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Rozwój ENEL-MED w latach 1993-2014 



ENEL-MED: kompleksowy zakres usług  

Konsultacje lekarskie 

Diagnostyka  

Stomatologia 

Hospitalizacja 

Rehabilitacja 

Programy profilaktyczne 



Placówki ENEL-MED 



ENEL-MED w liczbach 

ponad 300 tys. pacjentów  

19 placówek medycznych  

365 gabinetów lekarskich  

2 szpitale w Warszawie  

58 specjalizacji medycznych  



ENEL-MED w liczbach 

najpopularniejsze specjalności: ortopedia,  interna, ginekologia,  
pediatria, dermatologia  

ponad 81 tys. porad ortopedycznych rocznie  

ponad 1 700 pacjentów szpitalnych rocznie 

ponad 1,6 mln porad rocznie  

niemal 17 000 operacji (dane za 2008-IH 2014; stały wzrost)  



Przychody CM ENEL-MED ze sprzedaży  
w latach 2003-2013 (mln zł)  
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Geneza ENEL-MED SPORT 

 

ENEL-MED SPORT jako element strategii  
CM ENEL-MED  

 

 
 

• otwieranie placówek specjalistycznych 

 
• rozwój diagnostyki obrazowej na  
najwyższym poziomie (rezonans 3T) 
 
• rozbudowa potencjału w Warszawie i dużych aglomeracjach 



Geneza ENEL-MED SPORT 

 

Szpital Centrum:  
ortopedia, chirurgia kręgosłupa, chirurgia ręki 

 

 
 

• wybitni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem,  
w tym lekarze Reprezentacji Polski w piłce nożnej i Legii Warszawa 
 
• innowacyjne na skalę światową zabiegi i operacje 



ENEL-MED oficjalnym  
Partnerem Medycznym Legii Warszawa 

 

 

 
Podpisanie Umowy,  

na mocy której  
ENEL-MED objął opieką 
medyczną Klub Legia 

Warszawa.  
 
 
 

Podpisanie umowy to 
oficjalne potwierdzenie 

współpracy, która 
rozpoczęła się  

w połowie 2014 r.  
 



ENEL-MED SPORT: ortopedia i 
rehabilitacja 

 

 
• powierzchnia ok. 933 m² 
 
• 6 gabinetów specjalistyczno- 
zabiegowych (m.in. ortopedia, 
kardiologia, okulistyka oraz punkt 
pobrań z boksem EKG) 
 
• kompleksowa rehabilitacja 
podzielona na 4 obszary: trening 
funkcjonalny, diagnostyka 
fizjoterapeutyczna, strefa kliniczna 
oraz strefa pracy indywidualnej 
połączona z fizykoterapią  
 
• diagnostyka (USG, RTG kostne  
oraz rezonans 3T) 



ENEL-MED SPORT: ortopedia i 
rehabilitacja 

Zapraszamy sportowców wszystkich dyscyplin 
 

(m.in. piłka nożna, bieganie, tenis, sporty walki, sporty 
wysokogórskie, triathlon, kolarstwo, sporty ziomowe) 

 
• amatorów i zawodowców 
 
• dzieci, młodzież, dorosłych 
 
• pacjentów z urazami i kontuzjami  
(kwalifikacja przedoperacyjna) 
 
• pacjentów ze wskazaniem do rehabilitacji  
i fizjoterapii 

 

 

 
 



Kompleksowa oferta ENEL-MED SPORT: 
ortopedia i rehabilitacja  

• Pełen zakres badań w zakresie medycyny sportowej, 
koniecznych do uzyskania i monitorowania zdolności do 
uprawiania sportu amatorsko i profesjonalnie 
 

• Konsultacje: ortopedyczne, dietetyczne, laryngologiczne, 
okulistyczne, neurologiczne, kardiologiczne (u lekarzy  
i specjalistów pracujących na co dzień ze sportowcami) 
 

• Pełna diagnostyka: laboratoryjna, obrazowa (rezonans 3T, USG, 
RTG), kardiologiczna (Echo serca, EKG wysiłkowe, Holter EKG), 
biomechaniczna 
 

• Leczenie: zachowawcze i operacyjne (Szpital Centrum) 
 

• Rehabilitacja i fizjoterapia: kompleksowa opieka od czasu 
leczenia, poprzez readaptację do powrotu do aktywności fizycznej 
do treningu indywidualnego; profilaktyka 

 

 



Oferta specjalna dla Kibiców 

Zniżki dla posiadaczy karnetów Legii Warszawa  
w CM ENEL-MED  

 

• 50% zniżki na konsultacje i przeglądy stomatologiczne wraz 
z pantomogramem 

• 15% zniżki na tomografię komputerową 

• 15% zniżki na higienę stomatologiczną 

• 10% zniżki na: 

- konsultacje lekarskie 

- badania laboratoryjne 

- badania diagnostyczne (USG, RTG) 

- rezonans magnetyczny 



Diagnostyka fizjoterapeutyczna 

 

 

• Functional Movement System,  
Y-Balance Test:  sprzęt do oceny dysfunkcji 
u osób aktywnych. Pozwala wykonać testy, 
które umożliwiają identyfikację zaburzeń 
funkcjonalnych oraz ocenę ryzyka kontuzji.  
 
• Biodex Balance System: urządzenie 
służące do oceny i treningu równowagi  
oraz propriocepcji w warunkach klinicznych. 
  
• Biodex Pro: zestaw do oceny i treningu 
dynamicznego mięśni w warunkach ruchu 
biernego, pracy izometrycznej, pracy 
izotonicznej, izokinetycznej, reaktywnej pracy 
ekscentrycznej. Sprzęt służący do 
kompleksowej oceny mięśniowej zawodnika.  

 
 



Fizykoterapia 

 

  
 

 

Sprzęt do miejscowej 
krioterapii, elektroterapii, 
magnetoterapii, 
ultradźwięków. Fala 
uderzeniowa przyspiesza 
procesy leczenia  
i regeneracji  
w uszkodzonych 
tkankach. 

 



Fizjoterapia 

 

, 

Bieżnia antygrawitacyjna: 
system do ćwiczeń  
w odciążeniu, umożliwiający 
zawodnikom szybką poprawę 
parametrów wydolnościowych. 
 
 
Fitter: urządzenie 
wykorzystywane w rehabilitacji, 
prewencji kontuzji oraz treningu 
funkcjonalnym.  

 
 

 
Sprzęt do propriocepcji i treningów funkcjonalnych. 

Urządzenia służące do rehabilitacji  i treningu funkcjonalnego. 
 
 


