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Клініка 
Томашевський
Приватна акушерсько
-гінекологічна клініка
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Для іноземних туристів:
Візова підтримка
Трансфер з аеропорту в лікарню.
Допомога з відшкодуванням коштів
за операцію/процедуру.
Допомога із розміщенням у готелі.
Говоримо:
англійською, російською, німецькою, 
італійською
Опікун іноземного пацієнта:
info@klinika-tomaszewski.pl
Ph.D. Мацєй Томашевський
+48 606 674 608
MSc, MBA Kaміл Дакович
+48 576 071 774 (Viber)

операцій 

рік заснування лікарів

народжень
1700 750

351993

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

Пропозиція:
З 90-х років ХХ століття Томашевський 

– це прізвище, яке асоціюється з най-
кращою медичною практикою у північ-
но-східній Польщі. Завдяки міжнародній 
співпраці з центрами по всьому світі та 
постійному підвищенні кваліфікації пер-
соналу, власне ми встановлюємо стан-
дарти якості медичної опіки у цій частині 
Польщі. У нас працюють аж 120 лікарів, 
а обслужили ми понад 2530 пацієнтів.

Наші переваги:
Розташування поблизу Литви, 
Білорусі й Росії
Екологічно чистий регіон
Найдосвідченіша приватна 
гінекологічна клініка в Польщі

Розташування:
Варшава – 200 км – Білосток
Люблін – 250 км – Білосток
Гродно – 83 км – Білосток
Вільнюс – 300 км – Білосток
Туристичні атракції:
Біловезька Пуща
Місто Тикоцин

  6
Лікарня
Medicover
• урологія
• баріатрія
• діагностика

14
Okulus Plus
• офтальмологія
• оптометрія
• терапія зору

10
Аметист
– Центр 
радіотерапії
• онкологічна
    радіотерапія

4
Trivita
реабілітація:
• ортопедична
• посттравматична
• неврологічна

 12
Сканмед, Лікарня 
святого Рафала
• ортопедія
• онкoхірургія
• офтальмологія

13
VenoMedica
• судинна
хірургія
• флебологія
• проктологія

3
Клініка 
Томашевський
• гінекологія
• акушерство
• неонатологія

8
Медичний центр 
«Кароліна»
• ортопедія
• урологія
• реабілітація

Зміст:

Запрошуємо ознайомитися з вибраними медичними закладами в Польщі, які пропо-
нують найвищу якість послуг. Презентовані клініки мають досвід у лікуванні іноземних 
пацієнтів та відкриті для міжнародної співпраці.

Медичний туризм потужно розвивається. За підрахунками Інституту досліджень 
і розвитку медичного туризму (www.ibirtm.pl) в 2018 році Польщу відвідало 182 000 
іноземних пацієнтів, які відновили здоров’я завдяки сучасним знанням, технологіям 
і колективам досвідчених лікарів. Іноземні пацієнти обирають Польщу з огляду на 
професійність лікування та конкурентність цін.

Цей каталог запроектовано таким чином, щоб можна було швидко знайти клініку за 
профілем лікування і конкретними спеціалізаціями. Завдяки карті, розміщеній на-
прикінці каталогу, можна орієнтуватися у логістиці. У каталозі також вказані контакти 
осіб-опікунів іноземних пацієнтів у медзакладах, які готові приймати звернення та 
володіють іноземними мовами.

Каталог видається у співпраці з Фондом ПРОТУРМЕД - Fundacjа PROTURMED, який 
займається промоцією польського медичного туризму та з агентством медичного 
маркетингу BlueProgress, яке сприяє обслуговуванню іноземних пацієнтів.
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Центр
Сучасної 
реабілітації та 
опіки TriVita

54

Для іноземних туристів:
Візова допомога
Трансфер з аеропорту, пристосований 
до перевезень осіб з особливими 
потребами

Говоримо:
англійською, німецькою, російською
Опікун іноземного пацієнта:
Роберт Клімек, +48 504 550 698 
robert.klimek@trivita.pl

рік заснування місць

стаціонарних 
пацієнтів
у 2019 році

лікарів

2016

23 100

130

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

Наші переваги:
Мальовнича околиця
Сучасне обладнання
Комплексна терапія

Розташування:
85 км до аеропорту
в Катовіце
65 км до аеропорту
в Кракові

Пропозиція:
• цілодобова опіка та реабілітаційна
терапія
• Амбулаторні послуги у рамках реабілі-
тації: Неврологічної, ортопедичної, кар-
діологічної, й т. п.
• Консультації спеціалістів
• Діагностичні дослідження
• Високоспеціалізований медичний пер-
сонал, завдяки регулярним консультаці-
ями лікарів-спеціалістів, гарантує висо-
кий стандарт догляду у режимі 24/7.

Туристичні атракції:
Живецьке озеро
Гора Жар з підйомником

Наша гордість:
Сучасні реабілітаційні технології:
• Ортез SAEBO FLEX – для осіб після ін-
сультів та ушкоджень мозку (ЧМТ), завдя-
ки якому їм вдається швидше відновити 
втрачені мануальні навички.
• Терапія Biofeedback – терапія на фран-
цузькій стабілометричній платформі 
з використанням датчиків руху є нату-
ральним розширенням терапевтичних 
можливостей для наших пацієнтів.
• Глибока електромагнітна стимуляція – 
Salus Talento – це єдиний на ринку апарат, 
за допомогою якого здійснюється ефек-
тивна глибока стимуляція і неінвазійна 
терапія.
• Мембранний масаж – гідромасаж
«на сухо».

Особливо дбаємо, щоб особи під нашою 
опікою не тільки стабільно повертались 
до здоров’я, а й через систему індивіду-
ально підібраних вправ могли його по-
кращити.

• ортопедична
• посттравматична
• неврологічна
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Лікарня
Медіковер
Szpital Medicover

76

резонанс усього тіла) та 3 консультації лі-
карів-спеціалістів, діагностика щодо 100 
захворювань.

Наші відділення:
Кардіологія, кардіохірургія, урологія, від-
діл внутрішніх хвороб, хірургія (ларинго-
логія, ортопедія, баріатрія), акушерство, 
гінекологія, неонатологія, педіатрія, ане-
стезіологія та інтенсивна терапія. Відді-
лення швидкої допомоги.

Наші переваги:
• Пропонуємо комплексну медичну опіку 
у сучасній широкопрофільній лікарні, яка 
працює з 2009 р.
• Маємо досконало обладнаний діагнос-
тичний центр: 2 магнітних резонанси, то-
мограф, 6 апаратів УЗІ, апарат для гемо-
динамічної діагностики IVUS.
• Працюємо з найбільш сучасною систе-
мою роботизованої хірургії «Да Вінчі».
• Маємо численні сертифікати та акреди-
тації ( у тому числі – Польського Міністер-
ства охорони Здоров’я).
• Ми обслужили 63 000 пацієнтів, з них по-
над 11 600 – іноземних. 

Наша гордість:
Досвідчені спеціалісти
Сучасні технології
Комфортні умови перебування

Розташування:
10 км до аеропорту у Варшаві
48 км до аеропорту в Модліні

Пропозиція:
• урологія: операційне лікування раку 
простати із застосуванням робота-хі-
рурга «да Вінчі» – малоінвазійна, дуже 
точна медична процедура, яка дозво-
ляє уникнути таких побічних ефектів як  
втрата ерекції чи нетримання сечі.
• баріатрія – хірургічне та профілактич-
не лікування ожиріння.
• скрінінг стану здоров’я – комплексна, 
цілоденна програма профілактичних 
досліджень, у якій понад 30 лаборатор-
них процедур, 10  знімків ( у тому числі 

Туристичні атракції:
Старе Місто у Варшаві
– столиці Польщі
Палац і Парк у Вілянові

Для іноземних туристів:
Індивідуальний опікун пацієнта.
Трансфери з аеропорту.
Бронювання готелю поруч
і з лікарнею зі знижкою для пацієнтів.
Говоримо:
англійською, російською, іспанською, 
арабською
Опікун іноземного пацієнта:
opm@medicover.pl
+48 500 900 900 

медсестерлікарів

одноособових 
кімнат (у тому
числі  апарта-
менти VIP)

місць
в лікарні

290

175

350
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al. Rzeczpospolitej 5, 02-972 Warszawa
szpital.medicover.pl
szpital.medicover.pl/en
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Медичний центр 
«Кароліна»
Carolina Medical Center

98

Наша гордість:
Як один із небагатьох медичних закладів 
у світі, Carolina Medical Center отримав 
титул FIFA – Medical Center of Excellence. 
Відзначивши таким чином, Міжнародна 
федерація футболу високо оцінила нашу 
компетентність у галузі лікування та про-
філактики футбольних травм, промоцію 
профілактики здоров’я та навчання на-
ступних поколінь фахівців спортивної 
медицини.
Цього року ми також були визнані IMTJ 
(International Medical Travel Journal) одні-
єю з найкращих лікарень у галузі медич-
ного туризму і  потрапили у ТОП-10.

Наш ординатор:
Наш лікар Лукаш Лю-
боїнський є спеціаліс-
том ортопедії та трав-
матології.  Особливо 

спеціалізується на складних реконструк-
ціях і пластиці зв’язок колінного суглобу, 
корекційній остеотомії, лікуванні м’яких 
тканин, сухожиль і зв’язок, включаючи 
перкутанну пластичну хірургію ахіллово-
го сухожилля та профілактичне лікування 
його травм.

Наші переваги:
Комплексна діагностика
Інноваційні технології лікування
Співпраця спеціалістів

Розташування:
7 км до аеропорту у Варшаві
20 км до аеропорту в Модліні

Пропозиція:
Carolina Medical Center спеціалізується 
на малоінвазивних операційних мето-
дах, які дозволяють мінімізувати больо-
ві відчуття і значно швидше відновити-
ся. Виконуємо артроскопію усіх суглобів, 
реконструкцію зв’язок, м’язів, хрящів 
і сухожиль, вживлюємо протези суг-
лобів, виконуємо операції на менісках, 
пересадки та заміни менісків. Виконує-
мо нейрохірургічні втручання на хребті.

Туристичні атракції:
Галерея Мокотув (Shopping 
Mall) – 3,5 км
Королівські Лазенки  – 4 км
Музей життя у ПНР – 5 км
Палац культури і науки  – 7 км

Для іноземних туристів:
Безкоштовний аналіз медичної 
документації.
Швидкий алгоритм обслуговування.
Телевізійні програми різними мовами.

Говоримо: англійською, російською, 
французькою, німецькою
Опікун іноземного пацієнта:
international@carolina.pl
Данута Мілановська:
danuta.milanowska@carolina.pl;
+48 22 355 84 48, +48 693 880 698
Маґдалена Вежбицька:
magdalena.wierzbicka@carolina.pl
+ 48 22 355 83 18, +48 887 800 140

ul. Pory 78, 02-757 Warszawa
https://carolina.pl/en/home

операцій щороку

рік заснування

місць

лікарів
1998 40
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Центр
радіотерапії
«Аметист»
Centrum Radioterapii Amethyst
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Додатково пацієнти і їх сім’ї можуть кори-
стуватися допомогою та порадами:
• Психоонколога
• Дієтолога

Наша гордість:
Наш центр є найбільшим приватним цен-
тром такого типу в Польщі.
Ми є частиною міжнародної групи з осе-
редками у Італії, Франції, Австрії. Ведемо 
також наукову та дидактичну діяльність.
У нашому центрі застосовуємо усі до-
ступні методи радіотерапевтичного лі-
кування, у тому числі – радіотерапію  3D, 
IMRT, VMAT, стереотактичну радіотерапію, 
брахитерапію, які скорочують час опро-
мінення та максимально збільшують дозу 
опромінення на хворе місце, посилюючи 
ефективність лікування й мінімізуючи по-
бічні ефекти.
Завдяки безпосередній близькості та тіс-
ній співпраці з колективом спеціалізова-
ної лікарні ім. Ридиґера у Кракові можемо 
забезпечити у рамках одного медичного 
центру комплексне онкологічне лікуван-
ня, в тому хіміотерапію та онкохірургію.

Наші переваги:
Досвідчений колектив лікарів
Сучасне обладнання
провідних фірм

Розташування:
30 хв до аеропорту в Кракові
20 хв до залізничного та 
автовокзалу в Кракові

Пропозиція:
• Радіотерапія (опромінення) – це метод 
місцевого лікування, дія якого обмежу-
ється місцем пухлини. У нашому центрі 
маємо три сучасних прилади фірми 
Elekta.
• Брахитерапія (контактна променева 
терапія) полягає на безпечному опро-
міненні утворення шляхом розміщення 
джерела опромінення безпосередньо 
у пухлині.

Туристичні атракції:
Площа Ринок – найбільша
у Європі
Королівський Замо на Вавелі
Район Казімєж

Для іноземних туристів:
Транспорт, пристосований до 
перевезення осіб з особливими 
потребами.
Переклад документації.
Розміщення у готелі.

Говоримо:
англійською, французькою, 
італійською, українською
Опікун іноземного пацієнта:
Пшемислав Захвєя +48 885 050 545
Iнез Солтисік +48 511 981 346
therapy@amethyst-rtcp.pl

https://centrum-radioterapii.pl

ul. Złotej Jesieni 1
31-826 Kraków

пацієнтів щороку

рік заснування місць

лікарів

2013

12

30

3000



Сканмед
Лікарня святого 
Рафала
Scanmed, Szpital Św. Rafała

Центр лазерного 
лікування варикозу 
та проктологічних 
хвороб VenoMedica
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Для іноземних туристів:
Трансфер з аеропорту, 
пристосований до перевезення 
пацієнтів з особливими потребами.
Допомога з поселенням.
Говоримо:
англійською, німецькою, 
італійською, російською
Опікун іноземного пацієнта:
Малґожата Запоточна, +48 607 040 728
m.zapotoczna@venomedica.pl

операцій
варикозу щороку

пацієнтів щороку на 
консультаціях судин-
них захворювань

судинних 
ірургів

лікарів інших 
спеціалізацій

450

94

950

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

Пропозиція:
• малоінвазивна, мікроскопічна
хірургія шийної, поперекової
та грудної дископатії
• операції дегенеративних змін хребта
• стабілізація хребта
• хірургія периферичної нервової систе-
ми, артроскопія плечового, колінного та 
тазостегнового суглобів
• ендопротезування та ревізія суглобів
• реконструкція суглобів і кінцівок
• хірургія катаракти
• хірургія лікування косоокості

Пропозиція:
• комплексна діагностика варикозу
та проктологічних захворювань
• малоінвазивні лазерні процедури:

• EVLT – внутрішньовенна
лазерна абляція
• SiLaC – лазерне видалення
пілонідальної кісти
• LHP – лазерне видалення геморою

Для іноземних туристів:
Медичний трансфер з аеропорту
/в аеропорт.
Говоримо:
англійською, російською, арабською
Опікун іноземного пацієнта:
komercja@scanmed.pl
Жанетта Бронґєль: +48 669 221 138
zaneta.bagiel@scanmed.pl
Евеліна Стопа: +48 785 057 870
ewelina.stopa@scanmed.pl

лікарів-
спеціалістів

рік заснування

операцій
щороку

місць
в лікарні

2002009

15010 тис.

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

Наші переваги:
Сучасне обладнання
Досвідчений медичний персонал
Комплексна медична пропозиція

Розташування:
20 км до аеропорту в Кракові
113 км до аеропорту в Катовіце

Розташування:
19 км до аеропорту у Вроцлаві 
(1 км від окружної дороги)

Туристичні атракції:
Старе Місто в Кракові
Соляна шахта у Величці
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Спеціалізована лі-
карня і офтальмоло-
гічна консультація
OKULUS PLUS

Білосток

Варшава

Люблін

Бидгощ

Познань
Берлін

Прага Львів

Берестя

Гродно

Дрезден

Острава

Щецин

Ґданськ

Катовіце

Вроцлав

Лодзь

Ряшів
Краків

Явожно
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Бельсько-Бяла
Поромбка

1514

Пропозиція:
• комплексна діагностика і лікування
захворювання очей
• процедури корекції вад зору
• процедури видалення катаракти
та корекція зору
• хірургія одного дня
• лікарі з великим операційним
досвідом

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

Для іноземних туристів:
Допомога з проживанням.
Е-кваліфікація.
Допомога в організації максимально 
короткого алгоритму лікування.

Говоримо: англійською
Опікун іноземного пацієнта:
Kатажина Ґоґач
kgogacz@okulus.pl
+48 608 148 966, +48 338 162 578

процедур
щороку

задоволених 
пацієнтів

років досвідупацієнтів щороку

97,5 %

20 тис. 17

1800

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

Наші переваги:
Інноваційні методи лікування
Хірургія одного дня
Клінічні дослідження

Розташування:
90 км від аеропорту
в Кракові
100 км від аеропорту
в Катовіце

Туристичні атракції:
Живецьке озеро
Гори Шльонського Бескиду

Лікарня Medicover
(широкопрофільна)
Варшава
• урологія
• баріатрія
• діагностика

Okulus Plus
Бельсько-Бяла, Явожно
• офтальмологія
• оптометрія
• терапія зору

Аметист
Краків
• онкологічна
    радіотерапія

Trivita
Поромбка (17 км від Бельсько)

реабілітація:
• ортопедична
• посттравматична
• неврологічна

Сканмед, Лікарня 
святого Рафала
(широкопрофільна)
Краків
• ортопедія
• онкoхірургія
• офтальмологія

Центр лазерного 
лікування варикозу 
та проктологічних 
хвороб
VenoMedica
Вроцлав
• судинна хірургія
• флебологія
• проктологія

Клініка 
Томашевський
Білосток
• гінекологія
• акушерство
• неонатологія

Медичний центр 
«Кароліна»
Варшава
• ортопедія
• урологія
• реабілітація
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Якщо ви зацікавленні співпрацею у сфері медичного туризму, запрошуємо у Фонд  
ПРОТУРМЕД - Fundacjа PROTURMED, email: biuro@proturmed.pl; Гданськ, Польща
Більше інформації на тему медичного туризму в Польщі можна знайти в Інституті до-
сліджень і розвитку медичного туризму, на інтернет-сторінці www.ibirtm.pl та порталі 
www.turystyka-medyczna.com
Цей каталог є також у онлайн-доступі (англійською та українською мовами) за лінком: 
www.blueprogress.eu,  www.proturmed.pl.  Тираж каталогу 2 000 екземплярів.

Каталог видається у співпраці з Фондом ПРОТУРМЕД - Fundacjа PROTURMED, який 
займається промоцією польського медичного туризму та з агентством медичного 
маркетингу BlueProgress, яке сприяє обслуговуванню іноземних пацієнтів.


