CENTRUM GINEKOLOGII I LECZENIA NIEPŁODNOŚCI
Nowoczesne i wychodzące naprzeciw potrzebom pacjentów Centrum Ginekologii
i Leczenia Niepłodności VitroLive istnieje już 10 lat. W tym czasie zespół VitroLive
pomógł wielu parom marzącym o rodzicielstwie.
OFERTA VITROLIVE
W ramach usług podstawowych klinika VitroLive zajmuje się pełnoprofilową
diagnostyką niepłodności oraz leczeniem z zakresu ginekologii i położnictwa, ze
szczególnym

naciskiem

na

wyspecjalizowane

działanie

w

kierunku

leczenia

niepłodności partnerskiej oraz wykonywaniem zapłodnień pozaustrojowych (in vitro).
Dodatkowo placówka oferuje kompleksową pomoc w obszarach profilaktyki
ginekologicznej, prowadzenia ciąży, leczenia urologicznego oraz andrologicznego,
profilaktyki i leczenia pediatrycznego, a także opieki medycznej dla osób dorosłych.
W VitroLive można skorzystać z pełnego pakietu diagnostycznego obejmującego
badania podstawowe, genetyczne, diagnostykę zabiegową i specjalistyczne badania
dla kobiet w ciąży. W radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi związanymi
zarówno z zaburzeniami płodności, jak i równowagi ogólnej, a także problemami na tle
seksuologicznym naszym pacjentom pomaga wykwalifikowany psycholog.
ZESPÓŁ VITROLIVE
Zespół VitroLive tworzą doświadczeni lekarze i embriolodzy, którzy nieustannie
rozwijają swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Szefem zespołu medycznego
VitroLive jest prof. Rafał Kurzawa, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny
Rozrodu i Embriologii, długoletni Przewodniczący Sekcji Płodności i Niepłodności
Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, współautor rządowego projektu
„Program Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013
– 2016” oraz koordynator na Polskę programu „European IVF Monitoring (EIM)”.
Dowodem uznania dla wiedzy i pracy prof. Kurzawy jest dwukrotne wyróżnienie go na
liście STU magazynu „Puls Medycyny”.

Troje specjalistów z VitroLive posiada tytuł embriologa ESHRE i PTMRiE. Wśród lekarzy
są

także

fachowcy

posiadający

certyfikaty

Polskiego

Towarzystwa

Ultrasonograficznego oraz Fetal Medicine Foundation. Specjalistyczna wiedza
diagnostyczna umożliwia wczesną ocenę narządów wewnętrznych płodu, co pozwala
na wykluczenie nieprawidłowości już w pierwszym trymestrze ciąży. Jeden z naszym
specjalistów – dr Jerzy Węgrzynowski – jest jedynym specjalistą w województwie
zachodniopomorskim posiadającym certyfikat Sekcji Echokardiografii i Kardiologii
Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz jednym z 15 lekarzy
w Polsce z Certyfikatem Umiejętności Diagnostyki i Terapii Wewnątrzmacicznej Płodu.
Częścią

naszego

zespołu

jest

również

polska

reprezentantka

w

Komitecie

Przedstawicieli Krajowych ESHRE – dr Anna Janicka. Dr Janicka jest bezpośrednio
zaangażowana w realizację programu „European IVF Monitoring (EIM)” na rzecz
ESHRE. Wszyscy specjaliści z naszego Centrum, poza pracą zawodową, są również
aktywni naukowo. Uczestniczą w kongresach naukowych oraz prezentują swoje
badania i obserwacje na łamach międzynarodowych czasopism medycznych.
DLACZEGO VITROLIVE?
VitroLive jest miejscem przyjaznym wszystkim pacjentom, zarówno rodzicom
i dzieciom. Konsultacje odbywają się w trzech językach: polskim, angielskim
i niemieckim. Dowodem na rzetelność i wysokie standardy świadczonych usług są
znaczące miejsca rankingowe w zestawieniach klinik leczenia niepłodności w Polsce.
Również wyniki monitoringu pacjenckiego przeprowadzonego przez Stowarzyszenie
„Nasz Bocian” dowodzą, że klinika oceniana jest jako godna zaufania i modelowa
w zakresie przygotowania dostępu do informacji dla pacjenta. Centrum jest jednostką
certyfikowaną spełniającą normę ISO 9001:2008, a standardy postępowania
stosowane w Centrum są zgodne z Dyrektywami WE. VitroLive jako pierwszy ośrodek
w Polsce kontroluje stan zdrowia i rozwój dzieci urodzonych po leczeniu metodami
ART. Raportuje także do EIM. VitroLive jest podmiotem aktywnie wykorzystującym
dotacje unijne, które przeznaczane są na zakup urządzeń diagnostycznych
i operacyjnych. Dzięki środkom z Unii wprowadzane są nowe, kompleksowe
rozwiązania dla Pacjenta, m.in. hodowla zarodków z zastosowaniem techniki

time-lapse umożliwiająca obserwację rozwoju zarodków bez wyjmowania go
z inkubatora.
LOKALIZACJA VITROLIVE
Głównym miejscem świadczenia usług medycznych jest Szczecin. W lokalizacjach przy
al. Wojska Polskiego 103 i przy ul. Kasprzaka 2A prowadzone są gabinety
konsultacyjne, USG, punkty pobrań do badań diagnostycznych oraz wykonywane są
badania nasienia i zabiegi. Posiadamy też gabinety lekarskie w Kołobrzegu. Tam
oferowane są specjalistyczne konsultacje lekarskie oraz prowadzona jest podstawowa
diagnostyka. Budynek główny Centrum posiada parking dla pacjentów, a na miejscu
dostępna jest winda. Na terenie VitroLive znajduje się mały ogród, w którym osoby
odwiedzające klinikę mogą odpocząć. Całość zagospodarowania jest przyjazna osobom
niepełnosprawnym. Niecałe 50 km od VitroLive znajduje się lotnisko w Goleniowie,
które jest dobrze skomunikowane z miastem. Do ośrodka można dojechać również
pociągiem, autostradą oraz komunikacją miejską.

Odwiedź nas, bądź skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo:
Szczecin

Szczecin

Kołobrzeg

al. Wojska Polskiego 103
Tel.: +48 91 48 64 345
Tel. +48 91 88 69 260

ul. Kasprzaka 2A
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69adres
045 e-mail: info@vitrolive.pl lub znajdź nas na www.vitrolive.pl.

