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Słowa wstępne
Celem tego serw isu nie jest zastąpienie popraw nej terapii
jaką może zapew nić, w edług nas tylko dobry specjalista
zajmujący się leczeniem endometriozy, lecz zasugerow anie
metod przydatnych w przezw yciężaniu trudności z jakim
często stykają się osoby dotknięte tą chorobą. Poczucie
osamotnienia, poczucie niepew ności, poczucie
beznadziejności i dezorientacji to tylko niektóre z uczuć z
jakimi przyjdzie nam się mierzyć w drodze do odzyskania
zdrow ia, dobrego samopoczucia i samorealizacji. Chcemy zaproponow ać dokładne przyjrzenie się tej
chorobie, zaproponow ać w arianty - jak można w ykorzystać dzisiejsze osiągnięcia medycyny
konw encjonalnej jak rów nież alternatyw nej w złagodzeniu dolegliw ości. Jak sobie radzić w sytuacjach
silnego bólu i rozbicia ?

Więcej…

Leczenie Żylaków
Kraków
Bezoperacyjne leczenie
żylaków Now a
Przychodnia w Centrum
Krakow a

Aktualności dotyczące Endometriozy

www.eco-lab.pl/Leczenie_Z…

APEL O INFORMACJE DOTYCZĄCE LEKARZY OD ENDOMETRIOZY..

Usuwanie
brodawek

Niemal każdego dnia otrzymujemy zapytania do redakcji, w których pacjenci szukają
specjalistów z całej Polski. W związku z tym - Portal Endoendo.pl prosi wszystkie osoby
leczące się na endometriozę o pozostawianie informacji dotyczących lekarzy, specjalistów,
osób zajmujących się leczeniem endometriozy w Polsce i zagranicą. W dziale Szukasz
specjalisty można zamieścić informacje o lekarzach, odnośnie konkretnych regionów Polski.

Dow iedz się jak
skutecznie zw alczać
brodaw ki.
k osm etologik a.blogspot.c…

Badanie
kierowców
do praw a jazdy
kategorie A B tel. 666
833 388 lub 698 115
115

Dzięki temu pomożesz też innym osobą z endometriozą.
Dziękujemy.

www.rehabilitacje.hom e.pl

Więcej…

Bezpłatne
usunięcie
bliznow ca / keloidu na
uszach w Centrum
Medycznym Angelius

Ważna jest świadomość społeczna problemu

www.angelius.pl

Na stronach W irtualnej Polski pojaw ił się znow u artykuł dotyczący endometriozy. Dobrze, że te
informacje docierają do coraz to w iększej liczby osób. Endometrioza jest rów nież częściej
przedstaw iana w radiu, Tv oraz innych mediach.

Promen na
niepłodność
Popraw ia jakość
nasienia, zw iększa ilość
plemników . Spraw dź!
nieplodny.pl

Więcej…
Cytologia – tu liczy się i ilość i jakość
13 września b.r. odbyło się kolejne spotkanie ekspertów Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem
Szyjki Macicy. Tym razem GrupaEkspercka (zmieniliśmy nazewnictwo na "ekspercka" „Cytologia”
debatowała, nad rozwiązaniami pozwalającymi na zwiększenie zgłaszalności na badania
przesiewowe, ale również na poprawę jakości pobieranych wymazów i ich oceny. Aby wdrożyć te
propozycje konieczny jest szereg zmian systemowych. Dlatego w obradach Koalicjantów
uczestniczyły przedstawicielki Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Więcej…
Mam endometriozę czy adenomiozę?
Czym różni sie endometrioza od adenomiozy? Spraw dź czym różnią się te
dw a zaburzenia?
Lekarze rozdzielają obecnie te dw a zaburzenia. Czym się różnią? W ięcej
informacji uzyskasz na now ym portalu dotyczącym Adenomiozy.
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