 
Zabiegi wykonywane są w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub łącząc 
obie metody w zależności od wskazań medycznych. Zapewniony jest wtedy 
komfort pacjentki oraz zachowane bezpieczeństwo, a dzięki indywidualnej 
i kontrolowanej terapii przeciwbólowej dolegliwości pooperacyjne ograni-
czone są do minimum.

OPERATORZY ZABIEGÓW GINEKOLOGICZNYCH
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dr n. med. PATRYCJA KREPSKA
specjalista położnictwa i ginekologii

dr MICHAŁ ZIEMNIARSKI 
specjalista położnictwa i ginekologii
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BIOPSJA MAMMOTOMICZNA 

dr JACEK HOFFMAN
specjalista chirurgii onkologicznej

dr WOJCIECH KRZEMIŃSKI
specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Ukończył Gdański Uniwersytet Medyczny w 2013 r. W trakcie szkolenia specjali-
zacyjnego rozwijał się zwłaszcza w kierunku diagnostyki obrazowej piersi biorąc 
udział w licznych konferencjach, kursach w kraju i za granicą. Brał udział również 
w kilku warsztatach praktycznych w zakresie biopsji mammotomicznych – zabieg 
ten wykonuje obecnie w Szpitalu Cito Care.

Biopsja mammotomiczna, czyli biopsja gruboigłowa wspomagana próżnią. 
To mało inwazyjny, bezbolesny i komfortowy zabieg polegający na wycię-
ciu w całości wykrytych zmian lub pobraniu wycinków z podejrzanego guza 
w celu diagnostyki, całość odbywa się pod kontrolą USG.

 mało inwazyjna i bezbolesna
 znieczulenie miejscowe
 trwa jedynie 30 minut
 niewielkie nacięcie ok. 4-5 mm
 pod kontrolą USG
 możliwość pozostawienia znacznika
 zabieg refundowany przez NFZ
 możliwość wycięcia zmian do 5 cm
 zmiany złośliwe konsultowane 

 przez chirurga onkologicznego

RAK PIERSI to najczęstszy nowotwór złośliwy u kobiet. Ryzyko wystąpienia 
nowotworu zależy od wielu czynników, zaledwie około 5-10% ma charakter 
dziedziczny.
Szacuje się, że w Polsce jest około 100 000 nosicielek mutacji genu BRCA1 
i BRCA2. U nosicielek mutacji tych genów życiowe ryzyko wystąpienia raka 
piersi wynosi od 45-87%, a raka jajnika 15-27%.
Obustronna profilaktyczna mastektomia redukuje ryzyko zachorowania na 
raka piersi aż do 90-95% u kobiet z grupy wysokiego ryzyka. Może być wyko-
nana u pacjentek od 25 roku życia.
Dzięki nowoczesnym technikom chirurgicznym w naszym szpitalu podczas 
profilaktycznej mastektomii nie odcina się mięśnia piersiowego większego. 
Po usunięciu gruczołu piersiowego implant pokrywa się wchłanialną siatką 
lub matrycą kolagenową. W konsekwencji tego nie występuje potrzeba po-
dawania dużej ilości leków przeciwbólowych, a także następuje przyśpie-
szony powrót do aktywności zdrowotnej i zawodowej. W trakcie jednego 
zabiegu istnieje możliwość powiększenia piersi lub skorygowania asymetrii, 
dzięki czemu piersi będą wyglądały naturalnie.

MASTEKTOMIA PROFILAKTYCZNA

dr n. med. ARTUR GRALEC
specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej

Pracownik Oddziału Klinicznego Nowotworów Piersi i Chirurgii Onkologicznej 
Centrum Onkologii w Bydgoszczy. W swojej praktyce zajmuje się leczeniem 
nowotworów piersi z uwzględnieniem leczenia oszczędzającego, radykalne-
go i technik onkoplastycznych. Chcąc ułatwić pacjentkom powrót do pełnej 
sprawności i dobrego wyglądu, ukończył szkolenie podyplomowe z zakresu me-
dycyny estetycznej i trzyletnie studia podyplomowe Polskiego Towarzystwa Le-
karskiego Medycyny Estetycznej.

dr JACEK HOFFMAN
specjalista chirurgii onkologicznej
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Lipofiling to bezpieczny zabieg, 
przeprowadzany jest w znieczule-
niu miejscowy, który wyróżnia się 
niewielką inwazyjnością oraz niskim 
ryzykiem powikłań. W znieczuleniu 
miejscowym w miejscu dawczym 
podajemy roztwór Kleina, a następ-
nie po około 20 min specjalnymi ka-
niulami pobieramy roztwór tłuszczu, 
który po spreparowaniu jest gotowy 
do podania w miejsce biorcze za 
pomocą cienkich atraumatycznych 
kaniul. Po zabiegu już po kilku dniach 
widzimy efekt naturalności, czyli brak 
wykorzystania „obcych” substancji 
(np. kwas hialuronowy) oraz materia-
łów (np. implanty). 

Materiał wypełniający nie rodzi 
ryzyka wystąpienia reakcji alergicz-
nych i może być aplikowany w do-
wolne miejsce, ponieważ pochodzi 
od tego samego pacjenta. Jest to 
pewna i sprawdzona metoda w za-
kresie zabiegów piersi, szczególnie 
dla kobiet odczuwających dyskom-
fort z powodu ich małego rozmiaru 
oraz niedorozwoju: powiększenie 

POWIĘKSZANIE PIERSI IMPLANTAMI
ONKOPLASTYCZNE USUNIĘCIE GUZA PIERSI

WYMIANA EKSPANDERA NA PROTEZĘ 
Z KOREKCJĄ UŁOŻENIA IMPLANTU

LIPOFILING

Powiększenie piersi przy pomocy 
implantów jest najczęściej wykony-
wanym  zabiegiem z zakresu chirurgii 
piersi. Celem jest zwiększenie pełno-
ści i wyniosłości piersi, poprawie pro-
porcji kobiecej sylwetki, a co za tym 
idzie – podniesieniu poczucia wła-
snej atrakcyjności i pewności siebie.

Ubytek objętości piersi pojawia się 
bardzo często po okresie ciąży i kar-
mienia, ale u wielu kobiet stanowi 
problem obecny już od okresu doj-
rzewania.

 W trakcie konsultacji lekarz oma-
wia oczekiwania pacjentki z real-
nymi możliwościami, które można 
uzyskać po zabiegu chirurgicznym. 
Wizyta obejmuje rozrysowanie pa-
cjentki, dobranie kształtu (okrągłe 
lub anatomiczne) rodzaju i rozmiaru 
implantów oraz wykonanie doku-
mentacji fotograficznej. Podczas roz-
mowy zostają szczegółowo omówio-

ne powikłania, które mogą wystąpić 
po zabiegu, takie jak: krwawienie 
pooperacyjne, infekcja, martwica 
skóry, przemieszczenie implantu, wy-
stąpienie przykurczu torebkowego. 

Przed zabiegiem pacjentka musi 
wykonać oprócz standardowych 
badań krwi wymaganych do zabie-
gu w znieczuleniu ogólnym (morfolo-
gia, gr. krwi, APTT, INR, antygen HBs 
i przeciwciała anty HCV, EKG, RTG 
klatki piersiowej) USG piersi i ewentu-
alnie mammografię (w zależności od 
wieku pacjentki) celem wykluczenia 
zmian patologicznych w piersiach. 
Następnie pacjentka trafia na kon-
sultację anestezjologiczną.

Cięcia chirurgiczne zostają zapla-
nowane w fałdach podpiersiowych, 
dzięki czemu są praktycznie niewi-
doczne po zabiegu operacyjnym. 
Sam zabieg wykonuje się techniką 
dwupłaszczyznową tzw. Dual Plane, 

w czasie której implant częściowo 
jest umieszczony pod mięśniem pier-
siowym większym i częściowo pod 
gruczołem  piersiowym. Pozwala to 
uzyskać efekt kształtnych, natural-
nie wyglądających piersi, co szcze-
gólnie jest ważne u młodych kobiet, 
które uprawiają różne rodzaje aktyw-
ności fizycznej.

Po zabiegu operacyjnym bezpo-
średnio na sali operacyjnej jest za-
kładany specjalny elastyczny gorset 
z pasem stabilizującym, który zapo-
biega przemieszczaniu się implan-
tów. Gorset ten należy nosić stale 
przez min 4 tygodnie. W ciągu pierw-
szego miesiąca nie wolno uprawiać 
sportów, dźwigać oraz unosić rąk do 
góry. Należy unikać dotykania piersi 
podczas seksu.  Przez 3 miesiące nie 
wolno również opalać piersi i blizn.

Dzięki tej operacji kobieta może 
poprawić swój komfort, co przełoży 
się na zwiększenie poczucia własnej 
atrakcyjności i pewności siebie. 

U pacjentek onkologicznych czę-
sto wszczepia się rozciągacz tkanko-
wy tzw. ekspander, pod mięsień lub 
pod skórę, planując dalsze leczenie 
onkologiczne w formie radioterapii. 
Może wystąpić wówczas problem 
ze zwłóknieniem tkanek i wytwo-
rzeniem torebki łącznotkankowej, 
która uciska ekspander i niekiedy 

prowadzi do jego przesunięcia. 
W trakcie zabiegu operacyjnego, 
usuwamy w całości lub częściowo 
torebkę włóknistą, wytwarzając 
nową kieszeń dla implantu, za po-
mocą technik onkoplastycznych 
co pozwala na uzyskanie zbliżonej 
symetrii do zdrowej piersi. Zaleca-
ne jest w przypadku dużego uszko-

dzenia tkanek po radioterapii wy-
konanie około 2-3 miesiące przed 
zabiegiem lipofilingu, czyli prze-
czepu własnego spreparowanego 
tłuszczu, co powoduje poprawę 
kondycji skóry i przywrócenie jej 
elastyczności i redukuje przykur-
cze. Najczęściej pacjentki proszą 
o powiększeni piersi zarówno tej po 
leczeniu onkologicznym, jak i wyko-
nanie symetryzacji, czyli podniesie-
nia lub powiększenia drugiej piersi.

Zabieg jest przeprowadzany w znie-
czuleniu miejscowym po wcześniej-
szej diagnostyce zmiany w piersi 
(USG, MMG, weryfikacja histopato-
logiczna). W trakcie zabiegu guz jest 
usuwany z cięcia okołootoczkowe-
go, dzięki temu blizna jest niewidocz-
na. Ważne jest również, iż przesunię-
cie tkanek umożliwia zachowanie 

kształtu piersi i że nie ma ubytku miąż-
szu. Guz trafia na badanie histopato-
logiczne. Czasem jest konieczne po-
zostawienie drenu, który jest usuwany 
następnego dnia. Ograniczenie ak-
tywności fizycznej obejmuje około 
7 dni. Dzięki temu zabiegowi kobieta 
pomimo choroby, może nadal czuć 
się komfortowo ze swoim ciałem.

REKONSTRUKCJA 
PIERSI PO 
MASTEKTOMII 

Poza powiększeniem piersi ze 
względów estetycznych, implanty 
piersi mogą zostać również użyte 
w celu rekonstrukcji piersi np. po 
mastektomii z powodu raka piersi. 
Wówczas w pierwszym etapie po 
mastektomii wszczepia się pod mię-
sień piersiowy rozciągacz tkankowy 
tzw. ekspander, a następnie po kilku 
miesiącach, przy kolejnym zabiegu 
ostateczny implant. Ekspander do-
pełnia się stopniowo roztworem soli 
fizjologicznej do uzyskania pożąda-
nej objętości. Często zachodzi ko-
nieczność symetryzacji, czyli podnie-
sienia drugiej piersi. Jest to możliwe 
w trakcie jednego zabiegu. 

rozmiaru (zwykle o jeden rozmiar), 
modelowanie kształtu; zwiększenie 
jędrności; po mastektomii w celu 
rekonstrukcji; poprawienie kondycji 
ciała i piersi po okresie ciąży i kar-
mienia. Duże zastosowanie znajduje 
również lipomodeling piersi u pa-
cjentek onkologicznych, szczegól-
nie po przebytej radioterapii, gdzie 
na skutek uszkodzenia mikrokrąże-
nia dochodzi do pogrubienia skóry, 
ograniczenia ruchomości kończyny. 
Możemy również uzupełniać w ten 
sposób ubytki miąższu piersi po za-
biegach operacyjnych. Tłuszcz na-
leży pobierać i przeszczepiać w taki 
sposób, aby jak najwięcej objętości 
uległo wygojeniu a nie wchłonięciu, 
dlatego unikamy używania maszy-
nowego pobierania tłuszczu przy 
użyciu np. ultradźwięków.

Za pomocą własnego spreparo-
wanego tłuszczu możemy również 
niwelować niedoskonałości w za-
kresie zmarszczek mimicznych twa-
rzy oraz szyi. Możemy również użyć 
tłuszczu jako wypełniacza do wy-
pełnienia ust, poprawienia uszko-
dzonej przez promienie słoneczne 
skóry dekoltu, dłoni. 

dr n. med. ARTUR GRALEC
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KONSOLA WRAZ Z SHAVEREM ORAZ 
WIERTARKĄ OTOLOGICZNĄ FIRMY MEDTRONIC

ZABIEGI LARYNGOLOGICZNE
DOROŚLI ORAZ DZIECI dr n. med. AGNIESZKA GARSTECKA 

specjalista otorynolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra 
specjalista otorynolaryngolog dziecięcy

Wieloletnia praktyka lekarska oraz pozyskane kwalifikacje składają się na bogate 
doświadczenie w dziedzinach otolaryngologii, audiologii i foniatrii. Specjalizuje się 
w wykonywaniu zabiegów u dzieci. W zakres przeprowadzanych operacji wpisują 
się: usunięcie migdałka gardłowego, podcięcie migdałków podniebnych (bocz-
nych), zakładanie drenów wentylacyjnych oraz plastyka wędzidełka wargi i języka.

dr hab. med. MACIEJ WRÓBEL
specjalista otolaryngologii

Posiada rozległą wiedzę na temat chirurgii minimalnie inwazyjnej, rekonstrukcyjnej 
oraz zabiegów wszczepiania implantów. Głównym zakresem wykonywanych 
zabiegów są operacje ucha środkowego – operacje poprawiające słuch, 
tympanoplastyki, operacje perlaka i przewlekłego zapalenia ucha środkowego, 
implanty zakotwiczone, implanty ślimakowe. W kolejne kompetencje wpisują się 
także: leczenie chirurgiczne w zakresie jamy ustnej i gardła, leczenie chirurgiczne 
w zakresie nosa i zatok przynosowych, leczenie chirurgiczne zmian krtani, 
fonochirurgia, operacje układu chłonnego szyi oraz operacje onkologiczne 
w zakresie uszu, jamy ustnej, gardła i krtani.

dr n. med. ALEKSANDER ZWIERZ 
specjalista otolaryngologii

Specjalista z dużym doświadczeniem w operacjach endoskopowych nosa i zatok 
przynosowych (m.in. endoskopowa korekcja skrzywionej przegrody nosa, FESS) oraz 
mikrochirurgii ucha (plastyka błony bębenkowej, operacja ucha środkowego). 
Swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie wykorzystuje prowadząc kursy i warsztaty 
dla specjalistów stanowiąc tym samym autorytet. Wykonuje pełen zakres zabiegów 
u dzieci – w tym usunięcie migdałka gardłowego, podcięcie bocznych, zakładanie 
drenów wentylacyjnych.

dr ADAM SEICHTER
specjalista laryngologii

Specjalista w dziedzinie laryngologii, zajmujący się leczeniem chirurgicznym chorób 
nosa. Głównie zajmuje się wykonywaniem zabiegów korekcji skrzywień przegrody 
nosowej. Poza nimi przeprowadza operacje z zakresu konchoplastyki – zmniejszenia 
małżowin nosowych, a także chirurgicznego leczenia chrapania. Kolejnym obsza-
rem działalności są operacje migdałków podniebnych i gardłowego, co przedsta-
wia szerokie spektrum kompetencji w wykonywaniu zabiegów laryngologicznych.

dr ROBERT WENDT
specjalista otolaryngologii 

LECZENIE CHIRURGICZNE W ZAKRESIE UCHA 
– operacje poprawiające słuch, operacje błony bębenkowej – myringopla-
styka, tympanoplastyka, zakładanie drenażu wentylacyjnego. 
Leczenie chirurgiczne w zakresie jamy ustnej i gardła – operacje migdałków 
podniebiennych i gardłowego, operacje w obrębie podniebienia – leczenie 
chrapania.
LECZENIE CHIRURGICZNE W ZAKRESIE NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH 
– endoskopowa korekcja skrzywionej przegrody nosa, korekcja małżowin 
nosowych – konchoplastyka, FESS – minimalnie inwazyjne, endoskopowe 
leczenie zatok przynosowych – stosowane najczęściej w przypadku prze-
wlekłego zapalenia zatok, polipów nosa.
Zabiegi wykonywane są w znieczuleniu ogólnym zapewniającym pacjento-
wi pełen komfort oraz zachowane jest bezpieczeństwo, a dzięki zastosowa-
nej mikroinwazyjnej technice operacyjnej pacjenci mogą opuścić szpital 
najczęściej następnego dnia po operacji. 

OPERATORZY ZABIEGÓW LARYNGOLOGICZNYCH
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ZABIEGI OKULISTYCZNE 
OPERACJE ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI
Usuwanie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji ultra dźwiękami jest najnowo-
cześniejszą metodą lecze nia zaćmy na świecie. Polega ona na rozbiciu 
ultradźwiękami zmienionej chorobowo zmętniałej soczewki, a następnie 
wszczepienia w jej miejsce nowej sztucznej, idealnie przezroczystej i indywi-
dualnie dopasowanej. Poprawa widzenia zastępuje natychmiastowo. Zabieg 
można wykonać praktycznie w dowolnym momencie trwania choroby, co 
stanowi ogromną zaletę tej metody.
Sama operacja trwa ok. 20 minut i wykonuje się ją w znieczuleniu kroplo-
wym, dlatego jest całkowicie bezbolesna. Ta rewolucyjna metoda nie wy-
maga także zakładania szwów ani hospitalizacji.

OPERACJE KOREKCYJNE POWIEK
Zabieg jest przeprowadzany zarówno ze względów zdrowotnych, jak proble-
my ze wzrokiem wywołane przez zwiotczenie skóry oraz estetycznych, dla 
zniwelowania efektu opadających powiek – co daje spektakularny efekt 
odmłodzenia twarzy. Operacja korekcyjna jest właściwym rozwiązaniem 
zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Wykonanie zabiegu przekłada się na 
poprawę widzenia oraz wyglądu. Dodatkowo przy zabiegu zdrowotnym pa-
cjent w szybki sposób zyskuje wizualne odmłodzenie twarzy. Zastosowanie 
znieczulenia miejscowego wpływa korzystnie na szybki powrót do codzien-
nych aktywności, wkrótce po zabiegu pacjent może bezpiecznie opuścić 
szpital.

REFRAKCYJNA WYMIANA SOCZEWKI

Refrakcyjna wymiana soczewki 
(RLE), to najpopularniejsza metoda 
korekcji wad wzroku u Pacjentów 
powyżej 45 roku życia.
Zabieg polega na usunięciu natu-
ralnej soczewki oka, która zostaje 
zastąpiona wysokiej jakości implan-
tem. Wszczepienie soczewki trójogni-
skowej sprawi, że można zapomnieć 
o okularach. 

Korzyści:
 poprawa widzenia zauważalna 
tuż po zabiegu,

 możliwa całkowita rezygnacja 
z okularów korekcyjnych,

 uniknięcie zabiegu zaćmy w przy-
szłości,

 wszczepiane soczewki posiadają 
żółty filtr szkodliwego dla plamki 
żółtej światka niebieskiego i filtr 
UV, zapewnia to dodatkową 
ochronę oczu,

 zabieg trwa jedynie pół godziny.

Dla kogo?
Zabieg refrakcyjnej wymiany soczew-
ki skierowany jest do każdej osoby 
powyżej 45 roku życia, która cierpi   
na krótkowzroczność, nadwzroczność 
oraz astygmatyzm. Zabieg pozwa-
la żyć pełnią życia bez konieczności 
używania okularów korekcyjnych.

Na co zwrócić uwagę dobierając 
odpowiednią soczewkę?
Zastanów się jaki tryb życia prowa-
dzisz oraz jakie czynności najczę-
ściej wykonujesz. Czy jesteś aktywny 
i uprawiasz sport?

Czy często korzystasz z komputera 
lub tabletu?
Czy jesteś „molem książkowym”?
Czy chcesz całkowicie zrezygnować 
z okularów dla własnej wygody?

Typy wszczepianych soczewek
W Szpitalu Cito Care oferujemy 6 ty-
pów soczewek, które są rekomendo-
wane przez naszego operatora lek. 
Tomasza Łuczaka.

 Soczewka Alcon Clareon®

 Soczewka ALCON AcrySof® IQ

 Soczewka AcrySof® IQ PanOptix®

 Soczewka AcrySof® IQ 
 PanOptix Toric

 Soczewka AcrySof® IQ VIVITY®

 Soczewka AcrySof® 
 IQ VIVITY TORIC®

dr TOMASZ ŁUCZAK
specjalista okulistyki

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Spe-
cjalizację odbył w Klinice Chorób Oczu Collegium 
Medicum UMK w Bydgoszczy oraz w Oddziale 
Okulistycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolo-
nego w Toruniu.Członek Polskiego Towarzystwa 
Okulistycznego oraz European Society of Cataract 
and Refractive Surgery. Regularnie uczestniczy 
w szkoleniach krajowych i zagranicznych doskona-
ląc techniki diagnostyczne i operacyjne. Doświad-
czony operator od wielu lat związany z Lecznicami 
Citomed w Toruniu.
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Szczegółowe informacje o dostęp-
nych soczewkach uzyskasz na naszej 
stronie www.citocare.pl oraz na wi-
zycie kwalifikacyjnej u lek. Tomasza 
Łuczaka.

Zabieg
Wykonywany jest w znieczuleniu kro-
pelkowym, zapewnia to pełną świa-
domość pacjenta. Zabieg trwa oko-
ło 15 minut i po jego zakończeniu nie 
jest wymagana hospitalizacja.
W naszym Szpitalu Cito Care jest 
możliwość wykonania refrakcyjnej 
wymiany soczewki obojga oczu pod-
czas jednego zabiegu. Pacjent nie 
musi martwić się, że podczas okresu 
rekonwalescencji nic nie będzie wi-
dział. Zakładamy przeźroczyste opa-
trunki, dzięki czemu poprawę wzroku 
można zauważyć bezpośrednio po 
zabiegu. 
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STOMATOLOGIA W NARKOZIE
DOROŚLI ORAZ DZIECI

Podczas zabiegu w znieczuleniu ogólnym współpracują ze sobą dwa zespo-
ły – stomatologiczny i anestezjologiczny. Oprócz lekarzy: dentysty, który jest 
operatorem i anestezjologa, na sali obecne są też pielęgniarka, pielęgniar-
ka anestezjologiczna  towarzysząca przy znieczuleniu ogólnym oraz perso-
nel dbający o komfort i bezpieczeństwo pacjenta na sali pooperacyjnej.

Leczenie zawsze rozpoczyna się od kwalifikacji  stomatologicznej na której 
rozważane są wszystkie metody znieczulenia. Nie zawsze znieczulenie ogól-
ne jest konieczne, ale bywają sytuacje, w których jest jedynym rozwiąza-
niem.
Po zakwalifikowaniu na zabieg pacjent przekazywany jest do Szpitala 
CitoCare gdzie kierowany jest na pakiet badań dzięki którym anestezjolog 
zakwalifikuje pacjenta do zabiegu. Mając komplet najświeższych badań le-
karz może bezpiecznie znieczulić pacjenta.
Po zabiegu, pacjent przez 2 godziny odzyskuje sprawność na sali poopera-
cyjnej pod czujnym okiem personelu lekarsko-pielęgniarskiego.

dr HUBERT ZMYSŁOWSKI
specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku – Wydziału Lekarskiego, Oddziału Sto-
matologicznego.
W zakres jego wiedzy wpisują się zabiegi z dziedziny chirurgii szczękowo-twarzowej. 
Specjalnościami dr Zmysłowskiego są skomplikowane ekstrakcje zębów oraz zębów 
mądrości, zatrzymanych zębów nadliczbowych, resekcje korzeni zębów, ekstrakcje 
zębów ze wskazań ortodontycznych, plastyka połączenia ustno-zatokowego po 
usunięciu zębów, wyłuszczenie torbieli szczęki i żuchwy, wyłuszczenie torbieli i guzów 
z tkanek miękkich jamy ustnej, plastyka tkanek miękkich jamy ustnej, wycięcie wędzi-
dełka języka, warg, wycięcie odprotetycznego przerostu błony śluzowej.
Prowadzi konsultacje w zakresie chorób zatok szczękowych, ślinianek. Regularnie 
poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w wielu krajowych i zagranicznych szkoleniach 
oraz konferencjach.

dr MAGDALENA PIECHOWIAK 

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Stale rozszerza swoją wiedzę, 
uczestnicząc w licznych kursach m.in. z: ekstrakcji zębów zatrzymanych, mikrochirur-
gicznej resekcji wierzchołka korzenia, kompozytowej rehabilitacji estetycznej, lecze-
nia kanałowego pod mikroskopem od A do Z, a także z Posterior Full Protocol – bez-
pośrednie i pośrednie rekonstrukcje adhezyjne w odcinku bocznym. W codziennej 
praktyce doktor zajmuje się stomatologią zachowawczą, estetyczną, endodoncją, 
a także chirurgią stomatologiczną. I to właśnie jej oddała całe swoje serce, jest to 
dziedzina, w której chciałaby się spełniać jako stomatolog.

dr HUBERT RYBICKI

Absolwent Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego. Swoją wiedzę i umiejętności w cza-
sie studiów doskonalił na stażu we Włoszech, w Szpitalu Uniwersyteckim w Padwie. 
Cały czas podnosi swoje kwalifikacje na kursach i szkoleniach – głównie z zakresu sto-
matologii zachowawczej, endodoncji z użyciem mikroskopu i chirurgii stomatologicz-
nej. W pracy na bloku operacyjnej zajmuje się zabiegami sanacji jamy ustnej w znie-
czuleniu ogólnym, czyli usunięciem z jamy ustnej ognisk zakażenia, na co składa się 
leczenie błony śluzowej, dziąseł i zębów, a konkretnie – skaling (usuwanie kamienia), 
leczenie ubytków próchnicowych oraz usuwanie zębów.

OPERATORZY ZABIEGÓW STOMATOLOGICZNYCH
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ZABIEGI CHIRURGICZNE
DOROŚLI ORAZ DZIECI

LECZENIE CHIRURGICZNE W OBRĘBIE JAMY BRZUSZNEJ 
– laparoskopowe usunięcie kamicy pęcherzyka żółciowego.
Leczenie chirurgiczne w obrębie powłok jamy brzusznej – usunięcie przepu-
kliny pachwinowej, przepukliny pępkowej, przepukliny kresy białej.
Leczenie chirurgiczne w zakresie proktologii (choroby odbytu) – usunięcie 
żylaków odbytu, usunięcie fałdu brzeżnego odbytu, usunięcie torbieli wło-
sowej, operacja przetoki odbytu.

LECZENIE CHIRURGICZNE W ZAKRESIE FLEBOLOGII (CHOROBY ŻYŁ) 
– usunięcie żylaków kończyn dolnych.
Zabiegi wykonywane są w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub łącząc 
obie metody w zależności od wskazań medycznych. Zapewniony jest wtedy 
komfort pacjenta oraz zachowane bezpieczeństwo, a dzięki indywidualnej 
i kontrolowanej terapii przeciwbólowej dolegliwości pooperacyjne ograni-
czone są do minimum.

dr JOANNA MADEJ
specjalista chirurgii dziecięcej, specjalista urologii dziecięcej

Specjalistka, posiada szeroką wiedzę w dziedzinie leczenia chirurgicznego wad w obrę-
bie układu moczowo-płciowego. Zajmuje się wykonywaniem zabiegów spodziectwa, 
zagięcia prącia, tzw. „prącia pogrążonego”, wydłużenia wędzidełka prącia, rozdziele-
nia warg sromowych. Wykonuje także meatotomię – nacięcie ujścia zewnętrznego cew-
ki moczowej, operacje stulejki, obrzezanie. W zakres jej kompetencji wchodzą również 
endoskopia pęcherza moczowego, nacięcie zastawki cewki tylnej, leczenie odpływu 
pęcherzowo-moczowodowego (refluks), operacje przepuklin, operacje wnętrostwa.

dr MICHAŁ GONTARZ
specjalista chirurgii dziecięcej

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, tytuł specjalisty z zakresu chirurgii dziecięcej 
uzyskał w 2015 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał na Oddziale Chirurgii i Urologii 
Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu oraz na licznych stażach, kur-
sach i konferencjach naukowych.
Posiada doświadczenia operacyjne z zakresu całej chirurgii dziecięcej od okresu nowo-
rodkowego, w tym leczenie operacyjne przepuklin pachwinowych, wodniaków jąder, 
niezstąpionych jąder, przepuklin pępkowych, stulejki, krótkiego wędzidełka napletka, 
usuwanie guzków skórnych, tłuszczaków, wyrośli przedusznych, naczyniaków, ziarninia-
ków, kaszaków, wrastających paznokci, znamion barwnikowych.

dr SŁAWOMIR JÓZEFOWICZ
specjalista chirurgii ogólnej, proktolog
Posiada wieloletnią praktykę i doświadczenie, które wykorzystuje w swojej  pracy w Szpi-
talu Cito Care. W 2020 r. ukończył studia podyplomowe z Koloproktologii praktycznej na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Specjalizuje się zarówno w zabiegach z zakresu 
chirurgii ogólnej (m.in. cholecystektomia laparoskopowa, plastyka przepuklin z użyciem 
siatki i bez, usuwanie dużych tłuszczaków), proktologii (usuwanie fałdów brzeżnych od-
bytu, torbieli włosowych, operacje szczelin odbytu, przetok okołoodbytniczych, rekto-
skopia, leczenie zabiegowe guzków krwawniczych odbytu), a także w chorobach żył 
(operacje żylaków kończyn dolnych, skleroterapia).

dr PRZEMYSŁAW JACZUN 
specjalista chirurgii ogólnej 
Dyplom lekarza zdobył w 2011 r. po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Colle-
gium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2019 r. zdobył specjalizację 
z chirurgii ogólnej. Dwa lata wcześniej ukończył 3-letnią Podyplomową Szkołę Medycyny 
Estetycznej i Anti-Aging w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny 
Estetycznej i Anti-Aging oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Doktor cały czas 
dba o swój rozwój, podnosi kwalifikacje i doskonali umiejętności, uczestnicząc w kursach 
i szkoleniach oraz krajowych i zagranicznych konferencjach.

OPERATORZY ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH
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ZABIEGI UROLOGICZNE
DOROŚLI ORAZ DZIECI
LECZENIE CHIRURGICZNE WNĘTROSTWA, USU-
NIĘCIE WODNIAKA JĄDRA, WSZCZEPIENIE 
PROTEZY JĄDRA.
Leczenie chirurgiczne wad w obrębie ukła-
du moczowo-płciowego – operacja spo-
dziectwa, operacja zagięcia prącia, opera-
cja tzw. „prącia  pogrążonego”, wydłużenie 
wędzidełka prącia, rozdzielenie warg sro-
mowych, meatotomia – nacięcie ujścia ze-
wnętrznego cewki moczowej, operacja stu-
lejki, obrzezanie.
CYSTOSKOPIA – endoskopia pęcherza 
moczowego, usunięcie zmian w obrębie 
pęcherza moczowego, nacięcie zastaw-
ki cewki tylnej, leczenie odpływu pęche-
rzowo-moczowodowego (refluks) poprzez 
ostrzyknięcie ujść moczowodów, leczenie 
operacyjne wysiłkowego nietrzymania mo-
czu taśmą podcewkową.
Zabiegi wykonywane są w znieczuleniu 
ogólnym, przewodowym lub łącząc obie 
metody w zależności od wskazań medycz-
nych. Zapewniony jest wtedy komfort pa-
cjenta oraz zachowane bezpieczeństwo, 
a dzięki indywidualnej i kontrolowanej tera-
pii przeciwbólowej dolegliwości poopera-
cyjne ograniczone do minimum.
ŻYLAKI POWRÓZKA NASIENNEGO, nazywane 
są często przez pacjentów jako żylaki jądra. 
Ujawniają się głównie w okresie dojrzewania 
płciowego, niestety bardzo często powodu-
ją niepłodność. Zabieg w Szpitalu Cito Care 
wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym, 
metodą laparoskopową. Okres powrotu do 
zdrowia jest zwykle szybki i wynosi oko-
ło tygodnia. Dolegliwości utrzymu-

KOLUMNA ARTROSKOPOWA WOLF/SMITH&NEPHEW

dr n. med. JAROSŁAW LESZNIEWSKI 
specjalista chirurgii dziecięcej, 
specjalista urologii, FEBU

Szeroko wykwalifikowany specjalista w dziedzinach urologii, chirurgii dziecięcej 
oraz FEBU. W zakres kompetencji wpisuje się przeprowadzanie zabiegów endo-
skopowych (guzy pęcherza moczowego, przerost gruczołu krokowego, zwęże-
nie cewki moczowej), a także zabiegi plastyczne i rekonstrukcyjne zewnętrznych 
narządów płciowych (korekcja skrzywień, operacja wodniaków jąder, plastyki 
napletka, implantacja protez jąder, operacja wnętrostwa).

dr JOANNA MADEJ
specjalista chirurgii dziecięcej, specjalista urologii dziecięcej

Specjalistka, posiada szeroką wiedzę w dziedzinie leczenia chirurgicznego wad 
w obrębie układu moczowo-płciowego. Zajmuje się wykonywaniem zabiegów 
spodziectwa, zagięcia prącia, tzw. „prącia pogrążonego”, wydłużenia wędzi-
dełka prącia, rozdzielenia warg sromowych. Wykonuje także meatotomię – 
nacięcie ujścia zewnętrznego cewki moczowej, operacje stulejki, obrzezanie. 
W zakres jej kompetencji wchodzą również endoskopia pęcherza moczowego, 
nacięcie zastawki cewki tylnej, leczenie odpływu pęcherzowo-moczowodowe-
go (refluks), operacje przepuklin, operacje wnętrostwa.

dr MICHAŁ GONTARZ
specjalista chirurgii dziecięcej

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, tytuł specjalisty z zakresu chirurgii 
dziecięcej uzyskał w 2015 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał na Oddzia-
le Chirurgii i Urologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu 
oraz na licznych stażach, kursach i konferencjach naukowych.
Posiada doświadczenia operacyjne z zakresu całej chirurgii dziecięcej od okresu 
noworodkowego, w tym leczenie operacyjne przepuklin pachwinowych, wod-
niaków jąder, niezstąpionych jąder, przepuklin pępkowych, stulejki, krótkiego 
wędzidełka napletka, usuwanie guzków skórnych, tłuszczaków, wyrośli przedusz-
nych, naczyniaków, ziarniniaków, kaszaków, wrastających paznokci, znamion 
barwnikowych.

OPERATORZY ZABIEGÓW UROLOGICZNYCH
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dr PAWEŁ BRYGMAN 
specjalista urologii 

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Posiadasz 
prestiżowego tytułu Fellow of the European Board of Uro-
logy (FEBU). Na co dzień opiekuje się pacjentami w Spe-
cjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu.

dr TOMASZ JAROCKI
specjalista urologii

ją się do kilkudziesięciu dni od 
zabiegu. Przez dłuższy czas może 
utrzymywać się obrzęk moszny. Peł-
ny efekty operacji jest widoczny do-
piero po tym czasie. 
OPERACJA KOREKCJI SKRZYWIENIA PRĄCIA
Operację w Szpitalu Cito Care wykonujemy 
metodą Nesbita. Proponowana jest ona Pa-
cjentom, którzy przez obecność skrzywie-
nia prącia we wzwodzie, mają utrudnione 
lub uniemożliwione współżycie seksualne. 
Operacja przeprowadzana jest w znieczu-
leniu podpajęczynówkowym. Dla komfortu 
pacjenta znieczulenie rozszerza się o seda-
cję. Podczas zabiegu wywołuje się sztucz-
ny wzwód i ocenia się stopień skrzywienia 
prącia. W odpowiednim miejscu nacina się 
skórę prącia, odsłania się osłonkę biała-
wą ciał jamistych. W miejscu największego 
skrzywienia wycina się fragment osłony bia-
ławej i zszywa się szwem ciągłym. Ponow-
nie wywołuje się sztuczny wzwód, oce-
nia się wykonaną korekcję krzywizny. 
Ranę szyje się szwem wchłanialnym. 
Proces rekonwalescencji trwa ok. 
2 tygodnie. Zaś powrót do peł-
nego życia seksualnego zaj-
muje ok. 2 miesięce.
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dr n. med. LECH GRZELAK
specjalista neurochirurgii

Specjalista neurochirurg, który pracę zawodową poświęcił małoinwazyjnym 
technikom operacji kręgosłupa. W zakres jego kompetencji wpisują się zabiegi 
stabilizacyjne kręgosłupa, leczenie zespołów bólowych kręgosłupa, mikroinwa-
zyjne leczenie operacyjne dyskopatii kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego (w tym 
protezą elastyczną – DISCOGEL), wertebroplastyka, stentoplastyka oraz kyfopla-
styka. Swoją wiedzą regularnie dzieli się z innymi neurochirurgami na kursach 
i konferencjach w kraju i za granicą. Jest wykładowcą akademickim w Katedrze 
i Klinice Neurochirurgii CM UMK. 

dr TOMASZ TYKWIŃSKI
specjalista neurochirurgii, specjalista neurotraumatologii

Wykwalifikowany specjalista z dziedziny neurochirurgii oraz neurotraumatologii. 
Dysponuje bogatym doświadczeniem poświadczonym Europejskim Egzaminem 
Neurochirurgicznym. Ponadto, swoją wiedzę zdobywał podczas szkoleń w naj-
bardziej prestiżowych ośrodkach na świecie (m. in. Zjednoczone Emiraty Arab-
skie, Holandia, Niemcy, Francja, Grecja). Specjalizuje się w chirurgii małoinwazyj-
nej kręgosłupa oraz neuroonkologii. Razem z dr. Maciejem Prywińskim rozpoczął 
stosowanie i upowszechnił techniki przezskórnych stabilizacji kręgosłupa, a także 
nowych dostępów operacyjnych opisanych w European Spine Journal.

dr n. o zdr. MATEUSZ SZOSTAK
specjalista neurochirurgii

W roku 2019 uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie neurochirurgii. Systematycznie 
podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczy w specjalistycznych szkole-
niach z zakresu neurochorurgii, mikrochirurgii oraz chirurgii kręgosłupa – w Euro-
pie i Stanach Zjednoczonych. Szczególne zainteresowania zawodowe to chirur-
gia kręgosłupa (choroba zwyrodnieniowa, onkologia, urazy), chirurgia nerwów 
obwodowych (zespoły uciskowe, nowotwory, zespoły pourazowe); neurochirur-
gia – zabiegi neurochirurgii czynnościowej, operacje onkologiczne i naczyniowe 
w zakresie mózgowia oraz rdzenia kręgowego.

MAŁOINWAZYJNE LECZENIE 
SCHORZEŃ KRĘGOSŁUPA 

 Endoskopowe leczenie schorzeń kręgosłupa 
 Leczenie dyskopatii metodą Discogel
 Mikrochirurgiczne leczenie dyskopatii
 Mikrochirurgiczne odbarczenie stenozy kanału kręgowego 
 Leczenie zespołów bólowych kręgosłupa – blokady farmakologiczne, 

 termolezja, medycyna regeneracyjna.
 Małoinwazyjne leczenie złamań kręgosłupa: Stabilizacja Spine Jack, 

 wertebroplastyka, kyfoplastyka
 Stabilizacja kręgosłupa metodą transpedikularną techniką 

 małoinwazyjną

Zabiegi wykonywane są przez bardzo doświadczony zespół neurochirurgów 
przy użyciu nowoczesnych i sprawdzonych metod oraz z zastosowaniem im-
plantów renomowanych światowych firm. 
Małoinwazyjne techniki operacyjne z wykorzystaniem mikroskopu opera-
cyjnego, zastosowanie obrazowania najnowszym aparatem RTG typu „ra-
mię C” pozwalają na precyzyjny, a więc bezpieczny i pewny przebieg ope-
racji umożliwiając szybki powrót do zdrowia. 
Komfort i bezpieczeństwo pacjenta w trakcie zabiegu zapewnia znieczulenie 
ogólne, a w niektórych typach zabiegów wystarczy znieczulenie miejscowe 
połączone z monitorowaną opieką anestezjologiczną – w takich przypad-
kach po kilku godzinach pacjenci opuszczają szpital, w pozostałych odby-
wa się to następnego dnia po operacji. Dzięki temu możliwe jest wczesne 
rozpoczęcie rehabilitacji i szybki powrót do codziennej aktywności. 

OPERATORZY ZABIEGÓW
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MOBILNY APARAT C-ARM FIRMY ZIEHM (1)
pozwala na podgląd radiologiczny w trakcie zabiegów miniinwa-
zyjnych w dowolnej płaszczyźnie. Gwarantuje to precyzyjne wyko-
nanie procedur zarówo diagnostycznych, jak i operacyjnych. Urzą-
dzenie jest szczególnie przydatne w chirurgii kręgosłupa, ortopedii 
oraz ginekologii. Aparat, który posiadamy, to najnowocześniejsze, 
cyfrowe urządzenie niemieckiej firmy ZIEHM. Dodatkową zaletą tego 
aparatu jest uzyskiwanie znakomitej jakości obrazów przy minimal-
nej ekspozycji. Przekłada się to bezpośrednio na bezpieczeństwo 
naszych pacjentów.
 
APARAT USG FIRMY ESAOTE (2)
dzięki niemu znieczulenia w Szpitalu Cito Care zyskują zupełnie 
nową jakość. Anestezjolog może w ten sposób bardzo precyzyjnie 
podać minimalną ilość leku, uzyskując pełne znieczulenie operowa-
nej okolicy nie tylko w trakcie zabiegu, ale również w okresie po-
operacyjnym. Umożliwia to, na przykład samodzielne chodzenie już 
w pierwszej dobie po złożonych operacjach kolana. Pod kontro-
lą USG wykonywane jest również całe spektrum innych zabiegów 
w różnych dziedzinach medycyny.
 
MIKROSKOP ZEISS (3)
wysokiej klasy sprzęt optyczny wykorzystywany przy zabiegach wy-
magających niezwykłej precyzji, jak operacje ucha środkowego 
w laryngologii, czy operacje kręgosłupa w neurochirurgii. Zastoso-
wanie mikroskopu, oprócz wyższej dokładności operacji, daje możli-
wość archiwizacji obrazu z przeprowadzanego zabiegu.

APARAT DO ZNIECZULEŃ FIRMY DRÄGER (4)
wysokiej klasy sprzęt anestezjologiczny, dzięki któremu można bez-
piecznie i precyzyjnie prowadzić znieczulenia.

KOMFORTOWE POKOJE 
PACJENTÓW
Dysponujemy czterema salami 
pooperacyjnymi, w których 
pacjenci po zabiegach, 
w hotelowych  warunkach, 
mogą odpocząć i dojść 
do sił pod tros kliwą opieką 
 naszego personelu.

WEEKENDOWA DIAGNOSTYKA 
Osoby, które nie mają czasu 
bądź nie mogą poddać 
się badaniom w tygodniu 
(np. z powodu trybu pracy), 
zapraszamy w sobotę na 
badania USG, rezonans, 
tomografię i mammografię, 
a także na wizytę 
w laboratorium.

BAREK 
W ośrodku Citomed znajduje 
się barek, w którym można 
kupić przekąski, ciepły napój 
lub gazetę.

APTEKA 
Na terenie placówki 
działa apteka, czynna 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7.30-20.00, 
w soboty 8.00-13.00.

UDOGODNIENIA DLA 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Budynek wyposażony jest 
w podjazdy dla wózków 
inwalidzkich. Posiada także 
szerokie windy i specjalnie 
dostosowane toalety.

NOWOCZESNY SPRZĘT 
I ŚWIATOWE TECHNOLOGIE 
GWARANCJĄ KOMFORTU 
I BEZPIECZEŃSTWA
KOLUMNA  ENDOSKOPOWA  
FIRMY RICHARD WOLF GMBH. 
Ten producent to światowy lider w dziedzinie endoskopii, czyli zabiegów 
„przez dziurkę od klucza”. Tak zaawansowany sprzęt służy do wykonywania 
zabiegów mininwazyjnych. Są to m.in: zabiegi laparoskopowe w chirurgii 
i ginekologii, zabiegi endoskopowe w obrębie zatok, nosa i krtani w laryn-
gologii, zabiegi artroskopowe w ortopedii, zabiegi endoskopowe w obrębie 
układu moczowego w urologii. Same zabiegi są całkowicie bezbolesne, 
a zastosowanie techniki endoskopowej to mniejsze dolegliwości również po 
zabiegu i szybszy powrót do zdrowia dla pacjenta
 
KONSOLA OTOLOGICZNA FIRMY MEDTRONIC – to renomowanej klasy sprzęt, 
który wraz z zestawem narzędzi firmy KARL STORZ GMBH służy do zabiegów 
typu FESS oraz w obrębie ucha środkowego, czyli wysokoprecyzyjnych za-
biegów w obrębie zatok obocznych nosa. Zastosowanie tak nowoczesnego 
sprzętu pozwala na skrócenie czasu zabiegu, a krótszy czas zabiegu prze-
kłada się na szybszy powrót do zdrowia.
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Bardzo nowocześnie wyposażone 
sale operacyjne oraz komfortowe 
sale pooperacyjne pozwalają 
na przeprowadzenie precyzyjnych 
i minimalnie inwazyjnych 
zabiegów. Dzięki tak doskonałym 
warunkom powrót do zdrowia trwa 
krócej.

www.citocare.pl

Rejestracja osobista
czynna w godz. 7.00-18.00

Rejestracja telefoniczna

 723 186 483 
w godz. 7.00-18.00

  szpital@citocare.pl


