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Centrum Medyczne Mediconcept - jesteś w najlepszych rękach! 

Centrum Medyczne Mediconcept to prywatne centrum medyczne, które od 2002 r. zapewnia opiekę 

medyczną oraz diagnostykę na najwyższym poziomie. W oparciu o znakomity zespół lekarzy wielu 

specjalizacji, wykwalifikowany personel pomocniczy oraz nowoczesną aparaturę diagnostyczną 

oferujemy kompleksową opiekę medyczną dla całej rodziny. 

 

 

 

Kompleksowe prowadzenie ciąży i opieka okołoporodowa 

Zespół ginekologiczny w naszym Centrum zbudowany jest ze znanych, nie tylko we Wrocławiu, ale i w 

całej Polsce, najlepszych specjalistów oraz położnych z wieloletnim doświadczeniem. Gabinety 

wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę medyczną pozwalają na kompleksową opiekę nad kobietą 

na każdym etapie jej życia. 

 

Nasi lekarze specjalizują się zarówno w pełnej diagnostyce i leczeniu schorzeń kobiecych, leczeniu 

nietrzymania moczu, problemach z zajściem w ciąże, a także położnictwie, zabiegach ginekologicznych 
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i ginekologii estetycznej. 

Zespół zbudowany z lekarzy, położnych, fizjoterapeutki okołoporodowej i Certyfikowanego Doradcy 

Laktacyjnego zadba o zdrowie mamy i jej maluszka, wsparcie i pomoc na każdym etapie ciąży, a także 

profesjonalne przygotowanie do porodu i naukę poprawnej pielęgnacji maluszka. Wieloletnie 

doświadczenie oraz ogromna wiedza naszych specjalistów, pozwala na  profesjonalne prowadzenie ciąży, 

zarówno przebiegającej prawidłowo, jak i tej z komplikacjami.  

 

Komfortowe i przestronne gabinety ginekologiczne oraz rodzinna atmosfera i życzliwość wszystkich 

pracowników, sprawiają, że odwiedziny w naszym Centrum są dla przyszłych mam czystą przyjemnością. 

W razie potrzeby każda z Pań może skonsultować się z położnymi, które są dostępne przez cały czas 

pracy Centrum. 

  

Każda z prowadzących w Centrum Medycznym Mediconcept Pań może skorzystać z opieki naszej 

fizjoterapeutki okołoporodowej - Julii Roshko, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem ciąży, 

zapewnia wsparcie w opiece nad maluszkiem oraz powrocie do formy po porodzie. Kobietom po 

porodach lub borykającym się z problemem nietrzymania moczu oferujemy funkcjonalną diagnostykę i 

terapię mięśni dna miednicy z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń, takich jak fotel BTL 

EMSELLA, czy laser MonaLisaTouch. 
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Do dyspozycji Pacjentek pozostaje również Certyfikowany, Międzynarodowy Doradca Laktacyjny lek. 

Sylwia Jeż, który zapewnia laktacyjne wsparcie od momentu przygotowywania przyszłych mam do 

przygody z laktacją, poprzez wsparcie i pomoc po narodzinach dziecka. 

 

 

Opieka po narodzinach 

W naszym Centrum zapewniamy opiekę również po zakończeniu ciąży. Po narodzinach można skorzystać 

z bogatej oferty usług dla dzieci, w tym: USG bioderek, USG przezciemiączkowego, wizyty u pediatry, 

dermatologa czy fizjoterapeutki, która przeprowadzi diagnostykę rozwoju psychoruchowego. 

Aby przyspieszyć mamie powrót do formy po ciąży oraz poprawić jej samopoczucie oferujemy wizytę u 

dietetyka,  szereg zabiegów z zakresu medycyny estetycznej (np. osocze bogatopłytkowe, wypełniacze, 

mezoterapia, botoks) a także zabiegi wspomagające np. antycellulitowy drenaż limfatyczny lub 

modelowanie sylwetki falą uderzeniową. 

 

  

Stomatolodzy dla całej rodziny  

W Centrum Medycznym Mediconcept oferujemy kompleksową opiekę nad uśmiechem całej rodziny, 

począwszy od wizyt adaptacyjnych dla dzieci, poprzez higienizację i stomatologię zachowawczą. Dla 

tych, którzy pragną przywrócić blask swojemu uśmiechowi, mamy pełne możliwości niesienia pomocy z 

wykorzystaniem stomatologii estetycznej, wybielania, jak również zaawansowanych technik 
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protetycznych i implantologicznych. Nasi specjaliści pracują na najwyższej jakości, nowoczesnych 

sprzętach i materiałach, z wykorzystaniem najnowszych technologii stosowanych w stomatologii. Dzięki 

indywidualnemu i kompleksowemu podejściu, nasz zespół zadba o Państwa uśmiech  w komfortowej 

atmosferze oraz w poczuciu bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. 

 

Wizyty adaptacyjne i higienizacja dla dzieci 

Dla najmłodszych pacjentów mamy szczególnie dużo serca, cierpliwości i czasu. W naszym gabinecie 

stomatolog dziecięcy ma do każdego z nich indywidualne i ciepłe podejście, tak aby leczenie przebiegło 

w jak najbardziej przyjaznej atmosferze. 

Dla urozmaicenia wizyty najmłodszych pacjentów oferujemy kolorowe wypełnienia i bajki wyświetlane 

podczas leczenia. Szczególnie wrażliwym maluchom oferujemy leczenie w sedacji – czyli z użyciem gazu 

rozweselającego. W naszym Centrum oferujemy również leczenie stomatologiczne dzieci w 

znieczuleniu ogólnym. 

Wszystkim rodzicom polecamy wizyty adaptacyjne połączone z higienizacją prowadzone przez naszą 

higienistkę stomatologiczną, na której dziecko ma możliwość zapoznania się z nami, z gabinetem, 

narzędziami stomatologicznymi i zasadami leczenia. Higienistka stomatologiczna motywuje również 

młodych pacjentów do dbałości o zdrowie zębów, nauczy podstawowych zasad higieny i pokazuje, jak 

ważna jest profilaktyka. 
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Centrum Medyczne Mediconcept - kompleksowa opieka dla całej rodziny 

Dostępność wielu specjalistów pozwala nam na kompleksową diagnostykę, a w razie wystąpienia 

potrzeby skierowanie na konsultację do specjalisty z innej dziedziny w możliwie szybkim terminie. Dzięki 

temu zapewniamy naszym Pacjentom kompleksową opiekę medyczną na najwyższym poziomie oraz 

krótkie terminy oczekiwania na wizytę. 

 

Poza wyżej wymienionymi usługami, w naszym Centrum oferujemy również opiekę lekarzy dla dzieci i 

dorosłych: 

- alergologa 

- chirurgia ogólnego, onkologicznego i naczyniowego (w tym laserowe usuwanie żylaków EVLT) 

- dermatologa 

- dietetyka 

- endokrynologa 

- internisty 

- kardiologa 

- laryngologa 

- neurologa 

- ortopedy 

- pediatry 

- radiologa 

- urologa 
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Pełna oferta naszego Centrum znajduje się na stronie: www.mediconcept.pl 

Zachęcamy również do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych: 

Facebook - mediconcept 

Instargam - centrum_medyczne_mediconcept 

www.mediconcept.pl

