
Turystyka medyczna 
w Polsce

przewodnik



Klinika
Tomaszewski
Prywatna Klinika
Położniczo-Ginekolo-
giczna Sp. z o.o.
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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
Maciej Tomaszewski, PhD.   
+48 606 674 608

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 nazwi-
sko kojarzone z najlepszą praktyką medycz-
ną w północno-wschodniej Polsce. Dzięki 
międzynarodowej współpracy z placówka-
mi na całym świecie, oraz ciągłemu podwyż-
szaniu kwalifikacji personelu, to my wyzna-
czamy standardy jakości opieki medycznej 
w tej części Polski. Zatrudniamy w sumie aż 
120 osób, obsłużyliśmy już 2530 pacjentów.

Nasze zalety:
Lokalizacja blisko Litwy,  
Białorusi i Rosji 
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

  4
MIRAI
• ortopedia 
• rehabilitacja
• medycyna  
  estetyczna

13
Okulus Plus
• okulistyka
• optometria
• terapia
   widzenia

10
Centrum Słuchu i Mowy  
“MEDINCUS”
• otolaryngologia 
• audiologia 
• foniatria

8
Trivita
rehabilitacja:
• ortopedyczna
• neurologiczna
• pourazowa
opieka długoterminowa

 12
Scanmed,
Szpital św. Rafała
• ortopedia
• neurochirurgia
• bariatria

3
Klinika
Tomaszewski
• ginekologia
• położnictwo
• neonatologia

6
Carolina Medical
Center
• ortopedia
• chirurgia kręgosłupa 
• 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 
Turystyki 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 profe-
sjonalizm w konkurencyjnych cenach. Nawet w trudnym okresie pandemii polskie kliniki 
obsługiwały pacjentów zagranicznych, a niektóre z nich są obecnie częściej odwiedzane 
przez turystów medycznych niż przed 2020 r.

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 Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej badającego zja-
wisko turystyki medycznej. 
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https://www.facebook.com/klinikatomaszewski
https://twitter.com/Klinika_Parkowa
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Nasze zalety:
Kameralna klinika i hotel
Doświadczeni specjaliści
Nowoczesne metody leczenia

Lokalizacja:
32 km od lotniska 
Chopina w Warszawie

Nasza oferta:
• pełen zakres operacji ortopedycznych:  
    kręgosłup, kolano, biodro, bark,ręka, stopa 
• kompleksowa diagnostyka:
   MRI, CT, X-ray, USG

• centrum rehabilitacji
• turnusy rehabilitacyjne i treningowe
• ekskluzywne warunki pobytu  
   w historycznej części hotelowej  
  (w tym pokoje rodzinne)
• restauracja i park do dyspozycji gości

Atrakcje turystyczne:
Warszawa – stolica Polski
Mazowiecki Park Krajobrazowy
Architektura świdermajer

Oferta dla pacjentów z zagranicy:
• Pełen proces leczenia i diagnostyki  
  w jednym miejscu
• Pobyt w zabytkowym hotelu i stylowa 
  restauracja
• Transfer z lotniska 
 
Mówimy w języku angielskim
 
Opiekun pacjenta zagranicznego:
tel. +48 578 650 565,              
medical.tourism@miraiclinic.pl

lekarzyoperacji rocznie

rok założenia łóżek
szpitalnych

22

10

800

2021

ul. Armii Krajowej 8
05-400 Otwock
www. miraiclinic.pl
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Nasza duma:
MIRAI Clinic to wyjątkowa nowoczesna  
klinika, znajdująca się w zabytko-
wym ponad 100-letnim pensjona-
cie Abrama Gurewicza w Otwocku. 
 
Rozumiemy, że rozwiązanie proble-
mów ortopedycznych często wymaga  
współpracy z lekarzami różnych spe-
cjalności. Dlatego u nas, oprócz orto-
pedów, przyjmują: reumatolog, chirurg 
naczyniowy, lekarz medycyny estetycz-
nej, dietetyk i psycholog.

Nasz ordynator:
Michał Drwięga
Specjalista  
ortopedii  
i traumatologii. 

Nasi lekarze mają do dyspozycji 
nowoczesny sprzęt medyczny. W 
obszarze diagnostyki obrazowej, je-
steśmy placówką referencyjną Siemens  
Healthineers. Jako Arthrex European 
Center  dysponujemy jednymi z naj-
nowocześniejszych sal operacyjnych w 
Europie. 
Proponujemy komfortowe warunki 
pobytu, gdyż mamy świadomość, że 
odzyskiwanie sprawności fizycznej nie 
musi oznaczać rezygnacji z przyjemno-
ści codziennego życia.

https://www.facebook.com/miraiclinicpl
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/miraiclinic_pl/


Carolina
Medical
Center

76

Nasza duma:
Jako jedna z niewielu klinik na świecie,  
Carolina Medical Center otrzymała tytuł 
FIFA Medical Centre of Excellence. Mię-
dzynarodowa Federacja Piłki Nożnej doce-
niła nasze kompetencje w zakresie leczenia  
i prewencji urazów piłkarskich.
Od 2004 roku posiadamy certyfikat ISO 
9001, który jest poświadczeniem wyjąt-
kowej dbałości o Pacjentów – ich zdrowia, 
bezpieczeństwa i prywatności.

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

zainteresowań to rekonstrukcje więzadło-
we w obrębie kolan, osteotomie korekcyjne, 
leczenie urazów tkanek miękkich, ścięgien 
i więzadeł, w tym przezskórna plastyka 
ścięgna Achillesa i leczenie zachowawcze 
uszkodzeń tego ścięgna. 

Nasze zalety:
Kompleksowa diagnostyka
Innowacyjne techniki leczenia
Współpraca specjalistów

Lokalizacja:
7 km od lotniska Chopina
40 km od lotniska w Modlinie

Nasza oferta:
Carolina Medical Center specjalizu-
je się w małoinwazyjnych metodach  
operacyjnych, pozwalających na szyb-
szy powrót do pełnej sprawności. Wyko-
nujemy zabiegi artroskopowe stawów,  
rekonstrukcje ścięgien, mięśni i więzadeł, 
przeszczepy łąkotek, wszczepiamy prote-
zy stawów oraz wykonujemy operacje z 
zakresu chirurgii kręgosłupa.

Atrakcje turystyczne:
Łazienki Królewskie (park) – 4 km 
Pałac Kultury i Nauki – 7 km

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

Mówimy w językach:
angielski, rosyjski, francuski, niemiecki, 
ukraiński, szwedzki, hiszpański 
Opiekun pacjenta zagranicznego:
Danuta Milanowska
+48 22 355 84 48, +48 693 880 698,  
+48 887 800 140
danuta.milanowska@carolina.pl
international@carolina.pl

ul. Pory 78; 02-757 Warszawa
https://carolina.pl, https://carolina.pl/en
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https://www.facebook.com/CarolinaMedicalCenter
https://twitter.com/carmedcen
https://www.instagram.com/carolinamedicalcenter/
https://www.youtube.com/user/carolinaMedical
https://www.linkedin.com/company/carolina-medical-center-grupa-luxmed/


Centrum
Nowoczesnej
Rehabilitacji
i Opieki TriVita
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Oferta dla pacjentów z zagranicy:
• Pomoc w uzyskaniu wizy i innych  
formalnościach.
• Transport z lotniska przystosowany do 
przewozu osób niepełnosprawnych.
Mówimy w językach:
angielski, niemiecki, rosyjski

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

rok założenia łóżek

stacjonarnych
pacjentów w 2021

poradni  
specjalistycznych

2016

22 100

130

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

Nasze zalety:
Nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny
Efektywne techniki rehabilitacji
Opieka nad osobami z rzadkimi 
chorobami (Huntingtona) 

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

Nasza oferta:
• opieka całodobowa wraz  
z terapią rehabilitacyjną 
pobyty krótko i długoterminowe

• ambulatoryjne usługi rehabilitacyjne  
neurologiczna, ortopedyczna, kardiologiczna 

• poradnie specjalistyczne  
• badania diagnostyczne
• specjalistyczna rehabilitacja  
powypadkowa, poudarowa, po przebytym 
zakażeniu COVID-19
• opieka nad osobami niepełnosprawnymi  
i niesamodzielnymi
• dom dla seniorów na pobyty długotermino-
we z dostępem do szerokiej oferty rehabilita-
cyjnej
 

Atrakcje turystyczne:
Jezioro Żywieckie
Góra Żar z kolejką liniową

Naszą dumą są technologie  
rehabilitacyjne:
• Orteza SAEBO FLEX – dla osób po  
udarach i uszkodzeniach mózgu, dzięki 
której szybciej udaje im się odzyskać  
najwyższą sprawność manualną.
• Biofeedback – terapia na francuskiej 
platformie stabilometrycznej  
z wykorzystaniem czujników ruchu jest 
naturalnym rozszerzeniem możliwości 
terapeutycznych naszych pacjentów.
• Głęboka stymulacja elektormagnetyczna 
– Salus Talento to jedyny na rynku aparat 
do głębokiej stymulacji zapewniający 
skuteczną i bezinwazyjną terapię.
• Masaż membranowy  
– hydromasaż „na sucho”.
• Podnośniki i pionizatory Luna  
– m. in. do reedukacji chodu. 

Wyspecjalizowany personel pielęgniarski, 
wspierany cyklicznymi wizytami lekarzy 
specjalistów, zapewnia wysoki i bezpiecz-
ny standard opieki w trybie 24 godzinnym, 
7 dni w tygodniu. Ze szczególną troską 
dbamy aby powierzone nam pod opie-
kę osoby aby nie tylko stabilizowały swój 
stan zdrowia ale również poprzez dobranie  
indywidualnego trybu ćwiczeń i rehabilitacji 
mogły go wymiernie polepszyć.

• ortopedyczna

• neurologiczna

• pourazowarehabilitacja
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https://www.facebook.com/centrum.trivita
https://www.youtube.com/channel/UC5Suj6ximVnh3GpSM2CagRw
https://www.instagram.com/centrum_trivita/
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Centrum  
Słuchu i Mowy 
MEDINCUS

1110

w Kajetanach Szpital Międzynarodowe 
Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS oraz  
15 specjalistycznych placówek w Polsce i 
8 filii zagranicznych. Wykonujemy zabiegi 
w obrębie gardła, ucha, nosa i zatok oraz 
krtani, a także pełną procedurę wszczepie-
nia implantu ślimakowego.

Nasza duma:
Szpital Międzynarodowe Centrum Słuchu  
i Mowy MEDINCUS dysponuje jednym z 
najnowocześniejszych bloków operacyj-
nych w Polsce. Dwie sale operacyjne wypo-
sażone są w światowej klasy sprzęt, pozwa-
lający na bezpieczne wykonywanie nawet 
najbardziej skomplikowanych zabiegów 
operacyjnych. W Szpitalu realizowane są 
zabiegi w obrębie gardła, ucha, nosa i zatok 
oraz krtani, wykonywana jest także pełna 
procedura wszczepienia implantu ślima-
kowego. Ponadto Sieć MEDINCUS oferuje 
swoim pacjentom usługę telefittingu, czyli 
zdalnego dopasowania implantów ślima-
kowych. Telefitting pozwala na odbywanie 
rehabilitacji słuchu na odległość. Chorzy 
nie muszą co kilka miesięcy zgłaszać się na 
wizyty do szpitala. Wystarczy, że dojadą do 
ośrodka zintegrowanego za pomocą syste-
mu telekonferencji z kliniką w Kajetanach. 
Rocznie z udogodnień w postaci rozwiązań 
telemedycznych korzysta już kilka tysięcy 
pacjentów. 

Nasze zalety:
Szpital z jednym z najnowocześniej-
szych bloków operacyjnych w Polsce. 
Kompleksowa opieka:  
diagnostyczna, lecznicza i rehabilitacyjna 

Zaplecze rekreacyjne sprzyjające 
rekonwalescencji. 

Lokalizacja:
20 km od centrum Warszawy.

Nasza oferta:
Od 20 lat zapewniamy pacjentom kom-
pleksową specjalistyczną opiekę otoryno-
laryngologiczną, audiologiczną i audiopro-
tetyczną niemowląt, dzieci i dorosłych w 
zakresie diagnostyki, leczenia, protezowa-
nia i rehabilitacji wad słuchu, głosu, 
mowy. Sieć MEDINCUS to zlokalizowany 

Atrakcje turystyczne:
Na terenie naszego centrum 
znajduje się kompleks  
rekreacyjny, hotel, restaura-
cja, park, sala gimnastyczna, 
mini zoo, sklep i apteka.

Oferta dla pacjentów z zagranicy:
• Komfortowy kompleks  
pobytowo-rekeacyjny,
• Transport z lotniska

Mówimy w językach:
angielski, rosyjski, ukraiński,  
hiszpański, francuski  

Opiekun pacjenta zagranicznego:
Irina Pierzynska
+48 504 118 980
international@medincus.pl

7 Mokra,  
05-830 Kajetany 
www.csim.pl

operacji rocznie

ośrodki w Polsce  
i za granicą

konsultacji 
rocznie

lekarzy

23

150+

150tys. 

2500

https://www.facebook.com/medincuspl
https://www.linkedin.com/company/centrum-s%C5%82uchu-i-mowy-medincus/
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Scanmed
Szpital św. Rafała

1312

Nasza oferta:
Posiadamy oddziały zabiegowe spec-
jalizujące się w leczeniu: nowotworów 
mózgu, schorzeń kręgosłupa i rdzenia 
kręgowego. Wykonujemy zabiegi z peł-
nego zakresu ortopedii, w tym ortopedii 
sportowej w której wykorzystywane są 
małoinwazyjne techniki leczenia. Leczy-
my pacjentów z problemami otyłości.
Dodatkowo w ramach szpitala działa 

Oferta dla pacjentów z zagranicy:
• Transport medyczny z i na lotnisko.
• Pomoc w organizacji pobytu dla osób 
towarzyszących pacjentowi.
• Pełna koordynacja leczenia.
Mówimy w językach:
angielski, rosyjski, arabski, ukraiński 

Opiekun pacjenta zagranicznego:
komercja@scanmed.pl 
+48 669221138

nowocześnie  
wyposażonych 
sal operacyjnych

lekarzy  
specjalistów

pacjentów łóżek

5200

150350 tys.

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

Nowoczesny, zachodni sprzęt
Wysoki standard obsługi
Kompleksowa obsługa medyczna

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

Atrakcje turystyczne:
Stare miasto w Krakowie
Kopalnia soli w Wieliczce

Nasza duma:
Szpital św. Rafała w Krakowie jest jednym 
z najnowocześniejszych obiektów szpital-
nych w Polsce i Europie oferujący możli-
wość kompleksowej oceny stanu zdrowia 
oraz leczenia. 
Jako pierwsi w Polsce przeprowadziliśmy 
m.in. nowatorski zabieg usunięcia guza 
mózgu u ciężarnej Pacjentki ze śródoper-
acyjnym monitorowaniem mowy i funkcji 
ruchowej bez znieczulenia ogólnego,  
z zachowaniem pełnej przytomności 
pacjentki.
Nasz zespół tworzą eksperci, których 
doświadczenie, wiedza i nieustanny 
rozwój są potwierdzeniem profesjonal-
izmu w opiece nad chorym. Stosujemy 
nowoczesne metody leczenia, co czyni 
je najbardziej efektywnym – potwierdza-
ją to liczne nagrody, m.in. 3 miejsce w 
konkursie Bezpieczny Szpital Przyszłości 

– Inspiracje 2020.

ponad 40 poradni specjalistycznych.
W ramach pobytu zapewniamy komplek-
sową rehabilitację pooperacyjną dobraną 
do indywidualnych potrzeb pacjenta. 

https://www.facebook.com/GrupaScanmed/
https://www.instagram.com/grupa_scanmed/
https://www.youtube.com/channel/UCFeOgphxChfpBK7uCYjP4BQ
https://www.linkedin.com/company/grupascanmed/
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OKULUS PLUS
Centrum Okulistyki
i Optometrii 

Białystok

Warszawa

Lublin

Bydgoszcz

Poznań
Berlin

Praga Lwów

Brześć

Grodno

Drezno

Ostrawa

Szczecin

Gdańsk

Wrocław

Łódź

RzeszówKatowice
Kraków

Jaworzno

Bielsko-Biała
Porąbka

Kajetany

1514

Nasza oferta:
• Zabiegi korekcji wad wzroku 
refrakcyjna wymiana soczewki, laserowa korekcja 

wzroku, zabiegi EVO Visian ICL 
• Zabiegi mikrochirurgii oka
MIGS, usunięcie zaćmy z wieloogniskową soczewką 

premium, witrektomia 

• Zabiegi cross-linking
• Ambulatoryjne procedury zabiegowe
SLT, YAG, irydotomia, witreoliza laserowa

• Specjalistyczne soczewki kontaktowe
• Nowoczesny sprzęt
• Lekarze z doświadczeniem klinicznym 
• Indywidualne podejście do pacjenta 

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

Oferta dla pacjentów z zagranicy:
• Kwalifikacja i zabieg podczas jednego pobytu.

• Organizacja transportu z i na lotnisko.

• Koordynacja noclegu.

Mówimy w języku angielskim.
Opiekun pacjenta zagranicznego:
Katarzyna Gogacz
okulus@okulus.pl
+ 48 608 148 966, + 48 33 50 65 222

zabiegów
rocznie

zadowolonych
pacjentów

doświadczeniadoświadczenia w  

Turystyce Medycznej

98,5 %

3 lata 20lat

2000

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

Nasze zalety:
Holistyczna opieka oczu
Innowacyjne metody leczenia
Otwartość i empatia względem 
pacjenta

Lokalizacja:
90 km do lotniska w Krakowie
100 km do lotniska w Katowicach

Atrakcje turystyczne:
Stare Miasto w Bielsku Białej
Góry Beskidu Śląskiego

MIRAI
Warszawa
• ortopedia 
• rehabilitacja
• medycyna  
  estetyczna

Okulus Plus
Bielsko-Biała, Jaworzno

• okulistyka
• optometria
• terapia widzenia

Centrum Słuchu i Mowy  

“MEDINCUS” 
Kajetany
• otolaryngologia
• audiologia 
• foniatria

Trivita
Porąbka (17 km od Bielsko-Białej)

rehabilitacja:
• ortopedyczna
• neurologiczna
• pourazowa 
opieka  
długoterminowa

Scanmed, 
Szpital św. Rafała
Kraków
• neurochirurgia
• bariatria
• ortopedia

Klinika
Tomaszewski
Białystok
• ginekologia
• położnictwo
• neonatologia

Carolina Medical
Center
Warszawa
• ortopedia
• chirurgia kręgosłupa
• rehabilitacja

https://www.instagram.com/okulusplus/


Rok wydania: 2022
Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą w obszarze turystyki medycznej zapraszamy 
do Fundacji PROTURMED z Polski, kontakt@proturmed.pl, Gdańsk.
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, niemiecku i po polsku) 
na stronach: www.proturmed.pl, www.polinfomed.pl. Nakład katalogu: 3000 egzemplarzy.


