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Warszawa, 12.08.2021 
 
Szanowni Państwo,  

 

Jako firma IQVIA, a wcześniej IMS Health, od wielu lat obserwujemy zmiany i trendy na rynku 

szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Szczególnie ostatni rok pokazał zarówno nam, jak i Państwu, jak 

rzeczywistość, w której funkcjonujemy, żyjemy, pracujemy wg stałych procedur i wytycznych, potrafi 

zniknąć lub zmienić się w jeden dzień.  

COVID-19 szczególnie mocno uderzył w funkcjonowanie Szpitali. To w Państwa jednostkach 

dokonała się największa zmiana w codziennym funkcjonowaniu z dnia na dzień, i to szczególnie 

Dyrektorzy Szpitali musieli stawić czoło potężnym wyzwaniom, nie tylko jak zabezpieczyć Pacjentów  

i personel Szpitala, ale również jak zapewnić funkcjonowanie szpitala wg wszelkich procedur i w ramach 

dostępnego budżetu.  

Nasi Klienci dzięki dostarczanych im narzędziom analitycznym, raportom budowanym wg ściśle 

określonych wymagań, zapanowali nad pandemiczną rzeczywistością, nie tracąc jednocześnie sprzed 

oczu prawdziwego obrazu swojego biznesu. Z tym samym przesłaniem chcemy zwrócić się do Państwa, 

proponując rozwiązanie, które wspiera Szpitale w działaniach optymalizujących koszty. Nie jest tajemnicą, 

że stan finansowy jednostek ochrony zdrowia nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich potrzeb, a wiele 

Szpitali boryka się z niedoborem środków. Naszym celem jest dostarczenie Państwu narzędzi 

analitycznych, obrazujących aktualny stan kosztów i co ważniejsze, źródeł ich powstawania. Dzięki 

naszym rozwiązaniom, będą mogli Państwo szybko zdiagnozować, gdzie powstają największe koszty, co 

często może i jest oczywiste, ale będą mogli się Państwo przyjrzeć także tym miejscom, gdzie koszt nie 

jest duży sam w sobie, ale jego nieustanne powielanie w podsumowaniu daje już kwotę, której nie można 

bagatelizować.    

Zachęcamy do zapoznania się z nasza ofertą na spotkaniu, gdzie będziemy mogli zaprezentować 

nasze narzędzie do optymalizacji kosztów i porozmawiać o tym, co dla Państwa jest problematyczne w 

codziennym funkcjonowaniu, a jak my, jako IQVIA możemy Państwu pomóc. 

 

Z poważaniem, 

 

 


