Szpital Ortopedicum
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1. Komputerowy system nawigacyjny Aesculap OrthoPilot® 2. Zabieg - sala operacyjna z wykorzystaniem systemu nawigacyjnego Aesculap OrthoPilot®. 3. Pokój pacjenta w Oddziale Ortopedycznym Szpitala Ortopedicum.

Dlaczego SZPITAL ORTOPEDICUM?
Renoma naszego ośrodka to przede wszystkim pełne zaangażowanie współpracujących z Ortopedicum uznanych i doświadczonych
specjalistów lekarzy i fizjoterapeutów, bardzo wysoki standard opieki medycznej, dostęp do najnowszych technologii oraz komfortowe
warunki leczenia.

Nasz Szpital to JEDNO CENTRUM
Priorytetem naszych działań jest, aby pacjent wracał do zdrowia w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa. Dlatego cały proces leczenia
- począwszy od diagnostyki, poprzez zabieg operacyjny, aż po rehabilitację - przebiega w tym samym miejscu.

JEDEN PACJENT – JEDEN LEKARZ
Pacjent pozostaje w Ortopedicum pod opieką jednego lekarza prowadzącego, który jest obecny podczas pierwszych konsultacji, następnie
w czasie operacji oraz towarzyszy pacjentowi w jego procesie rehabilitacji.

Nowoczesne ZAPLECZE TECHNOLOGICZNE
Szpital Ortopedicum jest wyposażony w nowoczesną technologię. Zabiegi implantacji endoprotez kolana można wykonywać z wykorzystaniem komputerowego systemu nawigacyjnego Aesculap – OrthoPilot®, który pozwala na bardzo dokładne umiejscowienie endoprotezy względem osi mechanicznej kończyny oraz optymalny dobór jej wielkości, odpowiednio do indywidualnych cech anatomicznych
pacjenta. W efekcie to możliwość jeszcze większej precyzji podczas wykonywania zabiegu i jeszcze lepszego funkcjonowania oraz
przedłużenie trwałości endoprotezy.
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1. Rehabilitacja w Oddziale Ortopedycznym Szpitala Ortopedicum. 2. Rehabilitacja w sali gimnastycznej. 3. Zabieg z wykorzystaniem fali uderzeniowej. 4. Zajęcia grupowe “Zdrowy kręgosłup”.

Sprawdzona JAKOŚĆ implantów
Przy doborze endoprotez Ortopedicum korzysta głównie z kompleksowej oferty AESCULAP AG. Implanty te klinicznie sprawdziły się w długim
okresie ich stosowania w skali światowej.

Profesjonalne doradztwo to my
Zespół Szpitala Ortopedicum pomaga w doborze odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego oraz sprzętu pomocniczego do zastosowania w czynnościach codziennych.

Kompleksowy program rehabilitacyjny gwarantem uzyskania optymalnych wyników.
Kompleksowość wyraża się także w łączeniu wielu form terapii przy pomocy nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Dzięki temu
możliwe jest stosowanie niemal wszystkich dostępnych obecnie na rynku metod leczenia, takich jak terapia laserem wysokoenergetycznym, platformy balansowej do diagnozy i terapii w warunkach sprzężenia zwrotnego, Kaiser Functional Movement i wiele innych.

Pobyt w Ortopedicum to PROGRAM „SKROJONY NA MIARĘ”
Stosując program „skrojony na miarę”, dostosowujemy go do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta i umożliwiamy mu szybki powrót
do pełnej sprawności. Ścisła współpraca lekarza ortopedii z fizjoterapeutą pozwala zoptymalizować przebieg leczenia oraz rozwiązywać
problemy na różnych poziomach i tym samym zmniejszać ryzyko powikłań.

Całościowe i jednocześnie indywidualne podejście do procesu leczenia pacjenta jest atrybutem, który
pozytywnie wyróżnia Ortopedicum.
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Szpital Ortopedicum w Krakowie to nowoczesny ośrodek ortopedii i rehabilitacji, oferujący
swoim pacjentom kompleksową opiekę w pełnym zakresie ortopedii i traumatologii narządu
ruchu. Placówka działa od 2009 r.
Główną obszarem działalności medycznej szpitala jest protezoplastyka stawu
biodrowego i kolanowego. W szpitalu wykonywane są zabiegi w zakresie artroskopii
operacyjnej, medycyny sportowej, rekonstrukcji ACL, chirurgii stopy, chirurgii ręki
oraz chirurgii kręgosłupa.
Szpital Ortopedicum to:


Blok Operacyjny z dwoma salami,



Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,



Oddział Ortopedyczny z 33 łóżkami w komfortowych pokojach
jedno - i dwuosobowych,



Poradnia Ortopedyczna,



pracownie RTG i USG,



Dział Rehabilitacji Leczniczej wraz z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej,

Na terenie szpitala działają pracownie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą Szpitala
Ortopedicum na stronie internetowej lub prosimy o kontakt telefoniczny.

Ortopedicum Sp. z o.o.
ul. Koło Strzelnicy 3, 30-219 Kraków
tel. +48 12 425 38 51
tel. +48 12 370 87 54
tel. +48 12 425 38 52
Rehabilitacja:
tel. +48 12 370 87 44
tel. +48 12 370 87 43
www.ortopedicum.pl
e-mail: recepcja@ortopedicum.pl

