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DaVita Polska – kim jesteśmy?
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DaVita z włoskiego oznacza „dawać życie”. 

Na co dzień opiekujemy się pacjentami z przewlekłą 
chorobą nerek. Troska o ich zdrowie jest naszym 
głównym zadaniem.

Nieustannie wprowadzamy innowacyjne metody 
leczenia i doskonalimy standardy opieki klinicznej, 
aby polepszyć jakość życia pacjentów.

DaVita to nie tylko sieć stacji dializ, to drugi dom 
dla pacjentów. To wspólnota pacjentów 
i personelu medycznego, w której ludzie 
spędzają ze sobą czas, rozumieją się 
nawzajem oraz dzielą smutkami 
i radościami. 



Należymy do Grupy DaVita
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• 21 lat na amerykańskim rynku – czołowy
dostawca usług dializacyjnych w USA

• Od 10 lat na rynku międzynarodowym

• 3150 stacji dializ w 12 krajach

• 64 000 pracowników na świecie

• 202 600 pacjentów na świecie

Więcej informacji: 

https://www.davita.com/about

https://davita.pl/

Stany 
Zjednoczone

Kolumbia

Brazylia
Singapur

Anglia
Polska

Niemcy
Portugalia

Arabia 
Saudyjska

Chiny

Indie

Malezja

https://www.davita.com/about
https://davita.pl/
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W Polsce nieustannie się rozwijamy (1/2)



W Polsce nieustannie się rozwijamy (2/2)
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Stacje DaVita przejęte od Centrum DializaPierwsze stacje DaVita

Obecnie nad ponad 3500 pacjentów dializowanych
w 66 ośrodkach i kilkunastoma tysiącami pacjentów 
z różnymi problemami nerek w 40 poradniach w całej 
Polsce czuwa 1500 pracowników DaVita. 

DaVita stanowi istotne wsparcie dla publicznego
systemu opieki medycznej. Na polskim rynku
działa ok. 260 stacji dializ. DaVita oraz pozostałe
niepubliczne podmioty są odpowiedzialne
za działanie ponad 65 proc. z nich. 

Stacje DaVita przejęte od B. Braun Avitum



Co nas wyróżnia? (1/3)
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1. Kultura organizacyjna.

Nie jesteśmy po prostu firmą. Jesteśmy społecznością, 
która troszczy się o swoich pacjentów i siebie nawzajem 
najlepiej jak potrafi. Tworzymy unikatową kulturę 
organizacyjną wyrażoną słowami „Najpierw
społeczność, potem firma”.

W DaVita naprawdę nam na sobie zależy. Ponad 90% 
pracowników mówi, że panuje tu świetna atmosfera. 
A 97 proc. pacjentów uważa, że personel stacji dializ 
traktuje ich z szacunkiem i jednocześnie jest włączanych
w podejmowanie decyzji o ich własnej dializoterapii. 

Dane na podstawie Badania Satysfakcji Pacjentów DaVita w Polsce, 2019.



Co nas wyróżnia? (2/3)
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2. Nasze wartości.

Podstawowe wartości DaVita dostarczają nam zestawu 
wskazówek, które pomagają nam wypełnić naszą wizję:

• Doskonałość usług

• Spójność słów i czynów

• Zespołowość

• Nieustanny rozwój

• Odpowiedzialność

• Satysfakcja

• Radość



Co nas wyróżnia? (3/3)
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3. Bezpieczeństwo pacjenta.

W DaVita nieustannie rozwijamy kulturę
bezpieczeństwa. 

Rejestrujemy każde zdarzenie niepożądane, 
analizujemy przyczyny jego wystąpienia i korygujemy
procedury, aby dostarczać pacjentom bezpiecznej
terapii nerkozastępczej zgodnie z najnowszą wiedzą
medyczną oraz w jakościowy sposób. 



Przewlekłe choroby nerek w Polsce
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• Szacuje się, że ok. 700 mln ludzi 
na świecie cierpi na choroby nerek. 

• W Polsce pacjentów chorujących 
na przewlekłą chorobę nerek 
(PChN) może być ponad 4 miliony.
Większość z nich może nie być
świadoma problemu do momentu, 
w którym stan zdrowia ich nerek 
jest na tyle poważny, że wymaga 
leczenia nerkozastępczego 
w postaci dializoterapii 
lub przeszczepienia nerki. 

• Dializy są zabiegiem ratującym życie. 
W Polsce dializowanych jest 
około 20 tys. osób.



Opieka koordynowana – okno
na przyszłość
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DaVita widzi potrzebę rozszerzenia systemu o opiekę 
koordynowaną nad pacjentem nefrologicznym
nakierowaną na wyniki leczenia. 

Opieka koordynowana nad pacjentem nefrologicznym 
na każdym etapie jego leczenia powinna rozwiązać 
problemy z/ze: 

• skierowaniem pacjentów na oddział szpitalny

• wytwarzaniem dostępów naczyniowych

• interwencjami naczyniowymi w związku z dostępami

• brakiem komunikacji między instytucjami 
zaangażowanymi w leczenie

• kompletowaniem dokumentacji medycznej 
do transplantacji

• urealnieniem stawki refundacyjnej za opiekę 
nad pacjentem dializowanym



Dziękujemy!
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