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Medica Polska Sp. z o.o.

Medica Polska Sp. z o.o. – operator 
medyczny z prawie 10 letnim 
doświadczeniem na polskim rynku usług 
medycznych  
status podmiotu leczniczego
zatrudnienie: ponad 150 osób
ponad 100 000 pacjentów 
indywidualnych i korporacyjnych w opiece 
medycznej na terenie całego kraju

lokalizacja : 
Gdynia - ul. Śląska 21
Toruń – ul. Szosa Lubicka 158

www.grupamedicapolska.pl
24h infolinia 801 600 999



Grupa Medica Polska

24h infolinia 801 600 999



Klienci w Gdyni i regionie pomorskim

ponad 25 000 klientów

przychody na koniec 2012 roku: 
43 mln złotych

zlecone lokalnie procedury medyczne: 
ok. 560 000 usług 

24h infolinia 801 600 999



Program Opieki Medycznej

opieka lekarzy POZ
opieka lekarzy specjalistów
24h lekarskie wizyty wyjazdowe
szeroki zakres badań diagnostycznych
coroczny przegląd stanu zdrowia
opieka pielęgniarska
24h pomoc doraźna
hospitalizacja
rehabilitacja
opieka stomatologiczna
medycyna pracy

24h infolinia 801 600 999



Największa infolinia medyczna 
w Polsce 801 600 999

całodobowa ogólnopolska koordynacja 
leczenia pacjentów na terenie całego kraju

dodatkowo panel rejestracji on-line pod 
adresem: www.grupamedicapolska.pl 

zespół ponad 100 konsultantów - w tym 
pielęgniarek i ratowników medycznych

obsługa angielskoj ęzyczna

24h infolinia 801 600 999



24h Infolinia Medyczna 801 600 999
informacja o zakresie usług medycznych 
wybranego Partnera Medycznego w regionie   
i zakresie usług medycznych dostępnych        
dla pracownika i jego rodziny 

ogólnopolska rezerwacja terminów wizyt 
lekarskich lub badań diagnostycznych

kontakt Centrum Operacyjnego z pacjentem i 
potwierdzenie umówionego terminu 
konsultacji lub badania – SMS/telefon

dodatkowo – 24h informacja o dyŜurach 
aptek, pomocy stomatologicznej, szpitali



24h niemieckojęzyczny helpdesk

24h pomoc doraźna

indywidualny opiekun 
niemieckojęzyczny

profesjonalny transport 
medyczny

24h informacja o pogotowiu 
dentystycznym oraz 
dyŜurujących aptekach

uwierzytelnione tłumaczenia 
dokumentacji medycznej

24h infolinia 801 600 999

Wir sprechen
Deutsch



Największa sieć medyczna w Polsce

24h pomoc ponad 1750 znanych i 
renomowanych centrów medycznych –
przychodni i szpitali, takŜe 
świadczeniodawców publicznych. W sieci 
m.in. Centrum Medyczne Damiana, Grupa 
Lux Med, Swissmed, Polmed, EMC 
Wrocław, Scanmed Kraków, Grupa 
Avimed Katowice, itd.

dostęp do placówek medycznych 
o szerokim profilu oferowanych usług 
oraz placówek specjalistycznych 
ukierunkowanych na leczenie jednego 
schorzenia

stały rozwój sieci medycznej



Organizacja i koordynacja leczenia



panel rejestracji on-line pod 
adresem: 
www.grupamedicapolska.pl 

automatyczne zgłoszenie 
w systemie rejestracyjnym 
Centrum Operacyjnego

kontakt konsultanta 
z pacjentem lub potwierdzenie 
terminu wizyty przychodzące 
w formie komunikatu SMS 

24h rezerwacja usług on-line  



Koordynacja leczenia szpitalnego

pomoc  w ustaleniu właściwego 
miejsca hospitalizacji i uzyskaniu
ponadstandardowych warunków 
leczenia na terenie całego kraju

indywidualny opiekun medyczny 
w trakcie hospitalizacji

24h infolinia 801 600 999



Zabiegi operacyjne 
w ramach leczenia szpitalnego

operacje wykonywane w czołowych 
prywatnych i publicznych klinikach 
na terenie kraju

hospitalizacja po zabiegu w 
komfortowo  wyposaŜonej sali pod 24h
indywidualną opieką lekarsko –
pielęgniarską

24h infolinia 801 600 999



Zabiegi operacyjne 
w ramach leczenia szpitalnego

chirurgia ogólna
chirurgia naczyniowa
chirurgia szczękowa
chirurgia ręki
ginekologia
kardiologia
laryngologia
okulistyka
ortopedia
urologia

24h infolinia 801 600 999



24h transport medyczny 
na terenie kraju i Europy

24h infolinia  801 600 999

ambulanse sanitarne wyposaŜone 
w hydro-pneumatyczną podstawę pod 
nosze główne,  posiadającą niezaleŜne 
zawieszenie stabilizujące poziomą
pozycję pacjenta podczas transportu

ponadto na wyposaŜeniu: materac 
próŜniowy, pneumatyczny system 
unieruchomienia kończyn, fotel 
kardiologiczny, defibrylator, respirator, 
ssak, nosze podbierakowe, deska 
ortopedyczna



Rehabilitacja

zabiegi rehabilitacyjne, których 
zakres i rodzaj ustalany jest w 
zaleŜności od wskazań medycznych 
określonych przez lekarza 
prowadzącego leczenie pacjenta

w sytuacji uniemoŜliwiającej dotarcie 
pacjenta do placówki medycznej 
istnieje moŜliwość zorganizowania 
transportu medycznego do placówki 
rehabilitacyjnej lub organizacji 
wybranych zabiegów w miejscu  
pobytu pacjenta

24h infolinia 0801 600 999



24h lekarska wizyty wyjazdowe

24h koordynacja pomocy wyjazdowej 
przez Centrum Operacyjne

wizyty lekarskie dla dorosłych i dzieci 
realizowane w miejscu pobytu pacjenta

w przypadku zagroŜenia Ŝycia wezwanie 
jest przekazywane do lokalnego Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego 999 lub 112

24h infolinia 801 600 999



24h ambulatoryjna pomoc doraźna

24h koordynacja pomocy 
ambulatoryjnej przez 
konsultantów infolinii 
medycznej

obejmuje m.in. konsultację
lekarską, iniekcję, kroplówkę, 
unieruchomienie kończyn i 
stawów, załoŜenie gipsu, 
blokadę w miejscu bólu

24h infolinia 0801 600 999



24h ambulatoryjna opieka pielęgniarska

realizacja po skierowaniu lekarza 
prowadzącego lub specjalisty

obejmuje: iniekcje domięśniowe, 
doŜylne, podskórne, kroplowy wlew 
doŜylny,  badanie moczu metodą
paskową, pomiar ciśnienia tętniczego, 
próbę uczuleniowa na lek, załoŜenie 
lub zmianę prostego opatrunku

24h infolinia 801 600 999



Korzyści

koordynacja usług medycznych pod jednym ogólnopolskim
numerem telefonu

najwi ększa sieć medyczna w kraju

doświadczenie Operatora Medycznego w koordynacji leczenia

całodobowa pomoc medyczna w nagłych zachorowaniach

gwarancja odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody 
wynikające z udzielanych świadczeń zdrowotnych  

24h infolinia  801 600 999



Dziękuję za uwagę

Joanna Feret
Dyrektor ds. Marketingu i SprzedaŜy

j.feret@medicapolska.pl

Medica Polska Sp. z o.o.
ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia

tel. (+4858) 662 07 77
fax (+4858) 662 07 78

www.grupamedicapolska.pl


