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Baza zdjęć

Rejestracja

Kontakt dla mediów

9 grudnia 2013 r., po raz pierwszy w Polsce, dr Adrian Rymarczyk – ortopeda traumatolog ze
 Szpitala Centrum ENEL-MED, przeprowadził pionierską operację na dotkniętym
 zwyrodnieniami stawie kolanowym u pacjenta aktywnie uprawiającego sport. Podczas
 jednego, małoinwazyjnego zabiegu wszczepił pacjentowi nowatorski implant KineSpring
 oraz dokonał rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Zastosowane nowoczesne
 techniki operacyjne umożliwią szybki powrót do pełnej aktywności ruchowej.

Osteoartroza, czyli choroba zwyrodnieniowa stawów, przez WHO uważana jest za chorobę
 cywilizacyjną. Szacuje się, że cierpi na nią ok. 2 mln Polaków. Dzięki systemowi KineSpring,
 pacjenci z osteoartrozą nie będą musieli poddawać się radykalnym metodom leczenia polegającym
 na cięciu kości, czyli osteotomii lub endoprotezoplastyce (wymiana stawu na sztuczny) oraz
 rezygnować z aktywnego stylu życia.

Nowatorska, minimalnie inwazyjna metoda polega na wszczepieniu podskórnie, ale
 zewnątrzstawowo implantu typu amortyzator, który przenosi przeciążenia działające na kolana.
 „KineSpring został zaprojektowany tak, aby odciążyć stronę przyśrodkową stawu o ok. 13 kg.
 Dzięki takiemu rozwiązaniu procesy wycierania się chrząstki stawowej oraz niszczenia i deformacji
 stawu zostaną spowolnione, co umożliwi przede wszystkim eliminowanie bólu, a także regenerację
 w obrębie stawu i odłożenie bardziej inwazyjnych operacji o kilka, a nawet kilkanaście lat” –
 wyjaśnia dr Adrian Rymarczyk, ortopeda traumatolog ze Szpitala Centrum ENEL-MED. „Zabieg ten
 umożliwia pacjentowi szybki powrót do pełnej sprawności, już po 2 – 6 tygodniach od operacji,
 dlatego jest szczególnie atrakcyjny dla sportowców i osób żyjących aktywnie” – dodaje.

Pacjent, u którego zastosowano tą innowacyjną metodę leczenia, czynnie uprawia sport, jednak ze
 względu na zerwane wiele lat temu więzadło krzyżowe oraz postępujące szybko zwyrodnienie
 stawu kolanowego, odczuwał narastający ból i brak stabilności, które ograniczały jego aktywność.
 „Mam nadzieję, że po pomyślnym zabiegu oraz zakończeniu okresu pełnej rehabilitacji, wrócę do
 czynnego uprawiania sportu. Stabilność kolana oraz ogólne jego sprawne funkcjonowanie są do
 tego warunkiem koniecznym. Wierzę, że mój stan będzie na tyle dobry, że już wkrótce będę mógł
 pograć w tenisa i pobiegać” – wyjaśnia pacjent.

Pooperacyjny dyskomfort mija z reguły wraz ze zniknięciem opuchlizny oraz wygojeniem tkanek i
 ran skórnych. „W zabiegu stosuje się jedynie dwa małe nacięcia, a szwy zdejmowane są zaledwie
 po tygodniu. Pełne obciążanie stawu możliwe jest już w chwilę po zabiegu” – podkreśla dr
 Rymarczyk.

System KineSpring kierowany jest do pacjentów, którym nieoperacyjne sposoby leczenia nie
 przynoszą ulgi i poprawy sprawności ruchowej, a którzy boją się inwazyjnego leczenia
 operacyjnego oraz wielomiesięcznej rehabilitacji. Pozwala wrócić do pełnej sprawności ruchowej i
 aktywnego stylu życia w bardzo krótkim czasie po zabiegu. Metoda ta jest w pełni odwracalna i
 umożliwia skorzystanie z innych metod leczenia w przyszłości.

Podczas przeprowadzonej pionierskiej operacji, poza wszczepieniem implantu, dr Rymarczyk
 podjął się także rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego metodą artroskopową. Dzięki
 połączeniu obu procedur, pacjent został poddany tylko jednemu zabiegowi, co umożliwi skrócenie
 okresu rekonwalescencji i rehabilitacji, a czas powrotu do pełnej sprawności fizycznej będzie
 dwukrotnie krótszy.

__________________________________________
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lek. med. Adrian Rymarczyk – ortopeda traumatolog ze Szpitala Centrum ENEL-MED. Ma
 kilkunastoletnie doświadczenie w chirurgii kolana, barku, leczeniu urazów sportowych i schorzeń
 przewlekłych więzadeł, ścięgien oraz kręgosłupa. Leczy polskich i zagranicznych sportowców
 (tenis, siatkówka, narciarstwo, snowboard, piłka nożna i inne). Członek międzynarodowych
 towarzystw medycznych – m.in. ISAKOS (Międzynarodowe Towarzystwo Chirurgii Kolana,
 Artroskopii i Medycyny Sportowej), SSE (Europejskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa), STMS
 (Towarzystwo Nauki i Medycyny w Tenisie Ziemnym), ESSKA (Europejskie Towarzystwo
 Traumatologii Sportowej, Chirurgii Kolana i Artroskopii). Autor kilkudziesięciu publikacji w pismach
 medycznych i prezentacji na konferencjach w Polsce i za granicą. Uczestnik ponad 100 staży,
 stypendiów, kursów, sympozjów i kongresów w kraju i za granicą (Szwajcaria, Hiszpania, Anglia,
 Francja, Austria, Szwecja, USA, etc). Jest pionierem wielu nowoczesnych operacji, które obecnie
 stały się złotym standardem światowej ortopedii.

Informacje o firmie:

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. (www.enel.pl) istnieje od 1993 roku. Od 2011 r. jest spółką
 notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. ENEL-MED oferuje pełną obsługę medyczną,
 prowadzi pacjenta od konsultacji, przez diagnostykę, hospitalizację, operację, aż po rehabilitację -
 czyli przez cały zamknięty cykl leczenia.

Na ogólnopolską sieć medyczną ENEL-MED składają się wieloprofilowe oddziały własne,
 zlokalizowane w Warszawie (Atrium, Arkadia, Blue City, Domaniewska, Puławska, Zacisze),
 Gdańsku (Grunwaldzka), Łodzi (Manufaktura), Krakowie (Galeria Krakowska), Poznaniu (Kupiec
 Poznański) i Wrocławiu (Arkady Wrocławskie), pięć specjalistycznych przychodni przyzakładowych
 (Sonoco w Łodzi, Philips w Pile, NBP i Millennium w Warszawie, LG Display Poland w
 Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Biskupice Podgórne, Podstrefie Wrocław-
Kobierzyce) oraz dwa szpitale w Warszawie - wielospecjalistyczny Szpital Zacisze, funkcjonujący
 od 1998 r. i otwarty w 2012 r. Szpital Centrum, gdzie wybitni lekarze operatorzy przeprowadzają
 innowacyjne zabiegi z zakresu ortopedii, neurochirurgii i chirurgii ręki. Ogólnopolska sieć
 medyczna ENEL-MED obejmuje również oddziały i pracownie diagnostyczne (Bielany, Oddział
 Centrum i Zacisze w Warszawie, Lublin, Łomża, Mielec, Poznań, Wołomin, Konin, Gdańsk) oraz
 ponad 1100 placówek partnerskich w całej Polsce.

Centrum zatrudnia wybitnych lekarzy w prawie 60 specjalnościach, m.in. ginekologów, kardiologów,
 ortopedów, neurologów, okulistów, pediatrów oraz psychologów. Kompleksowa oferta
 wieloprofilowych oddziałów obejmuje badania laboratoryjne, szeroki zakres badań USG, EKG,
 pracownie RTG, drobne zabiegi chirurgiczne i dermatologiczne. ENEL-MED świadczy też
 kompleksowe usługi dla dzieci i dorosłych w zakresie stomatologii zachowawczej, protetyki i
 chirurgii. Ma na koncie liczne wyróżnienia za osiągnięcia implantologiczne. Świetnie wyposażone
 oddziały rehabilitacji umożliwiają przeprowadzenie leczenia rehabilitacyjnego we wszelkich
 schorzeniach narządu ruchu o charakterze przeciążeniowym lub przewlekłym. Prestiżowy Program
 24h dla zdrowia pozwala na kompleksową ocenę stanu zdrowia w jeden dzień.

ENEL-MED posiada w ofercie produkty zarówno dla klientów korporacyjnych – system
 abonamentowej opieki medycznej dla firm Enel-Care, jak i klientów indywidualnych – program
 komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych medi-care, który realizowany jest wspólnie z InterRisk
 S.A. Vienna Insurance Group. Zespół ENEL-MED liczy obecnie ok. 2000 osób, w tym ok. 1000
 lekarzy i ok. 500 pracowników personelu medycznego nielekarskiego. Z usług ENEL-MED korzysta
 ponad 300 tys. pacjentów. W ramach programu Enel-Care, Centrum obsługuje pracowników ok.
 1500 firm.

W 2004 roku Centrum uzyskało Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami
 normy ISO 9001:2000, a re-certyfikacja przeprowadzona w styczniu 2010 roku zakończyła się
 rekomendacją do wydania certyfikatu na zgodność z normą ISO 9001:2008. W 2013 r. ENEL-MED
 otrzymał tytuł DOBRA MARKA 2013 – Jakość, Zaufanie, Renoma w kategorii Opieka medyczna
 dla firm, przyznawany przez redakcje Biznes Trendy w Rzeczpospolitej i Forum Biznesu w
 Dzienniku Gazecie Prawnej najbardziej rozwojowym i najbardziej rokującym markom na rynku
 polskim.
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