
 

 

Wielospecjalistyczny Szpital Medicover funkcjonuje na warszawskim Wilanowie od 2009 

roku. W ramach Szpitala działa szereg specjalistycznych oddziałów zapewniających 175 łóżek 

(w tym w ramach Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej, Oddział Intensywnej Opieki 

Kardiologicznej i Oddział Intensywnej Opieki nad Noworodkiem). Szpital dysponuje kadrą 

doświadczonych lekarzy, pielęgniarek, położnych i techników, którzy świadczą pomoc 

medyczną na najwyższym światowym poziomie. Placówka stosuje najnowocześniejsze 

metody leczenia, m.in. system robotyczny da Vinci, system laparoskopii 3D (wykorzystywany 

m.in. przy operacjach zaawansowanej endometriozy) czy systemy nawigacyjne (CARTO 3, En 

Site Precision) stosowane przy zabiegach ablacji podłoża arytmii. Kompetencje placówki 

potwierdzają liczne certyfikaty i akredytacje, w tym ISO 9001:2015 oraz akredytacja 

Ministerstwa Zdrowia (z najwyższym wynikiem w Polsce). Klinika Położnictwa Szpitala 

Medicover regularnie zajmuje I miejsce w rankingu prowadzonym przez Fundację Rodzić po 

Ludzku.  

W roku akademickim 2021/22 Szpital Medicover rozpoczął współpracę z Uczelnią 

Łazarskiego. Na mocy podpisanej umowy, lekarze Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Kardiologii, 

Kardiochirurgii, Ginekologii, Położnictwa oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii będą 

kształcili studentów kierunku lekarskiego. 

Więcej informacji na stronie: https://www.medicover.pl/szpital/  

Szpital Medicover jest częścią Medicover, wiodącej międzynarodowej firmy 
świadczącej usługi medyczne i diagnostyczne, z siedzibą w Sztokholmie, notowaną na 
Giełdzie w Sztokholmie (Nasdaq Stockholm). Firma została założona w 1995 roku 
w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości usługi medyczne w Polsce, 
a następnie rozszerzyła swoją działalność na inne kraje. Obecnie największe rynki, na których 
działa firma to: Polska, Niemcy, Rumunia i Indie. Medicover zapewnia szeroki zakres usług 
opieki zdrowotnej poprzez opiekę ambulatoryjną i specjalistyczną, sieć szpitali, laboratoriów 
oraz punktów pobrań krwi w ramach dwóch obszarów – Healthcare Services i Diagnostic 
Services.  

Healthcare Services – oferuje wysokiej jakości usługi z zakresu profilaktyki i opieki 
ambulatoryjnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej, nowoczesne usługi stomatologiczne, 
a także rozwiązania z zakresu wellbeing, w tym: pakiety sportowe i usługi diet. Usługi 
oferowane są w 8 krajach, w 133 centrach medycznych, 49 aptekach, 39 szpitalach, 104 
centrach stomatologicznych, 36 salonach optycznych, 15 centrach zdrowia psychicznego  
(w tym w jednej poradni psychologiczno-pedagogicznej i pierwszym pełnoprofilowym szpitalu 
psychiatrycznym), 31 klinikach leczenia niepłodności i 108 klubach fitness i siłowniach. Główne 
rynki to Polska, Indie i Rumunia. 

Diagnostic Services – oferuje szeroki wybór rozwiązań z obszaru diagnostyki, w tym rozległy 
zakres badań laboratoryjnych we wszystkich głównych obszarach patologii klinicznej, 
wykonywanych na etapie profilaktyki, diagnostyki i leczenia schorzeń. Działalność prowadzona 
jest poprzez sieć 99 laboratoriów, 852 punktów pobrań krwi oraz 24 kliniki w 10 krajach. 
Główne rynki to Niemcy, Ukraina, Rumunia i Polska. 

https://www.medicover.pl/szpital/


W 2021 roku Medicover miał 1,337 miliona euro przychodów i zatrudniał ponad 38 000 
pracowników. 

Więcej informacji na stronie: https://www.medicover.pl/  

 

Multi-specialty Medicover Hospital been operating in Warsaw's Wilanów district since 2009. 

Medicover Hospital houses a number of specialist departments providing 175 beds (including 

Intensive Care Unit, Cardiac Intensive Care Unit and Neonatal Intensive Care Unit). The 

hospital has a staff of experienced doctors, nurses, midwives and technicians who provide 

medical assistance at the highest world level. The hospital uses the most modern treatment 

methods, including da Vinci robotic system, 3D laparoscopy system (used e.g. in advanced 

endometriosis surgeries) or navigation systems (CARTO 3, En Site Precision) used in 

arrhythmia substrate ablation procedures. The facility's competence is confirmed by numerous 

certificates and accreditations, including ISO 9001:2015 and accreditation by the Ministry of 

Health (with the highest score in Poland). The Obstetrics Department at Medicover Hospital is 

regularly ranked first in the ranking conducted by the Childbirth with Diginity Foundation. 

In the academic year 2021/22 Medicover Hospital started cooperation with Lazarski University. 

Under the signed agreement, doctors from the Departments/Units of General Surgery, 

Cardiology, Cardiac Surgery, Gynaecology, Obstetrics, Anaesthesiology and Intensive Care 

will train medical students. 

For more information, please visit: https://www.medicover.pl/en/medicover-hospital/  

Medicover Hospital is a part of Medicover, a leading international healthcare and diagnostic 
services provider, headquartered in Sweden and listed on Nasdaq Stockholm. Established in 
1995 in response to the growing demand for high-quality healthcare services in Poland, 
Medicover subsequently expanded to other countries, fulfilling similar needs. Today, 
Medicover’s largest operations are in Poland, Germany, Romania and India. Medicover 
provides a broad spectrum of healthcare services via an extensive network of ambulatory 
clinics, hospitals, specialty-care facilities, optical showrooms, laboratories and blood-drawing 
points through two divisions – Healthcare Services and Diagnostic Services. 

Healthcare Services – offers high-quality care based on preventive and outpatient care 
services, specialist healthcare, state-of-the-art dental services and also wellbeing solutions – 
including sports packages and diet. Services are offered in 8 countries via 133 medical centres, 
49 pharmacies, 39 hospitals, 104 dental centers, 36 optical showrooms, 15 mental health 
centres (including one counselling and guidance centre and the first full-profile psychiatric 
hospital), 31 fertility clinics and 108 fitness clubs and gyms. The major markets are Poland, 
India and Romania. 

Diagnostic Services – offers a broad range of clinical laboratory services including a broad 
range of laboratory tests in all major clinical pathology areas, ranging from routine to advanced 
tests and from prevention to monitoring of treatments. The business is conducted through  
a network of 99 laboratories, 852 blood-drawing points and 24 clinics in 10 countries. The 
major markets are Germany, Ukraine, Romania and Poland. 

In 2021, Medicover had revenue of EUR 1,377 million and more than 38,000 employees. 

 

For more information, please visit: https://www.medicover.pl/en/ 
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