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Już 5 lat dbamy o pacjentów
Urodziny świętujemy razem z Wami

Zawsze staramy się być jak najbliżej naszych pacjentów. Obchody 5-lecia 
Żagiel Med stały się do tego idealną okazją. Postanowiliśmy, że jubileusz 
będziemy świętować w naszych trzech przychodniach i w szpitalu, wspólnie 

z pacjentami i personelem. To był szczególny dzień, pełen inspirujących rozmów - 
podkreśla prezes Żagiel Med Dorota Karczewska. 

rodziny to nie tylko reflek-
sja nad tym, ile udało nam 
się razem dokonać, ale 

również zobowiązanie do jeszcze 
większego zaangażowania. 

widzimy, że właśnie ono plus 
wspólna praca przynoszą oczeki-
wane efekty. Dziękujemy za zaufa-
nie, które jest dla nas motywacją 
do dalszego działania.

Zadbaliśmy o odpowiednią oprawę 
wydarzenia i niespodzianki, tak-
że dla najmłodszych pacjentów. 
Urodzinowymi ciasteczkami czę-
stowaliśmy naszych pacjentów, 
ich opiekunów, gości i mieszkań-
ców Lublina. nasz personel, leka-
rze, pacjenci mogli się na chwilę 
zatrzymać i cieszyć się tą wyjątko-
wą chwilą.

Ania Śliwińska, 
współpracuje 
z Żagiel Med

Żagiel Med wszyst-
kiego, co naj! Bądź-

cie z nami przez kolejne lata. Macie 
cudownych lekarzy, cudowny perso-
nel medyczny, więc życzę Wam jak 
najwięcej takich osób w Waszym 
zespole. Niech Was przybywa. 

Waldemar 
Leszcz, przyja-
ciel Żagiel Med

Jako jeden z pa-
cjentów chciałem 

życzyć z okazji 5. urodzin wszyst-
kiego najlepszego całej ekipie, żeby 
kolejna uroczystość była jak naj-
bardziej doniosła. Życzę dziesięciu 
lat i przynajmniej podwojenia licz-
by przychodni w Lublinie. Wszyst-
kiego najlepszego!   

właśnie mija pięć lat, od kiedy gru-
pa pełnych zapału ludzi powołała 
do życia Żagiel Med, który łączy lu-
dzi i pomaga potrzebującym. Każdy 
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Anna Samoń, 
pielęgniarka 
Żagiel Med

Z okazji pięciolecia 
chciałabym złożyć 

życzenia wszystkim pracownikom 
i kierownictwu, aby nasza firma 
dalej się rozrastała i rosła w siłę, 
abyśmy otwierali coraz więcej pla-
cówek. Naszym pacjentom życzę 
dużo zdrowia, profesjonalnej opie-
ki i zadowolenia z naszych usług. 

Urszula Jaworska, 
lekarz rodzinny 
Żagiel Med

Praca w Żagiel Med 
to dla mnie duża 

przyjemność. Jestem bardzo za-
dowolona z tej pracy, przychodnia 
bardzo dobra, nowoczesna, ładnie 
wszystko zorganizowane, pacjenci 
zadowoleni. Myślę, że to jest naj-
ważniejsze w tym wszystkim.

Aneta Wróbel,  
farmaceutka 
Żagiel Med

Praca w Żagiel Med jest dla mnie 
dużym wyzwaniem i daje mi 
ogromną satysfakcję. 

jubileusz jest niezwykłym świętem 
i wydarzeniem, w trakcie którego 
dokonuje się oceny dotychcza-
sowych osiągnięć oraz wyznacza 
nowe cele i zadania. 

Przez te wszystkie lata kierunki 
naszego rozwoju wyznaczały ocze-

kiwania naszych pacjentów, wyma-
gania współpracujących lekarzy  
i wskazówki oddanego personelu. 
To dzięki nim wiedzieliśmy, w czym 
jesteśmy dobrzy, a co wymaga po-
prawy. 
 
nieustannie pracujemy nad dalszym 
udoskonalaniem usług po to, by być 
jeszcze lepszymi dla naszych pacjen-
tów. wiemy, że tylko dzięki sprawne-

mu przepływowi informacji będziemy 
wiedzieli, jak sprostać ich wymaga-
niom. Rozmowy z naszymi pacjenta-
mi, a także ich opinie potwierdzają, że 
nasze starania zostały docenione i że 
zasługujemy na zaufanie. Dziękujemy!
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