
  
 

INFORMACJA PRASOWA 

Warszawa, 13 marca 2019 r. 

Autorytety w dziedzinie pediatrii w Centrum Zdrowia Dziecka Damiana 

Centrum Zdrowia Dziecka Damiana poinformowało, że do zespołu specjalistów dołączyło troje 

profesorów pediatrii: prof. dr hab. med. Danuta Celińska – Cedro, prof. dr hab. med. Irena Jankowska 

oraz prof. dr hab. med. Janusz Książyk.  

Prof. dr hab. med. Danuta Celińska – Cedro, pediatra, specjalista chorób dziecięcych i specjalista 

gastroenterologii dziecięcej z wieloletnim doświadczeniem w pracy klinicznej. 

Prof. dr hab. med. Irena Jankowska, pediatra, specjalista chorób dziecięcych, hepatologii, 

gastroenterologii dziecięcej i transplantologii.  

Prof. dr hab. med. Janusz Książyk, pediatra, specjalista chorób dziecięcych i gastroenterologii 

dziecięcej. 

Obecność tak znakomitych specjalistów i autorytetów w swoich dziedzinach to gwarancja świadczenia 

przez nasze centrum usług na wysokim poziomie specjalizacji – zaznacza prof. dr hab. n. med. Paweł 

Januszewicz, dyrektor ds. pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka Damiana 

W obszarze zainteresowań i specjalizacji profesorów znajdują się m.in.: zaburzenia odżywiania, otyłość, 

przewlekłe zapalenia jelit, choroby trzustki, zaburzenia mikrobiomu, żywienie dzieci, zaburzenia 

przyrostu masy ciała, zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego, alergie pokarmowe i inne. 

W ramach działalności centrum Zdrowia dziecka Damiana lekarze-specjaliści: 

• odpowiadają na trapiące rodziców pytania 

• przeprowadzają pogłębiony wywiad dot. stanu zdrowia pacjenta 

• udzielają specjalistycznej drugiej i trzeciej opinii lekarskiej na podstawie przeprowadzonego 

wywiadu i dostarczonej dokumentacji 

• zlecają dalsze konsultacje i badania, jeśli zajdzie taka potrzeba 

• przedstawiają kompleksowe, oparte na rzetelnych badaniach naukowych, porady dotyczące 

zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży 

• wskazują źródła wiedzy i samokształcenia, na których można polegać. 

 
Więcej informacji na stronie Centrum Medycznego Damiana: https://www.damian.pl/centrum-

zdrowia-dziecka-damiana/. 
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Centrum Medyczne Damiana (CMD) istnieje od 1994 r. Zapewnia pacjentom szeroki zakres opieki medycznej w dziewięciu 

przychodniach w Warszawie oraz w Szpitalu. Pracują w nich lekarze wszystkich specjalności, z wieloletnią praktyką kliniczną 

zdobytą w wiodących placówkach polskich i zagranicznych.  

Centrum Medyczne Damiana oferuje kompleksowy zakres konsultacji lekarzy, badań diagnostycznych; obrazowych  

i laboratoryjnych, rehabilitację i profilaktykę zdrowotna. W Szpitalu Damiana wykonywane są operacje w zakresie chirurgii 

ogólnej, ortopedii, okulistyki, laryngologii i ginekologii.   

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”, Certyfikat ISO, 

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

W ciągu 25 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 angażuje się także w działania charytatywne i współpracuje z m.in. z takimi organizacjami jak: 

UNICEF Polska, WOŚP oraz Fundacja Spełniamy Marzenia. 

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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