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EUROPEJSKIE STANDARDY I NOWATORSKIE
METODY LECZENIA W PROKTOLOGII

Euro-Klinika działająca w Siemianowicach Śląskich to nowoczesna placówka medyczna, która spełnia wszystkie
standardy wymagane w Unii Europejskiej. Zespół Euro-Kliniki stanowią doświadczeni lekarze oraz personel
pomocniczy.
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pejskim poziomie. Stąd pomysł na proktologię.
Pomysł zrodzony w głowach kilku najwyższej
klasy specjalistów proktologów, tworzących
nowoczesną medycynę mikrochirurgii.

W czym specjalizuje się Euro-Klinika?

Wiodącym kierunkiem jest proktologia,
ale nie tylko. Wykonujemy również zabiegi
z dziedziny chirurgii estetycznej, na przykład usuwamy wszelkie zmiany skórne,
które mają podłoże wirusowe.

Jakie są różnice w praktykowaniu
medycyny tradycyjnej i nowoczesnej
medycyny uprawianej przez
specjalistów w Euro-Klinice?

W tradycyjnej chirurgii można zoperować
w tygodniu parę żylaków odbytu, podczas
gdy Euro-Klinika robi takich zabiegów
w tym czasie kilkaset. W medycynie tradycyjnej wyłączenie pacjenta z czynnego życia
to zwykle kilka miesięcy do pół roku. Zabiegi
przeprowadzane przez nas nie obarczają pacjenta koniecznością zwolnienia lekarskiego
i rezygnowania z pracy. Chory potrzebuje nie
więcej niż pięć, sześć wizyt, aby osiągnąć skuteczność wyleczenia na poziomie 98 procent
– jednym słowem, wchodzi od nas z marszu.
Na pewno istotne z punktu widzenia komfortu
klienta jest także to, że zabieg jest bezbolesny,
a wszelkie działania wykonywane są kompleksowo. Pierwsza wizyta trwa zwykle pół godziny, ale kolejna to już tylko 10 minut.

Euro
Klinika

Jakie jest podłoże chorób,
które Państwo leczycie?

Jeżeli 50–70 procent społeczeństwa ma alergię
pokarmową, która prowadzi na przykład do
choroby odbytu (zapalenia hemoroidów, ropni
okołoodbytniczych, ropni podśluzówkowych),
to oznacza, że społeczeństwo ma problem. Na
problem ten na pewno wpływa stres i nadciśnienie. Bardzo trudno jednak jest zastosować
profilaktykę dla przeciwdziałania tego rodzaju
chorobom, gdyż jest to uwarunkowane stylem
naszego życia, a sposobami żywienia przede
wszystkim. Choroby genetyczne w tym przypadku to margines.

Co jest wyznacznikiem rozwoju
i sukcesu Euro-Klinki?

Na pewno odpowiedzialność za pacjenta i poczucie, że każdy z członków personelu – poczynając od rejestratorki, a kończąc na specjaliście – przychodzi do kliniki, aby świadczyć
pomoc drugiej osobie. Każda osoba w klinice
jest częścią zespołu. Służenie drugiemu człowiekowi to również w pełni oddanie się pracy
i obowiązkom. Charakter tej służby podkreśla
fakt, iż każda osoba z personelu kliniki jest
zatrudniona na kontrakcie. Pacjent musi mieć
poczucie, że zostanie wysłuchany, a jego problem rozwiązany. Komfort pacjenta jest tutaj
na pierwszym miejscu, dlatego każdy chory,
który przychodzi do kliniki, ma pewność, że
zostanie właściwie pokierowany, a podejście
do jego problemu będzie kompleksowe.

Euro-Klinika mieści się w centrum Siemianowic Śląskich przy ulicy
Wyspiańskiego 3, boczna od ulicy Świerczewskiego i obok (około 100 m)
Szpitala Oparzeniowego w Siemianowicach Śląskich.
Telefon: (0 32) 22 809 44, euro-klinika@euro-klinika.pl

