
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

Warszawa, 8 stycznia 2019 r. 

Centrum Medyczne Damiana wspiera 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w niedzielę 13 stycznia. W tym roku celem 

Finału jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych, 

które diagnozują oraz udzielają pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. Jak co roku 

organizatorzy i partnerzy wydarzenia przewidzieli dla uczestników wiele atrakcji. 

Jedną z nich przygotowuje Centrum 

Medyczne Damiana, partner 

medyczny Przychodni Znany Lekarz 

podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Specjalnie dla 

uczestników i darczyńców Wielkiego 

Finału Orkiestry w namiocie WOŚP 

pod Pałacem Kultury i Nauki, otwarta 

zostanie przychodnia medyczna. Jako partner medyczny CM Damiana zapewni odwiedzającym 

i uczestnikom WOŚP aż cztery gabinety: Gabinet Rehabilitacyjny, Gabinet Specjalistycznych Konsultacji 

Lekarskich,  Gabinet Konsultacji dla Dzieci oraz Gabinet Dermatologii i Medycyny Estetycznej. 

W dniu 13 stycznia w gabinetach będzie można skorzystać z nieodpłatnej konsultacji specjalistów 

Centrum Medycznego Damiana: internisty, kardiologa, urologa, dermatologa, endokrynologa, 

pediatry oraz lekarzy medycyny estetycznej. Na miejscu będą także obecni fizjoterapeuci oraz 

logopeda. Nie zabraknie też innych atrakcji i niespodzianek przygotowanych przez Centrum Medyczne 

Damiana.  

W strefie przychodni WOŚP zagości wybitny pediatra, prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz, 

wieloletni dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz jeden z założycieli Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, od 2 stycznia 2019 roku także Dyrektor ds. Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka 

Damiana – nowego projektu Centrum Medycznego Damiana. 

To wszystko w dzień Wielkiego Finału. Natomiast już od 4 stycznia w przychodniach Centrum 

Medycznego Damiana dostępne są zaplombowane puszki, do których pacjenci mogą wrzucać datki na 



 

 

WOŚP. Każdy darczyńca zgodnie z tradycją otrzyma serduszko Wielkiej Orkiestry. 

Od wtorku 8 stycznia na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy można także wylicytować 

Kompleksowy Przegląd Stanu Zdrowia w Centrum Medycznym Damiana. Dochód z licytacji zostanie 

w całości przekazany na Wielką Orkiestrę. Aukcję można znaleźć pod adresem: 

https://charytatywni.allegro.pl/kompleksowy-przeglad-zdrowia-w-szpitalu-damiana-i8701690.  

Serdecznie zapraszamy w niedzielę 13 stycznia od godz. 9:00 do 20:00 na Plac Defilad. Zachęcamy do 

wsparcia tegorocznego celu Finału WOŚP, tj. zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego dla 

specjalistycznych szpitali dziecięcych. 

Centrum Medyczne Damiana 

Centrum Medyczne Damiana (CMD) istnieje od 1994 r. Oferuje szeroki zakres opieki medycznej, którą zapewnia pacjentom 

w ośmiu przychodniach i w szpitalu. Pracują w nich lekarze wszystkich specjalności, z wieloletnią praktyką kliniczną zdobytą 

w wiodących placówkach polskich i zagranicznych. 

Zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów gwarantowane są w oparciu o długoletnie doświadczenie lekarzy pracujących 

w Centrum Medycznym Damiana i najwyższe standardy w procesie leczenia. Wysoka jakość znalazła odzwierciedlenie 

w zdobytych przez CMD certyfikatach i nagrodach, takich jak: „Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości”, „Szpital bez 

bólu”, „Bezpieczny Pacjent”, „Godło Quality International 2017” oraz „Miejsce przyjazne przyszłej Mamie”. 

W ciągu 20 lat swojego istnienia Centrum Medyczne Damiana ugruntowało swoją silną pozycję na rynku prywatnych usług 

medycznych. O unikatowości jego usług świadczą: indywidualne, przyjazne podejście do pacjentów, kompleksowa opieka 

medyczna, wysokie kwalifikacje personelu, a także zwracanie szczególnej uwagi na profilaktykę zdrowia. 

Centrum Medyczne Damiana należy do Grupy Medicover. 

Kontakt dla mediów: 

Justyna Giers, justyna.giers@38pr.pl, tel. 514 550 996 
Justyna Spychalska, justyna.spychalska@38pr.pl, tel. 512 029 778 
Nikodem Chudzik, nikodem.chudzik@38pr.pl, tel. 512 029 402 
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