CENTRUM MEDYCZNE „ŻELAZNA” SP. Z O. O.
SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII
I KLINIKA POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII CMKP

MISJA

PERINATOLOGIA

W duchu ideałów św. Zofii kierujemy się

POŁOŻNICTWO

wiarą, nadzieją i miłością,
dając swe serce, wiedzę i doświadczenie

NEONATOLOGIA

pomagamy w poznaniu szczęścia
rodzicielstwa,
ofiarujemy ulgę w cierpieniu
i radość powrotu do zdrowia.

INTENSYWNA TERAPIA
NOWORODKA
GINEKOLOGIA

CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY MINISTERSTWA ZDROWIA
ISO 9001:2015
ISO 37001:2016 – SYSTEM ZARZĄDZANIA
ANTYKORUPCYJNEGO
SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU
SZPITAL BEZ BÓLU

III STOPIEŃ
REFERENCYJNOŚCI

KSZTAŁCENIE KADR MEDYCZNYCH/ROZWÓJ NAUKOWY
KSZTAŁCENIE REZYDENTÓW
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
PERINATOLOGIA/POŁOŻNICTWO
Cukrzyca, nadci nienie tętnicze, choroby wątroby, np. cholestaza
ciężarnych, choroby nerek, choroby autoimmunologiczne,
zagrożenie porodem przedwczesnym, niewydolno

ci nieniowo-

szyjkowa, przedwczesne odpływanie płynu owodniowego, patologia
łożyska, zaburzenia wzrastania płodu, konflikt serologiczny,
ciąże wielopłodowe.
Procedury indukcji porodu - cewniki Foleya, prostaglandyny,
oksytocyna amniocenteza.
Obroty zewnętrzne u pacjentek z położeniem miednicowym płodu.
ponad 6500 porod w

Szwy szyjkowe profilaktyczne i ratunkowe oraz pessary położnicze.

30% cię cesarskich

Zabiegi inwazyjnej diagnostyki prenatalnej m.in. amniopunkcja

centralny system nadzoru

z oceną kariotypu za pomocą mikromacierzy, amnioredukcja

kardiotokograficznego

w przypadku patologicznego wielowodzia, amnioinfuzja, kordocenteza.
Porody VBAC.

Fizjologiczne porody prowadzone samodzielnie przez położne.
Przyszpitalny Domu Narodzin.
Opieka fizjoterapeut w uroginekologicznych.
Opieka psychologiczna.

NEONATOLOGIA
INTENSYWNA TERAPIA NOWORODKA
Leczenie metodą selektywnego chłodzenia noworodk w
donoszonych.
Leczenie noworodk w urodzonych przedwcze nie i z zaburzeniami
wzrastania wewnątrzmacicznego.
Nowoczesne metody wentylacji mechanicznej. objęto ciowej
i ci nieniowej, w tym HIFO.
Nowoczesny sprzęt do wentylacji nieinwazyjnej.
Leczenie iNO.
Diagnostyka wad wrodzonych.
Badania obrazowe, w tym USG, echo serca i aEEG.

1000 leczonych noworodk w
ponad 400 wcze niak w
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KSZTAŁCENIE KADR MEDYCZNYCH/ROZWÓJ NAUKOWY
KSZTAŁCENIE REZYDENTÓW
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
GINEKOLOGIA
Zabiegi endoskopowe (laparoskopia, histeroskopia,
hydrolaparoskopia), operacje wykonywane drogą pochwową
oraz klasyczne zabiegi z dostępu brzusznego.
Zaawansowane małoinwazyjne metody endoskopowe w praktyce
leczenia niepłodno ci, mię niak w macicy, zaawansowanej
endometriozy i adenomiozy oraz nowotwor w narządu rodnego.
Zabiegi histeroskopowe w trybie hospitalizacji jednodniowej,
ponad 2000 operacji i zabieg w
tor wizyjny 3D zapewniający
doskonałą wizualizację pola
operacyjnego

diagnostyka niepłodno ci z wykorzystaniem hydrolaparoskopii
przezpochwowej (TVL) zapewniające kr tki czas hospitalizacji po
operacjach endoskopowych.
Zabiegi operacyjne zaburze

statyki narządu rodnego

z wykorzystaniem nowoczesnych system w terapeutycznych
oraz operacyjne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu
przy pomocy ta m podcewkowych (TVT, TOT).
Zaawansowane i nowatorskie zabiegi neuromodulacji krzyżowej
w leczeniu tzw. pęcherza nadreaktywnego i nietrzymania moczu
u kobiet.

ANESTEZJOLOGIA
4 sale operacyjne.
7 stanowisk intensywnego nadzoru.
7000 znieczule

rocznie.

Tytuł „Szpital bez b lu” - wprowadzenie najwyższych standard w
u mierzania b lu pooperacyjnego.

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
Przychodnia Specjalistyczna w. Zofii realizuje usługi medyczne

w ramach kontraktu z NFZ oraz prowadzi działalno

komercyjną.

Pełen zakres konsultacji z dziedziny:
perinatologii,
położnictwa,
ginekologii,
w tym ultrasonografii położniczej i ginekologicznej,

anestezjologii.
Prowadzimy także konsultacje z dziedziny neonatologii i pediatrii.
Zatrudniamy psycholog w, dietetyka, rehabilitant w dziecięcych,
rehabilitanta dla dorosłych, rehabilitantki zajmujące się zaburzeniami
mię ni dna macicy u kobiet, konsultant w laktacyjnych,

i innych specjalist w wielu dziedzin.
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KSZTAŁCENIE KADR MEDYCZNYCH/ROZWÓJ NAUKOWY
KSZTAŁCENIE REZYDENTÓW
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
DZIAŁALNO

NAUKOWA

Na terenie Centrum Medycznego "Żelazna" sp. z o. o. prowadzimy badania naukowe z zakresu
medycyny, nauki o zdrowiu oraz dyscyplin pokrewnych. Poprzez rozw j naukowy chcemy doskonali
wiedzę i umiejętno ci, aby codzienna pomoc, kt rą oferujemy naszym Pacjentom, była jeszcze
bardziej efektywna i skuteczna.
Naszym priorytetem są projekty badawcze realizowane w zespołach (także interdyscyplinarnych)
i we wsp łpracy z o rodkami w Polsce i zagranicą.
Nasze Centrum Naukowe wspiera wszystkich pracownik w, kt rzy chcą rozwija się naukowo oferując
pomoc merytoryczną oraz organizacyjną związaną z poruszaniem się w obszarze bada , praktyk
publikacyjnych i awans w naukowych.
Działalno

naukowa opiera się w gł wniej mierze na wsp łpracy z Centrum Medycznym Kształcenia

Podyplomowego, kt rego trzy jednostki funkcjonują na terenie CMŻ. Dzięki tej wsp łpracy możemy
realizowa następujące obszary działa :
działalno

dydaktyczna;

działalno

naukowa;

kształcenie podyplomowe;
kursy specjalizacyjne z zakresu położnictwa i ginekologii;
kursy doskonalące z zakresu perinatologii i andrologii;
zaplecze do bada

naukowych.

I KLINIKA POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII CMKP
Praca naukowa zespołu Kliniki skupia się na 8 gł wnych obszarach badawczych realizowanych
w ramach 12 projekt w.
Funkcjonowanie i patologia łożyska.
Patologia ciąży ze szczeg lnym uwzględnieniem otyło ci, krwotok w i gospodarki żelaza
w

organizmie kobiety.

Mechanizmy regulujące wzrost mię niak w macicy.
Mechanizmypsychologiczne i biochemiczne stresu i libido w r żnych grupach kobiet.
Uroginekologia ze szczeg lnym uwzględnieniem zaburze

statyki narządu rodnego.

Nieprawidłowo ci onkologiczne w obrębie szyjki macicy.
Badania ankietowe w tematyce ewaluacji poziomu kształcenia i opinii rodowiska medycznego
w szczeg lnych sytuacjach klinicznych.
Zaawansowane badania genetyczne i biologii molekularnej nad procesami rozrodu człowieka.
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KSZTAŁCENIE REZYDENTÓW
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

ZAKŁAD ZDROWIA PROKREACYJNEGO
Badania prowadzone w ramach Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego skupione są wok ł czterech obszar w
tematycznych:
Aspekty fizjologiczne i patofizjologiczne wpływające na przebieg ciąży oraz wyniki okołoporodowe,
r wnież w ciążach mnogich.
Analiza czynnik w wpływających na obniżenie potencjału płodno ci u kobiet.
Okre lenie czynnik w hormonalnych i rodowiskowych wpływających na potencjał płodno ci
u mężczyzn.
Badania związane z epidemią COVID-19 – PregMind.
Na szczeg lną uwagę zasługują projekty:
Jawne lub nieujawnione kryteria niewydolno ci łożyskowej w niewyselekcjonowanej populacji
ciężarnych w p

nej ciąży: wieloo rodkowe randomizowane badanie kliniczne z grupą kontrolną.

Por wnanie oceny ultrasonograficznej zmian endometriozy głęboko naciekającej oraz zmian
niesklasyfikowanych w obrębie miednicy małej z zastosowaniem dopochwowo żelu, jako kontrastu,
z oceną kliniczną podczas laparoskopii.
Wpływ optymalizacji temperatury spermatogenezy na jako

nasienia i płodno

męską

– badanie pilotażowe.
Risk factors for anxiety and depression among pregnant women during the COVID-19 pancemic
– a web-nased cross-sectional survey study.
Czynniki ryzyka lęku i depresji kobiet w ciąży w trkacie prandemii COVID-19 – przekrojowe
internetowe badanie ankietowe.
ZAKŁAD POŁOŻNICTWA
W Zakładzie Położnictwa prowadzone są badania w obszarze zdrowia kobiety i naturalnych
mechanizm w zachodzących w okresie okołoporodowym.
Gł wne nurty bada

to opieka okołoporodowa, praktyki położnych oraz laktacja. Jest to miejsce

rozwoju naukowego położnych, kt re mogą realizowa swoje badania także w interdyscyplinarnych
zespołach badawczych.
Więcej informacji na temat działalno ci naukowej znajduje się na stronie internetowej:
www.nauka.szpitalzelazna.pl

5

SYSTEM ZARZĄDZANIA
Zintegrowany system zarządzania jako cią
Podejmujemy działania z zakresu zarządzania mające wpływ
na jako

realizowanych wiadcze

medycznych, wzrost

bezpiecze stwa, zadowolenia pacjent w i ich rodzin
oraz profesjonalizm kadry medycznej i niemedycznej
zatrudnionej w Centrum Medycznym „Żelazna”.
System ten oparty jest na:
realizacji 10 krok w do udanego karmienia piersią - tytuł
„Szpitala Przyjaznego Dziecku”, przyznany przez UNICEF
i WHO;
obowiązujących standardach akredytacyjnych, za kt rych
wdrożenie Szpitalowi przyznano certyfikat akredytacyjny
Centrum Monitorowania Jako ci w Ochronie Zdrowia;
standardach u mierzania b lu pooperacyjnego opracowanych
przez Polskie Towarzystwo Badania B lu, Polskie
Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Chirurg w Polskich oraz Polskie Towarzystwo
Ginekologiczne - certyfikat „Szpital bez b lu”;
normie ISO 9001:2015 – system zarządzania jako cią, oparty
na zarządzaniu procesowym oraz na koncepcji
systematycznego podej cia do ryzyka;
normie ISO 37001:2016 – system zarządzania
antykorupcyjnego. Przyznany Sp łce przez Polskie Centrum
Bada

i Certyfikacji certyfikat potwierdza wdrożenie dobrych

praktyk kontroli oraz przeciwdziałania korupcji uznanych
międzynarodowo.

PRACOWNIK
Szkolenia z obszaru komunikacji wewnętrznej/w kontakcie
z pacjentem.
Merytoryczne szkolenia wewnętrzne dla personelu
medycznego.
Wsparcie Pełnomocnika ds. praw pacjenta w sytuacjach
trudnych i w kontakcie z pacjentem.
Badania satysfakcji pracownik w.
Gazetka wewnętrzna Zo ka.
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SYSTEMY MOTYWACYJNE FINANSOWE
Budżet szkoleniowy na szkolenia merytoryczne
i z zakresu kompetencji miękkich.
Premie motywacyjne uznaniowe (powiązane z wynikami
ekonomicznymi), uwzględniające skuteczno i efektywno
pracy.
Nagrody przyznawane raz w roku, wręczane podczas
spotka integracyjnych.

SYSTEMY MOTYWACYJNE POZAFINANSOWE
Preferencyjne ubezpieczenie na życie.
Karta Multisport.

·

Preferencyjne ceny bada
dla pracownik w.

laboratoryjnych

Wsp łfinansowanie bada

profilaktycznych pracownikom.

Spotkania integracyjne.
Pielęgnacyjna wyprawka porodowa.
Dodatek urlopowy.
Partycypacja w zarządzaniu np. poprzez członkostwo
w zespołach problemowych.
Indywidualny system oceny pracowniczej.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA/PUBLIC RELATIONS
Dni otwarte, eventy, promocje dla pacjent w.
Facebook / YOUTUBE.
Blog medyczny.
Wsp łpraca z mediami.
Działalno

społeczna:

Akcja Zosta

Mikołajem.

Pomoc osobom bezdomnych.
Zbi rki odzieży.

CENTRUM MEDYCZNE "ŻELAZNA" SP. Z O.O.
UL. ŻELAZNA 90, 01-004 WARSZAWA
/22/ 25 59 800, WWW.SZPITALZELAZNA.PL
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