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VitalAire to firma powstała z połączenia 
czterech spółek specjalizujących się w leczeniu 
osób z problemami oddechowymi:
 
     Air Liquide Sante, 
     OTO Ventamed, 
     Help Homecare oraz 
     St. Vincent Medical Center.

Historia marki VitalAire
w Polsce

Domowa opieka zdrowotna
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Air Liquide Sante to była spółka córka światowego 
koncernu Air Liquide. Firma zajmowała się leczeniem 
osób cierpiących na bezdech senny oraz inne przewle-
kłe problemy pulmonologiczne. Pod jej opieką znalazło 
się ponad 13 tys pacjentów. Oprócz samego leczenia, 
Air Liquide Sante skupiało się na kwestii edukacji spo-
łecznej, uświadamiając pacjentom i rodzinom, że cho-
ciaż bezdech senny diagnozowany jest jako ciężka, 
przewlekła choroba, to można go skutecznie leczyć. 
W Polsce firma działała do 2017 roku, kiedy to połączyła 
się z firmą St.Vincent Medical Center.

Historia marki VitalAire
w Polsce

Domowa opieka zdrowotna
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Spółki założyciele Oś czasu

1 2001

2 2003

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej St. Vincent Medical 
Center od początku jego założenia miał ambicję realizowa-
nia misji Świętego Wincentego a Paulo, który na pierwszym 
miejscu stawiał pacjenta i jego potrzeby uwzględniając cier-
pienie i emocje jakie towarzyszą przeżywaniu choroby.

W 2001 roku  dr Tomasz Majszyk założył Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w ramach misji niesienia pomocy 
nieuleczalnie chorym oraz niepełnosprawnym, którzy wy-
magają szczególnej opieki. St Vincent była firmą specjalizu-
jącą się w opiece wentylacyjnej pacjentów w warunkach do-
mowych, leczeniu leczeniu bezdechu sennego oraz w dzia-
łalności o charakterze hospicyjno-paliatywnym, na terenie 
województwa mazowieckiego. 

St Vincent Medical Center stworzyło grono wybitnych spe-
cjalistów  - lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, którzy dążyli 
do poprawienia komfortu życia swoich pacjentów oraz ich 
najbliższych.

W 2021 roku firma połączyła się z Help VitalAire tworząc 
VitalAire Sp. z o.o. będącą częścią grupy Air Liquide. 

Utworzenie NZOZ  St. Vincent Medical Center 

Rozpoczęcie działalności przez HELP Homecare Sp. z o.o.

3

5

2003

Powstanie NZOZ VentaMED

4 2005

2012

AirLiquide Stante rozpoczyna działalność w Polsce

Help Homecare Sp. z o.o. staje się częścią grupy
AirLiquide



Historia marki VitalAire
w Polsce

Domowa opieka zdrowotna
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Historia Help Homecare Sp. z o.o. zajmującej się wentyla-
cją mechaniczną pacjentów zaczęła się w 2003 roku 
kiedy to firma podpisała swój pierwszy kontrakt z Wielko-
polskim Oddziałem NFZ z zakresu opieki długotermino-
wej nad chorymi wentylowanymi mechanicznie w warun-
kach domowych. W roku 2005 działalność w tym zakre-
sie została rozszerzona na tereny kolejnych województw, 
aż finalnie objęła ona większość regionów Polski.

W ramach rozwoju działalności, w 2005 roku firma HELP 
uzyskała certyfikat jakości ISO 9001: 2000. W 2012 roku 
Help stał się częścią grupy Air Liquide.

Historia firmy rozpoczęła się w 2003 roku, kiedy to po-
wstał NZOZ Terapia Oddechowa VentaMED w Zielonej 
Górze realizujący m.in. świadczenia z zakresu wentylacji 
domowej oraz tlenoterapii domowej.

Po wydaniu zgody przez Kasę Chorych na finansowanie 
opieki nad pacjentami wymagającymi pomocy odde-
chowej na terenie innych województw NZOZ Ventamed 
podpisał w 2004 roku kontrakty na realizację świadcze-
nia na terenie województwa opolskiego oraz dolnoślą-
skiego, a dwa lata później na realizację świadczenia na 
terenie województwa zachodniopomorskiego.

W 2009 roku VentaMED uzyskał certyfikat jakości ISO 
9001:2009, w zakresie realizowanych świadczeń opieki 
zdrowotnej. W 2013 roku Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Terapia Oddechowa Ventamed przekształcił 
się w Ośrodek Terapii Oddechowej VENTAMED sp. z o.o. 
i w tym samym roku stał się częścią grupy Air Liquide.

7 2017

8 2021

Ośrodek Terapii Oddechowej VENTAMED sp. z o.o. staje 
się częścią grupy Air Liquide.

Spółki Air Liquide Sante wraz z St Vincent Medical 
Center łączą się pod szyldem St Vincent Medical Center.

Powstaje VitalAire Sp. z o.o.

6 2013



Zmieniamy oblicze opieki.
Razem z Tobą.

Nasz zespół to grupa specjalistów z wieloletnim doświad-
czeniem, wiedzą i pasją. Nadrzędną misją VitalAire jest 
niesienie pomocy osobom z chorobami przewlekłymi. 

Działamy na terenie czternastu województw, a zespoły 
medyczne VitalAire docierają do chorych mieszkających 
zarówno w dużych miastach jak i mniejszych miejscowoś-
ciach.
 
Rozumiemy jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa oraz 
stabilizacji w życiu naszych pacjentów, dlatego ciągle do-
skonalimy nasze usługi, by jeszcze lepiej wspierać leczenie 
w warunkach domowych.

Nasza misja
Domowa opieka zdrowotna
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Wsparcie w leczniu i zwalczaniu 
chorób układu oddechowego

Hospicjum domowe

+

Długoterminowa
opieka pielęgniarska

Nasze świadczenia w zakresie leczenia chorób układu od-
dechowego wywodzą się z prowadzonej przez nas od 20 
lat działalności w zakresie Domowej Opieki Zdrowotnej.

Obejmuje ona następujące obszary terapeutyczne:

Długoterminowa tlenoterapia domowa, 
między innymi przy takich schorzeniach, jak POChP 
Bezdech senny,
leczenie aparatem CPAP
Wentylacja mechaniczna w warunkach 
domowych w przypadku przewlekłej niewydolności 
oddechowej

Co robimy?
Domowa opieka zdrowotna
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W Polsce jesteśmy obecni
w 14 województwach.

pacjentów pod opieką
łącznie

pacjentów wentylowanych 
mechanicznie w warunkach 
domowych  

pacjentów pod opieką 
w hospicjum domowym

2577*

2255
pacjentów objętych 
długoterminową domową 
opieką pielęgniarską 

52

pacjentów objętych 
tlenoterapią domową

*Stan na marzec
  2021

112

158

Konkretne działania
Domowa opieka zdrowotna
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Innowacja w domowej opiece zdrowotnej 
to mariaż zaawansowanej technologii oraz 
usług na najwyższym poziomie.

Stale analizujemy, rozwijamy i wprowadzamy 
nowe technologie.
Innowacyjny sprzęt medyczny oraz rozwiązania dla opieki 
zdalnej, takie jak telemonitoring

Rozwijamy systemy monitorowania i wspierania 
pacjentów
Programy stworzone we współpracy z ekspertami medyczny-
mi, by usprawnić zaangażowanie pacjentów w proces leczenia 
oraz poprawę jakości ich życia, takie jak program wsparcia 
leczenia pacjentów z bezdechem sennym WIEM

Przyczyniamy się do rozwoju praktyk 
terapeutycznych
Promujemy zmiany w obecnych modelach świadczeń zdro-
wotnych, aby były one optymalnie dostosowane do potrzeb 
pacjenta oraz bardziej efektywne kosztowo dla służby zdrowia 

26

Innowacyjne podejście
Domowa opieka zdrowotna
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Biuro w Poznaniu

ul. Strzeszyńska 33, 
60-479 Poznań

tel.: 61 86 99 388

Air Liquide Polska Sp. z o.o.

ul. Jasnogórska 9, 
31-358 Kraków

www.airliquidehealthcare.pl

Biuro w Warszawie

ul. Miła 6 lok. B, 
00 - 180 Warszawa

tel.: 22 823 12 96

tel.: +48 12 62 79 300
fax: +48 12 62 79 333


