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KRĄG ZDROWIA a placówki medyczne

KRĄG ZDROWIA powstał nie tylko jako firma na rynku usług medycznych. Jego fundamentalną przesłanką
jest stworzenie możliwości otwartego niesienia pomocy ludziom chorym. Nieograniczonego 
biurokratycznymi procedurami uznającymi za wskazane lub wystarczające użycie dostępnej wiedzy
i umiejętności medycznych. ŁĄCZY NAS LECZENIE.

KRĄG ZDROWIA jest organizmem rynkowym umożliwiającym różnym polskim podmiotom medycznym 
współpracę w procesie leczenia pacjenta. Tym samym rynek uzyskał możliwość koordynowanego 
prowadzenia człowieka chorego w zależności od jego potrzeb oraz dostępnych możliwości. Dzieje się zatem 
proces, który do tej pory był możliwy wyłącznie w publicznej służbie zdrowia. Prywatna opieka medyczna 
uzyskała funkcjonalny sposób połączenia swych zdolności niesienia pomocy. 

Obecnie działanie polskich prywatnych podmiotów medycznych jest wyznaczone ich wielkością 
i wewnętrznym ograniczonym potencjałem. Są one samodzielne, lecz samotne – faktycznie osobne. 
W efekcie niezdolne do realnego konkurowania z zagranicznymi firmami sieciowymi, które prędzej, 
czy później wejdą na polski rynek. Możliwości kapitałowe sieciowych firm zagranicznych opierają się 
na związkach z bankami i ubezpieczycielami. Natomiast żadna polska tzw. „firma sieciowa” nie ma takiego 
zaplecza. Oznacza to, że jeśli w sytuacji braków lub kryzysów w opiece zdrowotnej, kolejny Rząd dopuści 
zagraniczne firmy na teren Polski, nie będzie na naszym rynku możliwości realnego konkurowania 
(przykład rynku farmaceutycznego jest tego bolesnym przykładem).

KRĄG ZDROWIA poprzez swoją strukturę i zasady współpracy jednoczy potencjał poszczególnych
podmiotów, które wchodzą do KRĘGU. Umożliwia wzajemne wsparcie i efektywne wykorzystanie 
specjalistycznych zasobów. Jeden podmiot nie ma ani kompletu specjalistów, ani kompletnej infrastruktury
i technologii medycznej. 

KRĄG ZDROWIA nie jest spółdzielnią. Nie dzieli udziałów, ani nie tworzy firm zależnych. 

ŁĄCZY NAS LECZENIE, niech łączy nas także wzajemne wykorzystanie możliwości leczenia. 
Zdrowie pacjenta, jest najważniejsze, natomiast zaczynamy także leczyć rynek usług medycznych.

KRĄG ZDROWIA - Kontakt dla mediów
Michał Pater - Dyrektor 
tel. 694 051 860
e-mail: michal.pater@kragzdrowia.pl
www.kragzdrowia.pl

ODWIEDŹ NAS podczas targów SALMED 2018.
Termin: 15-17 marca 2018 r.
Godziny otwarcia: 9.00-17.00 (czwartek, piątek), 9.00-16.00 (sobota)
Miejsce: teren MTP, ul. Głogowska 14, Poznań
Lokalizacja: Pawilon 7, stoisko nr 29

PRZYJDŹ na SEMINARIUM KRĘGU ZDROWIA
TERMIN: 15.03.2018
Godz. 12.00-15.00
Miejsce: teren MTP, ul. Głogowska 14, Poznań
Lokalizacja: Pawilon 7, sala E
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