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Drobne Jak zamieścić ogłoszenie drobne? 
Telefonicznie: 32 420 73 74
Przez internet: ibo.polskapress.pl

Nieruchomości

 MIESZKANIA - KUPIĘ 

  MIESZKANIE  lub DOM kupię 
zadłużone, z lokatorem, z problemem 
prawnym. Tel. 535 787 267 

Handlowe

 KOLEKCJONERSTWO, SZTUKA 

  KUPIĘ  kolejki Piko, HO, TT 607912559 

Finanse biznes

 KREDYTY, POŻYCZKI 

  KREDYT  50 tys. rata 545 zł 
RRSO 7,44 % - Telefon 730 809 809 

 INNE 

  KUPIĘ  UDZIAŁY w każdej 
nieruchomości. Tel. 884 308 046 

Praca

 ZATRUDNIĘ 

  NIEMCY  zatrudnimy murarzy, 
cieśli szalunkowych, brygadzistów, 
dźwigowych. Tel: 882 064 600, 
607 923 444 

    

  OCHRONA  (z gr. niepełnosprawności) 
komputer, 3010 zł Chorzów, Ruda 
Śląska, tel. 668-085-925 

  OCHRONA  (z orzeczeniem) Bojków, 
Stare Gliwice, Zabrze, 3010 zł 
604-630-556 

  TRAKTORZYSTA  (z uprawnieniami) 
Ruda Śląska 668-085-925 

Usługi

 AGD RTV FOTO 

  NAPRAWA  maszyn do szycia, pralek, 
urządzeń elektr. itp. 
Tel. 881 368 993 

 BUDOWLANO-REMONTOWE 

  504050764  pomiar garaze-bramy.pl 

    
Dach altany ogrodowej 72m2 
do wymiany pokrycia na 
blachodachówkę. Tel. 501 611 730.

 
  Kotły C.O. KL.5 z DOTACJĄ !!!
na ekogroszek i pellet 
-Kotłownie, instalacje grzew.,sanit. 
SPRZEDAŻ-MONTAŻ-SERWIS
Ziemięcice/k Gliwic, ul. Polna 18
tel. 603-928-953 i (32)305-02-35 

Rolnicze

 MASZYNY ROLNICZE 

  KUPIĘ  ciągniki, przyczepy, maszyny 
rolne. Tel. 535135507. 

Zleć ogłoszenie 

zadzwoń:   

 32/420 73 74

wejdź na stronę 
ibo.polskapress.pl

Pracujemy  
w godzinach 8.00-16.00  

od poniedziałku do piątku

Gliwicki szpital Vito-
Med, mieszczący sie 
przy ul. Radiowej 
2, udziela pomocy 

pacjentom w czterech oddzia-
łach: to Oddział Wewnętrzny, 
jedyny w Gliwicach i powiecie 
gliwickim Oddział Neurologii, 
Oddział Udarowy i Oddział Re-
habilitacji Neurologicznej. Ten 
ostatni pomaga w usprawnie-
niu pacjentów po udarze, 
a także po COVID-19.  

- W naszej placówce realizo-
wane są świadczenia z zakresu 
rehabilitacji pocovidowej i re-
habilitacji neurologicznej. Ce-
lem takiej rehabilitacji jest po-
prawa sprawności oddechowej 
wydolności wysiłkowej i krą-
żeniowej - mówi Aleksandra 
Zaremba-Szopa, fizjotera-
peutka Vito-Med. 

Fizjoterapeuci popularnego 
gliwickiego „Szpitala na Radio-
wej” zwracają uwagę, że bar-
dzo ważnym aspektem w trak-
cie rehabilitacji jest poprawa 
oraz wsparcie zdrowia psy-
chicznego pacjentów. Nie ina-
czej jest w przypadku osób, 
które przeszły infekcję wiru-
sem COVID-19.  

- Fizjoterapia po COVID 19 
powinna obejmować wszyst-
kie sfery zdrowia człowieka, 
dlatego na naszym oddziale 
staramy się podejść do proble-
mów, z jakimi pacjenci się tutaj 
pojawiają, holistycznie, cało-
ściowo. Trzeba pamiętać, że 
po covidzie powikłania są nie 
tylko ze strony układu odde-
chowego, ale także ze strony 
układu nerwowego, pokarmo-
wego, mięśniowo, szkieleto-
wego czy ze sfery psychicznej 
- mówi Justyna Wolicka, fizjo-
terapeutka ze szpitalu przy Ra-
diowej. 

Szpital Vito-Med posiada 
cenne doświadczenie, które 
pozwala na efektywniejszą 
pracę z pacjentami po przejściu 

COVID-19 oraz kompleksową 
ochronę i stosowanie się 
do wszelkich zasad sanitar-
nych. - Nasz szpital wyróżnia 
fakt, że w czasie drugiej i trze-
ciej fali pandemii koronawi-
rusa byliśmy szpitalem covido-
wym. Bezpośrednio pracowa-
liśmy z pacjentami dotknię-
tymi tą chorobą, dlatego 
znamy specyfikę ich dolegli-
wości - zaznacza Sylwia 
Gruszka, fizjoterapeutka 
w tym szpitalu. 

Równocześnie w szpitalu 
Vito-Med na oddziale rehabili-
tacji neurologicznej prowa-
dzone są liczne zabiegi rehabi-
litacyjne przeznaczone dla 
osób z urazami neurologicz-
nymi i udarowymi.  

Jedną z pacjentek fizjotera-
peutów szpitala na Radiowej 
jest młoda Zuzanna, która ule-
gła wypadkowi.  

- Rozpoczynając rehabilita-
cję byłam osobą całkowicie le-
żącą i od początku tutaj sta-
wiano mnie na nogi. Zaczęłam 
od ćwiczeń stabilizacyjnych, 
następnie szło to w kolejnych 
etapach. Będę się uczyła sie-
dzieć i w planach jest również 
kolejny etap, żebym nauczyła 
się chodzić - opowiada swoją 
historię i plany na leczenie 
pano Zuzanna, jedna z pacjen-
tek szpitala Vito-Med. 

Fizjoterapeuci podkreślają, 
że gdyby ich nie było okres po-
wrotu do zdrowia pacjentów 
w różnych schorzeniach byłby 
znacznie dłuższy, pacjenci nie 
wiedzieliby, że poprzez fizjote-
rapię mogą zniwelować swoje 
dolegliwości. Pomoc fizjotera-
peutów to nie tylko profesjo-
nalne podejście do pacjenta 
poprzez ćwiczenia, masaże 
i zabiegi, ale również wsparcie 
mentalne. - Rehabilitanci do-
dali mi ogromnej odwagi 
i uwierzyłam w siebie, że je-
stem w stanie stanąć na nogi 
po wypadku ciężką pracą, ale 
też tym, że okazali mi ogromne 
serce i podeszli do mnie cało-
ściowo. Wiem, że mogę 
pod każdym względem na nich 
liczyć i są bardzo dobrymi spe-
cjalistami - opisuje pomoc fi-
zjoterapeutów Vito-Med Zuzia. 

Vito-Med znany jako Szpital 
na Radiowej w swojej ofercie 

rehabilitacyjnej posiada reha-
bilitację pourazową i poopera-
cyjną, rehabilitację neurolo-
giczną, terapię manualną na-
rządu ruchu, terapię wisce-
ralną, terapię uroginekolo-
giczną, masaż leczniczy i kine-
siotaping, fizykoterapię oraz 
hydroterapię. Placówka po-
maga dzieciom i dorosłym 
z problemami neurologicz-
nymi, udarowymi, osobom 
z urazami ortopedycznymi 
oraz pacjentom po COVID-19. 

Leczenie prowadzone jest 
poprzez pracę manualną 
na strukturach ciała pacjenta 
oraz uzupełniająco zabiegami 
fizykalnymi takimi jak: elektro-
lecznictwo, laseroterapia, ma-
gnetoterapia, światłolecznic-
two, wodolecznictwo, kriote-
rapia, leczenie ultradźwię-
kami. 

- Realizowanie świadczenia 
rehabilitacyjnego odbywa się 
na podstawie skierowania 
od lekarza ubezpieczenia zdro-
wotnego. Po zakończeniu le-
czenia potwierdzonej choroby 
COVID-19. Przebieg rehabilita-
cji, czas trwania turnusu to 
od dwóch do sześciu tygodni. 
Pacjent może skorzystać z re-
habilitacji maksymalnie 
do roku czasu po zakończeniu 
leczenia – informuje placówka 
Vito-Med.

W szpitalu przy Radiowej 
pomogą w powrocie do pełnej 
sprawności, także po COVID-19
ZDROWIE 
Paweł Poniatowski 
p.poniatowski@dz.com.pl

Pacjenci znają go doskonale -
 jako szpital na Radiowej. Gli-
wicka lecznica, lecząca dotąd 
najcięższe przypadki neurolo-
giczne i udarowe - stanęła 
do walki z pandemią w kolejnych 
falach także jako szpital jedno-
imienny.  Teraz prowadzi również 
rehabilitację pacjentow, którzy 
przeszli COVID-19.

W gliwickim szpitalu przy ul. Radiowej prowadzona jest szeroka gama zabiegów rehabilitacyj-
nych. To rehabilitacja pourazowa i pooperacyjna, rehabilitacja neurologiczna, prowadzona jest 
także m.in. terapia manualna narządu ruchu itd. Prowadzą ją doświadczeni fizjoterapeuci
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aSzpital Vito-
Med posiada 

cenne doświadcze-
nie, które pozwala 
na efektywniejszą 
pracę z pacjentami 
po przejściu  
COVID-19

REKLAMA 0010321805

Zatrudni w ZabrZu:

• Pracownik gosPodarczy
Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej, szukamy osób nie-
pełnosprawnych jak i pełnosprawnych. Doświadczenie nie 
jest niezbędne, szkolimy przed rozpoczęciem pracy.

Oferujemy:
• umowę o pracę
•  wynagrodzenie miesięczne od 2100 zł brutto (regularne 

i terminowo wypłacane)
•  dofinansowania z zakładowego funduszu 

rehabilitacyjnego osób niepełnosprawnych, np. zakup 
leków, okularów, dojazdy do pracy i inne

• pełne umundurowanie oraz sprzęt niezbędny do pracy

Zainteresowane pracą osoby  
prosimy o przesłanie CV na adres:  

rekrutacja@intergroup.pl  
lub tel. 785 006 726.


