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MEDICINE

Szanowni Państwo,
Noble Medicine to jedyne, szczególne i wyjątkowe miejsce na mapie placówek medycznych
w Polsce, to nowa jakość usług medycznych, świadczona w ponadstandardowych
warunkach przez wybitnych lekarzy, profesorów i diagnostów, którymi kieruje znany lekarz,
prof. zw. dr hab. med. Kazimierz Wardyn.
Naszym wyróżnikiem jest szczera, nieśpieszna rozmowa z lekarzem, która odbywa się
w atmosferze życzliwości i zaangażowania, oparta na obustronnym zaufaniu, etyce
i najwyższej lekarskiej kompetencji.
Z Noble Medicine współpracują Konsultanci i Eksperci, będący autorytetami w środowisku
medycznym, reprezentujący różnorodne dyscypliny medyczne, których atutami są wiedza,
doświadczenie i zaangażowanie. Utworzenie takiego Zespołu nie jest przypadkowe lecz
głęboko przemyślane i wynika z wieloletnich doświadczeń i obserwacji dokonanych
podczas wspólnego prowadzenia diagnostyki i terapii wielu chorych, które zawsze kończyło
się wyszukaniem i realizacją najbardziej optymalnego rozwiązania dla konkretnego problemu
medycznego ich dotykającego.
Pacjenci Noble Medicine już od progu otaczani są troskliwą opieką, w przestronnym,
ale ciepłym i eleganckim wnętrzu mogą liczyć na wygodę oraz pełen empatii personel.
Dyskrecję wizyty zapewniają boczne wejście (od dziedzińca Atelier Residence) oraz osłonięte
witryny w całym ośrodku. Każdy gabinet przypomina bardziej pokój w eleganckim hotelu niż
gabinet medyczny, a to sprzyja nawiązaniu życzliwej relacji między lekarzem a Pacjentem.

Szanujemy cenny czas naszych Pacjentów, dlatego wizyta rozpoczyna się zawsze
w umówionym czasie. Podczas samej wizyty nigdy się nie spieszymy – dajemy tyle czasu
Pacjentowi, ile go potrzebuje, aby opowiedzieć nam o swoich dolegliwościach. Chcemy
dobrze zastanowić się i przyjrzeć wynikom badań zanim postawimy diagnozę. W niektórych
przypadkach przeprowadzimy badania w gabinecie, na inne skierujemy pacjenta
do odpowiedniej placówki.
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Cechą charakterystyczną naszego Pakietu Medycznego jest wyjątkowy na polskim
rynku model opieki medycznej, w ramach którego pacjent otoczony jest stałą opieką nie
zmieniającego się i zaufanego lekarza, członka Zespołu Diagnostycznego Noble Medicine,
będącego osobistym przewodnikiem po meandrach zdrowia i medycyny.
Lekarz Osobisty Pacjenta całościowo zajmuje się jego zdrowiem, od pierwszej wizyty
zna historię choroby i doskonale rozumie potrzeby zdrowotne, reaguje aktywnie
na zmiany stanu zdrowia pacjenta, a także prowadząc działania profilaktyczne zapobiega
wystąpieniu niektórych chorób. W razie potrzeby Lekarz Osobisty Pacjenta kieruje swojego
podopiecznego na konsultację do ekspertów i konsultantów Noble Medicine, rekomendując
ewentualnie wcześniejsze wykonanie badań. Jako przewodnik omawia możliwe rozwiązania
i pomaga podjąć trudne decyzje dotyczące zdrowia.
W przypadku hospitalizacji lub operacji Lekarz Osobisty Pacjenta może reprezentować
go w kontaktach z innymi lekarzami, dzielić się swoją wiedzą o stanie zdrowia pacjenta
w celu wyboru najlepszej metody leczenia i uniknięcia nieoczekiwanych powikłań oraz
uzyskiwać informacje medyczne.
Aby pozostawać w jak najlepszym kontakcie ze swoimi pacjentami Lekarz Osobisty Pacjenta
może także udzielać porad i odpowiadać na pytania zadane telefonicznie lub pocztą
elektroniczną. W ten sposób pacjent uzyskuje lepszy dostęp do usług medycznych
i ma zapewnioną ciągłość i kompleksowość opieki. Jest to najlepszy sposób na skuteczne
utrzymanie dobrego stanu zdrowia.
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Początkową Ocenę Stanu Zdrowia opartą na szeregu badań laboratoryjnych
i

obrazowych

oraz

dokładnym
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szczegółowym

badaniu

podmiotowym

i przedmiotowym. Umożliwia ona wczesne wykrycie chorób serca układu krążenia,
cukrzycy, chorób układu krwiotwórczego, nerek i wątroby, tarczycy i zakażeń
organizmu przebiegających bezobjawowo oraz uzyskanie rekomendacji dotyczących
dalszej diagnostyki i leczenia wykrytych nieprawidłowości, zaleceń dietetycznych
i innych zmian dotyczących stylu życia niezbędnych w celu zapobiegania chorobom
i utrzymania dobrego zdrowia i samopoczucia.
Początkowa ocena Stanu Zdrowia obejmuje:
Wywiady i badanie kliniczne przeprowadzone przez Lekarza Osobisty Pacjenta,
który dalej będzie zajmował się chorym

Badania laboratoryjne:
w kierunku chorób krwi i stanów zapalnych
w kierunku czynników ryzyka chorób serca i naczyń
w kierunku cukrzycy
w kierunku chorób wątroby
w kierunku chorób nerek
w kierunku chorób tarczycy
w kierunku zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C
Badanie USG pozwalające rozpoznać nieprawidłowości w budowie i funkcji
narządów wewnętrznych w tym zmiany nowotworowe i torbiele
RTG klatki piersiowej w kierunku stanów zapalnych, nowotworów
EKG spoczynkowe diagnozujące zaburzenia rytmu i przewodnictwa serca
Pomiar ciśnienia tętniczego
Pomiar wzrostu, masy ciała, obwodu pasa, wyliczenie wskaźnika BMI
Opracowanie profilu metabolicznego pacjenta
Omówienie wyników badań i rekomendacje oraz poradnictwo dotyczące
profilaktyk chorób
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Nielimitowane konsultacje z Lekarzem Osobistym Pacjenta, w razie wystąpienia
zmian stanu zdrowia. Zapewniamy kontakt osobisty w ciągu 48 godzin od zgłoszenia,
kontakt telefoniczny za pośrednictwem recepcji Noble Medicine w ciągu 24 godzin.
W przypadku nieobecności lekarza danego pacjenta zapewniamy opiekę przez
innego lekarza Zespołu Diagnostycznego Noble Medicine
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wg harmonogramu opracowanego po Początkowej Ocenie Stanu Zdrowia
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Konsultacje Profesorów i Ekspertów Noble Medicine, w tym m.in.: ginekolog,
okulista, dermatolog, laryngolog, chirurg ogólny i naczyniowy, ortopeda, kardiolog,
neurolog, urolog, diabetolog, endokrynolog, gastrolog, pulmonolog, onkolog,
neurochirurg, psychiatra
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Konsylium Profesorskie - w szczególnych przypadkach

6

Konsultacje epidemiologa – opracowanie planu szczepień
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Medycynę podróży – szczepienia, przeciwdziałanie zakrzepom podczas długich
podróży samolotem, samochodem
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Konsultacje dietetyczne

9

Medycynę Pracy
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Konsultacje lekarzy pomocy doraźnej 24 godz./dobę, w nagłych sytuacjach

chorobowych bez oczekiwania na planowy termin, realizowane w współpracującym
z Noble Medicine Centrum Medycznym
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Kompleksową diagnostykę, w tym m.in.: podstawowe i specjalistyczne badania
laboratoryjne (biochemia, hematologia, immunologia, markery, hormony, posiewy
bakteryjne, panele alergologiczne z krwi, badania kału), kompleksową diagnostykę
kardiologiczną (EKG, Holter EKG i RR, echo serca, próba wysiłkowa), szeroki zakres
badań RTG i USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, badania
endoskopowe, USG Doppler. W zakresie badań laboratoryjnych, obrazowych
(tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) i endoskopowych współpracujemy
z wiodącymi ośrodkami diagnostycznymi, zapewniając naszym pacjentom możliwość
komfortowego dostępu do badań
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Pomoc, wsparcie i reprezentowanie pacjenta przez Lekarza Osobistego Pacjenta
w przypadku konieczności hospitalizacji lub zabiegu operacyjnego

13

Kompleksową opiekę nad dziećmi

Z poważaniem
Prof. zw. dr hab. n. med. Kazimierz A. Wardyn
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Specjalista Chorób Wewnętrznych, Medycyny Rodzinnej, Nefrolog.
Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej i Oddział Klinicznym Chorób Wewnętrznych
i Metabolicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od wielu lat zajmuje się
wczesnym rozpoznawaniem i leczeniem pierwotnych układowych chorób naczyń
ze szczególnym uwzględnieniem ziarniniaka Wegenera.

3URIGUKDEQPHG.DWDU]\QD˙\FLʬʾND
Lekarz Medycyny Rodzinnej, Specjalista Chorób Wewnętrznych.
Profesor Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej z Oddziałem Klinicznym Chorób
Wewnętrznych i Metabolicznych, zastępca Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Metabolicznych w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie.

'UQPHG7RPDV]5XVLQRZLF]
Specjalista Chorób Wewnętrznych, Diabetolog.
Zastępca ordynatora ds. klinicznych Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych
i Metabolicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz adiunkt w Katedrze
i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

'UQPHG5HQDWD.UXSD
Specjalista Chorób Wewnętrznych.
Oddział Kliniczny Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Czerniakowski.
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Specjalista Chorób Wewnętrznych.
Oddział Kliniczny Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Czerniakowski.
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Specjalista Neurochirurg.
Kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

3URI]ZGUKDEQPHG-DQXV]&LDQFLDUD
Specjalista Hepatolog, Specjalista Chorób Wewnętrznych.
Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie.

'UQPHG(O˚ELHWD.HOOHU
Specjalista Radiolog.
Kierownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Klinice Urologii Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego.

3URIGUKDEQPHG.DWDU]\QD:R˘QLDN
Specjalista Deramtolog.
Klinika Dermatologii i Wenerologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

3URIGUKDEQPHG=ELJQLHZ*Dãɾ]ND
Specjalista Chirurg Ogólny, Naczyniowy, Specjalista Angiolog i Transplantolog.
Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Endykrynologicznej.

3URIGUKDEQPHG.U]\V]WRI&]DMNRZVNL
Specjalista Ginekolog-Położnik.
Kierownik II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego.

=HVSyã3URIHVRUD$QGU]HMD5DG]LNRZVNLHJR
Pediatra, Specjalista Chorób Dziecięcych, Gastroenterolog, Lekarz Medycyny Rodzinnej.
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
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Specjalista Kardiolog.
Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

3URIGUKDEQPHG7RPDV]%HGQDUF]XN
Specjalista Endokrynolog, Specjalista Chorób Wewnętrznych.
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego.

3URIGUKDEQPHG3DZHã0DãG\N
Specjalista Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
Kierownik Kliniki Reumoortopedii Instytutu Reumatologicznego w Warszawie.

'UQPHG0DUFLQ']LHNLHZLF]
Specjalista Pediatria.
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

'UQPHG(ZD3LRWURZVND
Specjalista Okulista.
Ordynator Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Czerniakowskim.

'UKDEQPHG:DOGHPDU3DWNRZVNL
Specjalista Chirurgii Ogólnej, Transplantolog Kliniczny, Onkolog.
Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby.

3URIGUKDEQPHG.D]LPLHU]1LHPF]\N
Specjalista Otolaryngolog.
Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

/HNPHG$QGU]HM/L]LQLHZLF]
Specjalista Chorób Wewnętrzych.
Współtwórca Zakładu Medycyny Nuklearnej Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego.

'UKDEQPHG:LWROG-DQ5RQJLHV
Specjalista Rehabilitacji Ruchowej.
Kierownik Zakładu Rehabilitacji Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie.

3URIQDG]ZGUKDEQPHG-DQXV]2OʐG]NL
Specjalista Onkolog.
Klinika Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, Klinika Nowotworów Przewodu Pokarmowego Centrum Onkologii
im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

'UQPHG'DULXV]:DVLOHZVNL
Specjalista Psychiatra.
Dyrektor Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii w Warszawie, stały współpracownik Kliniki
Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

3URIGUKDEQPHG-DGZLJD'ZLOHZLF]7URMDF]HN
Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Onkologii Klinicznej.
Klinika Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego.
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