
Szanowni Akcjonariusze,  

Miniony rok 2014 to okres intensywnej pracy nad wdrożeniem nowych elementów strategii przyjętej 

przez Zarząd spółki Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w poprzednim roku rozliczeniowym oraz 

nad wzmacnianiem pozycji spółki na rynku prywatnych usług medycznych.  

Dzięki wzmożonemu wysiłkowi całego zespołu udało się uruchomić i wypromować Centrum Opieki i 

Aktywizacji Seniora, placówkę, której zadaniem jest zapewnienie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i 

medycznych osobom starszym i niepełnosprawnym wymagającym stałej opieki. Kilkunastołóżkowy 

oddział zlokalizowany w wydzielonej części szpitala Swissmed przy ul. Wileńskiej 44 w Gdańsku 

zgromadził profesjonalny i doświadczony zespół pielęgniarek, opiekunów, rehabilitantów, lekarzy 

specjalistów w tym lekarza geriatry i neurologopedy. Otwarta w czerwcu 2014 roku, placówka 

wzbudziła duże zainteresowanie w środowisku seniorów i ich rodzin. Działające równolegle Centrum 

Aktywizacji Seniora oferujące komercyjne zajęcia z zakresu kursów językowych, szkoleń 

komputerowych, zajęć ruchowych i rehabilitacyjnych, integruje środowisko seniorów wokół nowej 

inicjatywy Swissmedu. Wprowadzenie nowych usług oraz zebrane przez ostatni rok bogate 

doświadczenia zarówno zespołu opiekuńczo-rehabilitacyjnego jaki i kadry zarządzającej pozwalają nam 

na wdrażanie kolejnych kroków przyjętej strategii, których efekty będziemy obserwować w kolejnych 

latach działalności spółki. 

Nasza aktywność na rynku usług medycznych nie przestaje być wiodącą działalnością spółki Swissmed 

Prywatny Serwis Medyczny S.A. Stabilna pozycja wśród firm oferujących abonamenty medyczne, 

wysoka jakość oferowanych usług, komfort i bezpieczeństwo pacjenta oraz szeroka gama lekarzy 

specjalistów skutecznie wzmacniają markę Swissmed na rynku lokalnym. Poszerzamy również 

współpracę z największymi ubezpieczycielami jak i nowymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w 

zakresie obsługi medycznej i diagnostyki dla klientów operatorów ubezpieczeniowych. Podobnie 

współpracujące z nami centra medyczne coraz chętniej korzystają z naszych usług. Również pacjenci 

zagraniczni coraz częściej korzystają z oferty Swissmed PSM. Dzięki sprawnemu i zaangażowanemu 

zespołowi możemy szybko zareagować na zmieniające się potrzeby naszych klientów, czego wyrazem 

w minionym roku było poszerzenie sieci placówek partnerskich i podwykonawców, znacznie 

usprawniające obsługę pacjenta na terenie całego kraju oraz nawiązanie współpracy z kolejnymi 

lekarzami specjalistami i inwestycje w nowy sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. 

Biorąc pod uwagę fakt, że prywatne wydatki Polaków na ochronę zdrowia wzrastają z roku na rok, a 

marka Swissmed pozostaje gwarancją wysokiej jakości w usługach medycznych oraz to, że podjęta 

inicjatywa opieki nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi okazała się słuszna ekonomicznie i 

znalazła poparcie lokalnych środowisk, będziemy z pełnym przekonaniem i zaangażowaniem 

podejmować kolejne kroki w realizacji długoterminowej strategii mającej na celu zapewnienie stabilnej 

i pewnej przyszłości spółce Swissmed Prywatny Serwis medyczny S.A. 

 

Z poważaniem, 

Prezes Zarządu 

Roman Walasiński  


