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Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM 

z nowoczesnymi salami po modernizacji 

Zakończył się trzeci etap wielkiej modernizacji Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety  

i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który już od 100 lat łączy najlepsze 

wykorzystanie nowoczesnego sprzętu z wiedzą doskonałych specjalistów. Dodatkowo od lipca 

pacjentki UCZKiN, zwanego również Szpitalem przy Starynkiewicza, mogą korzystać z przepięknie 

odnowionych Sal Pacjentów ze stanowiskami do opieki nad noworodkami, Sal Porodowych oraz Sali 

Operacyjnej.  

 

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM w Warszawie to szpital o III, najwyższym 

stopniu referencyjności, świadczącym o jego niekwestionowanych kompetencjach w zakresie ciąż 

zagrożonych, ciąż o patologicznym przebiegu, obarczonych ryzykiem rozwiązania przed 31 tygodniem 

oraz różnymi chorobami i wadami genetycznymi. Klinika od stycznia 2020 roku poddawana była 

regularnej, podzielonej na trzy etapy modernizacji, która właśnie została zakończona. 

 

- Każdego dnia wchodząc do odnowionych przestrzeni naszej Kliniki przepełnia mnie radość i duma. 

Widzę jak ważny dla naszych pacjentek jest efekt remontu, który prowadziliśmy przez 18 miesięcy, 

często skarżąc się po cichu na niedogodności, jakie sprawiał. Teraz wiem, że było warto. W naszej Klinice 

100-letnia historia obecnie łączy się z nowoczesnością w wymiarze wizualnym i sprzętowym – mówi  

dr hab. Zoulikha Jabiry – Zieniewicz, dyrektor medyczna Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety  

i Noworodka WUM – Uśmiech naszych pacjentek i dobre słowa jakie kierują zarówno pod adresem 

Kliniki jak i specjalistów, których Klinika ma zaszczyt mieć „na pokładzie”, są najlepszym dowodem na 

to, że idziemy w dobrym kierunku. Cieszę się, że odmładzamy nasz UCZKiN – dodaje  

dr hab. Jabiry – Zieniewicz. 

 

Modernizacja Kliniki obejmowała przebudowę pomieszczeń (ponad 1000 m2) znajdujących się na  

3 kondygnacjach (piwnica, parter, I piętro). Poza odnowionymi przestrzeniami na pacjentki czeka wiele 

udogodnień mających wpływ na komfort, w tym: centrale wentylacyjne, klimatyzacja, nawilżacze 

powietrza.  

 

Dzięki modernizacji i zakupionym urządzeniom nasza Klinika uzyskała podniesienie jakości świadczeń 

w zakresie zabiegowym, usprawnienie pracy bloku operacyjnego, skrócenie czasu hospitalizacji średnio 

o 1 dobę, podniesienie jakości świadczonych procedur, zwiększenie ilości zabiegów diagnostycznych  

i ambulatoryjnych – mówi dr hab. Zoulikha Jabiry – Zieniewicz – To na czym zawsze bardzo nam zależy 

to opieka koordynowana. Dzięki projektowi modernizacji wdrożyliśmy jej najwyższy poziom. To było 

trudne 1,5 roku, ale warto było czekać na ten efekt – dodaje. 

 

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM w Warszawie udziela świadczeń 

zdrowotnych w zakresie opieki stacjonarnej, opieki ambulatoryjnej, podstawowej opieki zdrowotnej 

oraz diagnostyki. 24 godziny na dobę lekarze zapewniają najwyższy standard opieki dla pacjentek  

z problemami położniczymi, ginekologicznymi, uroginekologicznymi i onkologicznymi.  
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Dzięki kompleksowości Kliniki lekarze mają szybki dostęp do wyników badań co skraca czas diagnostyki 

i umożliwia szybsze wdrożenie odpowiedniego leczenia, a pacjenci mogą korzystać z szerokiego 

wachlarza nowoczesnych metod leczenia. UCZKiN oprócz tradycji promuje także nowoczesność. Jest, 

jednym z nielicznych w Polsce, państwowym Ośrodkiem Leczenia i Diagnostyki Niepłodności. Klinika 

codziennie przyjmuje 20-30 par starających się o potomstwo przy czym skuteczność leczenia wynosi 

ok. 40%. Ponadto Klinika specjalizuje się w leczeniu farmakologicznym endometriozy, uzależniając je 

od indywidualnych potrzeb pacjentki, a pacjentkom kierowanym na zabiegi operacyjne zapewnia 

ciągłość opieki. Ponadto UCZKiN jest jedynym w Polsce ośrodkiem wykonującym wewnątrzmaciczne 

operacje u płodu z rozszczepem kręgosłupa przy użyciu metody fetoskopowej i oferującym 

kompleksową opiekę dla pacjentek z wrodzoną przepukliną przeponową u ich dziecka. Zabiegi te 

wykonywane są zaledwie w kilku ośrodkach w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych.  

 

 

 

Więcej informacji o UCZKiN na www.uczkin.pl. 

Zapraszamy do obserwowania nas na Facebook ’u oraz Instagramie. 

 

 

 

http://www.uczkin.pl/
https://www.facebook.com/starynkiewicza
https://www.instagram.com/uczkin_wum/

