
  
 

INFORMACJA PRASOWA 

Warszawa, 24 lipca 2019 r. 

 

Karolina Pilarczyk na pokładzie CM Damiana! 

Centrum Medyczne Damiana, prywatna sieć placówek w Warszawie, rozpoczęło współpracę 

z Karoliną Pilarczyk. Tym samym najbardziej utytułowana polska reprezentantka zawodów 

driftingowych zyskała partnera, który zapewni polskiej mistrzyni możliwość wykonywania 

regularnych przeglądów stanu zdrowia, a co za tym idzie profilaktykę zdrowotną. 

 

Sylwetki Karoliny Pilarczyk nie trzeba przedstawiać żadnemu fanowi sportów motorowych. Pasmo 

sukcesów, m.in. dwukrotne zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Queen of Europe czy starty 

w najbardziej prestiżowej lidze driftingowej – amerykańskiej Formula Drift, to najlepszy dowód, że 

nieprzypadkowo nazywana jest Polską Królową Driftu. W czym tkwi recepta na aktywne życie pełne 

sukcesów? W ciężkiej, regularnej pracy i profilaktyce zdrowotnej. 

 

Jestem weganką, i chociaż mało śpię a dużo pracuję, mam pełno energii i nie choruję! Czego potrzebuję? 

Regularnych badań. Uważam, że gruntowny przegląd powinien przechodzić nie tylko samochód, ale też 

ja – komentuje Karolina Pilarczyk. 

 

W ramach współpracy Karolina Pilarczyk uzyska dostęp do specjalistów Centrum Medycznego 

Damiana, badań profilaktycznych, niezbędnych do utrzymania pełni zdrowia oraz testów zdrowotnych 

koniecznych do startu w zawodach sportowych. 

 

Jesteśmy dumni, że tak utytułowana polska sportsmenka zaufała Centrum Medycznemu Damiana 

i powierzyła codzienną profilaktykę zdrowotną naszym specjalistom. Cieszymy się, że jako Centrum 

Medyczne Damiana będziemy towarzyszyć Karolinie podczas kolejnych zawodów sportowych, ale 

najważniejsze jest dla nas to, że możemy zadbać o zdrowie naszej mistrzyni – komentuje Dominika 

Korczak, Kierownik ds. Marketingu w Centrum Medycznego Damiana. 

 

To nie pierwszy raz, kiedy polscy sportowcy (oraz ludzie związani ze sportem) zdecydowali się na 

nawiązanie współpracy z Centrum Medycznym Damiana. Wśród nich znajdują się m.in.: Damian 



  
Janikowski – brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w zapasach czy Monika Michalik – wielokrotna 

mistrzyni Polski oraz brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w zapasach.  

 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://www.damian.pl/pakiety-medyczne/. 
 
Centrum Medyczne Damiana 

Centrum Medyczne Damiana (CMD) istnieje od 1994 r. Zapewnia pacjentom szeroki zakres opieki medycznej w ośmiu 

przychodniach w Warszawie oraz w Szpitalu. Pracują w nich lekarze wszystkich specjalności, z wieloletnią praktyką kliniczną 

zdobytą w wiodących placówkach polskich i zagranicznych.  

Centrum Medyczne Damiana oferuje kompleksowy zakres konsultacji lekarzy, badań diagnostycznych; obrazowych  

i laboratoryjnych, rehabilitację i profilaktykę zdrowotna. W Szpitalu Damiana wykonywane są operacje w zakresie chirurgii 

ogólnej, ortopedii, okulistyki, laryngologii i ginekologii.  

Zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów gwarantowane są w oparciu o długoletnie doświadczenie lekarzy pracujących  

w Centrum Medycznym Damiana i najwyższe standardy w procesie leczenia. Wysoka jakość znalazła odzwierciedlenie  

w zdobytych przez CMD certyfikatach i nagrodach, takich jak: „Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości”, Certyfikat ISO, 

„Szpital bez bólu”, „Bezpieczny Pacjent”, „Godło Quality International 2017” oraz „Miejsce przyjazne przyszłej Mamie”. 

W ciągu 25 lat swojego istnienia Centrum Medyczne Damiana ugruntowało swoją silną pozycję na rynku prywatnych usług 

medycznych. O unikatowości jego usług świadczą: indywidualne, przyjazne podejście do pacjentów, kompleksowa opieka 

medyczna, wysokie kwalifikacje personelu, a także zwracanie szczególnej uwagi na profilaktykę zdrowia.  

Centrum Medyczne Damiana angażuje się także w działania charytatywne i współpracuje z m.in. z takimi organizacjami jak: 

UNICEF Polska, WOŚP oraz Fundacja Spełniamy Marzenia. 

Centrum Medyczne Damiana należy do Healthcare Services, Medicover. 

Kontakt dla mediów: 
Justyna Giers, justyna.giers@38pr.pl, tel. 514 550 996 
Justyna Spychalska, justyna.spychalska@38pr.pl, tel. 512 029 778 
Nikodem Chudzik, nikodem.chudzik@38pr.pl, tel. 512 029 402 
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