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Spotkanie odbędzie się
w poniedziałek 17 listopada 2014 r. o godz. 17:00

w Galerii Sztuki w Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
WWssttęępp wwoollnnyy

Od 24 września 2011 roku Centrum Medyczne ORTOOPTYMIST obejmuje
opieką medyczną z zakresu ortodoncji, stomatologii, ortopedii, rehabilitacji i me
dycyny sportowej.

Podstawą Naszego działania jest przekonanie, że w każdym człowieku znaj
dują się naturalne zasoby potrzebne do odzyskania, a następnie utrzymania zdro
wia. Wierzymy, że profesjonalne leczenie oparte o najwcześniejsze metody diagno
styczne i terapeutyczne będzie trwale skuteczne, jeśli uda się Nam przekonać do
tej prawdy Naszych pacjentów.

Pracownicy Centrum są zespołem ludzi aktywnych, znających specyfikę opie
ki medycznej nad ludźmi aktywnymi.

Z wielką satysfakcją objęliśmy Patronem Medycznym sportowców, tancerzy
i stowarzyszenia. Stała współpraca z wybitnymi specjalistami z różnych dziedzin
gwarantuje optymalne efekty działań profilaktycznych, jak i leczniczych.

W funkcjonowaniu Naszego Centrum koncentrujemy się systematycznym pod
noszeniem kwalifikacji pracowników a także edukacją. W 2012 roku rozpoczęli
śmy działalność szkoleniową. Zaufanie jakim darzą Nas dotychczasowi pacjenci
jest najlepszą oceną efektów Naszej pracy.

Pragniemy aby efekt uzyskany dzięki Naszym poradom i wykonanym zabie
gom pozwolił Państwu podążać...

OPTYMISTYCZNIE KU ZDROWIU
Z PIĘKNYM UŚMIECHEM

DBAJĄC O CIAŁO I DUCHA

Założyciele
Joanna Gawda i Piotr Gawda
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Piotr Gawda
Doktor nauk medycznych, absolwent Wydziału Lekar

skiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od 1996 ro
ku nauczyciel akademicki UM w Lublinie, aktualnie na sta
nowisku adiunkta w Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii.
W 2003 roku obronił pracę doktorską w zakresie ortope
dii i rehabilitacji, a w 2004 uzyskał specjalizację w zakre
sie rehabilitacji medycznej. Pracę nauczyciela akademic
kiego łączy z pracą kliniczną w Klinice Ortopedii i Rehabi
litacji Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, jak również
w Centrum Medycznym OrtoOptymist w Lublinie. Czło
nek zawodowych towarzystw naukowych: Polskiego Towa
rzystwa Rehabilitacji, Polskiego Towarzystwa Terapii Ma
nualnej w Modelu Holistycznym i Polskiego Towarzystwa
Masażu Medycznego gdzie pełni funkcję konsultanta na
ukowego. Główne obszary zainteresowań zawodowych to:
psychosomatyczne aspekty dolegliwości narządu ruchu,
medycyna sportowa, schorzenia i dysfunkcje kręgosłupa.

ZZaapprraasszzaammyy

SSppoottkkaanniiee pprroozzddrroowwoottnnee

dr n. med. Piotr Gawda

www.ortooptymist.pl




