
Od kiedy istnieje i czym zajmuje si´
firma Diagnosis?

Spó∏ka Diagnosis zajmuje si´ projek-
towaniem, produkcjà i sprzeda˝à
sprz´tu medycznego, testów diagno-
stycznych domowego u˝ytku oraz dys-
trybucjà suplementów diety. Swojà
dzia∏alnoÊç prowadzimy na rynku far-
maceutycznym od po∏owy 2002 roku,
kiedy to wykupiliÊmy niewielkà, dzia-
∏ajàcà na lokalnym rynku spó∏k´ dys-
trybucyjnà. Nale˝y jednak zaznaczyç,
˝e od poczàtku nasz plan zak∏ada∏
stworzenie firmy o zasi´gu ogólnopol-
skim. Tak wi´c pomimo poczàtkowo
regionalnego charakteru dzia∏alnoÊci,
ju˝ po kilku miesiàcach zdecydowali-
Êmy si´ na pozyskanie dodatkowych
Êrodków finansowania. W tym celu
rozpocz´liÊmy wspó∏prac´ z fundu-
szem Venture Capital. Wsparcie kapi-
ta∏owe, a tak˝e specjalistyczna wiedza
i doÊwiadczenie pracowników pozwo-
li∏y na dalszy dynamiczny rozwój
przedsi´biorstwa w nast´pnych latach.

Ile produktów majà Paƒstwo w swojej
ofercie?

W ofercie Diagnosis jest obecnie po-
nad 50 produktów podzielonych
na trzy g∏ówne segmenty: sprz´t me-
dyczny, testy diagnostyczne i suple-
menty diety. Przez pierwsze lata dzia-
∏alnoÊci spó∏ka prowadzi∏a jedynie
dystrybucj´ importowanych wyrobów
medycznych na zasadach wy∏àcznoÊci.
Z poczàtkiem 2007 roku, po wdro˝e-
niu systemu zarzàdzania jakoÊcià we-
d∏ug normy EN ISO 13485: 2003 oraz
wymagaƒ dyrektyw medycznych, fir-
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ma rozpocz´∏a w∏asnà produkcj´ me-
dycznych urzàdzeƒ diagnostycznych.
Mo˝na tu wymieniç elektroniczne
aparaty do pomiaru ciÊnienia krwi,
termometry i inhalatory tworzàce li-
ni´ Diagnostic. 

Drugim obszarem produkcji sà te-
sty diagnostyczne do u˝ytku domowe-
go. Nasze testy cià˝owe Bobo-Test
i owulacyjne Bobo Plan od ponad 3 lat
sà jednymi z najlepiej sprzedajàcych
si´ testów w Polsce. Poza tym mamy
w ofercie unikalne testy, takie jak 
HemoActive czy HandiLab C. Obec-
nie na rynek wprowadzane sà produk-
ty z linii Diagomat – sà to testy 
glukozowe oraz aparaty do badania
poziomu glukozy we krwi. 

Aby nasza oferta by∏a komplek-
sowa, wspó∏pracujemy – jako wy∏àcz-
ni dystrybutorzy – z uznanymi Êwiato-
wymi producentami takich marek,
jak: A&D Medical, Norditalia czy 
Itamar Medical.

Który z aspektów dzia∏alnoÊci jest dla
Paƒstwa najwa˝niejszy i dlaczego?

Kluczowym aspektem dzia∏alnoÊci
jest rozwój w∏asnych marek, zarówno
tych znanych (Bobo, Diagnostic), jak
i produktów dopiero wprowadzanych
na rynek (Diagomat). OczywiÊcie
wszystko w oparciu o w∏asnà produk-
cj´. Chocia˝ dzia∏amy ju˝ ponad 6 lat,
to tak naprawd´ w 2007 roku wpro-
wadziliÊmy nasze pierwsze w∏asne
produkty, nad których formu∏à praco-
waliÊmy kilka lat. Op∏aca∏o si´ – co
prawda okres wprowadzenia nie by∏
krótki, ale za to jesteÊmy bardzo do-
brze przygotowani. Obecnie inten-
sywnie rozwijamy w firmie nowe dzia-
∏y, które sà ÊciÊle powiàzane z nowymi
produktami. W planach sà tak˝e
akwizycje majàce na celu rozszerze-
nie portfela produktów oraz dalsze
dokapitalizowanie spó∏ki. Tak wi´c
wszystko dopiero przed nami.

Czym wyró˝niajà si´ Paƒstwa testy
na rynku?

Tym, co wyró˝nia naszà ofert´ testów
diagnostycznych, jest jej komplekso-
woÊç oraz jakoÊç produktów. Dowo-

dem tego jest odbiór naszych produk-
tów przez rynek. P∏ytkowe i stru-
mieniowe testy cià˝owe Bobo-Test,
które wprowadziliÊmy do sprzeda˝y
w pierwszym kwartale 2004 roku, spo-
tka∏y si´ z bardzo du˝ym zaintereso-
waniem. Dwa lata póêniej zaj´liÊmy
pozycj´ lidera w tym segmencie ryn-
ku. To w∏aÊnie nasz test owulacyjny
Bobo Plan zosta∏ uznany przez
farmaceutów w rankingu wydawnic-
twa „Âwiat Farmacji” za produkt roku
2008. Pozycji lidera nie rozpatrujemy
jednak tylko w kontekÊcie samego
sukcesu. Przede wszystkim jest to dla
nas nast´pne wyzwanie i jeszcze wi´k-
sza odpowiedzialnoÊç za jakoÊç na-
szych produktów.

Czy biorà Paƒstwo udzia∏ w akcjach
spo∏ecznych propagujàcych profilak-
tyk´ zdrowotnà?

OczywiÊcie, staramy si´, wszak˝e
istotnà cz´Êcià naszej dzia∏alnoÊci jest
promocja w∏aÊciwego sposobu od˝y-
wiania i aktywnoÊci fizycznej oraz
ogólnej dba∏oÊci o zdrowie. Na naszej
stronie internetowej mo˝na znaleêç
informacje o prowadzonych lub
wspó∏organizowanych przez nas ak-
cjach prozdrowotnych, konferencjach
naukowych, publikacjach, a tak˝e ma-
teria∏y edukacyjne i najnowsze arty-
ku∏y prasowe zwiàzane z promocjà
zdrowego stylu ˝ycia. Mo˝emy si´ po-
chwaliç aktywnym uczestnictwem
w takich ogólnopolskich akcjach, jak
Âwiatowy Dzieƒ Rzucania Palenia 
Tytoniu czy Âwiatowy Dzieƒ Serca.
SponsorowaliÊmy tak˝e wydarzenia
sportowe, m.in. Mistrzostwa Polski
w Kulturystyce i Fitness czy turnieje
golfowe.

Jak realizujà Paƒstwo polityk´ jakoÊci
w swojej firmie?

Wszystko, co robimy, robimy z myÊlà
o naszych klientach. Kierunek rozwo-
ju naszej firmy mo˝na opisaç w kilku
s∏owach: „dzia∏aç, idàc 
zawsze do przodu”. W∏aÊnie tak 
sformu∏owana strategia ma na celu 
ciàg∏e udoskonalanie produktów
i wprowadzanie najnowszych techno-
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logii, co w rezultacie ma zapewniç na-
szym klientom produkty najwy˝szej,
Êwiatowej jakoÊci. Potwierdzeniem te-
go by∏o otrzymanie w marcu 2007 ro-
ku Certyfikatu Systemu Zarzàdzania
JakoÊcià przyznawanego przez mi´-
dzynarodowà firm´ TUV Rheinland
Produkt Safety GmbH. Certyfikat po-
twierdza zgodnoÊç produkowanych
wyrobów z regulacjami unijnych dy-
rektyw: dyrektywy dla wyrobów me-
dycznych 93/42/EEC oraz dyrektywy
dla wyrobów medycznych do diagno-
styki in vitro 98/79/EC. Wprowadza to
mo˝liwoÊç nadawania znaku CE dla
poszczególnych grup wyrobów. Dla
klientów oznacza to pewnoÊç, ˝e wy-
roby sà poddawane rygorystycznym
kontrolom w zakresie jakoÊci w trak-
cie ca∏ego procesu produkcji.

Jak dbajà Paƒstwo o konkurencyjnoÊç
swoich produktów?

Najwa˝niejsze sà dla nas satysfakcja
i zadowolenie klientów z oferowanych
przez nas produktów i us∏ug. Dlatego
dbamy o ciàg∏e podnoszenie kwalifi-
kacji naszych pracowników poprzez
dopasowane indywidualnie systemy
szkoleƒ. Pracujemy równie˝ nad utrzy-
maniem i ciàg∏ym doskonaleniem
wdro˝onego Systemu Zarzàdzania 
JakoÊcià.

K∏adà Paƒstwo nacisk tak˝e na dzia-
∏ania edukacyjne, na kontakt z pa-
cjentami. Które ze swoich akcji
prozdrowotnych uwa˝ajà Paƒstwo
za najwa˝niejsze i dlaczego?

Jest kilka takich imprez oraz akcji
prozdrowotnych, które mia∏y szczegól-
ne znaczenie dla naszej firmy. W szcze-
gólnoÊci Ogólnopolska Akcja Upo-
wszechniania Pomiarów CiÊnienia
T́ tniczego w Warunkach Domowych

zorganizowana przez Grodziskie Zak∏a-
dy Farmaceutyczne „Polfa” przy wspó∏-
udziale Diagnosis. Akcja ta przebiega∏a
równolegle do Polskiego Projektu 400
Miast, równie˝ sponsorowanego przez
Polf´. Projekt ten realizowany by∏ ze
Êrodków Ministerstwa Zdrowia pod ho-
norowym patronatem Prezydenta RP
i Prymasa Polski. Jednym z g∏ównych ce-
lów projektu by∏a poprawa wykrywalno-
Êci i skutecznoÊci leczenia nadciÊnienia
t´tniczego.

Równie du˝e znaczenie majà dla
nas „Pikniki na Zdrowie”, imprezy
organizowane przez Akademi´ Me-
dycznà w Gdaƒsku. Ponad tysiàc osób
przysz∏o na piknik, który odby∏ si´
w 2007 roku w Parku Zielonym
w Gdaƒsku. W tym roku zapowiada
si´ równie du˝a frekwencja. 

BraliÊmy równie˝ udzia∏ w ak-
cjach organizowanych przez warszaw-
ski Instytut Kardiologii, na przyk∏ad
„Pami´taj o Sercu”, Maraton War-
szawski. Uczestnicy mogli mi´dzy in-
nymi zmierzyç sobie ciÊnienie krwi
oraz puls naszymi aparatami.

Produkty firmy Diagnosis sà do-
st´pne nie tylko w aptekach. Czy
zamierzajà Paƒstwo w najbli˝szym
czasie poszerzyç swojà wspó∏prac´
z aptekami?

Ca∏y czas podkreÊlamy, ˝e rynek ap-
teczny jest dla nas kluczowym ryn-
kiem zbytu, ale nie zamykamy si´
na wspó∏prac´ tak˝e z innymi punkta-
mi sprzeda˝y detalicznej, np. sklepa-
mi medycznymi, które sà istotnym od-
biorcà naszego sprz´tu medycznego.
W przysz∏oÊci jednak najwi´kszy na-
cisk po∏o˝ymy na rozwój wspó∏pracy
z aptekami, czego dowodem jest na-
sza decyzja o rozbudowie w∏asnego
dzia∏u handlowego. Umo˝liwi nam to
pe∏niejszà wspó∏prac´ z naszymi
klientami, skuteczniejsze realizowa-
nie zamówieƒ oraz mo˝liwoÊç lepszej
obs∏ugi. Mamy nadziej´, ˝e zostanie
to docenione i jeszcze bardziej umoc-
ni naszà pozycj´ na tym rynku.

Dzi´kuj´ za rozmow´.
Wywiad przeprowadzi∏a 

Marta Figielska
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