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Teraz wizytę w klinikach
Centrum Medycznego Damiana
i Szpitalu Medicover umówisz
przez Booksy
Szybko, wygodnie i o każdej porze – to zalety umawiania
wizyty przez Booksy. Teraz konsultacje u lekarzy specjalistów
w Centrum Medycznym Damiana, a także w Szpitalu
Medicover można rezerwować przez aplikację, która zdobywa
serca i telefony Polaków.

Centrum Medyczne Damiana i Szpital Medicover jako pierwsza sieć placówek
medycznych rozpoczęły współpracę z serwisem do umawiania wizyt Booksy.
Pacjenci zyskują możliwość rezerwacji terminu online przez 24 godziny na
dobę, 7 dni w tygodniu, czyli także poza godzinami pracy recepcji i infolinii. Po
stronie klienta korzystanie z Booksy z poziomu aplikacji na urządzenia mobilne
w celu umówienia wizyty do specjalisty jest darmowe.
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Decyzja ta była podyktowana przede wszystkim
wygodą pacjentów. Naszym celem jest oferowanie
usług w nowoczesnym stylu i dopasowanych do
klienta. Nasze placówki to miejsce, gdzie kontakt z
lekarzem jest na wyciągnięcie ręki – szybko, bez
zbędnego czekania w kolejce czy długiego
oczekiwania na wizytę u specjalisty, a teraz także
za pomocą aplikacji. Centrum Medyczne Damiana
jako pierwsza sieć placówek medycznych
wprowadza to rozwiązanie, wiedząc, że coraz
więcej pacjentów woli rezerwować wizyty przez
internet niż kontaktować się telefonicznie
– mówi Marek Kubicki, Członek Zarządu Centrum Medycznego Damiana.

Pacjenci posiadający abonament od dawna mogą
umawiać wizyty w Szpitalu Medicover przez portal i
aplikację Medicover Online. Uruchomienie
rezerwacji poprzez aplikację Booksy będzie
udogodnieniem dla naszych pacjentów
korzystających z wizyt poza abonamentem
Medicover, które – jak wierzymy - zostanie przez
nich pozytywnie przyjęte. Dla naszego personelu
to z kolei oznacza jeszcze sprawniejsze
zarządzanie grafikami wizyt w naszym Szpitalu
– komentuje Anna Nipanicz-Szałkowska, Dyrektor Szpitala Medicover.

Booksy to polska aplikacja, którą analitycy rynkowi coraz częściej wskazują
jako kandydata na jednorożca. Tym mianem określa się startupy
technologiczne, których wycena przekracza miliard dolarów. Spółka podbija
kolejne rynki, oprócz Polski jest znana m.in. w Stanach Zjednoczonych, Brazylii,
Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, RPA. Dokonuje też przejęć zagranicznych firm o
podobnym profilu – ostatnio we Francji. Coraz częściej też mówi się o tym, że
Booksy jest game changerem w branży beauty, oferując kolejne
funkcjonalności. Możliwe jest już nie tylko rezerwowanie wizyty, ale i płacenie
przez aplikację.

Booksy to uniwersalna aplikacja, dzięki której



Booksy to uniwersalna aplikacja, dzięki której
użytkownicy mogą się umówić na wiele
zróżnicowanych usług. Poza fryzjerem,
kosmetyczką czy barberem, poprzez aplikację
można się również umówić do banku, salonu
telekomunikacyjnego, fizjoterapeuty, a teraz
również do  placówek medycznych. Bardzo się
cieszę, że Centrum Medyczne Damiana i Szpital
Medicover, które są wiodącymi markami na rynku
medycyny prywatnej zaufały nam i dołączyły do
Booksy
– mówi Łukasz Szymak, Country Manager Booksy Polska.  

Rezerwacji wizyt w CMD i Szpitalu Medicover przez Booksy można dokonać
poprzez aplikację mobilną w systemach iOS i Android.

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 27 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.


