Co możesz zaoferować klastrowi od siebie?
Lekarz rodzinny
W 2016 roku otworzyliśmy poradnię lekarzy rodzinnych dla dorosłych i dzieci. Nasi pacjenci, mają
dostęp do:


kompleksowej opieki lekarzy specjalistów (180 lekarzy z 35 specjalizacji), pielęgniarek – w
ramach świadczeń NFZ lub komercyjnie, w tym do lekarza pediatry



szerokiego zakresu diagnostyki, m.in. z: endokrynologii, kardiologii, laryngologii, okulistyki,
rehabilitacji, jak również diagnostyki obrazowej – tomografii komputerowej, rezonansu
magnetycznego, RTG i USG



laboratorium analitycznego, histopatologicznego i genetycznego, znajdujących się na miejscu,
co gwarantuje dostęp do szerokiego zakresu badań i szybkie uzyskanie wyników

Klinika Leczenia Niepłodności
Diagnostyką i leczeniem niepłodności zajmujemy się od 1993 roku. Dokładamy wszelkich starań, aby
marzenia o rodzicielstwie spełnić w jak najkrótszym czasie i w komfortowych warunkach. Miarą
naszego sukcesu jest wciąż rosnąca liczba urodzonych dzieci.
Kierownik kliniki posiada ponad 30 letnie doświadczenie lekarskie, w tym ponad 20 letnie w leczeniu
niepłodności i diagnostyce endoskopowej. Kierownik laboratorium embriologicznego posiada,
certyfikat ESHRE, Senior Clinical Embryologist, który ma niewielu specjalistów w Polsce.
W naszym ośrodku można wykonać całość diagnostyki i leczenia. Nasz ośrodek skupia w jednym
miejscu, pracownie embriologiczną i seminologiczną, laboratorium diagnostyczne i genetyczne, bank
komórek rozrodczych (jajowych i plemników) oraz oddział ginekologiczny z całodobową opieką
lekarską i możliwością wykonywania zabiegów (histeroskopii, histeroresekcji, laparoskopii,
hydrolaparoskopii, HSG, operacji ginekologicznych).
Poradnie Lekarzy Specjalistów
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług współpracujemy z wieloma lekarzami o uznanej
renomie, świadcząc bardzo szeroki zakres usług medycznych. Zapewniamy kompleksową opiekę
medyczną w poradniach specjalistycznych dla dzieci i dorosłych oferując pakiety zdrowotne. W
naszych gabinetach przyjmują lekarze z 56 specjalizacji. Świadczymy usługi medyczne
nierefundowane, jak i bezpłatne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz
programów Ministerstwa Zdrowia. Zadbaliśmy o dostępność naszych usług medycznych dla jak
największej grupy osób.
Diagnostyka Obrazowa

W trosce o zdrowie pacjentów wyposażyliśmy pracownie w zaawansowany technologicznie sprzęt do
diagnostyki obrazowej, produkowany przez firmy z uznaną renomą na światowym rynku medycznym,
takie jak: GE Medical System, Philips, Planmed.
Wykonujemy pełen zakres badań obrazowych:
 mammografia w technologii cyfrowej
 rezonans magnetyczny
 RTG
 tomograf komputerowy
 USG
Korzystamy z zaawansowanych systemów przechowywania danych obrazowych na serwerach, dzięki
czemu łatwo możemy odszukać wyniki pacjentów z poprzednich badań oraz dokonać analizy
porównawczej przy następnych badaniach. Działamy w tym zakresie zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych.
Specjalizujemy się w diagnostyce obrazowej chorób piersi. Posiadamy flotę mammobusów i
pracowanie stacjonarne, w których wykonujemy mammografię w technologii cyfrowej, co czyni nas
największym świadczeniodawcą w Polsce, w tym zakresie. Realizujemy Populacyjny Program
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi wykonując bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w
wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z profilaktyki w tym zakresie.
Laboratorium genetyczne
Otworzyliśmy laboratorium genetyczne o szerokim zakresie badań. W większości wykonywanych
przez nas testów wykorzystujemy metodę real-time PCR (łańcuchowa reakcja polimerazy w czasie
rzeczywistym). Technika ta umożliwia wykonanie analiz zarówno jakościowych jak i ilościowych.
Pozwala również na wykrywanie różnic i zmian w DNA, które podwyższają ryzyko wystąpienia chorób
nowotworowych, chorób układu krążenia, czy niepowodzeń zajścia w ciąże. Jest też coraz częściej
wykorzystywana do diagnostyki zakażeń wirusowych i bakteryjnych, ponieważ umożliwia wykrycie
chorób nawet przy braku objawów. Oznaczenia ilościowe pozwalają na monitorowanie przebiegu
choroby i ocenę skuteczności terapii. Badania wykonane tą metodą maksymalnie obniżają ryzyko
otrzymania wyników fałszywie ujemnych lub fałszywie dodatnich.
Wszystkie proponowane przez nas badania są wykonywane i opisywane przez profesjonalną i
doświadczoną kadrę. Pracujemy na zatwierdzonych zestawach diagnostycznych posiadających
certyfikaty CE/IVD.
Współpracę w zakresie usług medycznych promujących zdrowy tryb życia:
dla kobiet – programy profilaktyczne raka piersi, szyjki macicy oraz program genetyczny (akcja Łączy
Nam Kobiecość, Gabinet z różowa wstążką – Avon, akcja Twój Styl – Twoje Życie)
dla mężczyzn – akcje profilaktyczne (akcja Movember badań profilaktycznych jąder oraz prostaty w
listopadzie, bezpłatne badania prostaty), szeroki zakres badań nasienia, część z nich wykonujemy jako
jedyny ośrodek w Polsce.

dla dzieci – zapewniamy kompleksową opiekę medyczną najmłodszym pacjentom. Przyjmują u nas
lekarze z 17 specjalizacji dla dzieci.
Jakie jest osiągnięcie, którym chcesz się pochwalić, a które najlepiej definiuje obecność w
klasterze?


Jesteśmy najskuteczniejszą kliniką leczenia niepłodności w Polsce
Uzyskaliśmy najwyższą skuteczność na poziome 41% (powyżej średniej krajowej) leczenia
niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach realizacji programu
zdrowotnego pn.: „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego
na lata 2013-2016”.



Wykonaliśmy najwięcej mammografii w województwie łódzkim w 2015 roku
Zrobiliśmy 30,5 tys. badań, co jest najlepszym wynikiem wśród podmiotów wykonujących
profilaktykę w kierunku raka piersi. Pokonaliśmy konkurencję nie tylko ilością badań, ale i ich
jakością. Przeprowadzony audyt wykazał, że mamy wśród świadczeniodawców najwyższą
jakość zdjęć. Jesteśmy dumni, że cele strategiczne zostały osiągnięte, dzięki wytężonej pracy
całego zespołu.



Łączy Nas Kobiecość – ogólnopolska akcja badań profilaktycznych w mammobusach i
pracowniach stacjonarnych organizowana przy współpracy z Rossmannem. Podczas akcji
nagradzamy kosmetykami kobiety dbające o swoją kobiecość oraz zdrowia. W ramach 5
edycji akcji udało nam się przebadań 65 344 kobiet.



stawiamy na rozwój firmy, wprowadzając innowacyjne metody leczenia oraz inwestując w
najnowszy sprzęt

Co jest Twoim zdaniem najważniejszym celem działalności klastra?
Nowe formy współpracy w zakresie promocji zdrowego stylu życia.
Jakim obszarem organizacyjnego funkcjonowania klastra chcesz się zajmować?
Zdrowiem – ochrona zdrowia.

