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A przecież liczy się nie tylko 
czas, ale także dostęp do 
specjalistycznego sprzętu, 

medyczne kwalifikacje i doświadczenie 
kadry lekarskiej oraz komfort, w jakim 
może ona zająć się pacjentem.
Poniższy wybór dziesięciu placówek jest 
tylko przykładową ilustracją możliwości 
i różnorodności, stopnia zorganizowania 
oraz rozmieszczenia geograficznego pry
watnej służby zdrowia i nie pretenduje 
do ich pełnej prezentacji. 
W końcu i tak musimy dla siebie wybrać tę 
jedną, której zawierzymy swoje zdrowie. 
Pozostałe (w tym przypadku  dziewięć, 
jak w popularnym teleturnieju, być może 
wcale nie gorszych) muszą odpaść.

Ars Medica - Zachodniopomorskie Cen-
trum Medycyny Estetycznej Sp. z o.o. W 
centrum działają trzy kliniki: ginekolo
gii, położnictwa, medycyny rozrodu (nie
płodność, in vitro, porody, cięcia cesar
skie, operacje ginekologiczne); chirurgii 
plastycznej (odsysanie tłuszczu, korekcja 
piersi, nosa, uszu, usuwanie cellulitisu); 
otolaryngologii (przywracanie słuchu). 

Szpital dysponuje praktycznie wszyst
kimi najbardziej zaawansowanymi 
medycznie możliwościami diagnostyki 
i leczenia niepłodności partnerskiej. 
Wykonywane są diagnostycznolecz
nicze zabiegi endoskopowe, operacje 
mikrochirurgiczne oraz stosowane są 
techniki wspomaganego rozrodu. 
W leczeniu niepłodności wykorzystywa
ne jest tu doświadczenie Amerykańskie
go Towarzystwa Medycyny Rozrodu, a 
standardy postępowania medycznego, 
kwalifikacji do zabiegów operacyjnych 
oraz opieki medycznej kliniki przyjęły za 
Szpitalem i Instytutem Medycznym Świę
tego Augustyna w Antwerpii (Belgia).
Wykonywane są tu także zabiegi lasero
we, takie jak: skuteczne i bezbolesne usu
wanie zbędnego owłosienia, zmian naczy
niowych i tatuaży, brodawek płaskich i 
kurzajek, likwidacja blizn i rozstępów. 

Klinika Krakowska. Firma z udziałem 
kapitału szwedzkiego, oferująca  na pol
skim rynku z zachowaniem zachodnio
europejskich standardów  szeroki pakiet 
specjalistycznych usług medycznych.

Wybudowana od podstaw klinika speł
nia wszelkie warunki architektoniczne, 
ergonomiczne i estetyczne dla obiektów 
tego typu w krajach UE. Jest budynkiem 
przystosowanym do obsługi inwalidów, 
w pełni klimatyzowanym.
Wszyscy zatrudnieni tu lekarze są specja
listami drugiego stopnia w swojej dzie
dzinie, z długoletnią praktyką i dużym 
doświadczeniem. 
Wizyty rezerwowane są telefonicznie na okre
śloną godzinę, co istotnie oszczędza czas. 
Dobre wyposażenie w sprzęt diagnostycz
ny powoduje, że szybko można postawić 
właściwą diagnozę i szybko rozpocząć 
właściwe leczenie. Badania można wyko
nać w jednym miejscu, można też liczyć 
na wizyty domowe niektórych lekarzy.
W razie konieczności i na życzenie 
pacjenta klinika pośredniczy w kierowa
niu na zabiegi operacyjne w Szwecji.

Medicover. Prywatny, kompleksowy sys
tem opieki zdrowotnej w Europie Środko
wej, regionie krajów Morza Bałtyckiego, 
a także w Polsce, gdzie działa od 1995 
r. w swych centrach: w Gdańsku, Gdyni, 
Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, 
Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu oraz 
w sieci placówek współpracujących w 
całej Polsce. Współpracuje już z blisko 3 
tys. firm, troszcząc się o zdrowie 100 tys. 
klientów. Utrzymaniu ich w najlepszym 
zdrowiu i świetnej formie służy profe
sjonalna, podstawowa i specjalistyczna 
opieka medyczna, programy profilak
tyki zdrowotnej oraz medycyna pracy. 
Działanie to jest oparte na najlepszych 

Od wyk∏adów profilaktycznych do... nauki taƒca

Jedna z dziesi´ciu
Wybór niepublicznej placówki zdrowia to troch´ loteria. 
Tak naprawd´ dopiero na w∏asnej skórze mo˝na si´ prze-
konaç o jej wy˝szoÊci nad kolejkà w osiedlowej poradni 
i wielomiesi´cznym wyczekiwaniem na wizyt´ u specjali-
sty z uspo∏ecznionej s∏u˝by zdrowia.

Kosmetyka estetyczna
● plastyka twarzy i szyi (redukcja zmarszczek)
● peeling (bezbolesny, bezkwasowy), redukcja blizn
● lifting ciala (redukcja fa∏dów skórno-t∏uszczowych)
● mezofototerapia (trwale sp∏ycanie komórek t∏uszczowych)

Kosmetyka lecznicza
● odchudzanie systemowe®
● redukcja obwodów cia∏a z wyró˝nieniem talii
● korekcja postawy i budowy cia∏a, plastyka stawów i ˝eber

BODY DETOX - oczyszczanie organizmu, redukcja obrz´ków,  
ZAPPER - oczyszczanie organizmu (metoda dr Clark)

Stosowane metody:
Biofototron®, Beautytek, Mezofototerapia®, Skin Master Plus, 
Silk Light, Q Light, japoƒski masa˝ Shiatsu, bar tlenowy, ∏ó˝ka 
izometryczne, komputerowa analiza struktury cia∏a.
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wzorcach i doświadczeniach zachodnio
europejskich i amerykańskich systemów 
opieki medycznej. 
Program profilaktyki Medicover pozwala 
zapobiegać wielu chorobom lub znacznie 
skrócić czas ich leczenia. W jego zakres tego 
wchodzą coroczne szczepienie przeciwko 
grypie oraz inne szczepienia, program 
„Sport i zdrowie z Medicover”, w ramach 
którego, dzięki podpisanym umowom, 
posiadaczom kart Medicover przysługują 
atrakcyjne zniżki przy korzystaniu z ośrod
ków rekreacyjnych. Są to także akcje doty
czące profilaktyki różnych schorzeń (układ 
krążenia, łysienie, migreny), wykłady i semi

naria na temat np. uzależnienia nikotynowe
go, sposobów walki ze stresem, profilaktyki 
raka sutka i szyjki macicy, zapobiegania 
wadom kręgosłupa itd.
Medicover zapewnia całodobowe usłu
gi prywatnego pogotowia ratunkowego  
 pełnoprofilowego, z wyposażeniem 
spełniającym najwyższe międzynaro
dowe standardy.
Ubezpieczenie AIG zawarte w kartach 
Medicover uwalnia od ponoszenia kosz
tów leczenia za granicą. 
Medicover czuwa nad przebiegiem hospi
talizacji swoich klientów, gwarantując 
pobyt w najlepszych ośrodkach w kraju.

Dostęp do poszczególnych usług limituje 
kilka rodzajów kart Medicover  Złote, 
Srebrne, Niebieskie Prestige, Niebieskie, 
Białe, Plus i Standard oraz Pomarańczowe. 
Np. Karta Złota umożliwia bardzo szeroki 
zakres usług  od 24godzinnej gorącej linii 
medycznej i pogotowia Medicover, poprzez 
opiekę lekarza podstawowej opieki medycz
nej i lekarzy wszystkich specjalności, wizyty 
domowe lekarzy, aż po udział w programie 
„Sport i zdrowie z Medicover”, pakiet ubez
pieczeń AIG (pomoc medyczna na całym 
świecie), hospitalizację i program opieki 
stomatologicznej.

Hair Clinic w Poznaniu. Klinika, w której 
wykonuje się zabiegi z zakresu chirurgii 
estetycznej. Początkowo ukierunkowa 
 na na chirurgiczne leczenie łysienia. Stop
niowo zakres przeprowadzanych operacji 
uległ znacznemu poszerzeniu i dziś wyko
nywane są tu wszystkie zabiegi z dziedzi
ny chirurgii kosmetycznej i ortopedii. 
Klinika ma już dziewiętnastoletnie 
doświadczenie i cieszy się dużym uzna
niem pacjentów z całego świata  oferu
je konkurencyjne ceny i zapewnia swym 
pacjentom dyskrecję, komfort, profe
sjonalną obsługę i opiekę medyczną. 
Wykonano już tu ponad 10 tys. operacji 
przeszczepu włosów i innych z dziedziny 
chirurgii estetycznej. Są to m.in.: prze
szczepy włosów, korekcja powiek gór
nych i dolnych oraz małżowin usznych, 
wypełnianie powierzchownych i głębo
kich zmarszczek twarzy, powiększanie 
ust, podniesienie twarzy (facelift), 
peeling, korekcja piersi, plastyka powłok 
brzucha, odsysanie tkanki tłuszczowej, 
kosmetyczne operacje żylaków.

Lux Med - Prywatne Centrum Medyczne. 
Celem LUX MEDu jest zapewnienie kom
pleksowej opieki medycznej pacjentom 
indywidualnym i przedsiębiorstwom.
Zespół medyczny to ponad 600 leka
rzy wszystkich specjalności, w tym 35 
samodzielnych pracowników nauki  
profesorów i doktorów habilitowanych. 
Zatrudnieni lekarze są doświadczonymi 
praktykami, wielu z nich ma za sobą wie
loletnią pracę w polskich i zagranicznych 
klinikach akademickich.
W ciągu dziesięciu lat działalności LUX 
MED uruchomił 16 placówek medycz
nych. Największa klinika mieści się w War
szawie i jest czynna 24 godziny na dobę.
Zaplecze diagnostyczne to najwyższej 
światowej klasy sprzęt medyczny na mia
rę medycyny XXI wieku. LUX MED posia
da swój własny rezonans magnetyczny, 
ponadto nowoczesne tomografy kompu
terowe, aparaty RTG, w tym unikalny w 
skali europejskiej cyfrowy aparat RTG, 
mammografy oraz aparaty ultrasono

IlE kOsZTujE ZDROwIE?
Rodzaj badania lub zabiegu            cena (w z∏)
Badania okresowe wst´pne
badanie okresowe/wst´pne  
podstawowe 300
Kompleksowy przeglàd  
stanu zdrowia 
kobiety 1620
m´˝czyêni 1500
Badania kardiologiczne
EKG z opisem 30
USG serca (echo serca) 85
Badania laboratoryjne
Badania hematologiczne
Morfologia + wzór komputerowy 18
Inne badania krwi
grupa krwi + wpis do dowodu  
osobistego grupy krwi 50
Analityka
ka∏ na krew utajonà 30
próba cià˝owa mocz lub krew 22
Markery nowotworowe
PSA wolne i ca∏kowite 93
Biochemia
krzywa glikemiczna 42
cholesterol ca∏kowity 17
Alergologia
IgE spec. RAST pokarmowe 195
IgE spec. pokarmowe (komplet 20) 380
Wirusologia
HCV p/cia∏a (˝ó∏taczka typu C) 50
HIV I + II 50
Bakteriologia
Posiew moczu z antybiogramem 40
badanie bakteriologiczne nasienia 60
Badania Rtg
klatka piersiowa, tarczyca 50
kr´gos∏up piersiowy  
a-p + profil (czynnoÊciowe) 70
okreÊlenie wieku szkieletowego 30
koÊç udowa a-p + profil 60
urografia (cena bez kontrastu) 250
Mammografia i tomografia komputerowa
jamy brzusznej/klatki  
piersiowej/miednicy II fazowa 330
mammografia 90
USG

USG cià˝y 80
USG brzucha + prostata  
(z ocenà zalegania moczu) 90
Badania endoskopowe
rektoskopia 100
kolonoskopia + badanie histopatologiczne 315
gastroskopia 180
Wizyty domowe
dzieƒ zwyk∏y 95
Êwi´to lub zwyk∏a noc 130
Êwiàteczna noc 165
Operacje - chirurgia ogólna
bezkrwawe operacje przy u˝yciu no˝a  
ultradêwi´kowego, ceny zawierajà  
koszty znieczulenia, opieki  
piel´gniarskiej oraz lekarza dy˝urnego,  
nie zawierajà kosztów hospitalizacji
wyci´cie wyrostka robaczkowego 2500
resekcja cz´Êciowa ˝o∏àdka 4950
gastrektomia - resekcja ca∏kowita  
˝o∏àdka (bez kosztu staplerów) 6050
guzek sutka 1500
mastektomia + rekonstrukcja  
(bez protezy) 3600
usuni´cie ˝ylaków odbytu 1800
Operacje ginekologiczne
usuni´cie cià˝y pozamacicznej  
metodà laparoskopowà 3290
nietrzymanie moczu  
- operacja brzuszna 3440
Operacje laryngologiczne
usuni´cie migda∏ków  
podniebiennych u doros∏ych 2050
operacja kosmetyczna  
nosa i przegrody 3280
operacja likwidujàca chrapanie 2100
Hospitalizacja
pobyt poni˝ej 4 godz. 70
pobyt powy˝ej 4 godz. 130
pokój jednoosobowy - doba 350
pokój dwuosobowy - doba 300
pobyt na sali intensywnego nadzoru 500

orientacyjne ceny w Warszawie 
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graficzne kwalifikowane w najwyższej 
klasie standardów światowych. Gabine
ty wyposażone są w nowoczesne środki 
techniczne, pozwalające na wykonywa
nie wielu specjalistycznych zabiegów.

Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
Polskoszwajcarskie centrum o szero
kiej gamie usług medycznych (badania 
profilaktyczne i porady w zakresie kil
kunastu dziedzin), z doświadczonymi, 
wysokiej klasy specjalistami, wywodzą
cymi się z Gdańskiej Akademii Medycz
nej i trójmiejskich szpitali. Nowoczesne 
wyposażenie diagnostyczne umożliwia 
szczegółowe badania specjalistyczne. 
Obok własnego oddziału szpitalnego, 
utworzonego na bazie infrastruktury 
szpitala studenckiego, w styczniu 2004 
r. otwarty będzie nowoczesny szpital o 
charakterze zabiegowym na 55 łóżek. 
Znajdą się w nim m.in.: trzy sale opera
cyjne z klimatyzacją, sala wybudzeń z 
ośmioma stanowiskami z monitoringiem 
i respiratorami, Rtg stacjonarny, dwusta
nowiskowy OIOM wyposażony w łóżka 
specjalistyczne z pełnym monitoringiem 
funkcji życiowych i respiratorami, aneks 
ginekologicznopołożniczy z dwiema sala
mi porodów rodzinnych i jedną salą poro
dów w wodzie, dwa stanowiska intensyw
nego nadzoru noworodka. 

Centrum Konsultacyjne Akmed. Cen
trum oferujące porady i terapię róż
nych uzależnień oraz konsultacje 

psychiatryczne, psychologiczne i 
seksuologiczne. Jego współpracow
nikami są wysoko kwalifikowani 
specjaliści w zakresie psychologii 
dorosłych i  dzieci,  pedagogiki, 
reedukacji, psychiatrii, psychotera
pii, terapii uzależnień, rehabilitacji, 
seksuologii, neurologii oraz innych 
dziedzin medycyny. W Centrum 
działają poradnie: antynikotynowa, 
leczenia nerwic, neurologiczna, psy
chogeriatryczna, psychologiczna, 
psychoterapeutyczna, seksuologicz
na i patologii współżycia, terapii 
uzależnień i współuzależnienia, 
zdrowia psychicznego.
Centrum oferuje chwilową lub długoter
minową pomoc w związku z wystąpie
niem: objawów nerwicy, zespołów psy
chogennych, powodujących wystąpienie 
zaburzeń czynnościowych narządów 
ruchu, objawów depresji, uzależnień, 
zaburzeń pamięci, kryzysów małżeńskich 
i rodzinnych, zaburzeń w sferze życia sek
sualnego, problemów szkolnych i wycho
wawczych z dziećmi i młodzieżą. 
Wśród swoich metod Centrum stosuje 
m.in.: psychoterapię, światłoterapię, 
techniki relaksacyjnokoncentrujące, 
ćwiczenia oddechowe i akupunkturę.
Centrum prowadzi także treningi 
umiejętności przydatnych w codzien
nym życiu, radząc m.in. jak ulepszyć 
relacje z innymi, przemieniać swoje 
słabe punkty w mocne i czerpać z 
nich energię; jak zachowywać się 

asertywnie; jak udoskonalić techni
kę wystąpień publicznych.

Centrum Medyczne Damiana. Prywat
ny zakład opieki zdrowotnej, oferujący 
zarówno usługi medyczne w zakresie 
specjalistycznych przychodni, jak i usłu
gi szpitalne, w tym zabiegi o różnym 
stopniu skomplikowania  od chirurgii 
ogólnej, plastycznej, poprzez onkologię, 
ortopedię i ginekologię, po laryngologię, 
okulistykę i urologię. 
Posiada pełne zaplecze diagnostyczne i 
laboratoryjne. Dysponuje blokiem opera
cyjnym z trzema nowoczesnymi salami 
operacyjnymi, salą pooperacyjną, dwo
ma stanowiskami intensywnego nadzo
ru medycznego oraz 40 łóżkami w dwu 
lub jednoosobowych pokojach. 

Centrum Medyczne LIM. Klinika prowa
dzi działalność od początku lat dziewięć
dziesiątych. Dzięki stale rozbudowywa
nej bazie technicznej ciągle poszerza 
zakres świadczonych usług. Obecnie 
dysponuje dwiema przychodniami i 
ponadstuosobowym dobrze zorganizo
wanym zespołem profesjonalistów, któ
rzy swą wiedzę zdobyli i doskonalą w 
renomowanych klinikach polskich, euro
pejskich i amerykańskich. Do ich dyspo
zycji pozostaje najwyższej klasy sprzęt 
medyczny oraz najlepsze materiały. 
W klinice wykonywane są wszystkie bada
nia diagnostyczne, poczynając od badań 
analitycznych i hormonalnych, na bada
niach dopplerowskich, EKG wysiłkowym, 
tomografii komputerowej i rezonansie 
magnetycznym kończąc. Istnieje możli
wość wykonywania drobnych zabiegów, 
operacji i hospitalizacji. Udzielana jest 
pomoc doraźna, czynne są poradnie spe
cjalistyczne. Centrum obsługuje już blisko 
500 firm i korporacji.

Biogenes Sp. z o.o. Świadczy usługi 
medyczne w zakresie podstawowej i spe
cjalistycznej opieki zdrowotnej.
W ramach profilaktyki i promocji zdro
wia organizowane są wykłady, dotyczą
ce np. profilaktyki cukrzycy, uzależnień 
i wad postawy. Długoterminowo realizo
wane są zadania z zakresu profilaktyki 
m.in. chorób układu krążenia, guzów 
sutka i chorób zakaźnych. Kilkakrotnie 
w roku organizowane są konsultacje uro
logiczne, laryngologiczne, neurologicz
ne, diabetologiczne i alergologiczne. 
Nie ma właściwie dolegliwości, na którą 
nie można by było znaleźć wysokiej klasy 
specjalisty i komfortowego miejsca, w któ
rym w aurze najnowszych osiągnięć nauk 
medycznych nie dałoby się z nią walczyć. 
I to o każdej porze dnia i nocy. Wszystko 
to tylko kwestia ceny. ■

Od˝ywianie
● nie zapominaj o Êniadaniu
● jedz ma∏o, ale cz´sto
● warzywa gotuj na parze
● od czasu do czasu bàdê wegetarianinem
● pij wi´cej herbaty
● pij mniej kawy
● pij du˝o wody
● pij mleko
● s∏odê miodem
● unikaj soli
● unikaj s∏odyczy
● nie jedz frytek
● pi´ç razy dziennie jedz warzywa i owoce
● dwa razy w tygodniu jedz ryby
● nie bój si´ umiarkowanie korzystaç z alkoholu
● u˝ywaj oliwy z oliwek
● zadbaj, by w twym jad∏ospisie by∏y:
- sa∏ata
- czosnek
- broku∏y
- szparagi
- pomidory
- fasola
- grejpfruty
- winogrona
- d˝em z czarnych porzeczek
- sok ˝urawinowy
- ciemne pieczywo

- pieczywo pe∏noziarniste
- kasza gryczana
- p∏atki Êniadaniowe
- kakao
- wo∏owina z rusztu
Ruch
● çwicz codziennie
● wybieraj çwiczenia intensywne
● trenuj jog´
Przyzwyczajenia
● jeÊli palisz, rzuç palenie
●  unikaj przebywania w zadymionych pomieszcze-

niach
● wzmacniaj serce dawkami zdrowych emocji
● nie denerwuj si´
● nie hoduj w sobie gniewu i nienawiÊci
● uÊmiechaj si´
●  naucz si´ w∏aÊciwie oddychaç (wdech nosem, 

wydech ustami)
● nie unikaj ludzi
● nie ˝yj w samotnoÊci
● szukaj intymnego kontaktu z bliskà ci osobà
●  pami´taj o seksie, ale unikaj seksu pozama∏˝eƒ-

skiego
● korzystaj z masa˝u
● nie zaniedbuj wykszta∏cenia
● Êpij przynajmniej osiem godzin na dob´
● nie odk∏adaj niewykorzystanego urlopu

êród∏o: Jacek Roik „Jak zdrowo ˝yç”

skuTEcZnE RADY nA wIEcZnE ˚YcIE


