
  

Warszawa, 27 stycznia 2021 r. 

INFORMACJA PRASOWA 

Centrum Medyczne Damiana po raz kolejny gra razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy 
 

Już 31 stycznia odbędzie się 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku po raz trzeci 

partnerem wydarzenia zostało Centrum Medyczne Damiana. W ramach współpracy uruchomiona 

zostanie m.in. Przychodnia WOŚP – ze względu na pandemię COVID-19 w formie telekonsultacji. 

Sytuacja epidemiczna wymusiła zmianę charakteru finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

dlatego tegoroczna edycja zostanie przeprowadzona online. Centrum Medyczne Damiana wpisuje się 

w tę formułę, dlatego w ramach współpracy zorganizowano m.in. specjalną wirtualną przychodnię, 

w której telekonsultacji udzielać będą specjaliści z CM Damiana. 

Dodatkowo podczas finału uruchomione zostanie Studio Damian TV, w którym na żywo będą 

relacjonowane najważniejsze wydarzenia związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W studio 

prowadzone będą również rozmowy z ekspertami CMD, którzy dodatkowo przez cały dzień będą 

udzielać teleporad medycznych. Zapisy przyjmowane są na stronie internetowej – wosp.damian.pl/. 

To już nasze trzecie wspólne granie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczny edycja 

jest szczególna ze względu na sytuację epidemiologiczną, dlatego wsparcie Centrum Medycznego 

Damiana też będzie inne. Chociaż niemożliwa jest organizacja finału w tradycyjnym wydaniu, wspólnie 

z portalem Znany Lekarz zorganizowaliśmy wirtualną Przychodnię WOŚP oraz studio Damian TV, 

w którym cały dzień na żywo będziemy prowadzić wywiady ze specjalistami z dziedzinie pediatrii, 

interny,  protetyki słuchu, laryngologii, rehabilitacji, a także psychologii. W naszym studio nie zabraknie 

również wspaniałych gości oraz utalentowanych artystów. Na żywo można śledzić nas na dedykowanej 

stronie internetowej, a także na profilu Facebook Centrum Medycznego Damiana – komentuje 

Dominika Korczak, Kierownik ds. Marketingu Centrum Medycznego Damiana. 

Na stronie internetowej istnieje również dostęp do specjalnych licytacji, z których dochód zostanie 

przekazany na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Na aukcję został wystawiony m.in. Kompleksowy 

Przegląd Stanu Zdrowia dla dwojga w Centrum Medycznym Damiana. 

Mimo zmienionego charakteru wydarzenia, wciąż głównym celem pozostaje pozyskanie środków 

finansowych na pomoc najbardziej potrzebującym. Zbiórka będzie prowadzona w formie wirtualnej 

https://wosp.damian.pl/


  

skarbonki, dostępnej pod adresem: eskarbonka.wosp.org.pl/gvb5ne. W tym roku zebrane fundusze 

zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnych urządzeń medycznych dla oddziałów laryngologicznych, 

otolaryngologicznych i diagnostyki głowy. 

Więcej informacji nt. wydarzenia można znaleźć na stronie https://wosp.damian.pl/. 

Centrum Medyczne Damiana 

Centrum Medyczne Damiana (CMD) istnieje od 1994 r. Zapewnia pacjentom szeroki zakres opieki medycznej w ośmiu 

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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