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Endometrioza este o afectiune catre duce la 
Infertilitate Infertilitate 

Si  pentru a o trata este nevoie de un sistem medical performant. La standarde europene.
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De aceea, am creat Wellborn. De aceea, am creat Wellborn. 

O poveste începută acum mai bine 

de 20 de ani, din pasiune pentru 

excelența medicală, continuată prin excelența medicală, continuată prin 

rezultate la standarde europene. Dar 

atât de aproape de casă, de cei atât de aproape de casă, de cei 

dragi. Un sistem medical complet, 

care pune în valoare sănătatea, ca o care pune în valoare sănătatea, ca o 

stare continuă. Și la care există acces 

susținut prin campanii dedicate susținut prin campanii dedicate 

pacienților noștri.

Avem toate motivele să continuăm!



Spitalul Wellborn Baneasa
Primul spital de Medicina Materno-Fetala si InfertilitatePrimul spital de Medicina Materno-Fetala si Infertilitate

• Ambulator
• Spital ginecologie• Spital ginecologie

(sectie si bloc operator)
<<In Mai 2018 a fost inaugurat primul Centru de Excelenta in Diagnosticul si <<In Mai 2018 a fost inaugurat primul Centru de Excelenta in Diagnosticul si 
Tratamentul Endometriozei>>
• Departament de Reproducere Umana Asistata (RUA

Spitalul Wellborn Militari
•Ambulator
•Spital – cu bloc operator pentru specialitatile: ginecologie, ortopedie•Spital – cu bloc operator pentru specialitatile: ginecologie, ortopedie
•Departament de Reproducere Umana Asistata (RUA)

Clinica Promed System Targoviste:Clinica Promed System Targoviste:
•Ambulator
•Centru de Imagistica Medicala (RMN, CT)
•Laborator de analize medicale•Laborator de analize medicale

InfertilitateInfertilitate

a fost inaugurat primul Centru de Excelenta in Diagnosticul si a fost inaugurat primul Centru de Excelenta in Diagnosticul si 

(RUA)

cu bloc operator pentru specialitatile: ginecologie, ortopediecu bloc operator pentru specialitatile: ginecologie, ortopedie
Departament de Reproducere Umana Asistata (RUA)



Rețeaua Medicală WellbornRețeaua Medicală Wellborn

SinguraSingura
componenta

• Centru de Fertilitate Wellborn Baneasa
Str. Brodina, nr 

• Centru de Fertilitate Wellborn Militari  • Centru de Fertilitate Wellborn Militari  
Str Dezrobirii, nr 

Pasiune pentru excelența medicală

Rețeaua Medicală WellbornRețeaua Medicală Wellborn

Retea Medicala care are inRetea Medicala care are in
componenta DOUA Centre de Fertilitate

Centru de Fertilitate Wellborn Baneasa
Str. Brodina, nr 3, sector 1,  Bucuresti

Centru de Fertilitate Wellborn Militari  Centru de Fertilitate Wellborn Militari  
Str Dezrobirii, nr 27-29, sector 6, Bucuresti 



Sănătatea 
pacienților 

noștri noștri 
întregește 

previziunile de 
extindere!

Rețeaua Medicală Rețeaua Medicală 
WellbornWellborn

A făcut posibil accesul unui segment de pacientură
de circa 2.5 Milioane din București, Ilfov și din jud.
Dâmbovița.Dâmbovița.

A facilitat accesul medicilor specialiști din București
în provincie, acolo unde, cu ajutorul aparaturii
ultraperformante, sunt oferite servicii medicale deultraperformante, sunt oferite servicii medicale de
top, într-un centru medical sigur și specializat.



Istoricul unui sistem medical Istoricul unui sistem medical 
integrat

Clinica Promed System se 
deschide în Târgoviște și 

Clinica de Medicină 
Materno-Fetală din 

București, Promed System, 
deschide în Târgoviște și 

reprezintă alternativa 
calității actului medical 

privat pentru pacienții din 
Dâmbovița. 

București, Promed System, 
devine rețeaua Wellborn, ce 
încorporează, în prezent, 6 
puncte importante de lucru 
în București și în Târgoviște.în București și în Târgoviște.

1997 2009 2013

Clinica Promed System deschide 
un centru în București, oferind 

servicii medicale specializate de 

*Wellborn București introduce servicii 
medicale cu posibilitate de spitalizare, 

ATI și dotare specializată completă. servicii medicale specializate de 
medicină materno-fetală pentru 

prima dată în România.

ATI și dotare specializată completă. 
**Spitalul primește nominalizarea 

oficială a Min. Sănătății în lista 
unităților selectate în Programul 

Istoricul unui sistem medical Istoricul unui sistem medical 

Rețeaua Medicală Wellborn 

Este inaugurat Spitalul Wellborn 
Militari cu Sectie de Chirurgie 
ginecologica si departament de 
Reproducere Umana Asistata. 
In Mai 2018 este inugurat si Rețeaua Medicală Wellborn 

investește în noi puncte 
medicale în țară, pentru a 
crește accesul la un sistem 

de sănătate integrat.

In Mai 2018 este inugurat si 
Centrul de Excelenta in 
Diagnosticul si Tratamentul 
Endometriozei (Spital Wellborn 
Baneasa)

2016 -
2015

2016 -
2017

2018

*Wellborn București introduce servicii 
medicale cu posibilitate de spitalizare, 

ATI și dotare specializată completă. ATI și dotare specializată completă. 
**Spitalul primește nominalizarea 

oficială a Min. Sănătății în lista 
unităților selectate în Programul 

FIV/ET



Fluxul pacienților în cadrul Fluxul pacienților în cadrul 
Spitalului Wellborn București

Îngrijire Îngrijire 
completă pentru 
mamă și pentru 

prunc!prunc!

“Pacientele noastre 
beneficiază de atenție, 
siguranță și de servicii siguranță și de servicii 

medicale de top pe 
segmentul departamentelor 
RUA-FIV, aproape de casă.”,

Dr. Silviu Predoi,Dr. Silviu Predoi,
Medic primar ob-gin., 

CEO Rețeaua Medicală 
WellbornWellborn



Și cu sprijinul colaboratorilor Și cu sprijinul colaboratorilor 
de specialitatede specialitate

• Urologie
• Endocrinologie• Endocrinologie
• Hematologie
• Psihologie• Psihologie
• Ecografie
• Pediatrie• Pediatrie
• Chirurgie
• Chirurgie oncologică• Chirurgie oncologică
• Ortopedie

Și cu sprijinul colaboratorilor Și cu sprijinul colaboratorilor 



Cine sunt pacienții Rețelei Medicale 
Wellborn?
Cine sunt pacienții Rețelei Medicale 
Wellborn?

• Cupluri care nu reușesc să aibă o sarcină

• Cupluri deja diagnosticate cu infertilitate

• Femei însărcinate

• Femei cu sarcini cu grad ridicat de risc

• Paciente cu recomandare de intervenții 
chirurgicale (endometrioza, chirurgie ginecologica 
laparoscopica)laparoscopica)

• Pacienti cu afectiuni ortopedice (interventii si 
ambulator)

______________________________________________________________________

Toate femeile care au grijă de SĂNĂTATEA lor

Cine sunt pacienții Rețelei Medicale Cine sunt pacienții Rețelei Medicale 

chirurgie ginecologica 



Validarea reușitelor prin cifre

Creșterea echipei medicale 
de la un an la altul

Creșterea nr. de analize de 
laborator de la un an la altul laborator 

Creșterea nr. de proceduri specifice
departamentului de Reproducere Umană

Asistată cu minim 15%/an

Validarea reușitelor prin cifre

Creșterea nr. de analize de 
laborator laborator 

Creșterea ratei de reușită Creșterea ratei de reușită 
pe cele mai importante 
segmente de activitate: 

Fertilizare in 
Vitro/Reproducere Umană Vitro/Reproducere Umană 

Asistată: 45% rată de 
succes FIV clasic ICSI

Infuzii constante de capital, care să poată susține Infuzii constante de capital, care să poată susține 
noi departamente (chirurgie, ATI), Campanii de 

informare/conștientizare, medici.



Și mai multe cifre:
- Asigurarea gamei complete de investigații medicale din departamentele Obstetrică

Medicină Materno-Fetală, Fertilizare in Vitro, Reproducere Umană Asistată, Chirurgie 
investigații, analize specializate

- peste 450 de proceduri specifice departamentului de Reproducere Umană Asistată într
înregistrând o creștere de peste 10% față de anul anterior. Pentru procedurile de FIV , Wellborn a 
înregistrat o rată de succes de peste 45% în 2018!înregistrat o rată de succes de peste 45% în 2018!

- Programe cu rol de susținere a sănătății femeii și a fătului: 
care ofera accesibilitate ridicata la tratament tuturor cuplurilor infertile (valabil doar in Wellborn 
Militari)Militari)

- Alocarea unei echipe de coordonatori de programe, cu rol în îndrumarea pacientului, asigurarea 
confortului necesarconfortului necesar

- Obținerea certificărilor internaționale recunoscute și validate, pentru a asigura local, setul complet de 
beneficii

- Recunoașterea și validarea competențelor medicale supraspecializate de către Ministerul Sănătății (
topul celor 10 unitati sanitare din România care beneficiaz
embriotransfer)embriotransfer)

- Rate de succes: Inseminare intrauterina: 17% (reper
Embrioni: 45% (reper ESHRE 30-35%), Transfer de 

Și mai multe cifre:
Asigurarea gamei complete de investigații medicale din departamentele Obstetrică-Ginecologie, 

Fetală, Fertilizare in Vitro, Reproducere Umană Asistată, Chirurgie – sute de 

de proceduri specifice departamentului de Reproducere Umană Asistată într-un singur an, 
față de anul anterior. Pentru procedurile de FIV , Wellborn a 

!!

Programe cu rol de susținere a sănătății femeii și a fătului: Programul Wellborn4All, program de FIV 
care ofera accesibilitate ridicata la tratament tuturor cuplurilor infertile (valabil doar in Wellborn 

Alocarea unei echipe de coordonatori de programe, cu rol în îndrumarea pacientului, asigurarea 

Obținerea certificărilor internaționale recunoscute și validate, pentru a asigura local, setul complet de 

Recunoașterea și validarea competențelor medicale supraspecializate de către Ministerul Sănătății (în 
beneficiază de finanțare pentru procedurile de FIV și de 

reper ESHRE 8-15%), Fertilizare in Vitro cu Transfer de 
Transfer de embrioni decongelati: 38% (reper ESHRE – 23%)



De ce Wellborn?
Pentru pacienți

01 Sistem privat complet, extrem de bine gândit 

Pentru pacienți

01 Sistem privat complet, extrem de bine gândit 
pentru a asigura toate serviciile medicale 
dedicate sănătății femeii și cuplului.

Medici ultraspecializați, cu bogată experiență prin 
cazuistica a mii de cazuri tratate cu succes! 

Coordonatori de programe, mereu alături de Coordonatori de programe, mereu alături de 
fiecare pacient în parte, ca o perfectă interfață 

dintre sistemul sanitar și nevoile umane.

03 Dotare performantă, la standarde europene, 
accesibilă tuturor pacienților.03

Campanii constante cu rol în creșterea informării Campanii constante cu rol în creșterea informării 
pacienților, a conștientizării importanței efectuării 

investigațiilor corecte și a tratamentelor 
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pacienți

Sistem privat complet, extrem de bine gândit 
pentru a asigura toate serviciile medicale 
dedicate sănătății femeii și cuplului.

02
ultraspecializați, cu bogată experiență prin 
cazuistica a mii de cazuri tratate cu succes! 

Coordonatori de programe, mereu alături de 02Coordonatori de programe, mereu alături de 
fiecare pacient în parte, ca o perfectă interfață 

dintre sistemul sanitar și nevoile umane.

Dotare performantă, la standarde europene, 
accesibilă tuturor pacienților.

04
Campanii constante cu rol în creșterea informării 

04
Campanii constante cu rol în creșterea informării 

pacienților, a conștientizării importanței efectuării 
investigațiilor corecte și a tratamentelor 

personalizate. 



De ce Wellborn?
Pentru pacienți

01 Sistem privat complet, extrem de bine gândit 

Pentru pacienți

01 Sistem privat complet, extrem de bine gândit 
pentru a asigura toate serviciile medicale 
dedicate sănătății femeii și cuplului.

45% dintre
Medici ultraspecializați, cu bogată experiență prin 

cazuistica a mii de cazuri tratate cu succes! 
Coordonatori de programe, mereu alături de 

45% dintre
români

preferă să se 
trateze la o Coordonatori de programe, mereu alături de 

fiecare pacient în parte, ca o perfectă interfață 
dintre sistemul sanitar și nevoile umane.

trateze la o 
clinică privată.

03 Dotare performantă, la standarde europene, 
accesibilă tuturor pacienților.03

Campanii constante cu rol în creșterea informării 
Piața 

serviciilor Campanii constante cu rol în creșterea informării 
pacienților, a conștientizării importanței efectuării 

investigațiilor corecte și a tratamentelor 

serviciilor 
medicale 

crește cu 8-
10%/an.

De ce Wellborn?
pacienți

Sistem privat complet, extrem de bine gândit 

pacienți

Sistem privat complet, extrem de bine gândit 
pentru a asigura toate serviciile medicale 
dedicate sănătății femeii și cuplului. 15% dintre 

cuplurile din 

02
ultraspecializați, cu bogată experiență prin 
cazuistica a mii de cazuri tratate cu succes! 

Coordonatori de programe, mereu alături de 

cuplurile din 
România 
suferă de 

infertilitate02Coordonatori de programe, mereu alături de 
fiecare pacient în parte, ca o perfectă interfață 

dintre sistemul sanitar și nevoile umane.
Piața 

Dotare performantă, la standarde europene, 
accesibilă tuturor pacienților.

Piața 
serviciilor 
medicale 
private în 
România: 

04
Campanii constante cu rol în creșterea informării 

România: 
600-700 mil. E

04
Campanii constante cu rol în creșterea informării 

pacienților, a conștientizării importanței efectuării 
investigațiilor corecte și a tratamentelor 

personalizate. 



De ce Wellborn?
PentruPentru

01 Posibilitatea de conturare a unei cazuistici bogate 01 Posibilitatea de conturare a unei cazuistici bogate 
și nișate, în condiții de lucru excelente, 
beneficiind de dotare medicală optimă.

Capacitatea de a lucra într
multidisciplinară, ultraspecializată, având acces la 

03

multidisciplinară, ultraspecializată, având acces la 
informații, transfer de cunoștințe medicale. 

03 Condiții avantajoase de colaborare.

Suport constant în dezvoltarea  pe plan 
profesional, prin acces la seminarii și congrese profesional, prin acces la seminarii și congrese 

naționale și internaționale de specialitate, ca 
modalitate de formare continuă și specializare.

De ce Wellborn?
medicimedici

Posibilitatea de conturare a unei cazuistici bogate Posibilitatea de conturare a unei cazuistici bogate 
și nișate, în condiții de lucru excelente, 
beneficiind de dotare medicală optimă.

02Capacitatea de a lucra într-o echipă 
multidisciplinară, ultraspecializată, având acces la 02multidisciplinară, ultraspecializată, având acces la 

informații, transfer de cunoștințe medicale. 

Condiții avantajoase de colaborare.

04
Suport constant în dezvoltarea  pe plan 

profesional, prin acces la seminarii și congrese 04profesional, prin acces la seminarii și congrese 
naționale și internaționale de specialitate, ca 

formare continuă și specializare.



Rețeaua Medicală Wellborn
prin ochii pacienților noștriprin ochii pacienților noștri

Foarte buni medici, aparatura
moderna si super clinica.

There are many variations of 
passages of Lorem Ipsum 

available, but the majority 

moderna si super clinica.
Am facut toate analizele pe tot 
parcursul sarcinii! Recomand

Wellborn cu mare drag!

adevăr, sănătatea, așa cum 
trebuie să fie! Felicitări echipei

There are many variations of 
passages of Lorem Ipsum 

available, but the majority 

trebuie să fie! Felicitări echipei
Wellborn pentru lucrurile

minunate pe care le faceți!

Rețeaua Medicală Wellborn
prin ochii pacienților noștriprin ochii pacienților noștri

Dr. David BackO echipa de adevărați profesioniști
foarte atenți la nevoile pacienților

There are many variations of 
passages of Lorem Ipsum 

available, but the majority 

Dr. David Back
foarte atenți la nevoile pacienților
recomand cu încredere pe Dr. Gabi 

Mitroi.

available, but the majority 

Servicii de cea mai buna calitate,confort si

Dr. Aaron Monte

Servicii de cea mai buna calitate,confort si
atenție maxime.

Un plus fata de alte clinici private din 
Bucuresti!Personalul tânăr,gata in orice

secunda sa te ajute si sa te aline,iti oferăThere are many variations of 
passages of Lorem Ipsum 

available, but the majority 

secunda sa te ajute si sa te aline,iti oferă
un sprijin real in momentele dificile ale 
unei operații.Multe mulțumiri si mult

succes echipei !



ContactContact
WellbornWellborn

București: București: 
Wellborn Baneasa

Str. Brodina, nr. 3Str. Brodina, nr. 3

Wellborn Militari

Str. Dezrobirii, nr. 

www.wellborn.rowww.wellborn.ro

office@wellborn.ro

031/9105031/9105

Management: 

Silviu.predoi@wellborn.ro

Rețeaua Medicală Rețeaua Medicală 
WellbornWellborn

Târgoviște: 
Wellborn Baneasa

3, Sector 1

Târgoviște: 
Str. Benone Georgescu, nr. 12 A

www.clinica-promed.ro3, Sector 1

Wellborn Militari

Str. Dezrobirii, nr. 27-29, sector 6

www.wellborn.ro

www.clinica-promed.ro

targoviste@clinica-promed.ro

+40 245 620 088

Management: www.wellborn.ro

office@wellborn.ro

Management: 

Silviu.predoi@wellborn.ro

Silviu.predoi@wellborn.ro


