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Szanowni Akcjonariusze, 

Po raz kolejny zwracam się do Państwa w związku z mijającym rokiem rozliczeniowym w działalności 

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Nowe wyzwania jakie w tym okresie postawił nam rynek 

zmobilizowały nas do jeszcze aktywniejszego działania przez ostatni rok.  

W wyniku szczegółowej analizy zmian demograficznych oraz struktury rynku usług medycznych  

w Polsce, Zarząd spółki podjął decyzję o dywersyfikacji działań biznesowych. Przyjęta w minionym 

roku nowa strategia spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. opiera się na obecnych trendach 

demograficznych i wiążących się z nimi zmianach potrzeb społecznych. Dogłębna obserwacja 

powyższych wskazuje na nieuchronne potrzeby przekształceń zarówno w systemie opieki nad 

osobami starszymi i niepełnosprawnymi jak i w sposobach finansowania działań skierowanych  

do emerytów, a nawet samej organizacji życia seniorów, i tych pozostających w domach i tych 

wymagających stałej opieki w ośrodkach wyspecjalizowanych. Jak wynika z badań OECD, wraz  

ze wydłużeniem oczekiwanej długości życia wśród mieszkańców krajów zrzeszonych w Organizacji 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, znacząco wzrośnie także liczba lat spędzonych na emeryturze. 

Sytuacja w Polsce wygląda podobnie i w rezultacie liczba osób wymagających stałej lub czasowej 

opieki specjalistycznej może wzrosnąć nawet kilkakrotnie. W związku z tym Grupa Swissmed poprzez 

rekonstrukcję struktury organizacyjnej oraz zakresu działania spółek wiodących, tj. Swissmed 

Centrum Zdrowia S.A. oraz Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. przygotowała się do podjęcia 

nowych zadań, jakimi są usługi opiekuńcze nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi oraz usługi 

rehabilitacyjne i aktywizacyjne. 

Nakłady inwestycyjne poczynione w minionym roku sprawozdawczym na przystosowanie  

i zmodernizowanie wydzielonej części Szpitala Swissmed przy ul. Wileńskiej 44 w Gdańsku, posłużyły 

do przygotowania nowej placówki – Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów, której otwarcie 

przewidziane jest na czerwiec 2014 roku. W jej ramach działać będą dwa przedsięwzięcia, skierowane 

zarówno do osób starszych i niepełnosprawnych oraz pacjentów po hospitalizacji lub leczeniu 

operacyjnym, które wymagają całodobowej opieki specjalistycznej jak i seniorów nie wymagających 

stałej opieki medycznej. 

Pierwsze działanie to Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne, które początkowo w siedmiu  

jedno- i dwuosobowych pokojach zapewniać będzie usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne w systemie 

całodobowym oddając do dyspozycji pacjentów całe przystosowane do tego celu zaplecze. 

Drugie przedsięwzięcie wspomagać będzie szeroko pojętą aktywizację i integrację środowiska 

seniorów poprzez organizację warsztatów terapeutycznych, zajęć ruchowych i rehabilitacyjnych oraz 

szkoleń prozdrowotnych, językowych, prawniczych i komputerowych mających na celu  

m. in. przeciwdziałanie wykluczeniom osób starszych. 

Wszystkie te działania zostały zaprojektowane jako program pilotażowy dla większego 

przedsięwzięcia o charakterze nie tylko regionalnym, planowanego na kolejne lata. Odbywać się będą 

one przy równoczesnej kontynuacji działalności leczniczej i diagnostycznej dla pacjentów 

ambulatoryjnych jak i lecznictwa szpitalnego. Charakter medyczny spółki jest główną zaletą  

i gwarancją powodzenia nowej strategii.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów, spółka Swissmed Centrum Zdrowia S.A. uruchomiła 

także nową stronę internetową, która została zintegrowana z informatycznym systemem medycznym 
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i pozwoli na rejestrację w trybie online i wgląd w wyniki badań laboratoryjnych przez Internet. Koniec 

roku rozliczeniowego przeznaczony został również na przygotowanie systemu informatycznego do 

wymogów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

W wyniku zmian legislacyjnych i rynkowych, w minionym roku została również podjęta decyzja  

o połączeniu dwóch spółek wiodących, Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Swissmed Prywatny 

Serwis Medyczny S.A. Zostały także przedsięwzięte pierwsze kroki do przeprowadzenia takiej 

konsolidacji.  

Dzięki doświadczeniu i umiejętnościom analitycznym kadry zarządzającej spółka Swissmed od zawsze 

była liderem w swojej branży: jako jedna z pierwszych otworzyła nowoczesną przychodnię  

w Trójmieście, następnie pierwszy prywatny szpital na Pomorzu, była pierwszą medyczną spółką  

na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2011 roku Ministerstwo Zdrowia przyznało 

Certyfikat Akredytacyjny jako pierwszemu szpitalowi w Gdańsku. Zebrane dane makroekonomiczne, 

społeczne i demograficzne wyraźnie wskazują, iż nowy kierunek rozwoju obecnie zaproponowany 

przez Zarząd spółki jest najlepszym długoterminowym rozwiązaniem biznesowym, który z pewnością 

przyniesie stabilną i pewną przyszłość. 

 

 

Z poważaniem,  

Roman Walasiński 

Prezes Zarządu  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 


