
Website URL http://www.katalogstron.net/15384

Poradnia insulinooporności - diabetolog Chęciński
https://poradniainsulinoopornosci.pl

52 letni doświadczony, dokładny, konkretny specjalista diabetolog i internista. Lekarz pracujący ponad 24 lata
w zawodzie, ma piętnastoletni letni intensywny staż szpitalny, leczy cukrzycę, insulinooporność,
policystyczne jajniki, otyłość, hiperinsulinemię i hipoglikemię czynnościową czyli reaktywną, stłuszczenie
wątroby i PCO. Lekarz zawsze uważnie, spokojnie, cierpliwie i z szacunkiem słuchający pacjenta, tłumaczący
całościowo (holistycznie) i indywidualnie problem pacjenta. Traktuje pacjenta dokładnie tak, jak chciałby być
traktowany przez innego lekarza w chorobie. Zawsze w ciągu dnia jest dostępny dla stałych pacjentów - pod
telefonem (sms, mail lub bezpośrednia rozmowa, za wyjątkiem oczywiście gdy jest na urlopie z Rodziną). W
razie ważnych zapytań należy do niego po prostu zadzwonić, odpowie na Państwa pytania lub gdy nie ma
możliwości rozmowy to wkrótce do Państwa oddzwoni. Podczas wizyty lekarz wskaże co ze zdrowiem jest
nie tak i co można z tym szybko zrobić. Czas konsultacji lekarskiej przewidziany jest zwykle na około 15-20
minut, ale zawsze można go odpowiednio przedłużyć w zależności od indywidualnej trudności problemu.
Stali pacjenci mówią, że szybkie rozwiązywanie problemów to jego specjalność a wielu mówi, że jest
specjalistą od niemożliwego. Lekarz dociera wnikliwie do przyczyny choroby i stara się ją leczyć a nie leczy
tylko widoczne objawy chorobowe.
Zapraszam więc Państwa do Poradni abyście mogli się o tym przekonać.
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