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Będziemy się bić o pierwsze miejsce
Ten sukces, to ukoronowanie wielu lat ciężkiej pracy wszystkich osób pracujących w szpitalu mówi Monika Przybyłkowska, ginekolog ze Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny w
Warszawie.
Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny zajmując czwarte miejsce w Polsce znalazł się w ścisłej czołówce
najlepszych placówek medycznych z oddziałem ginekologii wg. Rankingu Szpitali i Oddziałów Szpitalnych
zorganizowanym przez tygodnik "Wprost". Wysoko ocenione zostało leczenie zmian w piersi, leczenie
zmian w szyjce macicy, wypadania żeńskich narządów płciowych, nietrzymania moczu oraz leczenie
mięśniaków i innych zmian w trzonie macicy (odpowiednio 3 i 4 miejsce wg. punktacji). Opublikowany
ranking, opracowany przez Centrum Konsultacyjne Medical Ranking wydawnictwa Termedia (od ponad 10
lat zajmującego się oceną jakości usług medycznych w Polsce), ma pomóc pacjentom w ocenie poziomu
usług medycznych w konkretnych placówkach
służby zdrowia.
- Niezmiernie cieszymy się, że wieloletnie doświadczenie naszych lekarzy oraz wieloletnia troska o naszych
pacjentów zostały zauważone i docenione. Oddział Ginekologii Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny
niesie pomoc kobietom zarówno w przypadkach schorzeń dotyczących wieku rozwojowego, dojrzałego,
patologii przekwitania jak i schorzeń wieku pomenopauzalnego. Znakomita kadra oraz najnowszej
generacji aparatura umożliwia nam przeprowadzanie skomplikowanych operacji chirurgicznych w sposób
minimalnie inwazyjny, bez pozostawiania rozległych blizn. Staramy się, aby pobyt w Szpitalu był możliwie
najkrótszy, a nasze pacjentki mogły jak najszybciej wrócić do pełnej aktywności życiowej oraz zawodowej.
Na oddziale zapewniamy także pełne leczenie (wraz z chemioterapią) kobiet ze zdiagnozowanym
nowotworem narządu rodnego. Z sukcesem prowadzimy leczenie onkologiczne kobiet będących w ciąży.
Ważna jest dla nas każda pacjentka. – powiedział dr n. med. Leszek Gmyrek, Lekarz Kierujący Oddziałem
Ginekologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny.
Szpital im. Świętej Rodziny SPZOZ to dynamicznie rozwijający się nowoczesny, wielodyscyplinarny ośrodek
medyczny zajmujący problemami zdrowia rodziny. Szpital realizuje kompleksowe świadczenia medyczne w
zakresie proﬁlaktyki, leczenia
i rehabilitacji chorób kobiecych, sprawowania opieki nad matkami i ich dziećmi w okresie okołoporodowym
oraz pediatrii, chirurgii onkologicznej wraz z chemioterapią i diagnostyki.
Pracownicy placówki dokładają wszelkich starań, aby powrót do zdrowia przebiegał w przyjaznej
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atmosferze, z zapewnieniem intymności, godności i poszanowania praw pacjentek, ich dzieci i rodzin. W
2007 r. placówka wyróżniona została tytułem "Szpital Przyjazny Dziecku", a w 2009 roku została ﬁnalistą
rankingu „Bezpieczny Szpital.” Wysoką klasę usług świadczonych
przez Szpital potwierdza uzyskany w 2008 roku certyﬁkat jakości ISO, dostosowany do znowelizowanej
normy PN EN ISO 9001:2009 oraz Certyﬁkat Akredytacyjny nadany przez Centrum Monitorowania Jakości w
Ochronie Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia, potwierdzający spełnianie standardów jakości w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie.
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