Leczenie w Krakowie: jakość i komfort
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Wawel, Rynek Główny, kościół Mariacki, Kazimierz... Kraków, miasto z pierwszej Listy
Dziedzictwa UNESCO, kusi bogactwem historii i architektury. Na każdym kroku jednak
zaskakuje swą różnorodnością - niepowtarzalna mozaiką stylów i klimatów. Kraków od wielu
lat potwierdza, że nieprzypadkowo znalazł się na liście najpiękniejszych i najciekawszych
miast na świecie. Kraków ma też nowoczesne oblicze. Jest dynamicznie się rozwijającym
ośrodkiem akademickim i biznesowym, wciąż jak magnes przyciągającym ludzi wyjątkowych.

Kraków jest jednym z najłatwiej dostępnych miast we centralnej części Europy.
Zabytkowe centrum Krakowa oraz pobliska Kopalnia Soli w Wieliczce zostały wpisane
na I Światową Listę Dziedzictwa UNESCO w 1978 roku. Miasto posiada rozbudowaną
sieć połączeń kolejowych, drogowych i lotniczych. Międzynarodowy Port Lotniczy im.
Jana Pawła II w podkrakowskich Balicach to drugie co do wielkości i liczby pasażerów
lotnisko w Polsce. Linie lotnicze obsługujące lotnisko zapewniają atrakcyjne
połączenia niemalże z całym światem (ponad 100 rejsów regularnych). Specjalna
kolej dowozi podróżnych z lotniska do centrum miasta w kilkanaście minut, a w
samym Krakowie turystów nie zawiedzie rozwinięta sieć komunikacji miejskiej.
Wszystkie te udogodnienia otwierają szereg możliwości przed turystami
przybywającymi do Krakowa z bliższych i dalszych zakątków świata.
To nie wszystko. Kraków dysponuje najlepszą w Polsce bazą turystyczną dostosowaną
do potrzeb turystów o rozmaitej zasobności portfela. W samym centrum i jego
bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się kilkadziesiąt hoteli o wysokim standardzie, w
tym należących do największych światowych sieci. Z drugiej strony – jest tu wiele
kameralnych obiektów usytuowanych tuż przy Rynku Głównym, pozwalających
rozpocząć zwiedzanie natychmiast po śniadaniu. Bogata oferta hosteli oraz
apartamentów pozwala na znalezienie niedrogiej oferty o każdej porze roku. Nie
można nie wspomnieć także o tym, że Kraków ma ponad 2 tys. restauracji! Nawet ci o
najbardziej wymagającym podniebieniu nie będą mieli problemów ze znalezieniem
swojej wymarzonej karty menu.
Kraków to miasto intensywnego życia kulturalnego. Rocznie odbywa się tutaj blisko
100 festiwali i innych wydarzeń rangi międzynarodowej, takich choćby, jak Misteria
Paschalia, Sacrum Profanum, Festiwal Kultury Żydowskiej czy Festiwal Muzyki
Filmowej. Nowoczesna infrastruktura sportowa i koncertowa umożliwia organizację
świtowych wydarzeń muzycznych i sportowych. Kraków to miasto nowoczesnych
muzeów, w których zwiedzający mogą interaktywnie poznawać historię.
Bez wątpienia Kraków urzeka niepowtarzalną atmosferą.
Miasto królów to nie tylko historia i kultura. To także miejsce pracy wielu wybitnych
specjalistów, także tych, którzy leczą! Oprócz zabytków, koncertów i muzeów,
turystów przyciąga tu duża liczba klinik, które śmiało mogą konkurować z najlepszymi
europejskimi ośrodkami zarówno dzięki nowoczesnej aparaturze jak i
profesjonalizmowi wysoko wykształconej kadry lekarskiej. Najlepsi polscy medycy to
absolwenci prestiżowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w

Krakowie.
Zachęcamy do zwiedzania naszego miasta i przy okazji skorzystania z usług naszych
renomowanych ośrodków. Można bezpośrednio skontaktować się z nimi, ale w stolicy
Małopolski nie brakuje również firm i biur turystycznych, które zapewniają
kompleksową obsługę turystów medycznych. Warto skorzystać z ich pomocy.
Nie można nie wspomnieć o tym, że organizatorzy naukowych konferencji często
wybierają Kraków na miejsce spotkań medycznych autorytetów. Wsparcie
merytoryczne
i organizacyjne najlepszych lekarzy w Polsce jest najcenniejszą gwarancją poziomu
naukowego, zarówno krajowych jak też światowych wydarzeń, które odbywają się w
stolicy Małopolski. McMaster International Review Course in Internal Medicine,
Światowy Kongres Osteoporozy, Knee Arthoplasty, Naukowy Zjazd Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego, Europejski Kongres Lekarzy Rodzinnych, Kongres
Prawa Medycznego, Kongres Turystyki Medycznej, spotkania komitetu naukowego
Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń – to tylko niektóre z wielu konferencji, jakie
gości Kraków.
Spośród renomowanych klinik, gdzie personel zapewni najwyższą jakość opieki i
leczenia,
w pierwszej kolejności należy wymienić: Szpital Uniwersytecki, który dysponuje
doświadczonym personelem oraz nowymi technologiami medycznymi, przykładowo,
kardiolodzy właśnie tego szpitala opracowali i wdrożyli system inwazyjnego leczenia
zawału serca poprzez tworzenie sieci współpracujących szpitali. Ten model
regionalnych ośrodków został wpisany do wytycznych postępowania w zawale serca
nie tylko w Polsce, ale także Europie i USA. Uniwersyteccy lekarze są wielokrotnie
zapraszani do wykonywania zabiegów w trakcie transmisji na żywo podczas
najważniejszych międzynarodowych kongresów kardiologicznych takich jak PCR
(Paryż) czy TCT (Waszyngton). Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Prokocimiu,
który jest jednym z kluczowych ośrodków pediatrycznych w Polsce i działa we
wszystkich dziecięcych specjalnościach, dysponując pełnym spektrum możliwości
diagnostycznych i rehabilitacyjnych. Kolejnym wiodącym ośrodkiem medycznym w
Krakowie jest Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera, w strukturach
którego działa m.in. Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne specjalizujące się
w najtrudniejszych na świecie jednoetapowych rekonstrukcjach. Oddział chirurgii
ortopedyczno-urazowej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego
jako jedyny w Polsce jest ośrodkiem szkoleniowym dla lekarzy z całego świata.
Chirurdzy z „Żeromskiego” co dwa lata organizują w Krakowie prestiżowe
międzynarodowe sympozjum Knee Arthroplasty. „Żeromski” szczyci się także jednym
z najlepszych w południowej Polsce oddziałem laryngologicznym. Szpital
Specjalistyczny im. Józefa Dietla mieszczący się w samym centrum Krakowa
zapewnia m.in. kompleksową chirurgię kręgosłupa oraz leczenie schorzeń narządów
ruchu, które są trudne do wykrycia, wymagają dużej wiedzy oraz doświadczenia.
Kolejna placówka zasługująca na wyróżnienie to Szpital Specjalistyczny im. Jana
Pawła II - wiodący kardiologicznyi kardiochirurgiczny ośrodek nie tylko w Małopolsce,
ale i w całej Europie. Najnowocześniejsze osiągnięcia w chirurgii serca i naczyń są

tematem cyklicznych spotkań czołowych przedstawicieli kardiochirurgii światowej,
które odbywają się w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie.
Istotną rolę na krakowskim rynku usług medycznych odgrywają prywatne kliniki i
placówki medyczne. Ich gestorzy inwestują nie tylko w najnowocześniejsze
technologie medyczne, ale przede wszystkim w wysoko wykwalifikowany personel
medyczny wszystkich szczebli i specjalności.
Jak wynika z badań największym powodzeniem wśród zagranicznych pacjentów w
Krakowie cieszą się usługi stomatologiczne. Inne dziedziny odznaczające się
renomą to kardiologia, chirurgia plastyczna, medycyna estetyczna, ortopedia,
rehabilitacja, laryngologia, okulistyka, ginekologia, medycyna rozrodu, położnictwo a
także diagnostyka.
Najlepsi lekarze w Polsce, uznane autorytety w swoich dziedzinach, a także nowe
metody leczenia i nowoczesny sprzęt medyczny są do Państwa dyspozycji. Każdego
dnia nasi specjaliści zdobywają nowe doświadczenia, inwestują w aparaturę
medyczną i rozwijają swoje ośrodki.
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