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Oferta dla pacjentów z zagranicy:
Pomoc w uzyskaniu wizy.
Transport z lotniska do klinki.
Pomoc w uzyskaniu zwrotu opłat
za operację/zabieg.
Pomoc w zakwaterowaniu w hotelu.
Mówimy w językach:
angielski, rosyjski, niemiecki, włoski 
Opiekun pacjenta zagranicznego:
info@klinika-tomaszewski.pl
Ph.D. Maciej Tomaszewski
+48 606 674 608
MSc, MBA Kamil Dakowicz
+48 576 071 774 (Viber)

operacji

rok założenia lekarzy

porodów
1700 750

351993

ul. Parkowa 6, Białystok 15-224
www.klinika-tomaszewski.pl

Nasza oferta:
  Od lat 90. XX wieku Tomaszewski 
to nazwisko kojarzone z najlepszą praktyką 
medyczną w północno-wschodniej Polsce. 
Dzięki międzynarodowej współpracy z pla-
cówkami na całym świecie, oraz ciągłemu 
podwyższaniu kwalifikacji personelu, to 
my wyznaczamy standardy jakości opieki 
medycznej w tej części Polski. Zatrudniamy 
w sumie aż 120 osób, obsłużyliśmy już 2530 
pacjentów.

Nasze zalety:
Życzliwość mieszkańców
Czysty region
Najstarsza prywatna klinika
ginekologiczna w Polsce

Lokalizacja:
Warszawa - 200km - Białystok
Lublin - 250km - Białystok
Grodno - 83km -Białystok
Vilnius - 300km - Białystok

Atrakcje turystyczne:
Puszcza Białowieska
Miasto Tykocin

  6
Szpital
Medicover
• urologia
• bariatria
• diagnostyka

14
Okulus Plus
• okulistyka
• optometria
• terapia
   widzenia

10
Amethyst
– Centrum 
Radioterapii
• radioterapia
  onkologiczna

4
Trivita
rehabilitacja:
• ortopedyczna
• neurologiczna
• pourazowa

 12
Scanmed,
Szpital św. Rafała
• ortopedia
• chirurgia onk.
• okulistyka

13
VenoMedica
• chirurgia
   naczyniowa
• flebologia
• proktologia

3
Klinika
Tomaszewski
• ginekologia
• położnictwo
• neonatologia

8
Carolina Medical
Center
• ortopedia
• urologia
• rehabilitacja

Spis placówek:

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wybranymi placówkami medycznymi w Polsce 
oferującymi najwyższą jakość świadczonych usług. Prezentowane kliniki posiadają do-
świadczenie w leczeniu pacjentów zagranicznych oraz są otwarte na współpracę między-
narodową.

Turystka medyczna prężnie się rozwija. Według szacunków Instytutu Badań i Rozwoju Tu-
rystyki Medycznej (www.ibirtm.pl) w 2018 r. odwiedziło Polskę 182.000 zagranicznych 
pacjentów, którzy odzyskali zdrowie dzięki nowoczesnej wiedzy i technologiom oraz do-
świadczonym zespołom lekarzy. Pacjenci zagraniczni wybierają Polskę z uwagi z profesjo-
nalizm w konkurencyjnych cenach.

Niniejszy  katalog został tak zaprojektowany, aby mogli Państwo szybko odnaleźć klinikę, 
która oferuje leczenie określonych dolegliwości. Dzięki mapie na końcu katalogu bez trudu 
można zorientować się w dogodnej komunikacji. Opiekunowie pacjentów zagranicznych 
czekają na kontakt od Państwa pod wskazanymi numerami telefonów. 

Publikacja powstała we współpracy Fundacji PROTURMED zajmującej się promocją polskiej 
turystyki medycznej oraz agencji marketingu medycznego BlueProgress, wspomagającej 
także obsługę pacjentów zagranicznych. 
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Centrum
Nowoczesnej
Rehabilitacji
i Opieki TriVita
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Oferta dla pacjentów z zagranicy:
Pomoc w uzyskaniu wizy.
Transport z lotniska przystosowany do 
przewozu osób niepełnosprawnych.

Mówimy w językach:
angielski, niemiecki, rosyjski

Opiekun pacjenta zagranicznego:
Robert Klimek +48 504 550 698 
robert.klimek@trivita.pl

rok założenia łóżek

stacjonarnych
pacjentów w 2019

affiliated 
doctors

2016

23 100

130

ul. Krakowska 73,
43-353 Porąbka
+48 334 322 550, 
biuro@trivita.pl
www.trivita.pl

Nasze zalety:
Malownicza okolica
Nowoczesny sprzęt
Kompleksowa rehabilitacja

Lokalizacja:
85 km od lotniska
w Katowicach
65 km od lotniska
w Krakowie

Nasza oferta:
• opieka całodobowa wraz z terapią
rehabilitacyjną
• ambulatoryjne usługi rehabilitacyjne 
w zakresie rehabilitacji: neurologicznej, 
ortopedycznej, kardiologicznej, itp.
• poradnie specjalistyczne
• badania diagnostyczne
Wyspecjalizowany personel pielęgniarski, 
wspierany cyklicznymi wizytami lekarzy 
specjalistów, zapewnia wysoki i bezpiecz-
ny standard opieki w trybie 24/7.

Atrakcje turystyczne:
Jezioro Żywieckie
Góra Żar z kolejką liniową

Nasza duma:
Modern rehabilitation technologies:
• Orteza SAEBO FLEX – dla osób po udarach 
i uszkodzeniach mózgu, dzięki której szyb-
ciej udaje im się odzyskać najwyższą spraw-
ność manualną.
• Biofeedback – terapia na francuskiej plat-
formie stabilometrycznej z wykorzystaniem 
czujników ruchu jest naturalnym rozszerze-
niem możliwości terapeutycznych naszych 
pacjentów.
• Głęboka stymulacja elektormagnetyczna – 
Salus Talento to jedyny na rynku aparat do 
głębokiej stymulacji zapewniający skutecz-
ną i bezinwazyjną terapię.
• Masaż membranowy – hydromasaż
„na sucho”.

Ze szczególną troską dbamy aby powie-
rzone nam pod opiekę osoby nie tylko sta-
bilizowały swój stan zdrowia ale również 
poprzez dobranie indywidualnego trybu 
ćwiczeń mogły go wymiernie polepszyć.

• ortopedyczna
• neurologiczna
• pourazowarehabilitacja
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Szpital
Medicover

76

zonans całego ciała) oraz 3 specjalistyczne 
konsultacje lekarskiej, diagnostyka w kie-
runku ponad 100 schorzeń

Nasze oddziały:
Kardiologia, kardiochirurgia, urologia, od-
dział chorób wewnętrznych, chirurgia (la-
ryngologia, ortopedia, bariatria), położnic-
two, ginekologia, neonatologia, pediatria, 
anestezjologia i intensywna terapia.
Prowadzimy też ostry dyżur.

Nasza duma:
• Oferujemy kompleksową opiekę medycz-
ną w nowoczesnym, wielospecjalistycznym 
szpitalu, który powstał w 2009r. 
• Posiadamy doskonale wyposażone cen-
trum diagnostyczne: 2 rezonanse magne-
tyczne, tomograf, 6 aparatów USG, aparat 
do diagnostyki hemodynamicznej IVUS.
• Pracujemy na najbardziej nowoczesnym 
systemie chirurgii robotycznej da Vinci.
• Mamy liczne certyfikaty oraz akredytacje, 
w tym akredytacja Polskiego Ministerstwa 
Zdrowia.
• Obsłużyliśmy już 63 tysięcy przyjętych pa-
cjentów, z czego ponad 11 600 z zagranicy. 

Nasze zalety:
Doświadczeni specjaliści.
Zaawansowana technologia.
Komfortowe warunki pobytu.

Lokalizacja:
10 km od lotniska w Warszawie
48 km od lotniska w Modlinie

Nasza oferta:
• urologia: operacyjne leczenie raka pro-
staty w asyście robota da Vinci – mało in-
wazyjna, niezwykle precyzyjna procedura 
medyczna, pozwalająca na uniknięcie ta-
kich skutków ubocznych jak brak erekcji 
czy nietrzymanie moczu
• bariatria – chirurgiczne oraz zachowaw-
cze leczenie otyłości
• screening stanu zdrowia – kompleksowy, 
całodzienny program badań profilaktycz-
nych, obejmujący ponad 30 badań labo-
ratoryjnych, 10 – obrazowych (w tym re-

Atrakcje turystyczne:
Stare Miasto  w Warszawie
– stolicy Polski
Pałac i Park w Wilanowie

Oferta dla pacjentów z zagranicy:
Indywidulany opiekun pacjenta .
Pomoc w transporcie z lotniska.
Rezerwacja hotelu obok szpitala
ze zniżką dla pacjentów.

Mówimy w językach:
angielski, rosyjski, hiszpański, arabski
Opiekun pacjenta zagranicznego:
opm@medicover.pl +48 500 900 900

pielęgniareklekarzy

1-os. pokoi
(w tym aparta-
menty VIP)

łóżek
szpitalnych

290

175

350

57

Szpital Medicover,
Al. Rzeczpospolitej 5
02-972 Warszawa
szpital.medicover.pl/en
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Carolina
Medical
Center
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Our pride:
Jako jedna z niewielu placówek medycz-
nych na świecie, Carolina Medical Center 
otrzymała tytuł FIFA Medical Center of Ex-
cellence. Międzynarodowa Federacja Piłki 
Nożnej, przyznając to zaszczytne wyróżnie-
nie, doceniła nasze kompetencje w zakre-
sie leczenia i prewencji urazów piłkarskich, 
promowania profilaktyki zdrowotnej oraz 
kształcenia następnych pokoleń specjali-
stów medycyny sportowej. W tym roku zo-
staliśmy też uznani za jeden z najlepszych 
szpitali w dziedzinie turystyki medycznej 
przez branżowe pismo IMTJ – International 
Medical Travel Journal i umieszczono nas 

na liście TOP10.

Nasz ordynator:
Łukasz Luboiński
Specjalista w dziedzinie 
ortopedii i traumatolo-
gii. Szczególne obszary 

zainteresowań to rekonstrukcje wielowię-
zadłowe w obrębie kolan, osteotomie ko-
rekcyjne, leczenie urazów tkanek miękkich, 
ścięgien oraz więzadeł, w tym przezskórna 
plastyka ścięgna Achillesa i leczenie zacho-
wawcze uszkodzeń tego ścięgna.

Nasze zalety:
Kompleksowa diagnostyka
Innowacyjne techniki leczenia
Współpraca specjalistów

Lokalizacja:
7 km od lotniska w Warszawie
20 km od lotniska w Modlinie

Nasza oferta:
CMC specjalizuje się w małoinwazyjnych 
metodach operacyjnych, które pozwalają 
na zminimalizowanie bólu i znacznie szyb-
szy powrót do pełnej sprawności. Wyko-
nujemy zabiegi artroskopowe wszystkich 
stawów, rekonstrukcje ścięgien, mięśni 
i więzadeł, wszczepiamy protezy stawów, 
wykonujemy przeszczepy łękotek oraz 
operacje neurochirurgiczne kręgosłupa. 

Atrakcje turystyczne:
Galeria Mokotów – 3.5 km
Łazienki Królewskie (park) – 4 km 
Pałac Kultury i Nauki – 7 km
Muzeum Życia w PRL – 5 km
Niewidzialna Wystawa – 7 km

Oferta dla pacjentów z zagranicy:
Bezpłatna analiza dokumentacji
medycznej.
Szybka ścieżka obsługowa.
Programy TV obcojęzyczne.

Mówimy w językach:
angielski, rosyjski, francuski, niemiecki
Opiekun pacjenta zagranicznego:
Danuta Milanowska
+48 22 355 84 48, +48 693 880 698
danuta.milanowska@carolina.pl
international@carolina.pl
Magdalena Wierzbicka
+48 22 355 83 18, +48 887 800 140
magdalena.wierzbicka@carolina.pl

ul. Pory 78; 02-757 Warszawa
https://carolina.pl/en/home/
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Centrum
Radioterapii
Amethyst

1110

• dodatkowo Pacjenci i ich rodziny mogą 
skorzystać z pomocy i porad:
    • psychologa
    • dietetyka

Nasza duma:
Nasze Centrum jest największą tego typu 
prywatną placówką w Polsce. 
Stanowimy część międzynarodowej grupy 
z ośrodkami we Włoszech, Francji, Austrii. 
Prowadzimy także działalność naukową 
i dydaktyczną.
W naszym ośrodku stosujemy wszystkie 
dostępne metody leczenia radioterapeu-
tycznego w tym– radioterapię 3D, IMRT, 
VMAT, radioterapię stereotaktyczna, bra-
chyterapię, które skracają czas napromie-
niania i maksymalnie zwiększają dawkę na-
promieniania na chore miejsce, podnosząc 
efektywność leczenia i minimalizując skutki 
uboczne. 
Dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu i ścisłej 
współpracy z zespołem Szpitala Specjali-
stycznego im. L. Rydygiera w jednym ośrod-
ku medycznym można otrzymać komplek-
sowe leczenie, w tym chemioterapia oraz 
chirurgię onkologiczną.

Nasze zalety:
Doświadczony zespół specjalistów
Nowoczesny i renomowany sprzęt

Lokalizacja:
30 minut od lotniska w Krakowie
20 minut od dworca kolejowego
i autobusowego w Krakowie

Nasza oferta:
• Radioterapia to metoda leczenia lokal-
nego, której oddziaływanie jest ograniczo-
ne do miejsca występowania guza. 
W naszym centrum mamy 3 nowoczesne 
urządzenia firmy Elekta.
• Brachyterapia to bezpośrednie napro-
mienianie nowotworu przez umieszczenie 
źródła promieniowania w guzie.

Atrakcje turystyczne:
Rynek Główny - największy
w Europie
Zamek Królewski na Wawelu
Dzielnica Kazimierz
Kopalnia soli w Wieliczce

Oferta dla pacjentów z zagranicy:
Transport przystosowany do przewozu 
osób niepełnosprawnych.
Tłumaczenie dokumentów.
Zakwaterowanie w hotelu.
Mówimy w językach:
angielski, francuski, włoski, ukraiński

Opiekun pacjenta zagranicznego:
Przemysław Zachwieja
+48 885 050 545
Inez Sołtysik
+48 511 981 346
therapy@amethyst-rtcp.pl

https://centrum-radioterapii.pl

ul. Złotej Jesieni 1
31-826 Kraków

pacjentów rocznie

rok założenia łóżek
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Szpital św. Rafała

Centrum Laserowego
Leczenia Żylaków 
i Chorób
Proktologicznych

1312

Oferta dla pacjentów z zagranicy:
Transport z lotniska przystosowany do 
przewozu osób niepełnosprawnych.
Pomoc w zakwaterowaniu.

Mówimy w językach:
angielski, niemiecki, włoski, rosyjski
Opiekun pacjenta zagranicznego:
Małgorzata Zapotoczna +48 607 040 728
e-mail: m.zapotoczna@venomedica.pl

operacji
żylaków
rocznie

pacjentów
w poradni chorób 
naczyń rocznie 

chirurgów
naczyniowych

lekarzy innych
specjalizacji

450

94

950

ul. Zakładowa 14a, 50-231 Wrocław
+48 530 551 333
 e-mail: kontakt@venomedica.pl
 www.venomedica.pl

Nasza oferta:
• minimalnie inwazyjne, mikroskopowe 
operacje dyskopatii szyjnej, lędźwiowej
i piersiowej
• operacje zwyrodnieniowe kręgosłupa.
• zabiegi stabilizacji kręgosłupa
• chirurgia nerwów obwodowych
• zabiegi artroskopowe stawów 
barkowych, kolanowych, biodrowych
• endoprotezoplastyki i zabiegi rewizyjne 
stawów
• zabiegi rekonstrukcyjne kończyn
• operacje zaćmy, zeza

Nasza oferta:
• kompleksowa diagnostyka żylaków
i chorób proktologicznych
• małoinwazyjne zabiegi laserowe:
    • EVLT – laserowa ablacja wewnątrzżylna
    • SiLaC – laserowe usuwanie torbieli   
 pilonidalnej
    • LHP – laserowe usuwanie hemoroidów

Oferta dla pacjentów z zagranicy:
Transport medyczny z i na lotnisko.

Mówimy w językach:
angielski, rosyjski, arabski
Opiekun pacjenta zagranicznego:
komercja@scanmed.pl 
Żaneta Brągiel +48 669221138
zaneta.bagiel@scanmed.pl 
Ewelina Stopa +48 785057870
ewelina.stopa@scanmed.pl

lekarzy
specjalistów

rok założenia

operacji
rocznie

łóżek
szpitalnych

2002009

15010 tys.

ul. Adama Bochenka 12,
30-693 Kraków
swrafal.pl

Nasze zalety:
Nowoczesny sprzęt
Doświadczony personel medyczny
Kompleksowa oferta medyczna

Lokalizacja:
20 km od lotniska w Krakowie
113 km od lotniska w Katowicach

Lokalizacja:
19 km od lotniska we Wrocławiu
(1 km od zjazdu z obwodnicy)

Atrakcje turystyczne:
Stare miasto w Krakowie
Zamek Królewski na Wawelu
Kopalnia soli w Wieliczce
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Bydgoszcz

Poznań
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Praga Lwów

Brześć

Grodno

Drezno

Ostrawa

Szczecin

Gdańsk

Wrocław
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Bielsko-Biała
Porąbka

OKULUS PLUS
Centrum Okulistyki
i Optometrii

1514

Nasza oferta:
• kompleksowa diagnostyka i leczenie
schorzeń oczu
• zabiegi korekcji wad wzroku.
• zabiegi usunięcia zaćmy
i korekcji wzroku
• procedury realizowane
w trybie Chirurgii Jednego Dnia
• lekarze z doświadczeniem klinicznym

www.okulus.pl; e-kwalifikacja.okulus.pl

Oferta dla pacjentów z zagranicy:
Pomoc w organizacji pobytu.
E-kwalifikacje.
Procedury jednodniowe.

Mówimy w języku angielskim.

Opiekun pacjenta zagranicznego:
Katarzyna Gogacz
kgogacz@okulus.pl
+ 48 608 148 966, + 48 33 816 25 78

zabiegów
rocznie

zadowolonych
pacjentów

doświadczeniapacjentów rocznie

97,5 %

20 tys. 17lat

1800

43-300 Bielsko-Biała,
ul. Górska 19
43-600 Jaworzno,
ul. Nowa 8
okulus@okulus.pl

Nasze zalety:
Innowacyjne metody leczenia
Zabiegi w trybie Chirurgii
Jednego Dnia
Leczenie w ramach badań
klinicznych

Lokalizacja:
Dogodny dojazd z lotnisk
w Krakowie i w Katowicach

Atrakcje turystyczne:
Jezioro Żywieckie
Góry Beskidu Śląskiego

Szpital Medicover
(szpital ogólny)
Warszawa
• urologia
• bariatria
• diagnostyka

Okulus Plus
Bielsko-Biała, Jaworzno
• okulistyka
• optometria
• terapia widzenia

Amethyst
Kraków
• radioterapia
  onkologiczna

Trivita
Porąbka (17 km from Bielsko-Biała)

rehabilitacja:
• ortopedyczna
• neurologiczna
• pourazowa

Scanmed, 
Szpital św. Rafała
(szpital ogólny)
Kraków
• ortopedia
• chirurgia onk.
• okulistyka

Centrum Laserowego 
Leczenia Żylaków
i Chorób
Proktologicznych 
VenoMedica
Wrocław
• chirurgia naczyniowa
• flebologia
• proktologia

Klinika
Tomaszewski
Białystok
• ginekologia
• położnictwo
• neonatologia

Carolina Medical
Center
Warszawa
• ortopedia
• urologia
• rehabilitacja
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Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą w obszarze turystyki medycznej zapraszamy 
do Fundacji PROTURMED z Polski, biuro@proturmed.pl
Więcej informacji na temat turystyki medycznej w Polsce można uzyskać w Instytucie 
Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej,  na stronie, www.ibirtm.pl oraz na portalu www.
turystyka-medyczna.com

Niniejszy katalog jest dostępny także w wersji online (po angielsku oraz ukraińsku) na 
stronach: www.blueprogress.eu, www.proturmed.pl. Nakład: 2000 egzemplarzy.


