Uprzejmie informuję o możliwości przeprowadzenia badań profilaktycznych pracowników
(wstępne, okresowe, kontrolne), prowadzenia poradni zakładowej dla pracowników wraz z
poradniami specjalistycznymi, przeprowadzenia badań uczniów, badań kierowców, osób
pracujących na morzu (marynarzy, rybaków), nurków i płetwonurków oraz badań osób
ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń przez Ośrodek Medycyny Pracy dr
n. med. Piotr Kłos.
Placówka zajmuje się również medycyną podróży oraz profilaktyką osób wyjeżdżających do
różnych krajów i na różne kontynenty. Chętnie służymy informacją odnośnie chorób
występujących w różnych regionach świata, wymaganych szczepień ochronnych,
zagrożeniach zdrowotnych w różnych obszarach świata itp.
Informuję również o możliwości korzystania z poradni specjalistycznych okulistycznej,
laryngologicznej, dermatologicznej, dermatologii estetycznej z pełnym zakresem usług,
dermatologii dziecięcej, neurologicznej, psychiatrycznej, kardiologicznej, chorób
wewnętrznych, gastrologicznej, diabetologicznej, pediatrycznej, medycyny rodzinnej,
ortopedycznej, chirurgicznej, urologicznej, ginekologiczno-położniczego, medycyny sądowej,
medycyny transportu /badanie kierowców i marynarzy/, medycyny hiperbarycznej, medycyny
podróży i tropikalnej, stomatologicznej z diagnostyką oraz możliwością leczenia.
Istnieje również możliwość wykonania w placówce badań laboratoryjnych, EKG, spirometrii,
USK, audiometrii, wykonywania badań radiologicznych włącznie z tomografią komputerową,
testów płatkowych, pobierania materiału do badań genetycznych, korzystania z zabiegów
rehabilitacyjnych itp.
Współpracujemy również z Pracownią Psychologiczną Psycho-Test, gdzie można wykonać
badania psychotechniczne dla kierowców, osób posiadających lub ubiegających się o
pozwolenie na broń, operatorów wózków widłowych itp.
W gabinecie dermatologii estetycznej można między innymi zlikwidować zmarszczki
mimiczne i nadmierną potliwość toksyną botulinową, zlikwidować zmarszczki za pomocą
kwasu hialuronowego oraz innych preparatów, wykonać złuszczenie za pomocą kwasu
glikolowego, octowego, yellow peel, wykonać mezoterapię, wymrozić brodawki oraz
włókniaki itp.
Od kwietnia 2006 r. posiadamy laser VASCU Light Nd:YAG z IPL za pomocą którego
można zamknąć naczynia duże i małe, zlikwidować zmiany naczyniowe, zmiany
pigmentacyjne, wykonać fotoodmładzanie oraz depilację .
Dysponujemy również laserem diodowym- depilacyjnym Light Sheer amerykańskiej firmy
Lumenis, który jest najnowocześniejszym laserem do usuwania zbędnego owłosienia na
świecie.
W maju 2008 r. zakupiliśmy laser CO2 Ultra Dream Puls DS.-40U do dermatochirurgii,
którym można usunąć brodawki, zmiany pigmentowe, naczyniowe czy zlikwidować inne
defekty skórne.
Obecnie (od 15.06.2011) dysponujemy laserem frakcyjnym C02 Daeshim MicroXel, za
pomocą którego można zmniejszyć lub zlikwidować blizny np. pozabiegowe, trądzikowe,
rozstępy itp., wykonać dermabrazję laserową czy ujędrnić skórę.

Również w czerwcu 2011 otworzyliśmy w ośrodku Gabinet Kosmetologiczny, w którym
wykwalifikowany kosmetolog wykonuje oxybrazję, mikrodermoabrazję, peelingi
chemiczne, przedłużanie rzęs, czy inne zabiegi pielęgnacyjne. W gabinecie tym również za
pomocą specjalistycznego sprzętu można wykonać liporedukcję i modelowanie sylwetki ciała
za pomocą Aury /liporedukcja modelowanie sylwetki ciała, termolifting IR/, Powerstara
/HIFU z kawitacją i masażem podciśnieniowym ze światłem LED oraz radiofrekwencją/ oraz
za pomocą Cryoliftu Filorga wykonać różne zabiegi pielęgnacyjne.
W Gabinecie Kosmetologicznym pracujemy na kosmetykach firmy Skin Ceuticals i
Filorga.
Od grudnia 2006 r posiadamy urządzenie amerykańskiej firmy Diamond Tone, czyli
mikrodermabrazję diamentową którym na skórze można wykonać zabieg bezbolesnego
wygładzania, odmładzania, regeneracji, oczyszczania oraz pielęgnacji skóry.
W ośrodku również można zakupić i dobrać dermokosmetyki firm Skin Ceuticals,
Bioderma, Iwostin, Avene, Filorga, SVR czy innych firm - w wyborze pomoże Państwu
wykwalifikowany personel.
Od 30 czerwca 2011 otworzyliśmy również Gabinet Dietetyki w którym specjalista ds.
żywienia człowieka i dietetyki dr inż. Joanna Walczak zajmuje się analizą i oceną sposobu
żywienia, poradnictwem dietetycznym, indywidualnym doborem diety, opieka dietetyczną dla
osób zdrowych i chorych.
Oferujemy kompleksowe odchudzanie pod kontrolą zespołu specjalistów z dziedziny
medycyny, dietetyki i kosmetologii.
W programie „Schudnij Zdrowo” wykonujemy diagnostykę stanu zdrowia, indywidualnie
dobieramy dietę oraz wykonujemy zabiegi kosmetologiczne modelujące sylwetkę i
likwidujące tkankę tłuszczową przy pomocy najnowocześniejszych urządzeń.
W tym miesiącu otworzyliśmy również Gabinet Chirurgiczny, w którym można wykonać
drobne zabiegi chirurgiczne, usunąć znamiona wraz z badaniem histopatologicznym czy za
pomocą skleroterapii zamknąć naczynia żylne.W ośrodku od czerwca przyjmuje specjalista
ortopeda-traumatolog.
Nadmieniam, że usługi z medycyny pracy wykonywane są przez specjalistę z medycyny
pracy / jedynego w Powiecie Kołobrzeg / z tytułem naukowym dr n. med., biegłego sądowego
z medycyny pracy i medycyny sądowej.
Ośrodek Medycyny Pracy współpracuje z wykwalifikowanymi specjalistami z różnych
dziedzin medycznych z których większość pełni funkcję ordynatorów w Szpitalu w
Kołobrzegu.
Ośrodek posiada szerokie możliwości diagnostyczne i współpracuje z niektórymi
Wojewódzkimi Ośrodkami Medycyny Pracy w Polsce oraz jest placówką świadczącą
usługi medyczne w pełnym zakresie specjalistycznym, diagnostycznym wraz ze stomatologią
i rehabilitacją dla firm zajmującymi się usługami medycznymi w kraju np. Centra Medyczne
Damiana w Warszawie, AXA w Warszawie, Medicover Sp. z o. o. w Warszawie, PolskoAmerykański System Medyczny PASM II Sp. z o. o. w Warszawie, Lux- Med Sp. z o. o. w

Warszawie, Signal Iduna w Warszawie, Medica Polska Sp. z o. o. w Gdyni, Polmed w
Starogardzie Gdańskim, Centrum Medyczne LIM w Warszawie, TU Alianz Polska w
Warszawie, TU INTER Polska w Warszawie, Medycyna Rodzinna w Warszawie,
Dolnośląskie Centrum Medycyny Profilaktycznej i Bezpieczeństwa Pracy Pro-Med we
Wrocławiu, Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny sp. z o. o. we Wrocławiu, PZU SA
Warszawa, PZU Życie SA Warszawa, ICR Warszawa, CM EUROMEDICUM w Warszawie
i inne.
Prowadzimy obsługę medyczną w pełnym zakresie diagnostycznym pacjentów
ubezpieczonych w wyżej wymienionych Centrach Medycznych oraz Towarzystwach
Ubezpieczeniowych.
Istnieje również możliwość wykupienia własnych pakietów zdrowotnych dla pracowników
przez zakłady pracy.
Ośrodek Medycyny Pracy dr n. med. Piotr Kłos świadczy usługi w zakresie oceny
procentowego uszczerbku na zdrowiu u poszkodowanych dla T. U. Signal Iduna, T. U.
Concordia Wielkopolska, T. U. Gerling, T. U. AXA, T. U. Link 4, T. U. Nordea, T. U.
Aspecta, TU Alianz Polska w Warszawie .
Poza wyżej wymienionymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi obsługujemy również T. U.
UNIQA, T. U. Generali oraz T. U. Prevoir .
W wyniku współpracy z Pracownią Hemogenetyczną Zakładu Medycyny Sądowej PAM w
Szczecinie istnieje możliwość pobrania materiału oraz wykonania badań genetycznych
ojcostwa czy innych.
Nasza placówka bierze czynny udział w licznych badaniach naukowych, zjazdach i
konferencjach.
Prowadzi ona również szkolenia dla pracodawców i pracowników z zakresu medycyny pracy,
chorób zawodowych, oceny ryzyka zawodowego, narażeń i szkodliwości występujących w
środowisku pracy, udzielania pierwszej pomocy, patofizjologii nurkowania oraz prowadzi
również analizę i monitorowanie stanu zdrowia pracowników wraz z diagnostyką, szczepienia
ochronne / np. WZW typu A, WZW typu B, grypa ,kleszczowe zap. mózgu / itp.
Placówka bierze czynny udział w realizacji projektów z funduszy Unii Europejskiej np.
szkolenie dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu Gotowi do Pracy realizowanego
Mazowieckie Centrum Szkoleń w Warszawie, oraz z Europejskiego Funduszu SpołecznegoBądź aktywny na rynku pracy itp.
Istnieje również możliwość w ośrodku oceny warunków pracy, interpretacji badań
środowiskowych, oceny ryzyka zawodowego, orzecznictwa, poradnictwa w zakresie
medycyny pracy, innych dziedzin medycznych oraz orzecznictwa sądowo-lekarskiego z
medycyny pracy i medycyny sądowej .
W ośrodku można płacić za usługi medyczne kartami płatniczymi Visa, Visa Electron,
PolCard, Bbis, Master Card, Master Card Electronic, Maestro, JCB Card, Diners Club
International .

