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Szanowni Państwo,  

Minął kolejny – szesnasty już rok działalności Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Światowy kryzys nie ominął 

także sektora służby zdrowia, ale nasza spółka z powodzeniem stawiła czoła wyzwaniom rynku. 

Rozwój sieci placówek medycznych zrealizowany przez otwarcie nowych przychodni w Gdańsku i Pruszczu 

Gdańskim w roku 2011, w kolejnym roku wprowadził naszą spółkę w fazę stabilnego rozwoju i umożliwił 

dotarcie do większej ilości pacjentów.  

Dokonaliśmy weryfikacji potencjału ekonomicznego wszystkich naszych placówek. W rezultacie podjęte zostały 

działania poprawiające efektywność funkcjonowania poszczególnych jednostek. Aby zapewnić optymalne 

wykorzystanie i wydajność naszego szpitala w Warszawie podpisaliśmy umowę na prowadzenie działalności 

leczniczej w warszawskiej klinice z partnerem, który dzięki znaczącemu kontraktowi z Narodowym Funduszem 

Zdrowia gwarantuje niezakłóconą opiekę pacjentom w stolicy. 

Dodatkowo, rozszerzyliśmy zakres naszej działalności poprzez zaoferowanie usług spoza głównego nurtu z 

wykorzystaniem wysokich technologii, innowacyjnych rozwiązań i nowych trendów. Dzięki nowoczesnemu 

laserowi oferujemy, jako jedna z dwóch placówek w Polsce, korekcję wzroku metodą bezdotykową; pierwsi w 

Polsce zaproponowaliśmy nowatorskie konsultacje w ramach medycyny mężczyzn; rozwijamy usługi 

specjalistyczne zwane medycyną podróży; wyszliśmy naprzeciw potrzebom naszych pacjentów proponując 

opiekę pielęgniarską w domu, a w naszej przychodni w Pruszczu Gdańskim uruchomiliśmy nowoczesną 

pracownię gastroenterologiczną, w której wykonywane są badania endoskopowe w sedacji dożylnej. Wszystkie 

te działania przyczyniają się do zwiększenia ilości wykonywanych usług medycznych i wzrostu przychodu całej 

Grupy Kapitałowej Swissmed. 

Poza działalnością leczniczą, Swissmed z dużym powodzeniem organizuje konferencje naukowe dla lekarzy, 

takie jak zjazd chirurgów i gastroenterologów połączony z warsztatami i transmisją zabiegu na żywo czy 

konferencja dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na temat nowoczesnych metod leczenia otyłości z 

przekazem wideo z zabiegu założenia balonika żołądkowego. 

Wielkim sukcesem był udział naszej spółki w największym wydarzeniu sportowym w Europie w minionym roku 

– w EURO 2012™. Nasi lekarze i ratownicy zapewniali bezpieczeństwo zdrowotne drużynom i ich ekipom 

podczas ich pobytu w Polsce oraz zawodnikom, sędziom i kibicom na stadionie w trakcie meczów. Dzięki temu 

marka Swissmed stała się bardziej rozpoznawalna nie tylko na rynku lokalnym ale i europejskim. 

Z powodzeniem podnosimy jakość naszych usług i poziom bezpieczeństwa medycznego pacjentów, co w roku 

2012 docenione zostało w Rankingu Rzeczpospolitej i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Po 

dokładnej analizie wielu składowych, Swissmed zajął trzecie miejsce w kategorii szpitali niepublicznych w 

Polsce i drugie miejsce wśród wszystkich szpitali województwa pomorskiego. 

Rok 2012, w przeciwieństwie do roku poprzedniego, nie obfitował w spektakularne inwestycje i radykalne 

zmiany. Był rokiem spokojnego działania i stopniowego rozwoju, planowania przyszłości i budowania strategii, 

której owoce mamy nadzieję zobaczyć już niedługo.  
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