Centrum Medyczne - All Medical.pl, Ogrodowa 8
Zespół Poradni Specjalistycznych w Radomsku
serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na specjalistyczne konsultacje z zakresu:








Chorób wewnętrznych
Kardiologii
Nefrologii
Neurologii
Radiologii / USG
Stomatologii (w pełnym zakresie)








Chirurgii Naczyniowej
Ortopedii
Urologii
Ginekologii i Położnictwa
Dermatologii i Kosmetologii
Psychiatrii

zobacz na strone www.allmedical.pl
Zapisy przyjmujemy w siedzibie Centrum All Medical.pl, Radomsko, Ogrodowa 8
Względnie telefonicznie: 44 68 22 333, zapamiętaj ten numer! Dwie dwójki - trzy trójki

PRACOWNIA - USG – w cenie korzystnej dla każdego
SIEMENS Aucson X300 Premium Edition
najnowszej generacji 5-głowicowy, wielospecjalistyczny, cyfrowy stacjonarny Ultrasonograf
przeznaczony do wykonywania pełnego spektrum badań w naszym Centrum
 zaawansowany moduł kardiologiczny, Color Doppler
 pełna diagnostyka narządów jamy brzuszej u dorosłych i dzieci
 diagnostyka ginekologiczno-położniczo-urologiczna narządów miednicy u dorosłych
idzieci
 okołoporodowa sonografia z opcją obrazowania trójwymiarowego w czasie
rzeczywistym fourSight 4D Imaging z wykorzystaniem specjalistycznych głowic
wolumetrycznych – 3D/4D ”Baby-Kino”
 zaawansowana diagnostyka naczyniowa, sutka, tarczyc, jąder, struktur
ortopedycznych, dołów podkolanowych
 węzłów chłonnych podżuchwowych, szyjnych i karkowych, ślinianek

- - - - - - - - - - Zdrowy Czwartek dla Miasta Radomska - - - - - - - - - - - 12.12.13, godz. 17:00 Dom Spotkań „ARKADIA” al. Jana Pawła II
All Medical.pl inicjuje w drugi czwartek każdego miesąca stały cykl wykładów poświęconych
zdrowiu, szerokopojętej profilaktyce, nowoczesnej diagnostyce i leczeniu częstych schorzeń.
Wstęp dla każdego jest nieodpłatny. Zapraszamy! Przyjdź prosze, zapytaj nas, poznajmy się!
Temat pierwszego inauguracyjnego wykładu:
„Zaburzenia rytmu serca przyczyną udaru mózgu, profilaktyka, diagnostyka, leczenie
ostrego udaru” Nasi Eksperci: Dr J. Krawczyk Oddział Kardiologii, Szpital w Radomsku,
Dr J. Majka Klinika Neurologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii
Medycznej w Łodzi.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej:
www.allmedical.pl - www.PoradniaRadomsko.pl - www.urologia.pl - www.tomalka.pl

Centrum Medyczne - All Medical.pl
Zespół Poradni Specjalistycznych w Radomsku
świadczących interdyscyplinarne usługi medyczne

Podstawowa Opieka Zdrowotna - POZ
Deklaracja Wyboru Pacjenta
Szanowni Pacjenci,
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Centrum Medyczne All Medical.pl z siedzibą w Radomsku przy ul. Ogrodowej 8
jest aktualnie w trakcie organizacji POZ-u realizującego niebawem Świadczenia Opieki
Zdrowotnej dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia zgodnie z jego
zasadami.
Wstępną Deklaracje Wyboru Pacjenta potwierdzającą potrzebę utworzenia POZ-u przy
naszym Centrum mogą Państwo złożyć drogą internetową, względnie poprzez pobranie z
naszej strony www.allmedical.pl tejże Deklaracji i oddanie wypełnionej w naszym Centrum
przy ul. Ogrodowej 8 w Radomsku.
Na naszej stronie www.allmedical.pl będziemy sukcesywnie zamieszczać informację na
temat powstającego dla Was z Waszym udziałem POZ-u przy All Medical.pl.
Zapraszam
Ryszard Tomalka
Specjalista z zakresu Urologii, Uroonkologii,
Medycyny Paliatywnej i Ratunkowej
szczegóły na naszej stronie: www.allmedical.pl
osiągalnej również pod: www.PoradniaRadomsko.pl – www.urologia.pl – www.tomalka.pl

UWAGA:
Lekarze specjaliści, pielęgniarki zainteresowane
współpracą z naszym Centrum/POZ-em, proszone
są o kontakt mailowy: richard@tomalka.com

