ZARYS HISTORII SZPITALA ŚW. ZOFII
Początek działalności Szpitala w zaborze rosyjskim,
okres międzywojenny, II Wojna Światowa
1912
Styczeń
20

Staraniem doktora Stanisława Zaborowskiego został oddany do użytku ufundowany przez Leona Goldstanda i zarząd miasta: Miejski Zakład Położniczy
im. św. Zofii przy ul. Żelaznej 88 – pierwszy publiczny szpital położniczy w Warszawie. Był to jednopiętrowy budynek przygotowany dla 36 pacjentek. Na jego
terenie działała Warszawska Miejska Szkoła Położnych (przeznaczona dla 40 słuchaczek), w której kształcono personel dla Szpitala.

1921-1922
Dobudowane zostało drugie piętro, co zwiększyło liczbę łóżek do 76 położniczych i 7 izolacyjnych.

1935
Został uruchomiony oddział ginekologiczny (10 łóżek). Od tej pory Szpital nosił nazwę: Miejski Zakład Ginekologiczno – Położniczy im. św. Zofii.
Po odejściu doktora Zaborowskiego na emeryturę, Dyrektorem Szpitala został dr med. Marian Porajski.

1937
W ramach 241 naukowego posiedzenia Warszawskiego Towarzystwa Ginekologicznego uroczyście obchodzono 25-lecie istnienia Szpitala.

1938
Ordynatorami Szpitala zostali:
• dr med. Karol Łuniewski (ginekolog-położnik),
• dr med. Wacław Lubczyński (pediatra).

1939

Wybuch II Wojny Światowej zastał Szpital tuż po remoncie. Natychmiast przekształcono go w szpital wojskowy dla rannych z odcinka frontu Gorce – Wola.
W dniu 14 września 1939 r. został zbombardowany (mimo wyraźnych znaków Czerwonego Krzyża na dachu). Na początku października uszkodzenia zostały
naprawione i placówka dalej funkcjonowała, już pod niemiecką okupacją.

1940
Dyrektorem Szpitala został doc. Henryk Gromadzki. Szpital znajdował się na terenie Getta Warszawskiego, choć formalnie był z niego wyłączony i pełnił funkcję
szpitala wojskowego.

1942
Zamknięcie Szpitala. Latem w budynku szpitalnym otwarty został szpital więzienny Pawiaka, a po kilku miesiącach przekształcono go w koszary żandarmerii
niemieckiej ( do połowy stycznia 1945 roku).

Działalność Szpitala w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Styczeń
17

Szpital został przejęty przez polskie władze wojskowe i pozbawiony imienia patronki.

1945 – 1946
Początkowo Szpital był Centralnym Szpitalem Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego, potem Centralnym Szpitalem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a
po otwarciu szpitala przy ul. Wołoskiej – Wojskowym Szpitalem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Był placówką wieloprofilową i dysponował 350
łóżkami. W jego skład wchodziły następujące jednostki:
• Komenda szpitala;
• Oddział wewnętrzny;
• Oddział ogólnochirurgiczny;
• Oddział chirurgii urazowej;
• Oddział położniczy;
• Oddział chorób kobiecych;
• Oddział chorób skórno – wenerycznych;
• Oddział oczny;
• Oddział otolaryngologiczny;
• Gabinet rentgenologiczny;
• Gabinet stomatologiczny;
• Laboratorium;
• Izba przyjęć;
• Apteka;
• Oddział gospodarczy;
• Świetlica.
Dyrektorami w tym okresie byli dr Wolf Liberman i – przez krótki czas w zastępstwie W. Libermana – Adolf Likier.

1956

Maj
15

Szpital oddano miastu i po dwóch tygodniach przygotowań otwarto jako Miejski Szpital Ginekologiczno – Położniczy. Dyrektorem i ordynatorem oddziału
ginekologicznego został dr med. Bolesław Pawlak, a ordynatorem oddziału położniczego – Jan Mazurek.
Początkowo Szpital miał 125 łóżek, a z czasem liczba ta wzrosła do 206.

1960 - 1961
Remont i przebudowa Szpitala, na potrzeby którego zaadaptowano sąsiedni budynek gospodarczy, dotychczas użytkowany m.in. na garaże, magazyny, składy,
stolarnię i świetlicę. Umieszczono tam pracownie: analityczną, histopatologiczną, bakteriologiczną, aptekę, warsztaty i administrację. Pozwoliło
to na zwiększenie liczby łóżek i usprawniło funkcjonowanie Szpitala.

1965 – 1966
Obowiązki Dyrektora pełnił dr Witold Szczytnicki.

1966 – 1968
Obowiązki Dyrektora pełnił dr Piotr Szarejko.

1968
Dyrektorem został dr Janusz Ćwikliński, a stanowisko ordynatora, po odejściu dr Mazurka, objął na krótko dr med. Karol Getta, a następnie dr med. Janusz
Płoński, który w latach 1972 – 1974 pełnił również funkcję Dyrektora Szpitala.

1972 – 1974
Po generalnym remoncie Szpital został włączony w strukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej Warszawa - Ochota. Dobudowano wewnętrzne skrzydło, a duże
20-osobowe sale przekształcono w mniejsze: 4 i 6 osobowe. Szpital miał 127 łóżek dla kobiet i 45 dla noworodków.

1974
Stanowisko Dyrektora zostało zamienione na Naczelnego Lekarza, którą to funkcję objął dr med. Andrzej Kulik, powołany jednocześnie na stanowisko
ordynatora.

1986

Grudzień
26

W Szpitalu gościł ks. Prymas Józef Glemp. Kilka tygodni później, na początku 1987 roku, Szpital otrzymał w darze od Ojca Świętego Jana Pawła II ultrasonograf
firmy Toshiba

1987
Uroczyście obchodzono 75-lecie Szpitala. Wielu pracowników otrzymało odznaczenia państwowe, resortowe i odznaki „Zasłużony dla m. st. Warszawy”.

1988
Szpital otrzymał odznakę „Za zasługi dla Warszawy”.

NAJNOWSZA HISTORIA SZPITALA
1992
Styczeń
1

Szpital został wyłączony ze struktury ZOZ Warszawa – Ochota i bezpośrednio podporządkowany Wojewodzie Warszawskiemu.
Dyrektorem, w wyniku konkursu, został dr n. med. Wojciech Puzyna.

Maj
15

Decyzją Wojewody Szpitalowi przywrócono imię patronki i nadano nazwę:
„Szpital Położniczo – Ginekologiczny św. Zofii w Warszawie”. Z tej okazji odbyła się uroczystość z udziałem zaproszonych gości i pracowników, liturgii
przewodniczył Kanclerz Kurii Metropolitarnej ks. Zdzisław Król.

Maj
19

W Szpitalu odbył się pierwszy poród rodzinny, uruchomiono dwie dwułóżkowe sale w systemie rooming-in.

Czerwiec

Pod kierunkiem konsultantów z grupy doradczej „Ekor S.A.” odbyła się w Ryni pierwsza, trzydniowa sesja strategiczna dla kadry kierowniczej.
Została sformułowana „Misja Szpitala”.

Grudzień
26

Z okazji świąt Bożego Narodzenia Szpital ponownie odwiedził ks. Prymas Józef Glemp.

1993
Sierpień

Remont Szpitala – zmodernizowano m.in. łazienki dla pacjentek, kuchenki oddziałowe i brudowniki. Powstała sala konferencyjna. Liczba łóżek zmalała do 106.

Wrzesień
1

Po przejściu na emeryturę dr med. Andrzeja Kulika, w drodze postępowania konkursowego na stanowisko ordynatora Oddziału Położniczo –Ginekologicznego,
został powołany dr med. Bogumił Paweł Siekierski.
Na terenie Szpitala rozpoczęła działalność Wojewódzka Poradnia Rodzinna.

Listopad
3

Rozpoczęła działalność Fundacja dla Szpitala Położniczo – Ginekologicznego św. Zofii w Warszawie.

1994
Maj

W darze od Francji, Szpital otrzymał laparoskop firmy STORZ. W uroczystości przekazania urządzenia uczestniczyli m.in. Ambasador Francji Daniel Conteney
i Minister Zdrowia Ryszard Jacek Żochowski.

Grudzień
22

Szpital otrzymał „Złotego Bociana” – wyróżnienie miesięcznika „Twoje Dziecko” dla jednego z najlepszych oddziałów położniczych w Polsce.
Szpital zajął II miejsce (wraz z siedmioma innymi placówkami z całego kraju) w ogólnopolskiej akcji „Gazety Wyborczej” „Rodzić po ludzku”. Indywidualne
wyróżnienia otrzymały: dr Ewa Obermajer – pediatra i mgr Ewa Marciniak – położna.

1994 - 1995
Szpital uczestniczył w rocznym programie Unii Europejskiej „Quality assessment and quality improvement in health care”. Czworo pracowników Szpitala odbyło
staże w Belgii, a następnie kontynuowało pracę pod kierunkiem zagranicznych specjalistów w Warszawie.

1995
Luty
16

Szpital został wyróżniony plakietką UNICEF i WHO „Szpital Przyjazny Dziecku” za realizację 10 kroków do udanego karmienia piersią. W uroczystości wręczenia
tego certyfikatu jakości uczestniczyło wielu gości honorowych z Prezydentem Warszawy Marcinem Święcickim na czele.

Kwiecień
4

Podpisano porozumienie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego – na terenie Szpitala powstał „Zespół dydaktyczny ds. szkolenia lekarzy
medycyny rodzinnej CMKP i Szpitala św. Zofii”. Oddelegowanym na stałe nauczycielem akademickim CMKP w Szpitalu został prof. dr hab. med. Janusz
Kretowicz.

Wrzesień
12

Remont Szpitala – zmodernizowano m.in. Blok Operacyjny (powstała trzecia sala operacyjna). Szpital liczył 102 łóżka dla pacjentek i 52 dla noworodków (razem
z siedmioma inkubatorami).

Październik

Grudzień
28

Pracownicy i ich rodziny (łącznie około 80 osób) wzięli udział w dziesięciodniowej autokarowej wycieczce do Wenecji, Rzymu, Pizy, Florencji i Wiednia.

Szpital zajął I miejsce (wraz z pięcioma innymi placówkami z całego kraju) w ogólnopolskiej akcji „Gazety Wyborczej” „Rodzić po ludzku”. Indywidualne
wyróżnienie otrzymała Barbara Moniak – położna.

1995 - 1996
Szpital uczestniczył w rocznym programie Unii Europejskiej “Financial Management of Health Care Institutions and methods of payment”. Ze Szpitalem
współpracował brytyjski konsultant Michael Forrer. Dyrektor i Główna Księgowa odbyli staż szkoleniowy w Manchesterze.

1996
Październik
Grudzień
13

Pod kierunkiem konsultantów z grupy doradczej „Ekor S.A.” odbyła się w Ryni druga, trzydniowa sesja strategiczna dla kadry kierowniczej. Wypracowano cele
strategiczne na następne trzy lata.
Szpital został zarejestrowany w Sądzie Gospodarczym jako pierwsza w Warszawie jednostka samodzielna.

1997
Kwiecień
3

Między Wojewodą Warszawskim a Szpitalem została podpisana „Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych”.

Maj
15
Sierpień

Uroczyście obchodzono 85-lecie Szpitala.

Remont Szpitala – zmodernizowano m.in. Blok Porodowy, który po remoncie w całości mieścił się na parterze, a do jego dawnych pomieszczeń na II piętrze
został przeniesiony Oddział Neonatologiczny.

1998
Kwiecień
8

Na podstawie oceny, dokonanej ponownie przez międzynarodową komisję, Szpital utrzymał certyfikat „Szpital Przyjazny Dziecku”.

1999
Styczeń
1

Organem założycielskim Szpitala z mocy prawa stała się Rada Powiatu Warszawskiego. Finansowanie usług medycznych przejęły Kasy Chorych.

Luty
5

Na podstawie oceny dokonanej przez Regionalnych Koordynatorów Programu Poprawy Opieki Perinatalnej, Szpital otrzymał status ośrodka referencyjnego
II° w zakresie perinatologii.

Wrzesień
11

Z oficjalną wizytą przyjechali do Szpitala Prezydent Republiki Mali Alpha Oumar Konare wraz z małżonką Adame Ba Konare i córką Kadiatou - urodzoną
„na Żelaznej” w 1972 roku (państwo Konare studiowali wtedy w Warszawie).

Listopad

Pod kierunkiem konsultantów z grupy doradczej „Ekor S.A.” odbyła się w Ryni trzecia, trzydniowa sesja strategiczna dla kadry kierowniczej.

2000
Styczeń
10

Decyzją Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, po przeprowadzonej, przez czterech wizytatorów, w dniach 22-23.11.1999 r. ocenie,
spełniając wymogi akredytacyjne w 83 %, Szpital otrzymał trzyletni Certyfikat Akredytacyjny.

Styczeń
19

Luty
21

Marzec
3

Maj
15

Grudzień
30

Decyzją Rady Powiatu Warszawskiego Szpital zmienił nazwę na: „Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie”. Zakres świadczonych usług został rozszerzony o
chirurgię i urologię. Pojawili się pierwsi pacjenci – mężczyźni.

W darze od gminy Warszawa – Centrum Szpital otrzymał nowoczesny mammograf firmy Philips.

Z udziałem Prezydenta Warszawy Pawła Piskorskiego i wielu innych gości honorowych odbyła się uroczystość wręczenia Szpitalowi Certyfikatu
Akredytacyjnego.

Na II piętrze Szpitala została uroczyście oddana do użytku i poświęcona przez ks. infułata Zdzisława Króla Kaplica Szpitalna.

Szpital otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskiej akcji „Gazety Wyborczej” „Rodzić po ludzku”. Indywidualne wyróżnienie otrzymała Małgorzata Gierada – Radoń
– położna.

2001

Kwiecień
7

W obecności Ministra Zdrowia Grzegorza Opali i reprezentującej Premiera RP minister Teresy Kamińskiej, po przeprowadzonej przez audytorów RWTÜV
w dniach 16-07.02.2001 r. ocenie, jako pierwszy publiczny zakład opieki zdrowotnej w Polsce, Szpital otrzymał Międzynarodowy Certyfikat Jakości ISO 9002.
Uroczystość z udziałem licznych gości i pracowników odbyła się w Hotelu „Mercure – Fryderyk Chopin”.

Maj
15

Premier RP wręczył przedstawicielom Szpitala – Laur Jerzego Buzka 2001 – jako symboliczny akt podziękowania dla zespołu pracowników za jego wyjątkowe
dokonania. Uroczystość odbyła się w Kancelarii Premiera. Uczestniczyli w niej przedstawiciele publicznych instytucji, które uzyskały certyfikaty z serii
ISO 9000.

Grudzień
31

Szpital zakończył rok rekordową liczbą wykonanych świadczeń medycznych: 7118 leczonych pacjentek, 3645 porodów, 760 operacji, 1164 zabiegów.
Szpital uzyskał także rekordowe przychody 16.675.271,66 zł i zysk (netto) w wysokości 501.493,83 zł.
Trwała budowa parkingu oraz rozbudowa i modernizacja zaplecza gospodarczego Szpitala (przygotowania do certyfikatu ISO 14001).

2002
Luty
22

Szpital został wyróżniony tytułem „Placówka Medyczna Przyjazna Pacjentowi” przez Światową Fundację Zdrowie-Rozum-Serce. Uroczystość odbyła się
w Filharmonii Narodowej w obecności Marszałka Senatu prof. Longina Pastusiaka i wielu innych ważnych osobistości.

Maj
16

Warszawskie Towarzystwo Ginekologiczne odbyło posiedzenie poświęcone działalności Szpitala. Referaty wygłosili Dyrektor Szpitala Wojciech Puzyna
oraz Główni Konsultanci – B. P. Siekierski, J. Baszczeska i M. Muszyński.

Maj
18

Podczas uroczystych obchodów 90-lecia istnienia, Szpital został wyróżniony medalem pamiątkowym „IV Wieków Stołeczności Warszawy”. 15 pracowników
otrzymało złote (5), srebrne (7) i brązowe (3) krzyże zasługi.

Wrzesień
23

Dyrektor Szpitala Wojciech Puzyna otrzymał tytuł „Menadżer Roku 2002 w Ochronie Zdrowia” – za trud kontynuacji. Uroczystość odbyła się w Sejmie RP,
a wyróżnienie wręczał Minister Zdrowia Mariusz Łapiński.

Wrzesień
30

Na terenie Szpitala odbyły się ćwiczenia ewakuacji z udziałem 5 jednostek Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego i Straży Miejskiej.

Październik
5

Na terenie Szpitala odbył się „Dzień Otwarty” – spotkanie osób zainteresowanych działalnością Szpitala z lekarzami, położnymi i przedstawicielami szkół
rodzenia. Przybyło około 250 osób.

Październik
17

Pod kierunkiem konsultantów z grupy doradczej „EKOR S.A.” odbyła się w Otwocku czwarta, trzydniowa sesja strategiczna kadry kierowniczej Szpitala.

Październik
27

Miasto Stołeczne Warszawa stało się z mocy prawa organem założycielskim Szpitala.

Listopad
4–5

Wizytatorzy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ponownie dokonali oceny Szpitala pod kątem zgodności ze standardami akredytacyjnymi.

Grudzień
20

Decyzją Rady Akredytacyjnej Szpital ponownie otrzymał trzyletni Certyfikat Akredytacyjny (wymogi akredytacyjne spełnione w 86%).

2003
Czerwiec
16

Prof. Krystyna Lisiecka z TUV CERT przeprowadziła planowany audyt nadzoru. Ważność certyfikatu ISO 9002 została potwierdzona na okres do 14.12.2003 r.

Listopad
18 - 19

W związku z wygaśnięciem ważności certyfikatu dla istniejącego w Szpitalu systemu zarządzania świadczeniami medycznymi, audytorzy RWTÜV przeprowadzili
audyt recertyfikacyjny systemu, badający jego zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2000 / EN ISO 9001:2000. Audyt potwierdził zgodność systemu
z wymaganiami i na tej podstawie RWTÜV przyznało Szpitalowi kolejny certyfikat, ważny do 18.02.2007 r.

Grudzień
6

Szpital uzyskał tytuł Laureata VI edycji Mazowieckiej Nagrody Jakości w kategorii średnich i małych polskich usługowych organizacji publicznych zatrudniających
do 250 osób. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w salach Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie.

Grudzień
22

Podczas corocznego spotkania wigilijnego dla pracowników Szpitala odbyło się z uroczyste uruchomienie nowej windy (po 92 latach funkcjonowania Szpitala
wreszcie można się do niego dostać bez chodzenia po schodach). Gościem honorowym uroczystości był Piotr Pawłowski – jeżdżący na wózku inwalidzkim
Prezes Stowarzyszenia „Integracja”.

Grudzień
31

Kuchnia szpitalna została zlikwidowana. Po przetargu firma DUSSMANN rozpoczęła dostarczanie posiłków dla pacjentek i pracowników Szpitala.
Szpital zakończył rok rekordową liczbą wykonanych świadczeń medycznych – 7134 leczonych pacjentek, 3778 porodów, 901 operacji, 1399 zabiegów. Uzyskał
także rekordowe przychody – 19.153.03, 48 zł i zysk (netto) w wysokości 1.544.356, 53 zł.

2004
Styczeń
30

Szpital został wpisany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, (XIX Wydział KRS) do Krajowego Rejestru Sądowego Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
pod numerem KRS: 0000191792.

Marzec
5

Oddano do użytku wyremontowaną i zmodernizowaną Izbę Przyjęć.

Maj
17

Z okazji Imienin Patronki Szpitala odbyła się uroczystość z udziałem m.in. Przewodniczącego Rady m. st. Warszawy Jana Marii Jackowskiego i zastępcy
Prezydenta Miasta Władysława Stasiaka. W czasie spotkania, z rąk prof. Krystyny Lisieckiej (TÜV CERT), reprezentująca Szpital dr Anna Radzikowska odebrała
wznowiony Certyfikat ISO 9001. Z okazji Święta Szpitala 42 pracowników otrzymało doroczne nagrody i wyróżnienia.

Październik
25

W Zielonce koło Warszawy odbyła się sesja szkoleniowa dla kadry kierowniczej Szpitala na temat procesowego zarządzania jakością w Szpitalu Specjalistycznym
Św. Zofii.

Październik
26

W „Rzeczpospolitej” został opublikowany, przygotowany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Ogólnopolski Ranking Szpitali 2004.
W kategorii „Najlepszy monospecjalistyczny szpital publiczny w Polsce” Szpital św. Zofii zajął III miejsce. Dyplom wręczył Minister Zdrowia – Marek Balicki.

Grudzień
1

W Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyła się wielka Gala Integracji oraz rozstrzygnięcie konkursu „Warszawa bez barier”. Szpital
św. Zofii otrzymał nagrodę za nowatorskie rozwiązania architektoniczne dla osób niepełnosprawnych w kategorii: „Obiekty wybudowane lub dostosowane
przed rokiem 2003 w tym obiekty historyczne”.

Grudzień
20

O godzinie 9.15, 9.16, 9.17 urodziły się drogą cięcia cesarskiego (w 34 tygodniu ciąży) trojaczki – Magda (1920g), Marta (1850g) i Michał (1350 g).

Grudzień
22

Tego dnia odbyło się spotkanie wigilijne pracowników Szpitala połączone z zakończeniem kolejnego etapu modernizacji Szpitala oraz uroczystym pożegnaniem
Pana Stefana Szeląga – konserwatora/ślusarza, który przepracował w Szpitalu prawie 40 lat. W uroczystości udział wzięli: Prezes Narodowego Funduszu
Zdrowia – Jerzy Miller, Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej – Aurelia Ostrowska, Z-ca Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej – Andrzej Jackowski, Z-ca Burmistrza
Gminy Ursus – Wiesław Krzemień, Dyrektor Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego – Michał Targowski.

2005
Styczeń
17

Trojaczki urodzone w grudniu zostały wypisane do domu. Pożegnanie uświetnili swoją obecnością Prezydent m.st. Warszawy – Lech Kaczyński oraz Dyrektor
Biura Polityki Zdrowotnej – Aurelia Ostrowska.

Czerwiec
16 – 18

Pod kierunkiem konsultantów z firmy „Kontekst HR” odbyła się kolejna sesja strategiczna pracowników Szpitala. Warsztaty miały na celu ustalenie celów
strategicznych Szpitala na kolejne trzy lata.

Czerwiec
23

Dyrektor Szpitala odebrał z rąk Jolanty Kwaśniewskiej wyróżnienie dla Szpitala: „Ośrodek Przyjazny Kobiecie”. Nagroda została przyznana przez czytelniczki
magazynu „Twój Styl”.

Wrzesień
10

Szpital uczestniczył w zorganizowanym przez Biuro Polityki Zdrowotnej Warszawskim Spotkaniu Rodzinnym, którego celem było propagowanie abstynencji
podczas ciąży.

Wrzesień
15

W programie powszechnych przesiewowych badan słuchu u noworodków Szpital przebadał milionowe dziecko!

Październik
18

W ogólnopolskim rankingu „Rzeczpospolitej” w kategorii: „Szpitale Publiczne Monospecjalistyczne” Szpital znalazł się na V miejscu – najwyżej wśród szpitali
położniczo – ginekologicznych w Polsce.

Grudzień
10

Decyzją Rady Akredytacyjnej Szpital otrzymał ponownie trzyletni Certyfikat Akredytacyjny. Audyt został przeprowadzony w dniach:14 i 15 listopada.
Szpital spełnił wymagania akredytacyjne w 90%.

Grudzień
21

W nowej, jeszcze nie wykończonej sali konferencyjnej na poddaszu, odbyło się spotkanie wigilijne pracowników Szpitala.

Grudzień
31

Szpital zakończył rok kolejnym rekordem: 4071 porodów, 984 operacji, 1162 zabiegów.

2006
Marzec
10

Na strychu Szpitala zostały uruchomione pomieszczenia administracyjne, w tym gabinet Dyrektora, sekretariat i sala konferencyjna – dzięki temu uzyskano
dodatkowe pomieszczenia na sale łóżkowe dla pacjentek.

Marzec
13

Dzięki uzyskaniu odpowiedniej wielkości i standardu sali konferencyjnej, powstała na teranie Szpitala Szkoła Rodzenia „Zosieńka”. W pierwszym kursie, który
rozpoczął się 13 marca, wzięło udział 8 par.

Marzec
29

W nowej sali konferencyjnej odbyła się międzynarodowa konferencja szkoleniowa. Do udziału w niej zostali zaproszeni: profesor Paul J. Weinbaum M.D. MS
z Emory Universyty Atlanta USA oraz Michael Forrer B. Sc. MHSM Dip. HSM z Wielkiej Brytanii. Wykład na temat: „Niektóre nowe technologie i kierunki
rozwoju chirurgii ginekologicznej” wygłosił także dr n. med. B. Paweł Siekierski.

Maj
13

Z okazji Imienin Patronki Szpitala odbył się piknik rodzinny w Klubie "Galop" w Zielonce. 30 pracowników Szpitala otrzymało wyróżnienia i nagrody.

Maj
15

W dniu Imienin Zofii, z udziałem Jerzego Owsiaka odbyła się uroczystość nadania Oddziałowi Wcześniaków i Patologii Noworodka imienia Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.

Czerwiec
9

Położne ze Szpitala zorganizowały ogólnopolską konferencję na temat: „Nowe spojrzenie na poród. Wyzwolenie potencjału rodzącej w porodzie szpitalnym”,
która spotkała się z dużym zainteresowaniem środowisk medycznych.

Czerwiec
12

W podziękowaniu za okazaną pomoc i wkład w rozwój Szpitala po raz pierwszy zostały przyznane honorowe tytuły "Przyjaciel Szpitala św. Zofii w Warszawie".
Wśród wyróżnionych Instytucji znalazły się Ambasada Francji w Polsce, Bank BPH S.A., Fundacja dla Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie, Fundacja
Polsat, Fundacja PRO BONO POLONIAE, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, GYNECARE Johnson & Johnson POLAND Sp. z .o.o., KIMBERLY-CLARK
SA, MEDIM Sp. z o.o., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Certyfikaty otrzymały również Zasłużone dla Szpitala Osoby: Mieczysław
Błaszczyk, Pascal Eechout, Jacques-Alain Hourcabie, Irena Jacimirska vel Jacimierska (Irena Kaczkowska), Izabela Smołkowska, Paul Joel Weinbaum , Jan
Zieliński.

Czerwiec
29 - 30

W sali konferencyjnej Szpitala odbyło się, współfinansowane przez Unię Europejską, ogólnopolskie szkolenie dla ginekologów na temat: „Zaawansowane
techniki laparoskopowe i histeroskopowe w ginekologii". Wykładowcami byli wyłącznie lekarze naszego Szpitala. Obraz i dźwięk z sali operacyjnej był on-line
przekazywany na salę wykładową, dzięki czemu uczestnicy szkolenia mogli na bieżąco obserwować wykonywane procedury.

Lipiec
24

Wrzesień
25

Szpital, niespodziewanie, odwiedził Prezydent Warszawy Kazimierz Marcinkiewicz.

W Szpitalu zostało przeprowadzone ćwiczenie ewakuacyjne z udziałem Straży Pożarnej (4 wozy bojowe), Straży Miejskiej oraz Pogotowia Ratunkowego.

Październik
24

Listopad
11

Szpital zajął VI miejsce w przeprowadzonym przez dziennik „Rzeczpospolita” Ogólnopolskim Rankingu Szpitali 2006 w kategorii „Najlepszy Monospecjalistyczny
Szpital Publiczny w Polsce” oraz uzyskał najwyższą lokatę wśród szpitali położniczo-ginekologicznych na Mazowszu.
Szpital otrzymał wyróżnienie w XII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości w kategorii: Organizacje Publiczne. Dyplom na uroczystej gali w Zamku Królewskim
z rąk Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Andrzeja Arendarskiego odebrała dr Barbara Jankowska – Pełnomocnik ds. Jakości.

Grudzień
14

Dyrektor Szpitala Wojciech Puzyna otrzymał wyróżnienie (II miejsce) w konkursie Menedżer Roku 2006 w Ochronie Zdrowia SPZOZ.

Grudzień
21

W sali konferencyjnej odbyło się tradycyjne Spotkanie Wigilijne pracowników Szpitala. Jak co roku życzenia złożył proboszcz naszej Parafii ks. Tadeusz Polak,
a następnie cała załoga pożegnała odchodzące na emeryturę: główną księgową Zofię Reinstein, kierowniczkę Apteki Czesławę Wachowicz i starszą położną
Renatę Zborowską.

Grudzień
23 – 26

Pacjentki wyróżniły Szpital w rankingu Gazety Wyborczej „Rodzić po ludzku” – była to najwyższa ocena wśród warszawskich szpitali.

Grudzień
31

Szpital zakończył rok kolejnym rekordem: 4315 porodów, 4344 liczba urodzonych dzieci, 1068 operacji, 1180 zabiegów.

2007

Styczeń
31

Szpital uzyskał kolejny Certyfikat ISO 9001:2001, który potwierdził zgodność istniejącego w Szpitalu systemu zarządzania świadczeniami medycznymi
z normami ISO 9001:2001 - jednostka certyfikująca - TÜV NORD - przyznała Szpitalowi Certyfikat ważny do 18 lutego 2010.

Maj
17

Z okazji obchodów Jubileuszu 95-lecia Szpitala na dziedzińcu odbyły się uroczystości. Metropolita Warszawski Arcybiskup Kazimierz Nycz odprawił Mszę Świętą.
Po Mszy Świętej Ksiądz Arcybiskup poświęcił plac i dokonał uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego pod rozbudowę Szpitala. Następnie zaproszeni goście
i pracownicy Szpitala udali się do Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, gdzie podczas Uroczystej Gali pracownikom Szpitala zostały wręczone odznaki –
„Zasłużony dla Warszawy” (4) i „Za zasługi dla ochrony zdrowia” (4) oraz tradycyjne wyróżnienia i nagrody Dyrektora Szpitala dla 29 pracowników.

Maj
18

W związku ze Świętem Szpitala odbył się, z udziałem około 120 osób, piknik rodzinny w Klubie "Galop" w Zielonce.

Maj
24 – 25

Po raz trzeci odbyło się finansowane ze środków europejskich, ogólnopolskie szkolenie: "Zaawansowane techniki laparoskopowe i histeroskopowe
w ginekologii".

Lipiec
20

Książę Jordanii Firas Raad Zaid Al-Hussein z małżonką, w towarzystwie Jurka Owsiaka, odwiedzili Szpital. W czasie zwiedzania zatrzymali się na dłużej
w Oddziale Wcześniaków i Patologii Noworodka, aby zapoznać się z programem badania słuchu u noworodków. W Szpitalu, w ramach Programu przebadano
milionowe dziecko!

Październik
22

Małgorzata Gierada - Radoń – położna z Bloku Porodowego – urodziła w 37 tygodniu ciąży, drogą cięcia cesarskiego, trojaczki: Nelę, Igę i Maćka.

Październik
25

Jak co roku, „Rzeczpospolita” opublikowała Ogólnopolski Ranking Szpitali. W kategorii „Szpitale Publiczne Monospecjalistyczne” Szpital znalazł się na piątym
miejscu - najwyżej wśród szpitali ginekologiczno-położniczych w Polsce.

Listopad
6

Urodzone kilka dni wcześniej trojaczki zostały wypisane do domu. Rodzice maluchów przyjęli gratulacje od Prezydent m. st. Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz
- Waltz, Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Pani Elżbiety Wierzchowskiej, Poseł na Sejm RP Pani Jolanty Hibner oraz od władz Dzielnicy Ursus.

Grudzień
6–7

Po raz czwarty odbyło się finansowane ze środków europejskich, ogólnopolskie szkolenie: "Zaawansowane techniki laparoskopowe i histeroskopowe
w ginekologii".

Grudzień
31

Szpital zakończył rok wynikiem: 4284 porodów, 4317 urodzonych dzieci, 843 operacji, 979 zabiegów.

2008
Kwiecień
18

Do Szpitala przybył Metropolita Warszawski Ksiądz Arcybiskup Kazimierz Nycz. Zwiedził plac budowy, odwiedził wszystkie oddziały oraz spotkał się przy kawie
i ciastkach z grupą pracowników.

Maj
16

Z okazji Święta Patronki Szpitala, odbyło się spotkanie pracowników w klubie „Galop” w Zielonce, na którym zostały wręczone nagrody i wyróżnienia przyznane
przez Dyrektora Szpitala. Tańce trwały do „białego rana”.

Czerwiec
19 – 20

Po raz piąty odbyło się, finansowane przez Unię Europejską ogólnopolskie szkolenie: "Zaawansowane techniki laparoskopowe i histeroskopowe
w ginekologii". Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzili dr Paweł Siekierski, dr Jacek Szymański i dr Małgorzata Gorzała.

Sierpień
1

W efekcie rezygnacji z outsourcingu sprzątania i usług pomocniczych powstał Dział Higieny Szpitalnej. Zatrudniał 37 sanitariuszek.

Październik
1

Z udziałem Zastępcy Prezydenta Warszawy Jarosława Kochaniaka nastąpiło uroczyste otwarcie rozbudowanej i wyremontowanej Przychodni Przyszpitalnej
i Apteki Szpitalnej.

Październik
8 - 11

Lekarze z naszego Szpitala uczestniczyli w 17 dorocznym kongresie ESGE „Broaden Your Scope” (Poszerz swoje Spojrzenie) w Amsterdamie. Organizatorem
Kongresu było Europejskie Towarzystwo Ginekologii Endoskopowej. W sesji plakatowej przedstawiono trzy prace przygotowane przez doktorów: M. Gorzałę, P.
Kukulskiego, Ł. Lewczuka, M. Pliszkiewicza, P. Siekierskiego, J. Szymańskiego i M. Wieczorka.

Październik
20 – 21

Pod kierunkiem konsultantów z firmy „Kontekst HR” odbyła się I-sza część sesji strategicznej. Warsztaty miały na celu dyskusję nad celami Szpitala na kolejne
trzy lata.

Październik
28

Szpital zajął VI miejsce w ogólnopolskim rankingu szpitali Rzeczypospolitej” – „Bezpieczny Szpital 2008” w kategorii szpitali monospecjalistycznych.

Listopad
8

Położne: Edyta Dzierżak - Postek, Magdalena Modrzejewska i Magdalena Witkiewicz otrzymały wyróżnienie w plebiscycie e-Dziecka „Złote ręce”.

Grudzień
5

Przeprowadzono II Audyt Nadzoru sprawdzający zgodność funkcjonowania wdrożonego w Szpitalu Systemu Zarządzania Jakością z wytycznymi normy
ISO 9001:2000.

Grudzień
11 – 12

W wyniku przeprowadzonej, przez przedstawicieli Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, wizytacji, po raz czwarty, został przyznany Szpitalowi
na okres trzech lat status Szpitala Akredytowanego. Szpital uzyskał 93% możliwych do zdobycia punktów – to jeden z najlepszych wyników w kraju w 2008
roku.

Grudzień
31

Szpital zakończył rok wynikiem: 7340 hospitalizacji, 4648 porodów, 4705 urodzonych dzieci (wyniki rekordowe), 959 operacji, 1013 zabiegów. Zakończyło się
betonowanie fundamentów pod nowy budynek Szpitala.

2009
Styczeń
14

„Puls Medycyny” ogłosił Listę stu najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia, na 32 miejscu tej listy znalazł się Dyrektor Szpitala Wojciech Puzyna.

Luty
19

Z okazji 15-lecia przyznania Szpitalowi tytułu „Szpital Przyjazny Dziecku” Międzynarodowi Konsultanci Laktacyjni bezpłatnie udzielali porad laktacyjnych
w Przychodni Przyszpitalnej.

Marzec
31

Szpital włączył się w ogólnopolską kampanię prowadzoną przez Fundację Dzieci Niczyje – „Dobry Rodzic - Dobry Start". W ramach kampanii pacjentki
otrzymywały „Pakiet Dobrego Rodzica”, który zawierał broszury informujące w jak sposób radzić sobie w trudnych rodzicielskich sytuacjach.

Kwiecień
27

Szpital ze wsparciem Fundacji przyłączył się do ogólnopolskiej akcji profilaktycznej przeciwko Rakowi Szyjki Macicy i hasłem „Nie daj się uszczypnąć” zachęcał
Pacjentki do szczepień przeciwko wirusowi HPV.

Maj
14

W przeddzień dorocznego święta Imienin Patronki odbyła się konferencja prasowa. Tematem przewodnim była rozbudowa Szpitala oraz plan jego
przekształcenia w spółkę miejską.

Maj
15

Z okazji Święta Patronki Szpitala odbyło się spotkanie pracowników w klubie „Galop” w Zielonce. Hasłem święta było 15-lecie przyznania certyfikatu „Szpital
Przyjazny Dziecku”. Na spotkaniu tradycyjnie zostały wręczone nagrody i wyróżnienia przyznane przez Dyrektora Szpitala.

Październik
1

Szpital zakupił OLYMPIC COOL-CAP I TECOTHERM – specjalistyczny system do selektywnego chłodzenia głowy i ciała u noworodków. Było to pierwsze takie
urządzenie na Mazowszu. W uroczystej prezentacji systemu wzięli udział dyrektorzy Biura Polityki Zdrowotnej: Panowie Dariusz Hajdukiewicz, Stanisław Kusak i
Witold Bromboszcz.

Październik
20

W ogólnopolskim rankingu „Rzeczpospolitej” „Bezpieczny Szpital 2009” w kategorii szpitali monospecjalistycznych, Szpital znalazł się na czwartym miejscu –
najwyżej wśród szpitali położniczo -ginekologicznych w Polsce!

Październik
28 - 31

Wybrani lekarze ze Szpitala uczestniczyli w XVIII Kongresie „European Society for Gynaecological Endoskopy” we Florencji. Zespół w składzie: P. Siekierski,
J. Szymański, Ł. Lewczuk i M. Wieczorek zaprezentował dorobek operacyjny w trakcie sesji plakatowej.

Listopad
19

Szpital zgłosił swój udział w III edycji konkursu „Rzeczpospolitej” i Fundacji Świętego Mikołaja „Mama w pracy”.

Grudzień
31

Szpital zakończył rok wynikiem: 7586 hospitalizacji, 4776 porodów, 4832 urodzonych dzieci (wyniki rekordowe – najwięcej porodów w historii na Mazowszu),
965 operacji, 1104 zabiegi.

2010
Styczeń
20

Odbyła się recertyfikacja. Szpital uzyskał kolejny Certyfikat EN ISO 9001:2008, który potwierdził zgodność istniejącego w Szpitalu systemu zarządzania
świadczeniami medycznymi z normami ISO 9001:2008. Jednostka certyfikująca - TÜV NORD - przyznała Szpitalowi Certyfikat ważny do 18 lutego 2013r.

Kwiecień
23

Na uroczystej gali w hotelu WESTIN ogłoszono laureatów IV edycji Konkursu Liderów Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia. Dyrektor Szpitala Wojciech
Puzyna zajął I miejsce w kategorii Liderzy OSOZ 2009 Skuteczne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, za konsekwentne podejmowanie inicjatyw służących
doskonaleniu systemu zarządzania, sprawne kierowanie placówką oraz filozofię jakości, pozwalającą osiągnąć wysoki poziom świadczenia usług
oraz wyróżniające wyniki finansowe.

Maj
14

Na terenie budowy, w części, w której w 2012 roku będzie funkcjonował nowy Blok Operacyjny, Pracownicy Szpitala zebrali się na corocznych obchodach
święta Imienin Patronki. Tradycyjnie wręczone zostały nagrody i wyróżnienia przyznawane przez Dyrektora Szpitala. W tym roku nagrodzono 27 osób.

Maj
24

W Centrum Giełdowym w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie statuetek i dyplomów dla laureatów tegorocznej edycji konkursu "Mama w pracy". Szpital
został wyróżniony spośród 118 firm, które brały udział w projekcie.

Maj
27

Po reocenie Zarząd KUKP i Komisji ds. Ocen, Monitoringu i Reocen przyznał Szpitalowi prawo do dalszego używania tytułu WHO i UNICEF „Szpitala Przyjaznego
Dziecku”.

Czerwiec
19 – 20

Szpital był partnerem medycznym targów Mother & Baby - połączonych z piknikiem rodzinnym, na których zaprezentował swoją działalność oraz Przychodni
Przyszpitalnej i Szkoły Rodzenia. Specjaliści ze Szpitala udzielali porad medycznych, pielęgnacyjnych, laktacyjnych i psychologicznych.

Czerwiec
24

W sali konferencyjnej Szpitala odbyła się konferencja prasowa z udziałem marszałka Bronisława Komorowskiego i Stowarzyszenia „Nasz Bocian”. Podczas
spotkania dyskutowano nad sposobem finansowania przez państwo zabiegów In-vitro.

Październik
19

Szpital zajął V miejsce w ogólnopolskim rankingu „Rzeczpospolitej” „Bezpieczny Szpital 2010".

Listopad
25

SAM BRYAN - syn Juliena Bryana - korespondenta wojennego odwiedził Szpital. Amerykanin podczas swojego pobytu w Warszawie chciał poznać miejsca,
w których swoją korespondencję wojenną nagrywał Jego Ojciec, m. in. w podziemiach Szpitala.

Grudzień
6

Wizytę w Szpitalu złożył Archimandryta Adam - gruziński profesor medycyny, który jest jednocześnie duchownym prawosławnego kościoła gruzińskiego
i Dyrektorem Szpitala Położniczego im. Joachima i Anny w Tbilisi, należącego do Patriarchatu Gruzji.

Grudzień
31

Szpital zakończył rok wynikiem: 7288 hospitalizacji, 4564 porodów, 4619 urodzonych dzieci, 944 operacji, 1110 zabiegów.

2011

Maj
16

Szpital odwiedziła reprezentacja lekarzy z I Katedry I Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jednym z gości był Kierownik
Kliniki prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii dla Województwa Mazowieckiego. Oba zespoły
zaprezentowały swoje dokonania i wymieniły się doświadczeniami. W nowym patio odbyło się spotkanie pracowników z okazji święta Patronki Szpitala.
Tradycją corocznych spotkań, które mają miejsce od 1997 roku, są nagrody dla Pracowników Szpitala - wyróżniających się w sposób szczególny swoim
zaangażowaniem w pracę zawodową oraz wzorową postawą wobec Współpracowników oraz Pacjentów. Nagrodzonych zostało 26 osób.

Maj
20

Szpital otrzymał wyróżnienie w IV edycji konkursu "Mama w pracy 2011”.

Czerwiec
2

Szpital odwiedziła Pani Barbara Wilson - Clay z USA, konsultantka IBCLC, współautorka atlasu karmienia piersią (The Breastfeeding Atlas), twórczyni
oryginalnych metod pracy z matką i dzieckiem.

Czerwiec
5

W Parku Sowińskiego na Woli odbył się piknik „Na Wolę po zdrowie”. Pracownicy Szpitala udzielali konsultacji z zakresu pielęgnacji noworodka i mierzyli
ciśnienie. W pikniku wzięło udział ponad 60 instytucji i organizacji pozarządowych.

Czerwiec
11 - 12

Po raz drugi Szpital był partnerem medycznym Targów Mother & Baby i oferował konsultacje medyczne pediatry, ginekologa-położnika, anestezjologa,
psychologa oraz położnych. Pracownicy Szpitala mierzyli ciśnienie i poziom cukru oraz uczyli, jak pielęgnować dzieci i skutecznie przystawiać je do piersi.

Czerwiec
15

Pan Piotr Pawłowski Prezes Stowarzyszenia INTEGRACJA odwiedził szpital. Audytował nową część Szpitala pod kątem udogodnień dla niepełnosprawnych.

Wrzesień
8

Na terenie Szpitala odbyła się współorganizowana z firmą NIVEA konferencja. Szpital reprezentowały położne: Danuta Pogorzelska, która przedstawiła jak duże
znaczenie dla rozwoju dziecka ma dotyk i Magdalena Hryciuk, która zademonstrowała, jak wykonać masaż Shantala. Dziennikarki zaproszone na konferencję
miały okazję zobaczyć nowy Blok Porodowy, znajdujący się w nowym budynku, jeszcze przed oficjalnym otwarciem.

Wrzesień
10

W Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się Mistrzostwa Polski MTB Medycyny i Farmacji. Szpital objął patronatem medycznym Mistrzostwa. Żelazną Grupę
MTB reprezentowało 6 lekarzy, 2 położne i 1 pracownik administracji.

Październik
17

Po raz ósmy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i redakcja „Rzeczpospolitej” zorganizowały ranking „Bezpieczny Szpital”. W tegorocznej
edycji rankingu, w kategorii szpitale publiczne monospecjalistyczne, Szpital zdobył V miejsce.

Listopad
17 – 19

Po raz szósty w historii Szpitala odbyła się sesja strategiczna. Trenerem i coachem spotkania był Robert Bokacki, który na podstawie pracy na sesji przygotował
cele i zadania operacyjne na kolejne 3 lata.

Grudzień
20

Na Wigilii dla pracowników Szpitala gościem honorowym była Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Pani Anna Komorowska. Z tej okazji Szpital odwiedzili również
Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta RP Pani Aleksandra Leo - Majdecka, Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy Jacek Wojciechowicz, Burmistrz Dzielnicy
Wola Pani Urszula Kierzkowska oraz Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Pan Dariusz Hajdukiewicz.

Grudzień
31

Szpital zakończył rok wynikiem: 7220 hospitalizacji, 4627 porodów, 4774 urodzonych dzieci, 915 operacji, 987 zabiegów.

2012
Styczeń
31

Rozpoczęły się obchody Jubileuszu 100-lecia Szpitala połączone z otwarciem nowego budynku. Mszę Świętą w kaplicy, Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi,
odprawił Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz. Współprzewodniczący Komitetu Honorowego Jubileuszu dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi.

Luty
13

W Sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki odbyła się uroczysta Gala z okazji Jubileuszu Szpitala. W pierwszej części uroczystości pracownicy Szpitala otrzymali
odznaczenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał odznaczenia 23 zasłużonym pracownikom Szpitala. Minister Zdrowia przyznał 36
pracownikom Szpitala odznaki honorowe „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia. Decyzją Kapituły 4 osoby otrzymały wyróżnienia „Zasłużony dla Warszawy”.
Wyjątkowe wyróżnienie przyznane przez Izbę Lekarską – Medal im. Doktora Jerzego Moskwy – z rąk Pana dr Mieczysława Szatanka, Prezesa Okręgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie otrzymał dr n. med. B. Paweł Siekierski. Druga część uroczystej Gali została zainaugurowana koncertem Anny Marii Jopek i Stanisława
Soyki. Po raz drugi w historii Szpitala Dyrektor i Pracownicy przyznali tytuły „Przyjaciel Szpitala”.

Luty
14

Pod patronatem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Warszawskiego Towarzystwa Ginekologicznego odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa –
„100-lecie Szpitala Położniczo-Ginekologicznego św. Zofii w Warszawie - wyzwania na XXI wiek”. W auli Centrum Dydaktycznego WUM, spotkało się
środowisko lekarzy i położnych z całej Polski. Warszawski Uniwersytet Medyczny reprezentował prof. Sławomir Majewski – prorektor do spraw Nauki i
Współpracy
z Zagranicą, a Warszawskie Towarzystwo Ginekologiczne – prof. Włodzimierz Baranowski – przewodniczący. Otwarcia konferencji dokonał Dyrektor Szpitala
dr n. med. Wojciech Puzyna, który przywitał Gości i przedstawił zarys historii i aktualne dokonania Szpitala. Gośćmi zagranicznymi byli prof. Paul Weinbaum
specjalista perinatolog z Anne Arundel Medical Center w Annapolis USA i mgr Michael Forrer – ekonomista z Wielkiej Brytanii – menager, międzynarodowy
konsultant zajmujący się planowaniem strategicznym, zarządzaniem zmianą i organizacją pracy kadr medycznych.

Marzec
30

Pierwsza Dama RP Anna Komorowska i Pierwsza Dama Gruzji Sandra Roelofs - Saakaszwili odwiedziły Szpital. Małżonki prezydentów spotkały się z pacjentkami
i personelem Szpitala. Wszystkie mamy przebywające tego dnia w Szpitalu otrzymały od Pań upominki związane z narodzinami dzieci.

Maj
18

W Hotelu Stary Młyn odbyło się spotkanie integracyjne pracowników. Oficjalnym elementem spotkania było wręczenie 100 nagród Dyrektora tzw. „Zosiek”
na 100-lecie. Pracownicy zorganizowali także kiermasz i aukcję na rzecz Karoliny Ostaszewskiej – położnej zmagającej się z chorobą nowotworową. Do 2-giej
nad ranem trwała zabawa przy muzyce.

Maj
26

W Dniu Matki Szpital zorganizował wielki piknik medyczny pod hasłem „ŻELAZNA” W PARKU. SPOTKAJ SIĘ Z NAMI W DNIU MATKI! Było to ostatnie wydarzenie
związane z obchodami 100-lecia Szpitala. W trzech namiotach konsultacyjnych mieszkańcy Warszawy mogli spotkać się z lekarzami, położnymi i pielęgniarkami
z naszego Szpitala.

Czerwiec
2-3

Szpital uczestniczył jako partner medyczny w Targach Mother & Baby. Pracownicy udzielali konsultacji medycznych, mierzyli ciśnienie, poziom cukru,
wykonywali badania USG 4D. Odbyły się także 4 wykłady prowadzone przez nasz personel.

Wrzesień
20

Na posiedzeniu Rady m. st. Warszawy odbyło się głosowanie uchwały w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością ze 100% udziałem Miasta. Stosunkiem głosów 34 do 20 Rada Miasta przyjęła projekt przekształcenia.

Wrzesień 22

Pracownicy reprezentowali Szpital na corocznej imprezie KERCELAK, organizowanej przez Urząd Dzielnicy Wola, oferując swoje porady w miasteczku
pomocowo - zdrowotnym.

Październik
10

W Szpitalu złożyła wizytę Ina May Baskin - założycielka słynnego z naturalnych, bezpiecznych i ekstatycznych porodów Domu Narodzin Farma w USA, w którym
przez lata zespół położnych wypracował styl prowadzenia ciąży i technik przyjmowania tzw. trudnych porodów łącząc tradycyjne techniki położnych oraz
współczesną wiedzę medyczną.

Październik
15

Został otwarty Dom Narodzin, w którym położne samodzielnie sprawują opiekę nad kobietą w ciąży fizjologicznej, w porodzie naturalnym oraz w prawidłowo
przebiegającym okresie poporodowym. To alternatywa dla rodziców, którzy bardzo chcą rodzić naturalnie, ale z różnych powodów nie decydują się na poród w
domu, bo np. boją się o bezpieczeństwo porodu, nie mają warunków lokalowych lub też mieszkają zbyt daleko od szpitala.

Listopad 6

W rankingu „Rzeczpospolitej” „Bezpieczny Szpital 2012” w kategorii szpitale monospecjalistyczne Szpital zdobył V miejsce.

Listopad
17

Szpital włączył się w obchody Światowego Dnia Wcześniaka – na terenie patio zaprezentowana została wystawa „Wcześniaki – wczoraj i dziś”, powieszony
został także baner z symbolem obchodów – skarpetkami noworodkowymi wiszącymi na sznurku.

Grudzień
18

Szpital przekroczył liczbę 5000 porodów. O godz. 3.05 przyszła na świat Dziewczynka, ważyła 4500 gram. Poród odbył się drogami natury w Przyszpitalnym
Domu Narodzin, w pokoju o nazwie Paryż.

Grudzień
20

Z udziałem Księdza Kardynała Kazimierza Nycza odbyło się doroczne Spotkanie Wigilijne pracowników Szpitala. Kolędy śpiewał Chór i wszyscy pracownicy.
Był poczęstunek. Ksiądz Kardynał odwiedził kilka pacjentek – w tym mamę pięciotysięcznego, urodzonego w naszym Szpitalu, w 2012 roku, dziecka.

Grudzień
31

Spółka prawa handlowego Centrum Medyczne „Żelazna” Sp. z o.o. została formalnie zarejestrowana. Centrum zarządzać będzie dwoma przedsiębiorstwami –
Szpitalem Specjalistycznym św. Zofii i Przychodnią Specjalistyczną św. Zofii. Na jej czele stanął dotychczasowy Dyrektor Szpitala – Wojciech Puzyna. Członkiem
Zarządu została Agnieszka Łyda – dotychczasowy Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych. W skład Rady Nadzorczej, powołanej przez Panią Prezydent
m. st. Warszawy Hannę Gronkiewicz - Waltz weszli:
Paweł Chęciński – Zastępca Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej,
Konstanty Radziwiłł - Prezydent Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej,
Agnieszka Rusiecka – Naczelnik Wydziału Finansów Biura Polityki Zdrowotnej.
Szpital zakończył rok wynikiem: 13504 hospitalizacji, 5178 porodów, 5227 urodzonych dzieci, 911 operacji, 964 zabiegów.

2013
Styczeń

Pełna informatyzacja Przychodni Specjalistycznej św. Zofii. Wdrożono i uruchomiono system AMMS.

Styczeń
24

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Centrum Medycznego „Żelazna”, na którym nastąpiło jej ukonstytuowanie się w składzie:
Przewodniczący - dr n. med. Konstanty Radziwiłł
Vice-przewodniczący - p. Paweł Chęciński
Sekretarz - p. Agnieszka Rusiecka

Luty
25

Na terenie Szpitala odbyła się Olimpiada Wiedzy o Laktacji dla konsultantów laktacyjnych, położnych i pielęgniarek.

Kwiecień
25

Odbyła się czwarta recertyfikacja ISO, która potwierdziła zgodność istniejącego w Szpitalu systemu zarządzania świadczeniami medycznymi i edukacyjnymi
z normą ISO 9001:2008. Szpital otrzymał przyznany przez jednostkę certyfikującą - TÜV NORD - Certyfikat ważny do 24.04.2016.

Maj

Centrum otrzymało (jako jedyne w Europie i jedno spośród 146 na świecie) wyróżnienie IBCLC Care Award nadane przez The International Bard of Lactation
Konsultant Examiners (IBCLE).

Maj
15

Z okazji święta Naszej Patronki w sali konferencyjnej odbyło się spotkanie, na którym zostały wręczone nagrody i wyróżnienia przyznane przez Zarząd Spółki
najlepszym pracownikom.

Maj
26

Na ternie Centrum został zorganizowany piknik „Żelazna Mama. Spotkaj się z nami w Dniu Matki”. Przygotowano wiele atrakcji dla świeżo upieczonych mam
przebywających na oddziałach i tych, które odwiedziły w tym dniu Szpital.

Czerwiec
16

Centrum wzięło udział w organizowanym przez Urząd Dzielnicy Wola w Parku Sowińskiego „Wolskim Korowodzie”.

Czerwiec
22-23

Po raz 4 uczestniczyliśmy jako partner medyczny, w „Targach Mother & Baby.

Czerwiec
22-23

W Grodzisku Mazowieckim odbyły się pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej - Pana Bronisława i Anny Komorowskich „I Ogólnopolskie Dni Dużych
Rodzin” organizowane przez Związek Dużych Rodzin „3+”, w których wzięli udział przedstawiciele Centrum.

Lipiec
1

Wyłonionej w drodze konkursu na świadczenia zdrowotne firmie Alab Laboratoria Sp. z o.o. Centrum przekazało zadanie wykonywania: diagnostyki
laboratoryjnej i histopatologicznej oraz prowadzenia Banku Krwi. Nastąpiła integracja systemów informatycznych Centrum i firmy ALAB.

Sierpień
31

Po raz pierwszy Centrum zostało zaproszone do udziału w „Targach Moje Dziecko” organizowanych na warszawskim Torwarze.

Wrzesień

Wraz z firmą Medela Polska i konsultantkami IBCLC na terenie Domu Narodzin nakręcono filmy instruktażowe dotyczące karmienia piersią.

Wrzesień
14

Centrum wzięło udział w organizowanym przez Urząd Dzielnicy Wola pikniku „Kercelak”.

Wrzesień
23-24

Na terenie Centrum odbyła się sesja naukowa „Praktyczne aspekty endoskopowego leczenia zaburzeń statyki narządu rodnego” poprowadzona w języku
angielskim przez wybitnego, międzynarodowego eksperta w zakresie endoskopii ginekologicznej, nauczyciela kilku pokoleń lekarzy i przyjaciela szpitala
dr Jacques’a Hourcabie (Francja). Obraz i dźwięk z Sali operacyjnej były przekazywane na salę wykładową, dzięki czemu uczestnicy szkolenia mogli na bieżąco
obserwować przebieg operacji.

Październik
11

Sekcja Edukacji przyłączyła się do akcji organizowanej przez „Centrum Stworzone dla Zdrowia” na placu Defilad.

Listopad
7

W ogólnopolskim rankingu „Rzeczpospolitej” „Bezpieczny Szpital 2013” Centrum zajęło VI miejsce.

Listopad
17

Jak co roku przyłączyliśmy się do obchodów Światowego Dnia Wcześniaka. Zgodnie z tradycją w patio zawisły na sznurku dziecięce skarpetki oraz odbyła się
wystawa „Oni też byli wcześniakami”. Punktem kulminacyjnym było podświetlenie budynku Szpitala na fioletowo.

Grudzień

Centrum zorganizowało I szkolenie w Polsce o tematyce: Prowadzenie ciąży przez położną zgodnie ze standardem opieki okołoporodowej”.
Wdrożono i uruchomiono system komputerowy AMMS na oddziałach.

Grudzień
4-5

Zakończono pracę nad filmem o tym jak codziennie Pracownicy „Żelaznej” dają „... serce, wiedzę i doświadczenie…” Był to trzeci w historii film wizerunkowy
opowiadający o pracy, radościach i troskach, jakie personel CMŻ dzieli na co dzień z pacjentkami.

Grudzień
10-12

W Teatrze Kamienica odbyła się uroczysta inauguracja kampanii „Więcej życzliwości dla kobiet w ciąży” oraz debata na ten temat, w której czynny udział wzięli
dr Dagmara Filipecka-Tyczka i Wojciech Puzyna.
W ramach mobilnej strefy życzliwości na tory wyruszył Warszawski Tramwaj Promocyjny, w którym pacjentki mogły skorzystać z konsultacji medycznych
naszych lekarzy.

Grudzień
31

Centrum zakończyło rok wynikiem: 5489 porodów w tym 373 w Domu Narodzin, 5912 urodzony dzieci, 1065 operacji, 1069 zabiegów.

2014
Styczeń

Uruchomiony został nowy oddział - Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy z Oddziałem Chirurgii Jednego Dnia, w którym będzie możliwość wykonania odpłatnych
zabiegów i operacji.

Marzec
3-9

Centrum włączyło się w obchody Tygodnia Świadomości Endometriozy udzielając bezpłatnych konsultacji w Przychodni.

Marzec
12

Odbyły się warsztaty laparoskopowe leczenia zaawansowanej endometriozy z wykorzystaniem lasera Acu Pulse 40 WG laser CO2. Gościem specjalnym
spotkania był dr Michael Randell (Northside Hospital, Atlanta, Georgia, USA) specjalista w dziedzinie operacji z wykorzystaniem lasera. Operację „na żywo”
z przekazem telewizyjnym do sali konferencyjnej oglądało kilkudziesięciu lekarzy.

Kwiecień
25

Odbyła się uroczysta Gala Liderów Ochrony Zdrowia podczas której otrzymaliśmy statuetkę SREBRNEGO LIDERA OCHRONY ZDROWIA – w kategorii
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PACJENTA. Doceniono nasze wysiłki na rzecz m. in. stworzenia w 2012 roku Przyszpitalnego Domu Narodzin, doskonalenia standardu
opieki nad pacjentami, a także ciągłego, intensywnego szkolenia zespołu medycznego z relacji z pacjentem.

Maj
8

Odwiedziny Profesora Petera Hartmanna i Profesor Donne Geddes - naukowców z Australii odpowiedzialnych za innowacyjne odkrycia m. in. komórek
macierzystych w mleku matki, mechanizmu ssania piersi przez dziecko oraz zajmujących się anatomią i fizjologią gruczołów piersiowych i jamy ustnej dziecka.
Na spotkanie z naukowcami przybyło ponad 50 osób, w tym przedstawiciele środowiska medycznego nie tylko z Warszawy.

Maj
16

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała na potrzeby Oddziału Wcześniaków i Patologii Noworodka Uniwersalny Zestaw Transportu Szpitalnego
Noworodka.

Maj 26 Czerwiec 1

CMŻ zorganizowała „Tydzień dla Rodziny” - cykl bezpłatnych warsztatów i konsultacji dla rodziców i dzieci. Nasza inicjatywa została przyjęta do wspólnych
obchodów Międzynarodowego Dnia Rodzin 2014 w Polsce, które zostały objęte honorowym patronatem Pary Prezydenckiej.

Czerwiec
8

Po raz kolejny pracownicy CMŻ wzięli udział w pikniku Wolski Korowód organizując mieszkańcom Dzielnicy Wola zajęcia m.in. z I pomocy u dzieci.

Czerwiec
14-15

Udział jako partner w Targach Mother&Baby.

Czerwiec
23-27

Drugie obchody Światowego Tygodnia Kontynencji, mające na celu nagłaśnianie problematyki nietrzymania moczu.

Sierpień
25

Odwiedziny Roberta i Lindę Ollis, rodziców poległego w Afganistanie przed rokiem sierż. sztab. Michaela H. Ollisa, który zginął w Afganistanie ratując życie
polskiego oficera. Pani Linda pracuje w Staten Island University Hospital w Nowym Jorku i jest Certyfikowanym Konsultantem Laktacyjnym, dlatego przy okazji
wizyty w Polsce chciała obejrzeć jeden z oddziałów położniczych. Gości oprowadzała dr Anna Kajdy – Zastępca Ordynatora Położnictwa.

Październik
3-4

Odbyła się ósma sesja strategiczna w historii. Nad nowymi kierunkami rozwoju CMŻ pracowało 33 pracowników. Drugiego dnia sesji odbyło się spotkanie
integracyjne pracowników.

Październik
7

Z udziałem straży pożarnej, policji, pogotowia i centrum zarządzania kryzysowego m. st. Warszawy odbyły się ćwiczenia z ewakuacji na wypadek pożaru.
W jednej z sal pojawił się dym i trzeba było ewakuować Rodzinę (pozoranci) przez okno a klatką schodową m.in inkubator z noworodkiem i poszkodowaną
pacjentkę na noszach.

Listopad
17

Obchody Światowego Dnia Wcześniaka. Zgodnie z tradycją w patio zawisły na sznurku dziecięce skarpetki. Punktem kulminacyjnym było podświetlenie
budynku Szpitala na fioletowo.

Grudzień
3

PRZYSZPITALNY DOM NARODZIN otrzymał Certyfikat od Niezależnej Inicjatywy Rodziców i Położnych - Stowarzyszenia "Dobrze Urodzeni"

Grudzień
31

Centrum zakończyło rok wynikiem: 6545 porodów w tym 601 w Domu Narodzin, 6598 urodzony dzieci, 991 operacji, 1068 zabiegów.

2015
Styczeń
14

Luty
27

Marzec
3-4

Prezes Zarządu Wojciech Puzyna otrzymał tytuł: Menedżer Roku w Ochronie Zdrowia 2014 – placówki publiczne – spółki.

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło spełnienie przez Centrum Medyczne "Żelazna" standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego.

Centrum włączyło się w obchody Tygodnia Świadomości Endometriozy – pracownicy udzielali bezpłatnych konsultacji w Przychodni.

Maj
9

Odbyło się spotkanie integracyjne pracowników, którego motywem przewodnim był wybór najciekawszego przebrania. Zarząd wręczył wyróżnienia
pracownikom.

Maj
25-30

CMŻ zorganizowało Tydzień dla Rodziny, podczas którego zaproponowano pacjentkom bezpłatne konsultacje medyczne, badania laboratoryjne oraz USG
ginekologiczne. Odbyły się także wykłady.

Maj

Centrum ponownie otrzymało wyróżnienie przyznane przez The International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE) – organizację nadającą
certyfikaty IBCLC oraz the International Lactation Consultant Association (ILCA) – Międzynarodowe Stowarzyszenie Konsultantów Laktacyjnych.

Czerwiec

Grupa Robocza na rzecz innowacji w ochronie zdrowia przyznała Centrum wyróżnienie za całokształt działalności.

Czerwiec
1

Przyznano Szpitalowi tytuł „Szpital bez bólu”, co jest potwierdzeniem wprowadzenia najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego.

Czerwiec
20-21

Udział w charakterze partnera w Targach Mother&Baby.

Październik
2

Uroczystości z okazji 100 000 porodu na „Żelaznej” w wolnej Polsce - czyli licząc od 4 czerwca 1989 roku. Uhonorowano rodzinę ze stutysięcznego porodu
w obecności mediów i władz m.st. Warszawy.

Październik
24

Kapituła Konkursu II edycji ogólnopolskiego plebiscytu dla branży medycznej, organizowanego przez Warszawską Izbę Przedsiębiorców, przyznała Spółce
Nagrodę SUPERMEDICUS.

Listopad
11

Obchody Światowego Dnia Wcześniaka, w ramach których odbyło się spotkanie wcześniaków urodzonych w Szpitalu św. Zofii z personelem Oddziału
Wcześniaków i Patologii Noworodka. W patio Spółki, z tej okazji, otwarto także wystawę zdjęć wcześniaków. Na profilu społecznościowym Spółki pojawiło się
ponad 20 historii wcześniaków urodzonych na „Żelaznej”.

Grudzień
18

Szpitalowi przyznano VIII miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali 2015, przeprowadzonym przez Rzeczpospolitą i CMJ w kategorii „Najlepszy
monospecjalistyczny szpital publiczny w Polsce” (drugi wynik wśród szpitali położniczo-ginekologicznych w Polsce).

Grudzień
31

Centrum zakończyło rok wynikiem: 6750 porodów w tym 756 w Domu Narodzin, 6962 urodzonych dzieci, 1047 operacji, 975 zabiegów.

2016
Styczeń
13
Luty
18
Marzec
7-13
Kwiecień
14-15

W XV edycji konkursu Sukces Roku Liderzy Medycyny przyznano naszej Spółce tytuł „Lider Roku 2015 w Ochronie Zdrowia - innowacyjny szpital”.

Zajęliśmy II miejsce w rankingu Dziennika Gazety Prawnej - Skrzydła Zdrowego Biznesu.
Włączyliśmy się w obchody Tygodnia Świadomości Endometriozy udzielając bezpłatnych konsultacji lekarskich, dietetycznych i fizjoterapeutycznych. Odbyły się
także warsztaty i czat ze specjalistą.

Odbyła się piąta Recertyfikacja i Spółka uzyskała Certyfikat na zgodność z wymaganiami nowej normy ISO 9001:2015.

Maj
5

Z okazji obchodów Światowego Dnia Promocji Higieny Rąk na terenie Szpitala przeprowadzona została akcja „Chcę mieć czyste ręce”.

Maj
21

Odbyło się spotkanie integracyjne pracowników Spółki, które miało miejsce w Klubie Galop. Zarząd przyznał 50 nagród wyróżniającym się pracownikom.

Maj
30 do
3 czerwca

Zorganizowaliśmy „Tydzień dla Rodziny” - cykl bezpłatnych warsztatów i konsultacji dla rodziców i dzieci.

Czerwiec
23

Z okazji Dnia Ojca przygotowaliśmy pakiet bezpłatnych badań dla mężczyzn.

Sierpień

Październik

Przekazaliśmy sprzęt medyczny do Szpitala Holy Family w Nkawkaw w Ghanie, gdzie na misji przebywa nasz były pracownik – położna i siostra zakonna Beata
Gródź.

Podjęliśmy działania edukacyjne w ramach akcji „październik miesiącem profilaktyki raka piersi”.

Listopad
17

Jak co roku przyłączyliśmy się do obchodów Światowego Dnia Wcześniaka. Zgodnie z tradycją w patio zawisły na sznurku dziecięce skarpetki. Punktem
kulminacyjnym było podświetlenie budynku Szpitala na fioletowo.

Listopad

Zostaliśmy zaproszeni do udziału a akcji charytatywnej – Fundacja Kraina Mlekiem i Miłością Płynąca uruchomiła sprzedaż dobroczynnych kalendarzy, z których
dochód zostanie przekazany na rzecz naszego Oddziału Wcześniaków i Patologii Noworodka.

Grudzień
14

14 roku na Gali BEZPIECZNY SZPITAL PRZYSZŁOŚCI - RANKING SZPITALI 2016 otrzymaliśmy III miejsce w kategorii szpitale zabiegowe, monospecjalistyczne
bez onkologicznych.

Grudzień
31

Centrum zakończyło rok wynikiem: 6868 porodów w tym 711 w Domu Narodzin, 6868 urodzony dzieci, 1057 operacji, 1091 zabiegów.

2017

Styczeń
20

Luty
4

Rozpoczęły się obchody 105-lecia Szpitala św. Zofii. Dla uczczenia tej rocznicy o godz. 12 odbyła się Uroczysta Msza Święta, której przewodniczył Ksiądz
Kardynał Kazimierz Nycz. Po Mszy Świętej odbyła się oficjalna uroczystość na terenie Szpitala, z udziałem Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, Ministra Zdrowia
Konstantego Radziwiłła i innych Znamienitych Gości. Podczas uroczystości Minister wręczył 5 pracownikom Odznakę za Zasługi dla Ochrony Zdrowia a Zarząd
i Pracownicy Szpitala przyznali Księdzu Kardynałowi tytuł Przyjaciela Szpitala - za wymierne wsparcie i orędownictwo. Były przemówienia i prezenty
od zaproszonych Gości. Swoim występem nasze spotkanie uświetniła Grupa Brzewski String Ensamble - pod dyrekcją Kierownika Katedry Instrumentów
Smyczkowych Uniwersytetu Muzycznego w W-wie Andrzeja Gębskiego.
Z okazji Jubileuszu 105-lecia odbył się Charytatywny Bal Karnawałowy, który był podziękowaniem, uhonorowaniem i docenieniem pracy, którą zgodnie z Misją
realizują Pracownicy Szpitala św. Zofii. Charytatywny - bo na rzecz Przychodni dla Bezdomnych w Warszawie. Bal uświetnił występ dr n. med. Anny
Kutkowskiej-Kass – sopranistki koloraturowej i Roberta Morawskiego pianisty. W swoim przemówieniu Prezes Wojciech Puzyna nawiązał zarówno do
obchodów 105-lecia najstarszego szpitala położniczego w stolicy, ale także do 25-lecia funkcjonowania naszej Placówki, jako wyodrębnionego podmiotu.

Marzec
1

Odeszła dr Agnieszka Tymińska – wspaniały człowiek, lekarz, przyjaciel, od kilku lat heroicznie walcząca z nieubłaganą, nieuleczalną, chorobą. W Szpitalu
św. Zofii przepracowała 25 lat. Była współtwórczynią przemian Szpitala w placówkę przyjazną pacjentkom, dzieciom i ich rodzinom. Była wybitną specjalistką
w zakresie diagnostyki i leczenia patologii szyjki macicy.

Marzec
8

Z okazji Dnia Kobiet wizytę w Szpitalu złożył zastępca Prezydenta m. st. Warszawy Pan Witold Pahl, któremu towarzyszyła Dyrektor Biura Nadzoru
Właścicielskiego Pani Ewa Sibrecht-Ośka.

Kwiecień
27

Na terenie Centrum odbył się FINAŁ KONKURSU "POŁOŻNA PRZYSZŁOŚCI - OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY". 14 laureatek I etapu konkursu z polskich
uczelni walczyło o finał i tytuł POŁOŻNEJ PRZYSZŁOŚCI 2017, nagrodą główną był miesięczny staż w Bloku Porodowym Szpitala św. Zofii.

Maj
5

Z okazji obchodów Światowego Dnia Promocji Higieny Rąk na terenie Szpitala przeprowadzona została akcja „Chcę mieć czyste ręce”.

Maj
15

W dniu imienin Patronki Szpitala wizytę w Spółce złożyli – Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Witold Pahl oraz Prezes
Stowarzyszenia INTEGRACJA Piotr Pawłowski.

Maj

Otrzymaliśmy 9 miejsce w Rankingu Szpitali WPROST w kategorii najlepsze szpitale - ginekologia, w tym:
5 miejsce w kategorii "Zmiany w szyjce macicy"
4 miejsce w kategorii "Mięśniaki i inne zmiany w trzonie macicy"
3 miejsce w kategorii "Wypadanie żeńskich narządów płciowych, nietrzymanie moczu"

Czerwiec

Zorganizowaliśmy „Tydzień dla Rodziny” - cykl bezpłatnych warsztatów i konsultacji dla rodziców i dzieci.

Sierpień
4

W obecności Ministra Zdrowia dr med. Konstantego Radziwiłła, Prezes CMŻ dr med. Wojciech Puzyna i Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego prof. dr hab. Ryszard Gellert podpisali List Intencyjny, inicjujący współpracę obu Podmiotów w zakresie działalności naukowej, badawczej
i dydaktycznej.

Wrzesień
15

Otrzymaliśmy Certyfikat udziału w kampanii "TWOJA KREW, MOJE ŻYCIE"

Listopad
17

Jak co roku przyłączyliśmy się do obchodów Światowego Dnia Wcześniaka. Zgodnie z tradycją w patio zawisły na sznurku dziecięce skarpetki. Punktem
kulminacyjnym było podświetlenie budynku Szpitala na fioletowo.

Grudzień
1

Prezes Wojciech Puzyna i Profesor Ryszard Gellert Dyrektor CMKP w obecności Witolda Pahla, Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy, zaproszonych gości
i mediów uroczyście podpisali umowę o współpracy. Pierwszym jej etapem będzie rozpoczęcie na terenie CMŻ działalności Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Grudzień
14

Otrzymaliśmy III miejsce w rankingu "Bezpieczny Szpital Przyszłości - Ranking Szpitali 2017" w kategorii szpitale zabiegowe, monospecjalistyczne
bez onkologicznych.

Grudzień
19

Odbyło się Spotkanie Wigilijne pracowników i zaproszonych gości - przedstawicieli administracji rządowej, władz m. st. Warszawy, reprezentantów środowisk
medycznych i naukowych. Części religijnej spotkania przewodniczył Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz.
Spółka, jako pierwsza placówka medyczna w Polsce otrzymała certyfikat ISO 37001 – zarządzanie antykorupcyjne

Grudzień
31

Centrum zakończyło rok wynikiem: 7 036 porodów w tym 789 w Domu Narodzin, 7 118 urodzony dzieci, 1 122 operacji, 1 100 zabiegów.

2018
Marzec
8

Z okazji Dnia Kobiet wizytę w spółce złożyli – Witold Pahl – Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy i Rafał Trzaskowski – poseł, kandydat na Prezydenta m.st.
Warszawy.

Luty
2018

Spółka wzięła udział w akcji „Dzień Kobiet z cytologią” organizowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Do badania cytologicznego w Przychodni Specjalistycznej św.
Zofii zgłosiło się 169 kobiet.

Luty
2018

Spółka otrzymała 7 miejsce w Rankingu Szpitali WPROST w kategorii najlepsze szpitale - ginekologia, w tym:
3 miejsce w kategorii "Mięśniaki i inne zmiany w trzonie macicy"

Maj
18

Maj
22-25

Wrzesień

Z okazji imienin Patronki Szpitala odbyło się spotkanie integracyjne pracowników, podczas którego zarząd wyróżnił 46 pracowników.

Zorganizowano „Tydzień dla Rodziny” podczas którego pacjentki mogły skorzystać z bezpłatnych porad lekarskich, wziąć udział w warsztatach, wykładach i
szkoleniach. Zorganizowano także serię wykładów z okazji Tygodnia Promocji Karmienia Piersią.

Na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej Minister Zdrowia udzielił spółce akredytacji. Uzyskaliśmy wynik 91% spełnienia standardów.

Październik

Jako patron merytoryczny spółka wzięła udział w Kampanii Diagnostyka Jajnika organizowanej przez Stowarzyszenie Kwiat kobiecości. Wykonaliśmy ponad 50
badań usg. W mediach opublikowane zostały materiały edukacyjne przygotowane przez specjalistów spółki.

Listopad

Przyłączyliśmy się do obchodów Światowego Dnia Wcześniaka. Zorganizowano warsztaty i spotkania edukacyjne dla pacjentek. Budynek spółki został
podświetlony na fioletowo. Publikowano posty angażujące w obchody społeczność na fanpagu spółki.

Listopad
28

Otrzymaliśmy tytuł SZPITAL BEZ BÓLU

Grudzień
7-8

Odbył się audyt Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią w związany z certyfikatem „Szpital Przyjaznych Dziecku”. Komisja potwierdziła wypełnianie przez
Szpital 10 kroków do udanego karmienia piersią.

Grudzień
13

w Rankingu Szpitali 2018 Rzeczpospolitej i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zdobyliśmy:
- 2 miejsce w kategorii szpitali monospecjalistycznych
- 3 miejsce w kategorii sieć szpitali, poziom I
- 3 miejsce wśród szpitali województwa mazowieckiego.

Grudzień
19

Odbyło się spotkanie wigilijne pracowników i zaproszonych gości – Kardynała Kazimierza Nycza, Dyrektora MOW NFZ Filipa Nowaka, przedstawicieli środowiska
medycznego Warszawy.

Grudzień
31

Centrum zakończyło rok wynikiem: 6 483 porody w tym 610 w Domu Narodzin, 6 542 urodzony dzieci, 1 231 operacji, 1 245 zabiegów.

2019
Styczeń
18

Wizytę w spółce złożył Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Paweł Rabiej.

Maj
15

Zostaliśmy uznani na lata 2018-2022 Szpitalem Przyjaznym Dziecku, po pozytywnej reocenie, którą przeprowadzono w spółce w grudniu 2018 r.

Maj

Spółka wzięła udział w kampanii społecznej organizowanej przez Ogólnopolską Organizacje Kwiat Kobiecości - Drogie Panie, Wasze zdrowie! W ramach
kampanii wykonaliśmy 100 bezpłatnych badań cytologicznych.

Maj
18

Maj

Odbyło się spotkanie integracyjne pracowników spółki, tym razem w wersji rodzinnej, podczas którego zarząd wyróżnił 49 pracowników.

Zorganizowano event „Maj dla Rodziny” podczas którego pacjentki mogły skorzystać z bezpłatnych porad lekarskich, wziąć udział w warsztatach, wykładach
i spotkaniach.

01
Czerwiec

Czerwiec
25

Spółka wzięła udział w pikniku plenerowym "Dzień Dziecka na Woli" zorganizowanym przez Urząd Dzielnicy Wola w Parku Sowińskiego.

Odbyła się uroczysta inauguracja Zakładu Położnictwa CMKP - ośrodka naukowego dedykowanego w sposób szczególny badaniom naukowym prowadzonym
przez położne.

Sierpień

W wyniku auditu przeprowadzonego przez Centrum Badań Certyfikacji SA spółka utrzymała certyfikat ISO 37001 - zarządzanie systemami antykorupcyjnymi

Grudzień
16

W Rankingu Szpitali 2019 Rzeczpospolitej i Centrum Monitorowania Jakości spółka zajęła I miejsce w kategorii szpitale monospecjalistyczne w Polsce i II

Grudzień
20

Odbyło się spotkanie wigilijne pracowników .

Grudzień
31

Centrum zakończyło rok wynikiem: 6 238 porodów w tym 523 w Domu Narodzin, 6 341 urodzony dzieci, 1 452 operacje, 1 271 zabiegów.

miejsce wśród szpitali województwa mazowieckiego.

2020

Styczeń
12
Styczeń
13

Zorganizowano na terenie Szpitala sztab WOŚP wraz z wieloma atrakcjami - spotkanie z położną, kącik zabaw dla dzieci, usg 4D ciąży, joga dla mam z dziećmi,
joga prenatalna
W spółce wykonano pierwsze w Polsce (przeprowadzone na oddziale ginekologicznym), refundowane przez NFZ, zabiegi wszczepienia elektrody do stymulacji
nerwów krzyżowych w leczeniu nietrzymania moczu wynikającego z nadaktywności pęcherza moczowego.
Gościmy dwie lekarki (Profesor Sandra Morano, Dr Claudia Massarotti) i położną z Włoch (dr Matilde Canepa), które spotkały się z naszymi lekarzami

Luty
3-4

i położnymi, aby podzielić się 20-letnim doświadczeniem z prowadzenia domu narodzin we Włoszech. Następnie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
odbyła się konferencja „Współczesne kierunki w opiece nad kobietą rodzącą, doświadczenia międzynarodowe” z udziałem gości i naszego zespołu.
Z okazji obchodów Dnia Kobiet, ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia 2020 Rokiem Pielęgniarek i Położnych, a także planowanego otwarcia

Marzec
08

pierwszej w Polsce kawiarni prowadzonej przez położne: „Cafe Zofia – u Położnych” wizytę w spółce złożyli Grażyna Orzechowska-Mikulska i Robert Rafałowski
– Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wola, Prof. Joanna Gotlib - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM, Anna Dudzińska – Przewodnicząca Warszawskiej
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych a także Beata Jakacka-Sitek Przewodnicząca Rady Nadzorczej.

W związku z wybuchem pandemii Covid-19 po raz pierwszy od 1992 roku zniesiono porody rodzinne i odwiedziny u pacjentów. Przychodnia przeszła na tryb

Marzec

teleporad. Część pracowników administracji została przeniesiona w tryb pracy zdalnej. Szkoła rodzenia została uruchomiona w trybie online.
W związku z pandemią coroczne eventy, spotkania, warsztaty dla pacjentów przeniesiono do przestrzeni internetowej. Spółka uruchomiła bloga medycznego

Cały rok

dla pacjentów, zorganizowano wirtualne dni otwarte, publikowano szereg porad dla pacjentów. Przygotowano szereg filmów edukacyjnych.
Przygotowano film „Spacer po Szpitalu”, w którym położne oprowadzają wirtualnie pacjentki po szpitalu pokazując sale porodowe, dom narodzin i sale

Wrzesień

położnicze.
Pracownicy wzięli udział w szeregu działań charytatywnych. Zebrano ubrania, które zostały przekazane na zakup cytobusa. Spółka po raz 9 wzięła udział w akcji

Grudzień

Zostań Mikołajem, wsparła prezentami dzieci podopiecznych Fundacji „Na ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową oraz przekazała żywności do EMAUS Schroniska dla bezdomnych kobiet Wspólnoty Katolickiej Chleb Życia.
W Rankingu Szpitali 2020 Rzeczpospolitej i Centrum Monitorowania Jakości spółka II miejsce w kategorii szpitale monospecjalistyczne bez onkologicznych

Grudzień

Grudzień

w Polsce oraz II miejsce wśród szpitali województwa mazowieckiego.
Centrum zakończyło rok wynikiem: 6632 porodów w tym 483 w Domu Narodzin, 6 788 urodzony dzieci, 1 434 operacje, 1 258 zabiegów.

2021

Styczeń

Spółka wzięła udział w 28 finale WOŚP - publikowano posty promocyjne a także zorganizowano zbiórkę do puszki.
Z okazji corocznych Obchodów Tygodnia dla Rodziny zorganizowano czaty, webinary, spotkania online, bezpłatne wizyty dla pacjentów oraz posty

Maj

o charakterze edukacji prozdrowotnej.
Z okazji 2 rocznicy powołania Zakładu Położnictwa CMKP - ośrodka naukowego dedykowanego badaniom naukowym prowadzonym przez położne odbyło się

Czerwiec

spotkanie podsumowujące z udziałem Macieja Miłkowskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, prof. Ryszarda Gellerta – Dyrektora CMKP, dr. n.
med. Beaty Guzak Dyrektora CKPPiP.

Spółka włączyła się w kampanię "Diagnostyka Jajnika" organizowaną przez Stowarzyszenie Kwiat Kobiecości. Wykonaliśmy bezpłatne badania USG

Październik

ginekologiczne i testy ROMA
Ważnym dla spółki wydarzeniem medialnym był fakt wypisu do domu najmniejszego leczonego wcześniaka w historii Szpitala - dziewczynki ważącej w dniu

listopad

narodzin 380 gramów. Z tej okazji wizytę w spółce złożył Prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski, który wręczył mamie dziewczynki wyprawkę.
Pracownicy wzięli udział w szeregu działań charytatywnych. Zebrano ubrania, które zostały przekazane potrzebującym będącym pod opieką Przychodni dla
Bezdomnych oraz na zakup badań cytologicznych. Spółka ponownie wzięła udział w akcji Zostań Mikołajem, aby wesprzeć Dzieci ze Specjalnego Ośrodka

Grudzień

Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu oraz podopiecznych Fundacji „Na ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” wymarzonymi
zabawkami. W wyniku przeprowadzonej akcji charytatywnej wśród pracowników spółka przekazała: żywności do EMAUS - Schroniska dla bezdomnych kobiet
Wspólnoty Katolickiej Chleb Życia i książki na potrzeby akcji zaczytani.org.

Grudzień

Centrum zakończyło rok wynikiem: 6 177 porodów w tym 381 w Domu Narodzin, 6 291 urodzony dzieci, 1 524 operacje, 1 286 zabiegów.

