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Medicover Polska – 26 lat doświadczenia w zakresie opieki zdrowotnej 

Od 26 lat działalność Medicover Polska koncentruje się na szerokim zakresie usług z zakresu zdrowia po 
wellbeing. W portfolio znajdują się usługi z zakresu profilaktyki i opieki ambulatoryjnej, specjalistycznej 
opieki zdrowotnej, nowoczesne usługi stomatologiczne, zaawansowane procedury in vitro, a także 
innowacyjne rozwiązania z zakresu wellness, w tym: sport i dieta. Medicover prowadzi centra medyczne, 
szerokoprofilowe szpitale, apteki, kliniki leczenia niepłodności, centra stomatologiczne i salony 
optyczne. Ponadto oferuje pakiety sportowo-rekreacyjne oraz programy kafeteryjne dla klientów 
korporacyjnych. Firma Medicover Polska jest obecna we wszystkich regionach Polski. Od 2009 roku 
posiada również własny wielospecjalistyczny szpital na warszawskim Wilanowie. 

Więcej informacji na stronie: www.medicover.pl  

Medicover Polska jest częścią Medicover – międzynarodowej firmy świadczącej usługi medyczne 
i  diagnostyczne, założonej w 1995 roku. Największymi rynkami dla Medicover są Polska i Niemcy.  
W 2020 roku przychody Medicover wynosiły 998 milionów euro.  Firma zatrudnia ponad 32 000 
pracowników. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.medicover.com 

 

 

Medicover Poland – 26 years of experience in healthcare 

For 26 years Medicover Poland has focused on a wide range of health and wellbeing services. The 
portfolio includes preventive and outpatient care services, specialist healthcare, state-of-the-art dental 
services, advanced in vitro procedures, innovative wellness solutions –  including sport and diet. 
Medicover operates medical centers, wide-profile hospitals, pharmacies, infertility clinics, dental 
centers and optical showrooms. In addition, we offer sports and recreation packages and cafeteria 
programmes for corporate customers. 

Medicover Poland is present in all the regions throughout the country. Since 2009, the company has 
operated its own multidisciplinary hospital in Warsaw Wilanów district.  

For more information, please visit: www.medicover.pl 

Medicover Poland is a part of Medicover – a leading international healthcare and diagnostic services 
company founded in 1995. Its largest markets are Poland and Germany. In 2020, Medicover had 
revenue of EUR 998 million and more than 32,000 employees. For more information, visit 
www.medicover.com   
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