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PROGRAM KONFERENCJI
1. Przedstawienie wyników raportu HIFU CLINIC Centrum Leczenia Raka Prostaty, prezentacja
nt. diagnostyki i leczenia nowotworu gruczołu krokowego dr Stefan W. Czarniecki, urolog
2. Prezentacja nt. diagnostyki i leczenia raka piersi – dr hab. n. med. Jakub Radziszewski,
prof. UPH, chirurg, onkolog
3. Inauguracja Ogólnopolskiego Programu „Przyślij wynik” bezpłatna konsultacja on-line
4. Panel dyskusyjny Gości i Ekspertów
5. Rozmowy indywidualne dziennikarzy z wybranymi osobami

PRZYŚLIJ WYNIK
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NASI EKSPERCI

Dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz
Urolog, Konsultant Krajowy ds. Urologii

Dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz jest ekspertem w dziedzinie urologii z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Od 7 lat jest Ordynatorem Oddziału Urologicznego
w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie, z którym jest związany od ponad 20
lat. Jest także od 2011 roku przewodniczącym Komitetu Egzaminacyjnego European Board of
Urology (EBU) z siedzibą w Holandii
Dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz ukończył studia medyczne na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Poza specjalizacją II stopnia z urologii, w 1992 roku uzyskał
specjalizację z chirurgii ogólnej.
Dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywał
z najlepszych ośrodkach medycznych w kraju i za granicą. Był związany między innymi: z Państwowym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Warszawie, Kliniką Urologii Akademii Medycznej w
Warszawie, Szpitalem Kolejowym w Warszawie. Doktor odbył również szereg staży oraz szkoleń w wiodących ośrodkach urologicznych, m.in. w Niemczech, Francji, Słowenii czy we Włoszech.
W 1999 roku dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz uzyskał prestiżowy tytuł Fellow of European
Board of Urology (FEBU). Od 2000 roku jest członkiem Komitetu Naukowego PTU. Doktor jest
aktywnym członkiem: Polskiego Towarzystwa Urologicznego, European Board of Urology,
Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, Societe Internationale d’Urologie.
Dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz jest autorem licznych prac naukowym. Mówi biegle
w języku angielskim i niemieckim.

Dr n. med. Marek Filipek
Urolog

Dr n. med. Marek Filipek stoi czele zespołu medycznego HIFU CLINIC Centrum Leczenia
Raka Prostaty. Jest specjalistą w dziedzinie urologii i chirurgii ogólnej. Dr Filipek jest pierwszym urologiem w Polsce, który został w 2012 roku, certyfikowanym przez producenta sprzętu
(EDAP TMS, Francja) operatorem Ablatherm® HIFU. Jako jedyny operator w środkowo-wschodniej części Europy, ma możliwość szkolić lekarzy oraz zespoły medyczne w innych
ośrodkach w zakresie metody HIFU. Jednocześnie jako Dyrektor Zespołu HIFU CLINIC Centrum Leczenia Raka Prostaty współpracuje ze Szpitalem Medicover w Warszawie na Wilanowie. Dr Filipek jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie,
gdzie w 1977 roku ukończył Wydział Lekarski, w 1980 roku uzyskał specjalizację I stopnia z
zakresu chirurgii ogólnej, a w 1986 roku II stopnia z urologii. W 1999 roku uzyskał stopień
doktora nauk medycznych.
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Dr n. med. Marek Filipek pełni również funkcję Ordynatora Oddziału Urologii Samodzielnego
Specjalistycznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. Stworzył on od podstaw
jeden z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych oddziałów urologicznych w Polsce.
Dr Filipek przez wiele lat był związany z Kliniką Urologii Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego, gdzie pracował jako starszy asystent i wykładowca. Uczestniczył w wielu
kursach naukowych i doskonalących. Przebywał na stażach i stypendiach w wielu prestiżowych zagranicznych ośrodkach urologicznych, m.in. w Klinice Urologii Profesora F. Debruyne'a w Nijmegen. W latach 2000-2006 pełnił funkcję ordynatora Oddziału Urologii Szpitala
Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.
Dr n. med. Marek Filipek jest propagatorem innowacyjnych metod leczniczych i technik operacyjnych. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu schorzeń prostaty.

Dr hab. n. med. Jakub Radziszewski
Chirurg, Onkolog, prof. UPH

Dr hab. n med. Jakub Radziszewski jest specjalistą w dziedzinie chirurgii onkologicznej, posiadającym ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe. Jest absolwentem studiów medycznych
w Akademii Medycznej w Warszawie (1985), jest specjalistą I st. w zakresie chirurgii ogólnej
(1988) oraz specjalistą II st. w zakresie chirurgii onkologicznej (1994), ponadto posiada tytuł
doktora habilitowanego nauk medycznych, co pozwala mu na wielowymiarowe spojrzenie na
problemy nowotworowe swoich pacjentek. Prof. Jakub Radziszewski stoi na czele Zespołu
Medycznego BREAST CLINIC.
Ponadto jest też związany z Oddziałem Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej
w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.
Prof. Jakub Radziszewski jest specjalistą w dziedzinie chirurgii onkologicznej piersi. Specjalizuje się zarówno w diagnostyce, jak i leczeniu raka piersi. Operując swoje pacjentki stara się
wykorzystywać metody jak najmniej inwazyjne, oszczędzające. Prof. Jakub Radziszewski ma
duże doświadczenie w zakresie rekonstrukcji jednoczasowych piersi, gdzie podczas jednego
zabiegu chirurgicznego przeprowadzana jest amputacja piersi oraz jej natychmiastowe odtworzenie. Jest to procedura pozwalająca uniknąć chorym onkologicznie pacjentkom cierpienia
związanego z mastektomią, a także zapewniająca lepsze efekty kosmetyczne. Obecnie to
światowy trend w chirurgii onkologicznej.
Swoje wieloletnie doświadczenie prof. dr hab. n med. Jakub Radziszewski zdobywał zarówno
w Polsce, jak i za granicą. Przez wiele lat związany był z Centrum Onkologii w Warszawie,
pełniąc funkcje adiunkta w: Oddziale Chirurgii Onkologicznej (2010-2012), Pododdziale Zabiegowym w Zakładzie Brachyterapii (2005-2010), Klinice Nowotworów Narządów Płciowych
Kobiecych (200-2004), Klinice Nowotworów Górnego Odcinka Układu Pokarmowego (1995-200). Prof. Radziszewski pełnił też funkcję Lekarza Kierującego Oddziałem Chirurgii Onkologicznej w Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny przy ul. Madalińskiego w Warszawie.
Prof. Jakub Radziszewski odbył wiele zagranicznych staży m.in. w Niemczech (Mannheim,
Freiburg, Bad Saarow), Wielkiej Brytanii (Portsmouth) oraz w Japonii (Tokio). Brał udział
w kursie „Cancer Prevention and Control Academic Course” w Bethesdzie w USA, zorganizowanym przez National Cancer Institute USA.
Prof. Jakub Radziszewski posiada duży dorobek naukowo-badawczy, jest autorem 18 prac
naukowych, od 1994 roku brał udział w licznych projektach badawczych.
Prof. Radziszewski stale podnosi swoje kwalifikację poprzez czynne uczestnictwo w polskich
i międzynarodowych konferencjach medycznych.
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Od 1996 roku był wykładowcą w ramach kursów specjalizacyjnych dla lekarzy, organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Jest członkiem: Towarzystwa
Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa
Brachyterapii, Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, Polskiej Unii
Onkologii.

Dr Stefan W. Czarniecki
Urolog

Dr Stefan W. Czarniecki, członek Zespołu Medycznego HIFU CLINIC, jest drugim urologiem w
Polsce, który uzyskał certyfikat EDAP TMS dla Ablatherm® HIFU. Pierwszym certyfikowanym
operatorem Ablatherm® HIFU w Polsce jest dr n. med. Marek Filipek, Szef Zespołu Medycznego HIFU CLINIC Centrum Leczenia Raka Prostaty. Jako członek Zespołu HIFU CLINIC Dr
Stefan W. Czarniecki współpracuje ze Szpitalem Medicover w Warszawie na Wilanowie.
Posiada międzynarodowy tytuł FEBU (Fellow of the European Board of Urology).
Dr Stefan W. Czarniecki ukończył studia medyczne w Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. W szpitalu Mater Dei na Malcie odbywał rotacje kliniczne, a praktyki medyczne na oddziałach kardiologii inwazyjnej, medycyny wewnętrznej i medycyny ratunkowej. Posiada certyfikaty Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU) w urologicznej
diagnostyce ultrasonograficznej. Dr Stefan W. Czarniecki ukończył rezydenturę w Oddziale
Urologicznym w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim.
Dr Stefan W. Czarniecki urodził się w USA. Studiował na Uniwersytecie McGill w Montrealu,
gdzie pracował w dziedzinie badań nad spermatogonialnymi komórkami macierzystymi
w McGill University Health Center.
W trakcie działań wojennych w 2008 roku w Gruzji był członkiem i koordynatorem Misji
Medycznej i Humanitarnej Związku Polskich Kawalerów Maltańskich w obozie uchodźców
w Gori. W ramach swoich zadań, wraz z zespołem medycznym, udzielił ponad 740 konsultacji
w obozie liczącym ponad 2300 uchodźców; utworzył i prowadził również cztery punkty opieki
medycznej w Tbilisi. Jest najmłodszym sygnatariuszem "Carta di Venezia" (podczas pierwszej
konferencji "World Conference on the Future of Science" w roku 2005).

Dr n. med. Ewa Kempisty-Jeznach
Specjalista medycyny męskiej

Dr n. med. Ewa Kempisty-Jeznach jest Kierownikiem Medycznym Kliniki Wellness i American
Clinic w Szpitalu Medicover w Warszawie.
Jest absolwentką Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1981 roku wyjechała do Niemiec,
prowadziła własną prywatną klinikę medyczną we Frankfurcie nad Menem. W 2005 roku utworzyła w niej także Oddział Medycyny Męskiej.
Dr n. med. Ewa Kempisty-Jeznach jest endokrynologiem, internistą i certyfikowanym międzynarodowo przez Światową Organizację Medycyny Męskiej, jedynym w Polsce Lekarzem
Medycyny Męskiej. Dr Kempisty-Jeznach była pierwszą kobietą w Europie, która uzyskała ten
tytuł.
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Dr n. med. Ewa Kempisty-Jeznach jest autorką książki „Książka tylko dla mężczyzn”. Występuje też w audycjach telewizyjnych i radiowych, tj.: „Cofnij czas” i „Co nas truje”’ w TVN Style,
w programie TVN Ewy Drzyzgi „36.6”. Regularnie uczestniczy w konferencjach, poruszając
tematy medycyny męskiej i działania stresu w medycynie.
Jest założycielem i w-ce Prezesem Polskiego Towarzystwa Promocji Medycyny Męskiej Achilles.

Dr Piotr Dzigowski
Urolog

Dr Piotr Dzigowski jest specjalistą w dziedzinie urologii z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończył studia medyczne w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie. Dr Dzigowski posiada międzynarodowy tytuł FEBU (Fellow of the European Board
of Urology ). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Klinice Urologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2006-2015), Klinice Urologii i Urologii Onkologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MWSiA (2015-2016). W latach 200-2003 był Rezydentem Katedry
i Kliniki Urologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dr Piotr
Dzigowski był związany także z Katedrą i Kliniką Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej WUM oraz z SPZOZ w Proszowicach, gdzie pracował w Oddziale Chirurgii Ogólnej
i Chirurgii Dzieci.
Jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Andrologicznego.
Dr Piotr Dzigowski posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w urologii ogólnej, onkologicznej i czynnościowej, jego pasją jest urologia operacyjna, klasyczna i endoskopowa. Doktor
specjalizuje się w kompleksowym, operacyjnym leczeniem kamicy moczowej, nowotworów
układu moczowego oraz w zabiegach z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej i plastycznej układu
moczowego, jak również narządów płciowych. Ponadto dr Dzigowski zajmuje się andrologią,
leczeniem niepłodności męskiej, ze szczególnym uwzględnieniem operacyjnych metod leczenia azoospermii.
Od czerwca 2014 roku dr Dzigowski jest konsultantem urologicznym Szpitala Medicover, gdzie
prowadzi m.in. kwalifikacje do leczenia operacyjnego w ramach, a także wykonuje zabiegi
w ramach hospitalizacji jednodniowych i długoterminowych.
Doktor w swojej pracy najbardziej ceni sobie kontakt z pacjentem, szybką, rzeczową diagnostykę i konkretne, radykalne działanie terapeutyczne. Prywatnie dr Dzigowski pasjonuje się
rajdami samochodowymi, muzyką rockową i wszystkim, co związane z motocyklami.

Mgr Żaneta Rybak
Dietetyk

Mgr Żaneta Rybak jest dietetykiem, ukończyła studia na kierunkach Dietetyka oraz Żywienie
Człowieka w Szkole Wyższej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetycznego. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku
Coaching w Szkole Głównej Handlowej.
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Mgr Żaneta Rybak ukończyła szereg szkoleń Polskiego Towarzystwa Dietetycznego oraz
potwierdzonych certyfikatem MEN:
„Żywienie w stanach chorobowych",
„Dietoterapia w chorobach cywilizacyjnych”,
„Żywienie i suplementacja w sporcie",
„Żywienie i odchudzanie dzieci i młodzieży".
Mgr Żaneta Rybak stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w seminariach i warsztatach
dietetycznych. Specjalizuje się w profilaktyce i leczeniu chorób przewlekłych niezakaźnych,
czyli tzw. cywilizacyjnych - dietozależnych, jak: rak prostaty, cukrzyca, insulinooporność,
choroba wieńcowa, nadciśnienie oraz większość jednostek chorobowych związanych
z gospodarką hormonalną. Z sukcesami pomaga także osobom z zaburzeniami żywienia anoreksją i bulimią. Jej głównym celem w pracy jest zapobieganie występowaniu chorób dietozależnych, będących skutkiem złego odżywiania oraz leczenie dietą występujących już chorób
takich jak, np. otyłość czy nadciśnienie tętnicze.
Praca w zawodzie dietetyka jest dla niej nie tylko wykonywanym zawodem, ale przede wszystkim pasją. Lubi pomagać ludziom i obserwować jak krok po kroku uzyskują odpowiednią wagę
ciała, a co za tym idzie również zdrowie. Mgr Żaneta Rybak stara się pomagać im zrozumieć
potrzeby żywieniowe oraz stworzyć taki plan odżywiania, który będzie odpowiadał ich stylowi
życia. Stąd istotną kwestią jest dla niej również wzbudzanie motywacji do zmian na trzech
płaszczyznach: odżywiania, postępowania i przestrzegania zaleceń dietetycznych.

Martyna Romanowska-Naimska
Rehabilitantka

Martyna Romanowska-Naimska jest fizjoterapeutką, specjalizującą się w terapii zaburzeń
urologicznych, ginekologicznych i proktologicznych.
W swojej pracy skupia się na identyfikacji personalnych potrzeb pacjentów oraz na tworzeniu
zindywidualizowanych planów terapeutycznych.
Swoją pracę fizjoterapeutyczną rozpoczęła od masażu terapeutycznego, którego uczyła się
w Atlanta School of Massage w USA. Po powrocie do Polski ukończyła studia I stopnia fizjoterapii w Wyższej Szkole Medycznej w Podkowie Leśnej, a obecnie kontynuuje naukę na
studiach II stopnia Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Fizjoterapeutka Martyna Romanowska-Naimska odbyła szereg szkoleń m.in. pod okiem Loica
i Mariny Dabbadie – założycieli renomowanej, francuskiej szkoły fizjoterapii krocza – EIRPP,
dr n.med Bartłomieja Burzyńskiego oraz dr Maury Seleme z Brazylii.
Regularnie uczestniczy w szkoleniach, sympozjach, konferencjach oraz wymianach zarówno
w Polsce jaki i za granicą. Podczas XXII Konferencji Urologicznej „Urosilesiana” w Szczyrku
miała przyjemność zaprezentować temat „Postępowanie fizjoterapeutyczne w zespole pęcherza nad reaktywnego”.
Prowadzi spotkania oraz warsztaty dla pacjentów odnośnie zdrowia intymnego i możliwości
fizjoterapii w zaburzeniach takich jak nietrzymanie moczu, zespoły bólowe miednicy, zaburzenia seksuologiczne i reedukacja po porodzie.
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W 2017 roku jako laureatka konkursu organizowanego przez Fundację Aenon, odbyła staż
praktyczny w renomowanej klinice zaburzeń dna miednicy w Paryżu.
Martyna Romanowska-Naimska jest członkiem IUGA - Intrernational Urogynecological
Associationoraz ICS - International Continence Society.
Konsultuje i prowadzi terapię w języku polskim i angielskim.

Joanna Sitnik

Dyrektor Koordynacji Opieki Pacjenta

Joanna Sitnik jest Dyrektorem Działu Koordynacji Pacjenta HIFU CLINIC Centrum Leczenia
Raka Prostaty i BREAST CLINIC Centrum Leczenia Chorób Piersi.
Dział Koordynacji Pacjenta jest bardzo istotnym elementem naszej Kliniki, w którym Joanna
Sitnik pełni kluczową rolę w czuwaniu nad jakością kompleksowej, profesjonalnej i przyjaznej
pacjentowi organizacji diagnostyki oraz leczenia poprzez np. sprawną i rzetelną informację
oraz optymalizację terminów. Joanna na każdym kroku dba, aby dział Koordynacji Pacjenta
wychodząc na przeciw indywidualnym potrzebom każdego chorego był dyspozycyjny, pomocny a informacje przekazywane pacjentowi były w sposób profesjonalny i kompleksowy.
Joanna Sitnik jest z wykształcenia handlowcem, a swoje doświadczenie związane z obsługą
klientów zdobywała w międzynarodowym koncernie Unilever, gdzie pracowała 12 lat. Wcześniej pracując w branży opieki zdrowotną pełniła funkcję kierownika turnusów rehabilitacyjnych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym „Leśna Ustroń” w Tucznie. Podczas pracy w ośrodku poza czuwaniem nad jakością obsługi pacjentów była odpowiedzialna za organizację
programów turnusów dostosowanych do potrzeb i oczekiwań kuracjuszy. W swojej pracy
Joanna najbardziej ceni kontakt i współpracę z pacjentem, a tym samym kompleksowość,
jakość przepływu informacji i podejmowanie wszelkich działań mających na celu pełną satysfakcję naszych pacjentów.

Dr Tomasz Rynkiewicz
Urolog Rezydent

Dr Tomasz Rynkiewicz jest lekarzem w trakcie specjalizacji z Urologii. Jest Lekarzem Rezydentem i najmłodszym członkiem Zespołu Medycznego w HIFU CLINIC.
Doktor Rynkiewicz ukończył studia medyczne w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dr Tomasz Rynkiewicz posiada imponujące, jak na swój młody wiek,
doświadczenie zawodowe, które zdobywał zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in. w:
Hospital Civil de Guadalajara w Meksyku,
Sapienza University of Rome we Włoszech
Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie,
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Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II,
Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, z którym związany jest
do tej pory.
Doktor Tomasz Rynkiewicz stale podnosi swoje kwalifikacje, regularnie uczestnicząc
w międzynarodowych konferencja i szkoleniach w kraju i za granicą. Podczas XXXIII Kongresu Urologicznego Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU) w Kopenhadze był współautorem pracy „Prostate cancer molecular and genetic biomarkers in primary and secondary
prostatę biopsy setting”, wygłaszanej w trakcie sesji dotyczącej biopsji i raka prostaty.
Jest członkiem European Association of Urology. Dr Tomasz Rynkiewicz porozumiewa się
w języku polskim, angielskim, włoskim i niemieckim.

NASI PACJENCI
Pan Witold Szczechura

50-letni międzynarodowej sławy szef kuchni

Kocha jeść i nic co smaczne, nie jest mu obce. Dlatego został kucharzem, a potem szefem
kuchni, gotuje zawodowo i w domu już od ponad 30 lat. Pracował i mieszkał nie tylko w Polsce,
ale i w kilku azjatyckich krajach, gdzie dobrze poznał lokalne kuchnie.
W domu od czasu do czasu stara się odtworzyć smaki azjatyckich kuchni, ze szczególnym
uwzględnieniem swojej ulubionej kuchni koreańskiej.
Niedawno, po wielu latach gotowania w hotelowych restauracjach, postanowił przejść na nieco
mniejszy format i gotować nadal zawodowo, ale w bardziej domowych warunkach.
Przeprowadził się na wieś, remontuję starą stodołę, w której zamierza mieszkać oraz przyjmować i karmić tych, którzy zechcą odwiedzić przepiękny Dolny Śląsk.

Pan Wojciech Przybylski
61-letni przedsiębiorca

Z zawodu kierowca, przez większość życia zawodowego przedsiębiorca, ostatnia aktywność
związana z motoryzacji. Mąż, ojciec dwójki dorosłych dzieci, od ponad roku szczęśliwy dziadek. Człowiek aktywny fizycznie, od młodości związany ze sportem, pierwotnie jako zawodnik,
potem jako trener koszykówki, a obecnie kibic. Zapalony wędkarz i grzybiarz, spędzający
każdą wolną chwilę w letnim domku nad jeziorem.
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kontakt@hifu.pl
kontakt@breastclinic.pl

HIFU CLINIC Centrum Leczenia
Raka Prostaty jest pierwszym ośrodkiem w Polsce, oferującym kompleksową diagnostykę i leczenie raka
prostaty 360 o. HIFU CLINIC oferuje
wszystkie metody operacyjnego
leczenia nowotworu stercza, w tym
najbardziej innowacyjną Metodę
da Vinci.

BREAST CLINIC Centrum Leczenia
Chorób Piersi to kompleksowa
diagnostyka, najbardziej nowoczesne
metody leczenie i rekonstrukcji piersi.
Specjalizujemy się w operacjach
onkoplastycznych, oszczędzających
oraz unikatowych w skali kraju operacjach rekonstrukcji natychmiastowej.

www.hifu.pl

www.breastclinic.pl
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