OFERTA NOWEJ USŁUGI MEDYCZNEJ w KROMED Marek Krochmalski
w wyniku realizacji projektu pn. „Nowe usługi w firmie Kromed”
Oferta kierowana jest do Związków i Klubów sportowych, Sportowców oraz wszystkich
zainteresowanych Podmiotów medycznych, Jednostek już współpracujących z KROMED
i Pacjentów indywidualnych.

Niniejszym komunikuję, iż Kromed, w ramach
przedmiotowego projektu utworzył
nowoczesną Salę operacyjną wraz z niezbędnym zapleczem i wyposażeniem w najnowszej
generacji aparaturę medyczną, dla potrzeb przywracania sprawności narządów ruchu
z wykorzystaniem w tym kierunku najnowszych osiągnięć nauki. W rezultacie realizacji
Projektu powiększono ofertę firmy o nową usługę:

Nowa usługa medyczna to: Wykonywanie zabiegów operacyjnych
w nowocześnie wyposażonej Sali operacyjnej.
W ramach nowej usługi medycznej w Kromed wprowadza się małoinwazyjne zabiegi
operacyjne z wykorzystaniem infrastruktury nowej Sali operacyjnej, nowoczesnej aparatury
medycznej i zastosowanych technik multimedialnych, polegające na wykorzystaniu ich
w leczeniu: stawów łokciowych, kolanowych i skokowych z zastosowaniem komórek
macierzystych.
Realizacja projektu j. wyżej zwiększyła kompleksowość świadczonych usług medycznych
w Kromed o możliwość wykonywania zabiegów operacyjnych z wykorzystaniem
najnowszych osiągnięć techniki i technologii medycznej w leczeniu. To gwarancja
świadczenia usług medycznych najwyższej jakości oraz poprawa bezpieczeństwa
zdrowotnego pacjentów.
Dzięki zastosowaniu nowej technologii stworzono także możliwość prowadzenia dydaktyki
poza salą operacyjną – przekazywanie obrazu i dźwięku. Gwarantuje to zwiększenie
dostępności do wiedzy jednocześnie dla większej grupy personelu medycznego, a także
zapewnienie utrzymania wymaganej sterylności Sali operacyjnej.
Zastosowanie w projekcie najnowszych rozwiązań technologicznych, w tym multimedialnych
tworzących nową jakość w zakresie wykonywania zabiegów operacyjnych, wprowadza na
rynek usług medycznych nowy produkt – nową usługę medyczną, która bez wątpienia
przełoży się na poprawę zdrowia pacjentów Kromed.
Aktualnie firma Kromed stosuje najlepsze dostępne technologie leczenia, współdziała
z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie dostarczając pacjentom usługi
medyczne, które maksymalizują szanse pacjentów cierpiących na dolegliwości związane
z chorobami narządu ruchu, na powrót do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Taki właśnie model świadczenia usług medycznych, uwzględniający przede wszystkim
dobro i oczekiwania pacjentów jest realizowany w Kromed.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych oferowaną usługą i
jakości świadczeń medycznych.
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