
Pismo Prezesa Zarządu Prywatny Serwis Medyczny S.A. do Akcjonariuszy 

w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 do 31.03.2014 

 

Szanowni Akcjonariusze,  

Upłynął kolejny rok działalności spółki Swissmed Prywatny Medyczny S.A. pod znakiem wytężonej pracy i 

ważnych decyzji dotyczących przyszłości spółki.  

Stabilizująca się po okresie kryzysu sytuacja na rynku prywatnych usług medycznych nie przyniosła 

wielkich zmian w działalności leczniczej i diagnostycznej firmy. Pozwoliła natomiast na szersze spojrzenie 

na obecne i przyszłe trendy rynkowe i demograficzne w Polsce. 

Obok działalności leczniczej Zarząd spółki Swissmed PSM postanowił zdywersyfikować działania firmy na 

obszar szeroko pojętej opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Wielomiesięczne 

przygotowania i inwestycje zaowocowały nowymi aktywnościami. Od czerwca 2014 roku  

w wydzielonej części Szpitala Swissmed przy ul. Wileńskiej rozpoczyna działalność Centrum Opieki  

i Aktywizacji Seniorów. Działalność opiekuńczo-rehabilitacyjna Centrum skierowana jest do osób starszych 

i niepełnosprawnych oraz pacjentów po hospitalizacji lub leczeniu operacyjnym, które  

ze względu na stan zdrowia lub stopień niepełnosprawności nie mogą samodzielnie  funkcjonować  

w środowisku domowym i wymagają stałej, profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji lub kontynuacji 

leczenia farmakologicznego i dietetycznego. Zostało przygotowane i wyposażone siedem jedno-  

i dwuosobowych pokoi wraz z całym zapleczem rehabilitacyjnym i socjalnym, gdzie w domowej 

atmosferze przebywać będą pensjonariusze pod stałą opieką pielęgniarską.  

Jednocześnie przygotowaliśmy podstawy pod stworzenie Centrum Aktywizacji Seniora, skierowanego do 

osób starszych, które dzięki aktywności fizycznej i umysłowej przedłużą okres samodzielności  

i sprawności pozwalającej na pełną niezależność. Wzmożona praca Zarządu i powołanego do nowego 

zadania zespołu ekspertów z Pełnomocnikiem ds. Aktywizacji Seniorów w minionym roku przyniosła 

efekty w postaci nowatorskiego programu opieki i aktywizacji osób starszych, który jest odpowiedzią na 

ich szczególne wymagania, a jego głównym założeniem jest połączenie istotnych dla nich aspektów, jakimi 

są: zdrowie, bezpieczeństwo, aktywność, integracja oraz sprawność psychofizyczna. Centrum rozpocznie 

działalność w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach w wydzielonej części Szpitala Swissmed w 

Gdańsku równocześnie z częścią rehabilitacyjno-opiekuńczą. 

W minionym roku podjęliśmy także decyzję o połączeniu naszej spółki ze spółką Swissmed Centrum 

Zdrowia S.A. i mamy nadzieję zrealizować to zadanie w nadchodzącym roku.  

W ramach działalności medycznej spółka realizowała cele założone w poprzednim roku poprzez 

dostarczanie wysokiej jakości usług medycznych klientom indywidualnym i korporacyjnym zarówno  

w postaci zwiększonej liczby abonamentów medycznych, wizyt specjalistycznych, badań diagnostycznych i 

prywatnych zabiegów chirurgicznych, współpracując także z prywatnymi firmami ubezpieczeniowymi z 

Polski i zagranicy. Nieznacznie rozwinął się także rynek indywidualnych pacjentów zagranicznych, którzy 

coraz chętniej leczą się w naszych placówkach zarówno ze względu na wysoką jakość usług, standardy 

szpitalne i wysokie kwalifikacje personelu medycznego, jak i z powodu relatywnie niskich cen naszej 

oferty. Kadra kierownicza pozytywnie odpowiadała na zapotrzebowanie rynku nawiązując współpracę z 

nowymi lekarzami specjalistami i inwestując w potrzebny sprzęt medyczny. 

Dzięki tym wszystkim działaniom mamy nadzieję utrzymać wysoką pozycję marki Swissmed, a nawet 

wzmocnić jej wartość poprzez dynamiczny rozwój zarówno usług medycznych jak i rehabilitacyjnych, 

opiekuńczych i aktywizujących skierowanych do seniorów i osób niepełnosprawnych. 

Z poważaniem,  

Roman Walasiński 

Prezes Zarządu 
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. 


