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

Specjalista z zakresu anestezjologii i intensywnej 
 terapii, studia z zakresu medycyny bólu, nauczyciel 
akademicki. Z jego szerokich kompetencji korzysta-
ły placówki, takie jak Wojewódzki Szpital Dziecięcy 
w Toruniu, Szpital Uniwersytecki Nr 1 w Bydgoszczy, 
Szpital MSW w Bydgoszczy, obecnie również Regio-
nalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu. Zajmuje 
się wykonywaniem znieczuleń ogólnych i przewodo-
wych do szeregu procedur chirurgicznych u pacjen-
tów 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.

dr n. med. 
SZYMON BEDNAREK
koordynator Nowej Ginekologii
specjalista położnictwa 
i ginekologii, 
w trakcie specjalizacji 
perinatologicznej

Specjalista posiadający szeroką wiedzę z zakresu 
położnictwa, ginekologii, obecnie jest w trakcie 
wykonywania specjalizacji perinatologicznej. Poza 
przeprowadzaniem specjalistycznych badań pre-
natalnych, swoje doświadczenie i kompetencje 
wykorzystuje w obszarze operacji, realizując zabiegi 
laparoskopowe (torbiele jajników, amputacja trzo-
nu macicy, diagnostyka i leczenie niepłodności), 
histeroskopii. Dodatkowo trudni się w przeprowa-
dzaniu mikroinwazyjnego i tym samym korzystniej-
szego dla pacjenta leczenia wysiłkowego nietrzy-
mania moczu.

dr n. med. 
AGNIESZKA GARSTECKA
specjalista otorynolaryngolog 
specjalista audiolog i foniatra 
specjalista otorynolaryngolog 
dziecięcy

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

dr
KAMIL GRABOŃ
Specjalista ortopedii, 
traumatologii narządu ruchu 

Specjalizuje się w leczeniu małoinwazyjnym osób ak-
tywnych. W zespole Orvit Clinic odpowiada za rozwój 
innowacyjnych metod ortobiologicznych, takich jaki 
terapia komórkami macierzystymi, sekwencyjne lecze-
nie inhibitorem Interleukiny (IL1-RA) czy osoczem bo-
gatopłytkowym (PRP). Prowadzi długofalowe bada-
nia naukowe nad wpływem artroskopowego szycia 
łąkotek na stabilność stawu kolanowego. Regularnie 
szkoli się w najlepszych ośrodkach na świecie. Posiada 
duże doświadczenie w najbardziej zaawansowanych 
procedurach artroskopowych takich jak odtwarzanie 
więzadeł krzyżowych metodą Internal Bracing (ACL/
PCL), szycie łąkotek czy zastosowanie membran hia-
luronowych do leczenia ubytków chrząstki.
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Szeroko wykwalifikowany specjalista w dziedzinach 
urologii, chirurgii dziecięcej oraz FEBU. W zakres 
kompetencji wpisuje się przeprowadzanie zabie-
gów endoskopowych (guzy pęcherza moczowego, 
przerost gruczołu krokowego, zwężenie cewki mo-
czowej), a także zabiegi plastyczne i rekonstrukcyjne 
zewnętrznych narządów płciowych (korekcja skrzy-
wień, operacja wodniaków jąder, plastyki napletka, 
implantacja protez jąder, operacja wnętrostwa).

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

dr
SŁAWOMIR JÓZEFOWICZ
specjalista chirurgii ogólnej

Posiada wieloletnią praktykę oraz szeroki zakres 
wiedzy, którą wykorzystuje w wielu dziedzinach 
medycyny. Specjalizuje się zarówno w zabiegach 
z zakresu chirurgii ogólnej (m.in. cholecystektomia 
laparoskopowa, plastyka przepuklin z użyciem sia-
tek i bez, usuwanie dużych tłuszczaków), chorób żył 
(operacje żylaków kończyn dolnych, skleroterapia), 
proktologii (usuwanie fałdów brzeżnych odbytu, 
torbieli włosowych, operacje szczelin odbytu, prze-
tok okołoodbytniczych, rektoskopia).

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 zespo-
łów bólowych kręgosłupa, mikroinwazyjne leczenie 
operacyjne dyskopatii kręgosłupa szyjnego i lędź-
wiowego (w tym protezą elastyczną – DISCOGEL), 
wertebroplastyka, stentoplastyka oraz kyfoplastyka. 
Swoją  wiedzą regularnie dzieli się z innymi neurochi-
rurgami na kursach i konferencjach w kraju i za gra-
nicą. Jest wykładowcą akademickim w Katedrze 
i Klinice Neurochirurgii CM UMK. 

dr
TOMASZ ŁUCZAK
specjalista okulistyki

W 2005 roku ukończył Akademię Medyczną 
w Gdańsku. Doświadczony operator zajmujący się 
diagnostyką okulistyczną, laseroterapią oraz chi-
rurgią zaćmy, chirurgią refrakcyjną i operacjami 
plastycznymi powiek. Specjalizację odbył w Klinice 
Chorób Oczu Collegium Medicum UMK w Bydgosz-
czy oraz w Oddziale Okulistycznym Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w Toruniu. Członek Polskiego 
Towarzystwa Okulistycznego oraz European Society 
of Cataract and Refractive Surgery. Posiada wielo-
letnie doświadczenie w zabiegach zaćmy, chirurgii 
refrakcyjnej (m.inn. LASIK, FemtoLASIK, LASEK, PRK, 
EBK), laseroterapii oka i chirurgii plastycznej powiek
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dr n. med. 
ŁUKASZ PACZESNY
koordynator Orvit Clinic
specjalista ortopedii 
i traumatologii narządu ruchu

Posiada bardzo duże doświadczenie w leczeniu 
artroskopowym stawów kolanowych, barkowych, 
biodrowych i skokowych. Jako jeden z niewie-
lu specjalistów w Polsce wykonuje zabiegi szycia 
więzadeł krzyżowych (ACL Internal Bracing oraz 
Ligamys), rekonstrukcje artroskopowe stawów bio-
drowych, czy endoskopie nerwów. Posiada akre-
dytację ESSKA Teacher przyznawaną przez Europej-
skie Towarzystwo Traumatologii Sportowej, Chirurgii 
Kolana i Artroskopii. Jest autorem prac naukowych 
w najlepszych czasopismach naukowych na świe-
cie. Z jego doświadczenia od wielu lat korzystają 
czołowi biegacze w kraju oraz liczne kluby spor-
towe, m.in: Zawisza Bydgoszcz, Anwil Włocławek, 
Rosa Radom czy Łuczniczka Bydgoszcz.

ZESPÓŁ

Ukończył presti żowy cykl kursów Europejskiego To-
warzystwa Neurochi rurgicznego (EANS) oraz cykl 
kursów Spine Society of Europe. W 2009 roku uzy-
skał tytuł specjalisty. Od tego czasu swoje zawo-
dowe zainteresowania skupił na operacyjnym 
leczeniu schorzeń kręgosłupa. Swo je kwalifikacje 
podnosi na kursach w referencyjnych ośrodkach 
w Europie i Stanach Zjednoczonych. Jest aktyw-
nym członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
Kręgosłupa. W codziennej praktyce wykorzystuje 
ma łoinwazyjne techniki operacyjne – w tym endo-
skopię i przezskórne stabilizacje. Szczególną wagę 
w procesie leczenia przywiązuje do zachowania 
anatomicznych i biomechanicznych właściwości 
kręgosłupa, m.in. jako pierwszy w regionie założył 
protezę krążka między kręgowego w odcinku lędź-
wiowym kręgosłupa.

dr
MACIEJ OSMAŃSKI
neurochirurg

dr
ADAM SEICHTER
specjalista laryngologii

Specjalista w dziedzinie laryngologii, zajmujący się 
leczeniem chirurgicznym chorób nosa. Głównie 
zajmuje się wykonywaniem zabiegów korekcji skrzy-
wień przegrody nosowej. Poza nimi przeprowadza 
operacje z zakresu konchoplastyki – zmniejszenia 
małżowin nosowych, a także chirurgicznego le-
czenia chrapania. Kolejnym obszarem działalności 
są operacje migdałków podniebnych i gardłowe-
go, co przedstawia szerokie spektrum kompetencji 
w wykonywaniu zabiegów laryngologicznych.

dr 
JOANNA MADEJ
specjalista chirurgii dziecięcej
specjalista urologii dziecięcej

Specjalistka, posiadająca szeroką wiedzę w dzie-
dzinie leczenia chirurgicznego wad w obrębie 
układu moczowo-płciowego. Zajmuje się wykony-
waniem zabiegów spodziectwa, zagięcia prącia, 
tzw. „prącia pogrążonego”, wydłużenia wędzideł-
ka prącia, rozdzielenia warg sromowych. Wykonuje 
także meatotomię – nacięcie ujścia zewnętrznego 
cewki moczowej, operacje stulejki, obrzezanie. 
W zakres jej kompetencji wchodzą również endo-
skopia pęcherza moczowego, nacięcie zastawki 
cewki tylnej, leczenie odpływu pęcherzowo-mo-
czowodowego (refluks), operacje przepuklin, ope-
racje wnętrostwa.
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dr
MIRON TERMANOWSKI
specjalista ortopedii 
i traumatologii narządu ruchu

Dysponuje ogromnym doświadczeniem w endo-
protezoplastyce stawów oraz zaawansowanym 
leczeniu artroskopowym kolana, barku oraz sta-
wu skokowego. Swoją wiedzę regularnie poszerza 
w trakcie szkoleń i konferencji w kraju i za granicą. 
Był pionierem w Polsce w zakresie małoinwazyjne-
go leczenia uszkodzeń ścięgna Achillesa pod kon-
trolą obrazu USG. W szeroki zakres jego kompetencji 
wpisują się również korekcje deformacji w obrębie 
stopy (np. haluksów) oraz leczenie schorzeń ręki, 
w tym zespołu cieśni nadgarstka.

Wykwalifikowany specjalista z dziedziny neurochi-
rurgii oraz neurotraumatologii. Dysponuje boga-
tym doświadczeniem poświadczonym Europejskim 
Egzaminem Neurochirurgicznym. Ponadto, swoją 
wiedzę zdobywał podczas szkoleń w najbardziej 
prestiżowych ośrodkach na świecie (m. in. Zjedno-
czone Emiraty Arabskie, Holandia, Niemcy, Francja, 
Grecja). Specjalizuje się w chirurgii małoinwazyjnej 
kręgosłupa oraz neuroonkologii. Razem z dr. Macie-
jem Prywińskim rozpoczął stosowanie i upowszech-
nił techniki przezskórnych stabilizacji kręgosłupa, 
a także nowych dostępów operacyjnych opisanych 
w European Spine Journal.

dr

TOMASZ TYKWIŃSKI 
Specjalista neurochirurgii
specjalista neurotraumatologii

dr hab. med. 
MACIEJ WRÓBEL
specjalista otolaryngologii

Posiada rozległą wiedzę na temat chirurgii mini-
malnie inwazyjnej, rekonstrukcyjnej oraz zabiegów 
wszczepiania implantów. Głównym zakresem wy-
konywanych zabiegów są operacje ucha środko-
wego – operacje poprawiające słuch, tympano-
plastyki, operacje perlaka i przewlekłego zapalenia 
ucha środkowego, implanty zakotwiczone, implan-
ty ślimakowe. W kolejne kompetencje wpisują się 
także: leczenie chirurgiczne w zakresie jamy ustnej 
i gardła, leczenie chirurgiczne w zakresie nosa i za-
tok przynosowych, leczenie chirurgiczne zmian krta-
ni, fonochirurgia, operacje układu chłonnego szyi 
oraz operacje onkologiczne w zakresie uszu, jamy 
ustnej, gardła i krtani.

Swoją zawodową przygodę z tą dziedziną medy-
cyny rozpoczął w Klinice Neurochirurgii ówczesnej 
Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Ponadto do-
świadczenie zawodowe zdobywał w Klinice Oto-
laryngologii Akademii Medycznej w Poznaniu, na 
Oddziale Neurochirurgii Specjalistycznego Szpitala 
Miejskiego i Specjalistycznego Szpitala Matopat 
w Toruniu. Obecnie zabiegi prywatne wykonuje 
w Szpitalu CitoCARE. Do chwili obecnej stale pod-
nosi swoje kwalifikacje regularnie uczestnicząc 
w specjalistycznych szkoleniach w Europie i Stanach 
Zjednoczonych. Od ponad 10 lat interesuje się ma-
łoinwazyjną chirurgią kręgosłupa. Jako pierwszy le-
karz w Polsce przeprowadził w 2012 roku operację 
z wykorzystaniem systemu endoskopowego TESSYS 
firmy Joimax. Mimo tak zaawansowanych metod 
pozostaje zwolennikiem leczenia zachowawcze-
go, które w polskiej medycynie cały czas czeka 
na docenienie. Na swojej drodze zawodowej miał 
szczęście spotkać wielu znakomitych fizjoterapeu-
tów. którzy poszerzyli jego zawodowe horyzonty. In-
dywidualnie podchodzi do każdego pacjenta, co 
pozwala na dobór terapii optymalnie dopasowanej 
do jego zdrowotnych potrzeb. 

dr n. med.
MARCIN TAFELSKI
Chirurg kręgosłupa
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NOWOŚĆ
 
STOMATOLOGIA W NARKOZIE

Lekarze operujący:
Dorośli oraz dzieci
dr Hubert Zmysłowski 
dr Joanna Bylina

dorośli oraz dzieci

Podczas zabiegu w znieczuleniu ogólnym współ-
pracują ze sobą dwa zespoły – stomatologiczny 
i anestezjologiczny. Oprócz lekarzy: dentysty, który 
jest operatorem i anestezjologa, na sali obecne są 
też pielęgniarka, pielęgniarka anestezjologiczna 
 towarzysząca przy znieczuleniu ogólnym oraz per-
sonel dbający o komfort i bezpieczeństwo pacjen-
ta 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 rozwiązaniem.
Po zakwalifikowaniu na zabieg pacjent przekazy-
wany jest do Szpitala CitoCare gdzie kierowany 
jest na pakiet badań dzięki którym anestezjolog 
zakwalifikuje pacjenta do zabiegu. Mając komplet 
najświeższych badań lekarz może bezpiecznie znie-
czulić pacjenta.
Po zabiegu, pacjent przez 2 godziny odzyskuje 
sprawność na sali pooperacyjnej pod czujnym 
okiem personelu lekarsko-pielęgniarskiego.

lek.  
HUBERT ZMYSŁOWSKI
specjalista chirurgii 
szczękowo-twarzowej

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku – Wy-
działu Lekarskiego, Oddziału Stomatologicznego.
W zakres jego wiedzy wpisują się zabiegi z dziedzi-
ny chirurgii szczękowo-twarzowej. Specjalnościami 
dr Zmysłowskiego są skomplikowane ekstrakcje zę-
bów oraz zębów mądrości, zatrzymanych zębów 
nadliczbowych, resekcje korzeni zębów, ekstrakcje 
zębów ze wskazań ortodontycznych, plastyka po-
łączenia ustno-zatokowego po usunięciu zębów, 
wyłuszczenie torbieli szczęki i żuchwy, wyłuszcze-
nie torbieli i guzów z tkanek miękkich jamy ustnej, 
plastyka tkanek miękkich jamy ustnej, wycięcie wę-
dzidełka języka, warg, wycięcie odprotetycznego 
przerostu błony śluzowej.
Prowadzi konsultacje w zakresie chorób zatok 
szczękowych, ślinianek. Regularnie poszerza swoją 
wiedzę uczestnicząc w wielu krajowych i zagranicz-
nych  szkoleniach oraz konferencjach. 

dr n. med. 
ALEKSANDER ZWIERZ
specjalista otolaryngologii

Specjalista z dużym doświadczeniem w opera-
cjach endoskopowych nosa i zatok przynosowych 
(m.in. endoskopowa korekcja skrzywionej przegro-
dy nosa, FESS) oraz mikrochirurgii ucha (plastyka 
błony bębenkowej, operacja ucha środkowego). 
Swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie wyko-
rzystuje prowadząc kursy i warsztaty dla specjali-
stów stanowiąc tym samym autorytet. Wykonuje 
pełen zakres zabiegów u dzieci – w tym usunięcie 
migdałka gardłowego, podcięcie bocznych, za-
kładanie drenów wentylacyjnych.

OPERATOR LEK. DENTYSTA JOANNA BYLINA, ASYSTENTKA 
STOMATOLOGICZNA KINGA CELMER PODCZAS LECZENIA 
STOMATOLOGICZNEGO W NARKOZIE

OPERATOR LEK. DENTYSTA JOANNA BYLINA, ASYSTENTKA 
STOMATOLOGICZNA KINGA CELMER PODCZAS LECZENIA 
STOMATOLOGICZNEGO W NARKOZIE
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Lekarze operujący: 

dr n. med. Łukasz Paczesny 
dr n. med. Karol Elster
dr Miron Termanowski
dr Kamil Graboń

ZABIEGI ORTOPEDYCZNE
Ortobiologia: komórki macierzyste, IL1-RA, PRP
Artroskopia stawu kolanowego: szycie i przeszczepy 
łąkotek, leczenie uszkodzeń chrząstki nowoczesnymi 
biomateriałami. Szycie i rekonstrukcje więzadeł krzy-
żowych kolana (ACL i PCL) przy użyciu innowacyjnych 
metod oraz implantów (Ligamys, Internal Bracing).
Artroskopia stawu barkowego: rekonstrukcje stożka ro- 
tatorów i obrąbka stawowego.
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 lecze-
nie zapalenia ścięgna Achillesa.
Leczenie autogennymi czynnikami wzrostu.
Zabiegi wykonywane są technikami małoinwazyjnymi 
a pobytu w szpitalu skrócony jest do minimum. Po artro-
skopii czy halluksach pacjent udaje się do domu dzień 
po zabiegu, w przypadku endoprotezoplastyki nastę-
puje to zwykle w piątej dobie po operacji. 
Dzięki najnowocześniejszym znieczuleniom pod kontro-
lą USG możliwa jest rehabilitacja bez bólu nawet w kil-
ka godzin po operacji.

ZABIEGI 
LARYNGOLOGICZNE 
dorośli oraz dzieci 

Leczenie chirurgiczne w zakresie ucha – operacje 
poprawiające słuch, operacje błony bębenkowej 
– myringoplastyka, tympanoplastyka, zakładanie 
drenażu wentylacyjnego. 
Leczenie chirurgiczne w zakresie jamy ustnej i gar-
dła – operacje migdałków podniebiennych i gar-
dłowego, operacje w obrębie podniebienia – le-
czenie chrapania.
Leczenie chirurgiczne w zakresie nosa i zatok przy-
nosowych – endoskopowa korekcja skrzywionej 
przegrody nosa, korekcja małżowin nosowych 
– konchoplastyka, FESS – minimalnie inwazyjne, 
endoskopowe leczenie zatok przynosowych – sto-
sowane najczęściej w przypadku przewlekłego za-
palenia zatok, polipów nosa.
Zabiegi wykonywane są w znieczuleniu ogólnym 
zapewniającym pacjentowi pełen komfort oraz za-
chowane jest bezpieczeństwo, a dzięki zastosowa-
nej mikroinwazyjnej technice operacyjnej pacjenci 
mogą opuścić szpital najczęściej następnego dnia 
po operacji. 

Lekarze operujący:
Dorośli
dr hab. med. Maciej Wróbel
dr Aleksander Zwierz
dr Adam Seichter
Dzieci
dr n. med. Agnieszka Garstecka
dr hab. med. Maciej Wróbel
dr n. med.  Aleksander Zwierz

KOLUMNA ARTROSKOPOWA WOLF/SMITH&NEPHEW
KONSOLA WRAZ Z SHAVEREM ORAZ 
WIERTARKĄ OTOLOGICZNĄ FIRMY MEDTRONIC
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ZAKRES USŁUG SZPITALA Lekarze operujący: 
Dorośli
dr n. med. Jarosław Leszniewski
dr Tomasz Jarocki
Dzieci
dr Joanna Madej

ZABIEGI 
CHIRURGICZNE
dorośli oraz dzieci

Leczenie chirurgiczne w obrębie jamy brzusznej – 
laparoskopowe usunięcie kamicy pęcherzyka żół-
ciowego.
Leczenie chirurgiczne w obrębie powłok jamy 
brzusznej – usunięcie przepukliny pachwinowej, 
przepukliny pępkowej, przepukliny kresy białej.
Leczenie chirurgiczne w zakresie proktologii (choro-
by odbytu) – usunięcie żylaków odbytu, usunięcie 
fałdu brzeżnego odbytu, usunięcie torbieli włoso-
wej, operacja przetoki odbytu.
Leczenie chirurgiczne w zakresie flebologii (choro-
by żył) – usunięcie żylaków kończyn dolnych.
Zabiegi wykonywane są w znieczuleniu ogólnym, 
przewodowym lub łącząc obie metody w zależ-
ności od wskazań medycznych. Zapewniony jest 
wtedy komfort pacjenta oraz zachowane bezpie-
czeństwo, a dzięki indywidualnej i kontrolowanej 
terapii przeciwbólowej dolegliwości pooperacyjne 
ograniczone są do minimum.

ZABIEGI 
UROLOGICZNE
dorośli oraz dzieci 

Leczenie chirurgiczne wnętrostwa, usunięcie wod-
niaka jądra, wszczepienie protezy jądra.
Leczenie chirurgiczne wad w obrębie układu 
moczowo-płciowego – operacja spodziectwa, 
operacja zagięcia prącia, operacja tzw. „prącia 
pogrążonego”, wydłużenie wędzidełka prącia, roz-
dzielenie warg sromowych, meatotomia – nacięcie 
ujścia zewnętrznego cewki moczowej, operacja 
stulejki, obrzezanie.

Lekarze operujący:
Dorośli
dr Piotr Hubert 
dr Sławomir Józefowicz
Dzieci
dr Joanna Madej

Cystoskopia – endoskopia pęcherza moczowego, 
usunięcie zmian w obrębie pęcherza moczowego, 
nacięcie zastawki cewki tylnej, leczenie odpływu 
pęcherzowo-moczowodowego (refluks) poprzez 
ostrzyknięcie ujść moczowodów, leczenie ope-
racyjne wysiłkowego nietrzymania moczu taśmą 
podcewkową.
Zabiegi wykonywane są w znieczuleniu ogólnym, 
przewodowym lub łącząc obie metody w zależ-
ności od wskazań medycznych. Zapewniony jest 
wtedy komfort pacjenta oraz zachowane bezpie-
czeństwo, a dzięki indywidualnej i kontrolowanej 
terapii przeciwbólowej dolegliwości pooperacyjne 
ograniczone do minimum.

KOLUMNA ARTROSKOPOWA WOLF/SMITH&NEPHEW

STÓŁ OPERACYJNY ALPHAMAQUET PLUS

MOBILNY APARAT RTG – RAMIĘ TYPU C FIRMY ZIEHM DOKTOR ARTUR JAWORSKI, KOORDYNATOR SZPITALA CITO CARE
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ZAKRES USŁUG SZPITALA Lekarze operujący: 

dr n. med. Szymon Bednarek
dr n. med. Patrycja Krepska
dr Michał Ziemniarski

ZABIEGI GINEKOLOGICZNE
Operacje diagnostyczne – łyżeczkowanie kana-

łu szyjki i jamy macicy, pobranie wycinków z szyjki 
macicy lub sromu do badań laboratoryjnych, dia-
gnostyczna konizacja szyjki macicy, diagnostyczna 
histeroskopia, diagnostyczna laparoskopia i nakłu-
cie zatoki Douglasa.

Operacje terapeutyczne – histeroskopia, ope-
racje lecznicze wysiłkowego nietrzymania moczu, 
operacje lecznicze zaburzeń statyki narządów 
płciowych, konizacja szyjki macicy, wycięcie mię-
śniaków, laparoskopowe usunięcie trzonu macicy, 
operacyjne leczenie torbieli gruczołu Bartholina, 
operacje przydatków, usuwanie zrostów w jamie 
otrzewnej.

Większość zabiegów i operacji ginekologicznych 
wykonywana jest techniką laparoskopową, histe-
roskopową lub pochwową – przy użyciu najnow-
szej aparatury endoskopowej. Ma to na celu nie 
tylko minimalizację powstania blizny na skórze, ale 
przede wszystkim ograniczenie dolegliwości bólo-
wych w przebiegu pooperacyjnym oraz pozwala 
szybko powrócić do codziennych zajęć. 

Zabiegi wykonywane są w znieczuleniu ogólnym, 
przewodowym lub łącząc obie metody w zależno-
ści od wskazań medycznych. Zapewniony jest wte-
dy komfort pacjentki oraz zachowane bezpieczeń-
stwo, a dzięki indywidualnej i kontrolowanej terapii 
przeciwbólowej dolegliwości pooperacyjne ogra-
niczone są do minimum. 

APARAT USG FIRMY ESAOTE

SALA OPERACYJNA MORSKA

Lekarze operujący: 

dr n. med. Lech Grzelak
dr n. med. Marcin Tafelski
dr Maciej Osmański
dr Tomasz Tykwiński

MAŁOINWAZYJNE 
LECZENIE SCHORZEŃ 
KRĘGOSŁUPA 
• Endoskopowe leczenie schorzeń kręgosłupa 
• Leczenie dyskopatii metodą Discogel
• Mikrochirurgiczne leczenie dyskopatii
• Mikrochirurgiczne odbarczenie stenozy kanału 

kręgowego 
• Leczenie zespołów bólowych kręgosłupa – blo-

kady farmakologiczne, termolezja, medycyna re-
generacyjna.

• Małoinwazyjne leczenie złamań kręgosłupa: Stabi-
lizacja Spine Jack, wertebroplastyka, kyfoplastyka

• Stabilizacja kręgosłupa metodą transpedikularną 
techniką małoinwazyjną

Zabiegi wykonywane są przez bardzo doświad-
czony zespół neurochirurgów przy użyciu nowocze-
snych i sprawdzonych metod oraz z zastosowaniem 
implantów renomowanych światowych firm. 

Małoinwazyjne techniki operacyjne z wykorzy-
staniem mikroskopu operacyjnego, zastosowanie 
obrazowania najnowszym aparatem RTG typu 
„ramię C” pozwalają na precyzyjny, a więc bez-
pieczny i pewny przebieg operacji umożliwiając 
szybki powrót do zdrowia. 

Komfort i bezpieczeństwo pacjenta w trakcie 
zabiegu zapewnia znieczulenie ogólne, a w nie-
których typach zabiegów wystarczy znieczulenie 
miejscowe połączone z monitorowaną opieką 
anestezjologiczną – w takich przypadkach po kilku 
godzinach pacjenci opuszczają szpital, w pozosta-
łych odbywa się to następnego dnia po operacji. 
Dzięki temu możliwe jest wczesne rozpoczęcie re-
habilitacji i szybki powrót do codziennej aktywności. DR N. MED. MARCIN TAFELSKI, 

SPECJALISTA NEUROCHIRURGI, CHIRURGIA KRĘGOSŁUPA 

DR N. MED. MARCIN TAFELSKI, 
SPECJALISTA NEUROCHIRURGI, CHIRURGIA KRĘGOSŁUPA 



1918

ZAKRES USŁUG SZPITALA  DLA PACJENTÓW

KOMFORTOWE POKOJE PACJENTÓW
Dysponujemy czterema salami pooperacyjny-
mi, w których pacjenci po zabiegach, w hote-
lowych  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 powo-
du trybu pracy), zapraszamy w sobotę na bada-
nia USG, rezonans, tomografię i mammografię, 
a także na wizytę w laboratorium.

WI-FI 
Na terenie placówki pacjenci mogą korzystać 
z bezpłatnego bezprzewodowego internetu.

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

APTEKA CITO 
Na terenie placówki działa Apteka Cito, 
czynna od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 7.30-20.00, w soboty 8.00-13.00.

UDOGODNIENIA DLA 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Pacjenci mający trudności z samodzielnym 
poruszaniem się bądź osoby na wózkach in-
walidzkich nie mają najmniejszych problemów 
z dostaniem się do ośrodka, jak również z prze-
mieszczaniem się po nim. Budynek jest wyposa-
żony w podjazdy dla wózków, szerokie windy, 
posiada także specjalnie dostosowane toalety.

ZABIEGI OKULISTYCZNE
Operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji
Usuwanie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji ultra-
dźwiękami jest najnowocześniejszą 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 indywidu-
alnie dopasowanej. Poprawa widzenia zastępuje 
natychmiastowo. Zabieg można wykonać prak-
tycznie w dowolnym momencie trwania choroby, 
co stanowi ogromną zaletę tej metody.
Sama operacja trwa ok. 20 minut i wykonuje się ją 
w znieczuleniu kroplowym, dlatego jest całkowi-
cie bezbolesna. Ta rewolucyjna metoda nie wy-
maga także zakładania szwów ani hospitalizacji.

Operacje korekcyjne powiek
Zabieg jest przeprowadzany zarówno ze wzglę-
dów zdrowotnych, jak problemy ze wzrokiem wy-
wołane przez zwiotczenie skóry oraz estetycznych, 
dla zniwelowania efektu opadających powiek 
– co daje spektakularny efekt odmłodzenia twa-
rzy. Operacja korekcyjna jest właściwym rozwiąza-
niem zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Wykona-
nie zabiegu przekłada się na poprawę widzenia 
oraz wyglądu. Dodatkowo przy zabiegu zdrowot-

Lekarz operujący: 

dr Janusz Michalewski
dr Tomasz Łuczak

APARAT DO ZNIECZULEŃ FIRMY DRÄGER

nym pacjent w szybki sposób zyskuje wizualne 
odmłodzenie twarzy. Zastosowanie znieczulenia 
miejscowego wpływa korzystnie na szybki powrót 
do codziennych aktywności, wkrótce po zabiegu 
pacjent może bezpiecznie opuścić szpital.

Trabekulektomia 
Najskuteczniejsza i najczęściej stosowana ope-
racyjna metoda klasyczna leczenia jaskry, 
uznana za „złoty standard”. Ma na celu wytwo-
rzenie nowej drogi odpływu cieczy wodnistej 
z komory przedniej oka do przestrzeni podspo-
jówkowej i dalej do krwiobiegu, co powoduje 
znaczne i trwałe obniżenie ciśnienia wewnątrz-
gałkowego. Ma zastosowanie we wszystkich 
rodzajach jaskry.

Sklerektomia głęboka
Jest nową metodą chirurgii filtracyjnej okre-
ślaną mianem operacji niepenetrujących, 
czyli bez pełnościennego przerwania ciągło-
ści gałki ocznej. Ma zastosowanie w leczeniu 
jaskry otwartego kąta przesączania, zarówno 
pierwotnej, jak i wtórnej. Często stosuje się z im-
plantami w celu zwiększenia jej skuteczności. 
Zabieg obarczony jest zdecydowanie mniej-
szym ryzykiem rozwoju powikłań w stosunku do 
klasycznej trabekulektomii.

Operacje łączone, czyli 
fakotrabekulektomia i fakosklerektomia
Polecane są pacjentom, którzy mają jedno-
cześnie zaćmę i jaskrę niedostatecznie kontro-
lowaną, źle tolerują krople lub jeśli stan ogólny 
uniemożliwia przeprowadzenie dwóch odle-
głych w czasie operacji. Wykonanie obu ope-
racji w czasie jednego zabiegu pozwala skró-
cić czas leczenia i okres rehabilitacji wzrokowej 
oraz nie naraża pacjenta na dwukrotne otwar-
cie gałki ocznej.
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KOLUMNA   ENDOSKOPOWA   FIRMY  RICHARD  WOLF 
GMBH. Ten producent to światowy lider w dziedzi-
nie endoskopii, czyli zabiegów „przez dziurkę od 
klucza”. Tak zaawansowany sprzęt służy do wy-
konywania zabiegów mininwazyjnych. Są to m.in: 
zabiegi laparoskopowe w chirurgii i ginekologii, za-
biegi endoskopowe w obrębie zatok, nosa i krtani 
w laryngologii, zabiegi artroskopowe w ortopedii, 
zabiegi endoskopowe w obrębie układu moczo-
wego w urologii. Same zabiegi są całkowicie bez-
bolesne, 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, czy-
li wysokoprecyzyjnych zabiegów w obrębie zatok 
obocznych nosa. Zastosowanie tak nowoczesne-
go sprzętu pozwala na skrócenie czasu zabiegu, 
a krótszy czas zabiegu przekłada się na szybszy po-
wrót do zdrowia.
 
MOBILNY APARAT C-ARM FIRMY ZIEHM pozwala  na  
podgląd  radiologiczny w trakcie zabiegów miniin-
wazyjnych w dowolnej płaszczyźnie. Gwarantuje 
to precyzyjne wykonanie procedur zarówo  dia-
gnostycznych, jak i operacyjnych.  Urządzenie  jest  
szczególnie  przydatne w chirurgii kręgosłupa, orto-
pedii oraz ginekologii. Aparat, który posiadamy, to 
najnowocześniejsze, cyfrowe urządzenie niemiec-

kiej firmy ZIEHM. Dodatkową zaletą tego aparatu 
jest uzyskiwanie znakomitej jakości obrazów przy 
minimalnej ekspozycji. Przekłada się to bezpośred-
nio na bezpieczeństwo naszych pacjentów.
 
APARAT USG FIRMY ESAOTE – dzięki niemu znieczu-
lenia w Szpitalu Cito Care zyskują zupełnie nową 
jakość. Anestezjolog może w ten sposób bardzo 
precyzyjnie podać minimalną ilość leku, uzyskując 
pełne znieczulenie operowanej okolicy nie tylko 
w trakcie zabiegu, ale również w okresie poope-
racyjnym. Umożliwia to, na przykład samodzielne 
chodzenie już w pierwszej dobie po złożonych ope-
racjach kolana. Pod kontrolą USG wykonywane jest 
również całe spektrum innych zabiegów w różnych 
dziedzinach medycyny.
 
MIKROSKOP ZEISS – wysokiej klasy sprzęt optyczny 
wykorzystywany przy zabiegach wymagających 
niezwykłej precyzji, jak operacje ucha środkowego 
w laryngologii, czy operacje kręgosłupa w neuro-
chirurgii. Zastosowanie mikroskopu, oprócz wyższej 
dokładności operacji, daje możliwość archiwizacji 
obrazu z przeprowadzanego zabiegu.

APARAT DO ZNIECZULEŃ FIRMY DRÄGER – wysokiej 
klasy sprzęt anestezjologiczny, dzięki któremu można 
bezpiecznie i precyzyjnie prowadzić znieczulenia.

NOWOCZESNY SPRZĘT 
I ŚWIATOWE TECHNOLOGIE 

GWARANCJĄ KOMFORTU 
I BEZPIECZEŃSTWA

Bardzo nowocześnie wyposażone sale operacyjne 
oraz komfortowe sale pooperacyjne pozwalają 
na przeprowadzenie precyzyjnych i minimalnie 
inwa- zyjnych zabiegów. Dzięki tak doskonałym 
warunkom powrót do zdrowia trwa krócej.

www.citocare.pl

Rejestracja osobista
czynna w godz. 7.00-18.00

Rejestracja telefoniczna
tel. 723 186 483 w godz. 7.00-18.00

e-mail: szpital@citocare.pl


