Drodzy Pacjenci,
nazywam się Angelika Turalińska. W 2019 roku ukończyłam
studia na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego, uzyskując zawód Ratownika Medycznego.
Od początku edukacji zawodowej zdobywałam doświadczenie
w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ oraz
w podstacji Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.
Po zakończeniu studiów prowadziłam wiele kursów Pierwszej
Pomocy dla dzieci, dorosłych oraz seniorów. Pracowałam jako
Dyspozytor Medyczny i Ratownik Medyczny w rmie
realizującej transporty medyczne oraz wizyty domowe.
Nieustannie uzupełniam swoją wiedzę, która niezbędna w pracy
pacjentami. Będzie mi bardzo miło dzielić się z Państwem tym,
czego nauczyła mnie praca oraz doświadczenie. Każdy pacjent potrzebuje całkowicie
indywidualnego spojrzenia na organizm i to jest moim motywem przewodnim

NA RATUNEK w gabinecie stacjonarnym
Nawodnienie po wymiotach, biegunce, infekcji, gorączce koszt: 300 zł
Objawami odwodnienia są: bóle i zawroty głowy, nudności, wzmożona potliwość,
uczucie kołatania serca, przyspieszone tętno, brak apetytu, suchość w ustach, sucha
skóra, zaparcia itd. Takich objawów nigdy nie wolno bagatelizować.

Gabinet znajdziesz tutaj:

Wymioty, biegunka, zatrucie pokarmowe koszt: 300 zł

Tychy, ul. Narcyzów 24
43-100 Tychy
BUDYNEK NZOZ MEDICO
Praktyka Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów Sp. z o.o

Takie dolegliwości prowadzą najczęściej do odwodnienia i wyczerpania organizmu.
Ciężko jest uzupełnić niedobory, gdy wymioty bądź biegunka nie ustępują po leczeniu
„domowymi sposobami”. Szczególnie ciężko jest pacjentom, którzy na stałe przyjmują
leki i są obciążeni chorobami przewlekłymi.

Bóle menstruacyjne koszt: 300 zł

Gabinet czynny:

Bolesną miesiączkę najciężej przetrwać wtedy, gdy pojawiają się biegunki, duże
skurcze brzucha, wymioty, nudności, zawroty głowy, osłabienie. Czasami jedynym
sposobem, by pokonać te dolegliwości jest interwencja medyczna.

SOBOTA, NIEDZIELA 8:00 - 16:00
PONIEDZIAŁEK 8:00 - 16:00

Miłe uspokojenie koszt: 300 zł
Najczęściej uspokojenia potrzebujemy w sytuacjach trudnych, gdy organizm jest
przemęczony od ciągłego stresu czy natłoku pracy. Czasami pacjenci skarżą się na
problemy z zasypianiem bądź odczuwają kołatania serca. Są to najczęstsze objawy
przemęczenia.

Telefon:

.


fi

609-638-833

KROPLÓWKI WITAMINOWE/REGENERACYJNE w gabinecie stacjonarnym

Zwiększona Odporność koszt: 400 zł
O odporności należy pamiętać zanim dosięgnie nas infekcja czy przeziębienie. Jeżeli
potrzebujesz wzmocność swoją odporność, uzupełnić niedobory, a przy okazji
nawodnić organizm, ten pakiet jest przeznaczony dla Ciebie. Witamina C oraz Magnez
to niezastąpione składniki dobrej odporności.

Pełna Regeneracja koszt: 400 zł
Witaminy z gr. B są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego,
produkcji krwi, a także utrzymania w dobrej kondycji skóry i błon śluzowych.
Poprawiają pracę wątroby, regulują poziom cholesterolu, regulują sen. Witamina C
ułatwia przyswajanie żelaza, aktywuje wiele enzymów, wspiera proces gojenia ran,
poprawia pracę mózgu, a Magnez jest nieodłączną częścią odporności, prawidłowej
pracy serca oraz mózgu.

Niedobór Magnezu koszt: 400 zł
Magnez odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Jest
budulcem tkanki kostnej i pozwala utrzymać odpowiednie ciśnienie krwi. Wpływa na
pracę serca zmniejszając ryzyko choroby niedokrwiennej oraz arytmii. Wspomaga
pracę układu odpornościowego oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia astmy. W cukrzycy
typu II zmniejsza insulinooporność oraz ryzyko powikłań cukrzycowych, np.
zwyrodnień układu nerwowego, nerek czy uszkodzenia wzroku. Magnez można
określić jako pierwiastek niezbędny i wpływający na cały organizm. Skurcze, drżenia
rąk i powiek, ciągłe rozdrażnienie, bezsenność, zmniejszona odporność, problemy
kostno-stawowe, nadmierna łamliwość włosów i paznokci, to najczęstsze niedobory
magnezu.

UWAGA:
każda wizyta przebiega indywidualnie, zazwyczaj trwa od 2 do 4 godzin
(w zależności od stanu pacjenta). Są to wizyty jednorazowe w gabinecie
stacjonarnym. Pacjent jest badany, diagnozowany na podstawie
szczegółowego wywiadu oraz monitorowany. Ilość kroplówek waha się od
3-5 szt w zależności od wagi pacjenta, parametrów życiowych oraz
dolegliwości. Po zakończeniu wizyty pacjent otrzymuje dokumentację
medyczną. Jeżeli jest potrzebna pomoc w innym schorzeniu bądź
dolegliwości, której nie ma w ulotce, można w każdej chwili zadzwonić
i zapytać, czy jesteśmy w stanie podołać wyzwaniu.

Serdecznie zapraszamy,
wizytę można umówić telefonicznie:
609-638-833
Zachęcamy również do polubienia
i śledzenia profilu facebookowego:

facebook.com/pomocnyratownik
@pomocnyratownik

