
Twoje zdrowie jest dla nas ważne
Kompleksowa opieka medyczna

Pobyty dzienne  
i całodobowe

Opieka lekarzy 
specjalistów

Wentylacja 
mechaniczna

Rehabilitacja Opieka domowaLekarz 
rodzinny



Naszym pacjentom zapewniamy:

 � krótkie terminy realizacji wizyt

 � szybką, telefoniczną rejestrację

 � zapisy na umówioną godzinę, bez kolejek

 � specjalistyczny sprzęt, w tym USG z elastrografią i RTG

 � nowoczesne wnętrza zarówno dla dorosłych jak i dzieci

 � zniżki do lekarzy specjalistów

 � rehabilitację w ramach NFZ

 � bezpłatny parking bezpośrednio przy placówce oraz darmowe Wi-Fi

 � łatwy dojazd do placówki środkami komunikacji miejskiej

OPIEKA STACJONARNA 

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci i dorosłych, świadcząca usługi w ramach 
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jeśli jesteś zainteresowany, zadzwoń: 32 420 29 00 lub 519 308 200

Lekarz rodzinny, Internista



Przychodnia specjalistyczna powstała z myślą o osobach, które chcą korzystać z prywatnej opieki 
zdrowotnej bez konieczności wykupywania abonamentu medycznego.

Nasza oferta umożliwia konsultację z wybranym specjalistą w dogodnym dla pacjenta terminie 
bez kolejki i bez skierowania. Pozwala także na bieżąco kontrolować stan zdrowia oraz reagować 
odpowiednio wcześnie w przypadkach jego nagłego pogorszenia się.

BetaMed Medical Active Care oferuje komercyjne usługi lekarzy specjalistów:

 � kardiolog

 � ginekolog

 � diabetolog

 � laryngolog

 � neurolog

 � okulista

 � ortopeda

 � medycyna pracy

 � pracownia diagnostyki obrazowej (USG, RTG)

Jeśli jesteś zainteresowany, zadzwoń: 32 420 29 00 lub 519 308 200

Gabinety lekarzy specjalistów 



Jeśli jesteś zainteresowany, zadzwoń: 32 420 29 00 lub 519 308 200

W naszej placówce fizjoterapia prowadzona jest przez doświadczony i profesjonalny zespół 
fizjoterapeutów. Nasze działania opieramy na światowych standardach i obiektywnej weryfikacji 
skuteczności leczenia. Mając do dyspozycji sprzęt specjalistyczny, jesteśmy w stanie uzyskać 
wyniki oczekiwane przez naszych pacjentów.

Rehabilitacja dla osób w każdym wieku



Strefa fizjoterapii leczniczej

 � nerwobóle, zwyrodnienia,migrena

 � przewlekłe zapalenia stawów, mięśni, 
nerwów

 � reumatyzm, fibromialgia

 � ostroga piętowa, halluxy

 � łokieć tenisisty/golfisty

 � dyskopatia, rwa kulszowa

 � porażenie obwodowe nerwów

 � spastyka mięśni, przykurcze, ograniczenia 
ruchomości

 � nadciśnienie tętnicze

 � stany po urazach i zespoły 
przeciążeniowe

 � stres, depresje i nerwice

 � stany bólowe kręgosłupa

Fizjoterapia lecznicza ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności 
fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy oraz poprawę jakości życia.

W ramach fizjoterapii leczniczej możemy pomóc pacjentom, zwłaszcza  
ze schorzeniami, takimi jak:

Usługa ta realizowana jest komercyjnie oraz na podstawie umowy zawartej z Narodowym 
Funduszem Zdrowia.



Strefa treningu

Podczas treningu organizm poddawany jest stopniowo rosnącym obciążeniom,  
w wyniku czego następuje adaptacja i wzrost poziomu poszczególnych cech 
motorycznych. Odpowiedni trening połączony z właściwym odżywianiem może 
również zwiększać masę mięśniową czy redukować poziom tkanki tłuszczowej. Pod 
wpływem regularnych ćwiczeń wzrasta także pojemność życiowa płuc oraz ich możliwa 
maksymalna wentylacja.

Naszą ofertę kierujemy do osób w różnym wieku, aktywnych, dbających o swoje zdrowie 
i ciało. Polecamy ją także zawodowym sportowcom, którzy pragną poprawić swoją 
kondycję fizyczną.

Usługa ta realizowana jest komercyjnie oraz na podstawie umowy zawartej  
z Narodowym Funduszem Zdrowia.



W ramach strefy treningu oferujemy:

 � profesjonalny trening dla sportowców

 � trening funkcjonalny

 � rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną

 � reedukację postawy

 � utrzymanie bądź poprawę ruchomości stawów

 � odbudowę równowagi

 � przywrócenie kontroli sensomotorycznej

 � uzyskanie poprawy koordynacji nerwowo-mięśniowej

 � rehabilitację po wszelkiego rodzaju urazach narządu ruchu



Strefa regeneracji i relaksu

Regeneracja jest integralną częścią procesu leczenia oraz treningu. Pozwala rozluźnić 
wszystkie mięśnie, niesie wiele korzyści dla zdrowia, poprawia samopoczucie. Dzięki 
niej można się zrelaksować i odprężyć po ciężkim dniu. Można nabrać nowych sił do 
działania, dodać sobie energii do życia.

Naszą ofertę kierujemy do osób w każdym wieku, w tym zawodowych sportowców, 
pacjentów po urazach, pacjentów cierpiących na przewlekłe schorzenia, mających 
problemy bólowe, osób potrzebujących regeneracji i relaksu.

Usługa ta realizowana jest komercyjnie oraz na podstawie umowy zawartej  
z Narodowym Funduszem Zdrowia.



Zabiegi te mogą być zarówno formą relaksacji, jak i pomóc 
w poniższych przypadkach:

 � rekonwalescencja organizmu

 � odnowa biologiczna

 � przyspieszenie przepływu krwi i limfy

 � poprawa jędrności i elastyczności skóry

 � przyspieszenie przemiany materii

 � likwidacja napięcia mięśniowego

W ramach strefy regeneracji i relaksu oferujemy:

 � terapię manualną

 � masaże zdrowotne i relaksacyjne

 � masaż perełkowy

 � kąpiele wirowe kończyn górnych i dolnych

 � podwodny masaż ciśnieniowy

 � chromoterapię 



Opieka nad seniorem

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przeznaczony jest dla pacjentów, którzy ze względu na stan 
zdrowia wymagają całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilita-
cyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagających hospitalizacji w oddziale szpitalnym.
Świadczenia takie obejmują również edukację zdrowotną dla pacjentów i członków ich rodzin
oraz przygotowanie tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Usługa ta realizowana jest na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy



Pacjent podczas pobytu otrzymuje:

• zakwaterowanie w pokoju 2 lub 3-osobowym z łazienką

• wyżywienie – 5 posiłków dziennie

• opiekę dietetyka

• całodobową opiekę pielęgniarską

• opiekę lekarską

• opiekę psychologów

• terapię logopedyczną

• terapię zajęciową oraz aktywizację według stanu zdrowia

• edukację zdrowotną

• zajęcia tematyczne, gry, zabawy



Całodobowe pobyty opiekuńczo - lecznicze w BetaMed MAC to specjalistyczne programy 
zdrowotne oferowane w różnych wariantach, zgodnie ze stanem zdrowia i potrzebami pacjentów.
Programy tworzone są indywidualnie dla każdego pacjenta, na bazie kompleksowych świadczeń 
z zakresu lecznictwa, pielęgnacji, rehabilitacji oraz psychoterapii.

Całodobowe pobyty opiekuńczo-lecznicze kierujemy do osób starszych i niesamodzielnych, 
pacjentów niewymagających leczenia szpitalnego, lecz wymagających całodobowych świadczeń
medycznych, pacjentów oczekujących na pobyt współfinansowany w ramach umowy z NFZ  
czy osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego.

Usługa ta realizowana jest komercyjnie.

Pobyty długoterminowe



Pacjent podczas pobytu otrzymuje:

 � zakwaterowanie w pokoju 2 lub 3-osobowym z łazienką

 � wyżywienie – 5 posiłków dziennie

 � opiekę dietetyka

 � całodobową opiekę pielęgniarską

 � opiekę lekarską

 � opiekę psychologów

 � terapię logopedyczną

 � terapię zajęciową oraz aktywizację według stanu zdrowia

 � edukację zdrowotną

 � zajęcia tematyczne, gry, zabawy



Pobyty krótkoterminowe w BetaMed MAC skierowane są do:

 � pacjentów po przebytych operacjach i urazach, dzięki, którym mają szansę na poprawę 
ogólnej sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej i równowagi

 � osób samotnych, którzy pragną spędzać czas z osobami będącymi na podobnym  
etapie życia

 � osób starszych i niesamodzielnych

 � osób, które potrzebują pomocy czasowej dla bliskich w nagłych sytuacjach (wyjazd, 
delegacja, urlop)

Opieka krótkoterminowa

Pacjentom proponujemy pobyty godzinowe, dzienne, kilkudniowe lub 
kilkutygodniowe.

Pacjent podczas pobytu całodobowego ma zapewnione zakwaterowanie  
w pokoju z łazienką, pełne wyżywienie, całodobową opiekę pielęgniarską, 
opiekę lekarską, psychologiczną oraz logopedyczną. Oferujemy mu 
także terapię zajęciową oraz aktywizację według stanu zdrowia.

Usługa ta realizowana jest komercyjnie.



W naszej placówce personel otacza pacjentów troską, ciepłem i stara się zapewnić im  
rodzinną atmosferę.

Pacjentom oferujemy szereg udogodnień i atrakcji:

 � ogród dla pacjentów i ich rodzin

 � Kościółek (w każdą niedzielę odbywają się msze, a codziennie jest możliwość 
przyjęcia komunii świętej) 

 � indywidualną rehabilitację, dobraną do potrzeb pacjenta

 � spotkania/wykłady o tematyce zdrowotnej

 � występy muzyczne oraz teatralne

 � warsztaty plastyczne

 � dancingi

Jeśli jesteś zainteresowany usługą ZOL lub Pobytami dla seniorów,
zadzwoń: 32 420 29 00 lub 519 308 200



Świadczenia w zakładzie opiekuńczym dla wentylowanych mechanicznie dzieci i młodzieży 
dotyczą nieletnich pacjentów z niewydolnością oddechową, niewymagających hospitalizacji  
w oddziałach intensywnej terapii, lecz wymagających stosowania ciągłej terapii oddechowej 
przy pomocy respiratora i obejmują zapewnienie całodobowego, mechanicznego lub 
ciśnieniowego wspomagania oddechu.

Jako jedna z nielicznych placówek w Polsce, BetaMed MAC zapewnia świadczenie  
w przedmiotowym zakresie dla dzieci i młodzieży, na podstawie umowy zawartej z NFZ.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla dzieci 
i młodzieży wentylowanych mechanicznie

Na naszym oddziale zapewniamy opiekę dzieciom z całej Polski

Opieka nad pacjentem 
wentylowanym mechanicznie



Nasz wykwalifikowany personel, stara się zapewnić małym pacjentom warunki zbliżone do 
domowych, wkładając całe swoje serce w opiekę nad nimi. Przytulne pokoje w których przebywają 
mali pacjenci, mieszczą się w nowoczesnych przestrzeniach, bez barier architektonicznych, przez 
co stwarzamy dzieciom bezpieczne warunki do dalszego życia.

Pacjenci podczas pobytu otrzymują:

 � zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym z łazienką

 � specjalistyczny sprzęt, m.in. respirator, ssak, pulsoksymetr

 � żywienie dojelitowe lub pozajelitowe (w zależności od wskazań)

 � opiekę lekarską (anestezjologiczną, pediatryczną)

 � całodobową opiekę pielęgniarską

 � rehabilitację

 � terapię zajęciową oraz aktywizację według stanu zdrowia

 � opiekę psychologów

 � terapię logopedyczną

Rodzicom małych pacjentów, nasza placówka zapewnia miejsce zakwaterowania, po 
wcześniejszym uzgodnieniu pobytu z personelem.



Pacjenci podczas pobytu otrzymują:

 � zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym z łazienką

 � specjalistyczny sprzęt, m.in. respirator, ssak, pulsoksymetr

 � żywienie dojelitowe lub pozajelitowe (w zależności od wskazań)

 � opiekę lekarską

 � opiekę psychologów

 � terapię logopedyczną

 � rehabilitację

 � terapię zajęciową oraz aktywizację według stanu zdrowia

 � edukację zdrowotną

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla dorosłych
pacjentów wentylowanych mechanicznie
Świadczenia dotyczą pacjentów z niewydolnością oddechową, niewymagających hospitalizacji 
w oddziałach intensywnej terapii, lecz wymagających stosowania ciągłej terapii oddechowej przy 
pomocy respiratora i obejmują zapewnienie całodobowego, mechanicznego lub ciśnieniowego 
wspomagania oddechu.

Usługa ta realizowana jest na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zapewniamy opiekę pacjentom z całej Polski.



W naszej ofercie posiadamy także komercyjne pobyty , które obejmują wentylację mechaniczną 
wraz z kompleksowymi świadczeniami leczniczymi, rehabilitacyjnymi, pielęgnacyjnymi 
i opiekuńczymi. Kładziemy nacisk na to, by świadczenia te były realizowane przy użyciu 
specjalistycznego sprzętu, a opiekę sprawował wykwalifikowany personel, według standardów 
medycznych. Pacjenci przebywają w pokojach o wysokim standardzie, mieszczących się  
w nowoczesnych przestrzeniach, dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Do ich dyspozycji pozostaje także świetlica, w której mogą spotkać się z rodziną.

Usługa ta realizowana jest komercyjnie.

Pobyty opiekuńczo-lecznicze dla pacjentów 
wentylowanych mechanicznie

Jeśli jesteś zainteresowany usługą ZOL lub Pobytami dla pacjentów wentylowanych 
mechanicznie, zadzwoń: 32 420 29 36 lub 501 317 377



To opieka nad osobami przewlekle chorymi, które ze względu na istniejące problemy zdrowotne
wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej bez konieczności przebywania w oddziałach 
lecznictwa stacjonarnego. Opieka pielęgniarska w warunkach domowych przy współpracy  
z lekarzem rodzinnym, pozwala na komfortowe leczenie pacjenta w znanym i przyjaznym mu 
otoczeniu.  

Usługa ta realizowana jest na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jeśli jesteś zainteresowany, zadzwoń: 32 420 29 42 lub 519 053 739

Pielęgniarska Opieka 
Długoterminowa Domowa

OPIEKA DOMOWA



W ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej oferujemy:
 

 � świadczenia pielęgnacyjne zgodne z procesem pielęgnowania, pomoc 
w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, związanych z samodzielnym 
funkcjonowaniem w środowisku domowym

 � edukację zdrowotną osób objętych opieką oraz członków ich rodzin

 � pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego  
do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu 

 � przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym 
kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie  z niepełnosprawnością



Długoterminowa Opieka Domowa dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie to świadczenia
udzielane pacjentom z niewydolnością oddechową, wymagającym ciągłej lub okresowej 
terapii oddechowej za pomocą respiratora oraz stałego, specjalistycznego nadzoru lekarza, 
profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, lecz niewymagającym hospitalizacji w oddziałach 
intensywnej terapii lub pobytu w zakładach opieki całodobowej, świadczenia wentylacji 
mechanicznej: inwazyjnej (prowadzonej przez rurkę tracheotomijną), nieinwazyjnej 
(prowadzonej przez różnorodne ustniki, maski lub hełmy). 

Największą zaletą wentylacji w domu jest komfort chorego, taka forma wentylacji pozwala mu 
uczestniczyć w domowych i też zawodowych obowiązkach, a także wpływa pozytywnie na 
samopoczucie i jakość życia pacjenta.

Usługa ta realizowana jest na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jeśli jesteś zainteresowany, zadzwoń: 32 420 29 36 lub 501 317 377

Zespół Długoterminowej Opieki Domowej 
dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie



Beata Drzazga
Prezes BetaMed S.A.

Twoje zdrowie
jest dla nas ważne

 � Posiadamy 84 filie opieki domowej w 11 województwach

 � Opiekujemy się ponad 5000 pacjentów

 � Zatrudniamy ok. 3000 osób, w tym zarówno pracowników medycznych,  
jak i biurowych



Opieka stacjonarna i domowa:

BetaMed Medical Active Care
ul. Racławicka 20A, 41-506 Chorzów
Tel: 32 420 29 00, Kom: 519 308 200

betamed.pl

Opieka domowa:

BetaMed S.A.
ul. Mikołowska 100A/802, 40-065 Katowice
Tel: 32 420 29 42, Kom: 519 053 739


