Centrum Medyczne Sorno
Kompleksowa obsługa firm
oraz klientów indywidualnych
O nas
Centrum Medyczne sorno jest pełnoprofilowym dostawcą
usług medycznych związanych z podstawową opieką zdrowotną i specjalistyczną. Na rynku działamy od 1998 roku.
Reformujemy placówki zdrowia w wielu podwarszawskich
miejscowościach m.in. w Milanówku i Ożarowie Mazowieckim.
Kolejnym krokiem w  naszej działalności jest rozwój ośrodka
zdrowia w Starych Babicach.

Dlaczego warto podjąć
z nami współpracę?
Szeroki zakres usług medycznych
Oferujemy Państwu pełnoprofilową opiekę medyczną; lekarzy
poz, a także specjalistów (kardiolog, okulista, chirurg, ortopeda, neurolog, neurolog dziecięcy, laryngolog, dermatolog,
wenerolog, alergolog, endokrynolog, urolog, ginekolog, psycholog i rehabilitacja dorosłych i dzieci).

Pełna dostępność:
lekarz rodzinny
internista
pediatra
specjaliści
badania
diagnostyczne
badania
laboratoryjne
programy
profilaktyczne
fizykoterapia
i rehabilitacja

Najnowocześniejszy sprzęt medyczny
W naszej przychodni posiadamy specjalistyczny sprzęt medyczny potwierdzony certyfikatami jakości, który spełnia międzynarodowe standardy. To m.in. aparatura do usg, ekg, ktg,
a także profesjonalny sprzęt do rehabilitacji.
Najwyższa jakość usług medycznych
Rozwój ośrodka wiążemy z wysoką jakością usług świadczonych przez personel medyczny. Kierujemy naszych pracowników na szkolenia, kongresy i kursy nieustannie podnosząc
ich kwalifikacje zawodowe. Dzięki temu możemy Państwu
oferować usługi kompetentnych oraz doświadczonych lekarzy
i specjalistów.
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Łatwa rejestracja i szybki dostęp do lekarzy
Dzięki skomputeryzowanej rejestracji będziecie mogli Państwo uzyskać
szybki dostęp do naszych lekarzy poz i specjalistów. Wizyty ustalamy
tak, aby były w najdogodniejszych dla Was terminach. Zapisy
przyjmujemy osobiście, telefonicznie, a także poprzez internet.
Ciągły rozwój oferty medycznej
Największym atutem cm sorno jest dbałość o ciągły rozwój usług medycznych. Oferta stale się powiększa, dzięki
czemu pacjenci są zawsze zadowoleni i chętnie do nas
wracają. Specjalnie dla Was stale przygotowujemy nowe
pakiety i promocje, które powstają w oparciu o wymagania i opinie klientów. Jeżeli wybierzecie nasz ośrodek
będziecie usatysfakcjonowani dostępem i różnorodnością
usług medycznych, które oferujemy.

Pełen zakres usług
Wszyscy specjaliści
w jednym miejscu
specjalnie dla ciebie

Prywatna poradnia fizjoterapii
Terapia kręgosłupa lędźwiowego, szyjnego, biodra,
kolana, stopy, barku, łokcia:
→→ Zespoły bólowe
→→ Lumbalgia
→→ Rwa kulszowa
→→ Rwa ramienna
→→ Kręcz szyi
→→ Bóle głowy (migrena)
→→ Przed i po operacji
→→ Zespoły bólowe
w przebiegu chorób
zwyrodnieniowych
→→ Niestabilności
→→ Urazy
→→ Uszkodzenia stożka
rotatorów
→→ Niewydolność
więzadłowo-mięśniowa
→→ Uszkodzenia ścięgirn
i mięśni
→→ Urazy sportowe

Rehabilitacja neurologiczna
→→ Udary mózgu
→→ Urazy mózgowo-czaszkowe
→→ Choroba parkinsona
→→ Stwardnienie rozsiane sm
→→ Porażenia mózgowe
dziecięce
Terapia wad postawy
→→ Skoliozy
→→ Plecy okrągłe
→→ Plecy wklęsłe
→→ Plecy płaskie
→→ Profilaktyka wad postawy
→→ Badanie fizjoterapeutyczne
od 3-18 lat
Masaże
→→ Lecznicze
→→ Wspomagające
odchudzanie

Fizykoterapia
→→ Laser
→→ Interferencje
→→ Prądy tens
→→ Jonoforeza
→→ Galwanizacja
→→ Elektrostymulacje
→→ Ultradźwięki
→→ Solux
→→ Krioterapia
Adrianna Warachowska
mgr fizjoterapii, absolwentka
wam w Łodzi wydziału fizjoterapii, doświadczenie zawodowe zdobyte w Polsce i za
granicą, certyfikat kursu pnf,
neuromobilizacji, instruktor
rekreacji ruchowej, specjalność fitness
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