Rzeszów 01.10.2020
Szanowni Państwo,
Centrum Medyczne MEDYK to firma rodzinna, która wykorzystując doświadczoną i
profesjonalną kadrę medyczną od ponad 30 lat świadczy usługi medyczne w ramach
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz komercyjnie. Posiadamy 15 placówek
POZ, 5 przychodni Medycyny Pracy, 4 własne laboratoria oraz ponad 30 punktów pobrań.
Obecnie podstawową opieką zdrowotną obejmujemy ponad 55 tys. osób. Jesteśmy
największą placówką zdrowotną związaną z zakładami pracy na terenie Rzeszowa i okolic.
Poprzez ciągłe doskonalenie jakości działań we wszystkich obszarach aktywności
Centrum, stały rozwój bazy i kierunków działalności oraz szkolenie pracowników,
pragniemy utrzymać pozycję wiodącego ośrodka opieki medycznej w kraju. Chcemy, aby
bieżąca praca i wysiłki personelu Centrum Medycznego Medyk zaowocowały uznaniem
Pacjentów. Oprócz fachowej opieki, na co dzień prowadzimy również bezpłatne badania
profilaktyczne z zakresu wczesnego wykrywania: chorób układu krążenia, raka szyjki
macicy, raka piersi oraz raka jelita grubego.
Nasi pracownicy mówią w wielu językach: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim,
ukraińskim, rosyjskim i bułgarskim, dzięki czemu obsługa pacjentów zagranicznych nie
stanowi dla nas problemu. Posługujemy się również językiem migowym.
W trosce o zdrowie studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w przychodni CM Medyk
przy ul. Rejtana 53 w Rzeszowie, oferujemy następujące usługi Medyczne:
Podstawową Opiekę Zdrowotna – POZ
Gabinet zabiegowy z punktem pobrań
Gabinety specjalistyczne (Alergologia, Chirurgia Naczyniowa, Dietetyka, Endokrynologia,
Gastroenterologia, Ginekologia, Medycyna Pracy, Nefrologia, Neurologia, Neurochirurgia,
Okulistyka,

Onkologia

Ortopedia,

Otolaryngologia,

Pulmonologia, Rehabilitacja, Stomatologia, Urologia)

Proktologia,

Psychologia,

Badania diagnostyczne (m.in. Audiometria, pomiar ciśnienia krwi, EKG, Holter,
Mammografia, RTG, Spirometria, USG)
Badania laboratoryjne (badania podstawowe i biochemiczne, badanie wartości witamin,
badanie kału, markery odczynów zapalnych oraz chorób reumatologicznych, diagnostyka
choroby wieńcowej i chorób serca, hematologia, serologia, hormony płciowe, badania
infekcyjne oraz inne)
Szybki

punkt

diagnostyki

infekcyjnej

(oferujemy

szybką

analizę

zakażenia

koronawirusem testem antygenowym, w kierunku przeciwciał oznaczany jakościowo
bądź półilościowo oraz testem genetycznym RT-PCR, ponadto posiadamy szybką
diagnostykę CRP, ASO, grypy)
Pozostajemy do Państwa dyspozycji.
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