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Szpital Dziecięcy  im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza przy ul. 
Niekłańskiej w Warszawie przekroczył już półwiecze. Od 1959 
roku jego nieodłączną część stanowi Przychodnia Specjalistyczna. 
Placówka miała służyć dzieciom prawobrzeżnej Warszawy, tym-
czasem obecnie w ramach 13 poradni specjalistycznych, 5 pra-
cowni diagnostycznych i kompleksu gabinetu zabiegowego - przyj-
mujemy dzieci nie tylko z całej Warszawy i okolic, ale również 
z różnych rejonów województwa mazowieckiego a nawet całej 
Polski. Leczymy już kolejne pokolenie, czyli dzieci a nawet wnuki 
naszych byłych pacjentów. Za wyraz uznania dla umiejętności na-
szego personelu uważamy zaufanie, jakim obdarzają nas byli pa-
cjenci, gdy już, jako dorośli przyprowadzają do poradni swoje dzie-
ci i wnuki.
Filarem przychodni i chlubą jest wspaniały personel, świetnie wy-
szkolony, z wieloletnim doświadczeniem. Wszyscy lekarze posia-
dają specjalizację w określonym zakresie, dodatkowo wielu z nich 
posiada tytuł naukowy. Podporą w ich pracy jest doświadczo-
ny, profesjonalny zespół pielęgniarski i pracowników medycznych. 
Aby sprostać standardom medycyny XXI wieku staramy się stale 
podnosić kwalifi kacje pracowników mobilizując do udziału w kur-
sach specjalistycznych, szkoleniach wewnątrzszpitalnych a także 
naszych wewnętrznych - głównie z zakresu wymagań epidemio-
logicznych i ogólnych procedur dla poszczególnych grup zawodo-
wych. Nasz profesjonalizm został dostrzeżony - prowadzimy ak-
tywną działalność szkoleniową w wielu zakresach kształcenia po-
dyplomowego np. szkolenia pielęgniarek w zakresie wykonywania 
i interpretacji zapisu elektrokardiografi cznego, wykonywania ba-
dań spirometrycznych, leczenia ran oraz wykonywanie i ocena te-
stów skórnych. W ramach współpracy z Akademią Zdrowia i Uni-
wersytetem Medycznym prowadzone są zajęcia praktyczne i sta-
że zawodowe dla personelu medycznego.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych pacjentów i lepszej 
organizacji pracy a także ze względów epidemiologicznych w na-
szej przychodni zostały wydzielone:
• część zabiegowa - dla chirurgii, ortopedii, neurochirurgii 

z oddzielnymi salami zabiegowo- opatrunkowymi
• centrum otolaryngologii z oddzielnym gabinetem zabiego-

wym, salą endoskopową, wydzieloną pracownią audiologicz-
ną

• część okulistyczna z wydzieloną pracownią ortoptyczną

• część zachowawcza z oddzielnym kompleksem gabinetu za-
biegowego i pracowniami diagnostycznymi dla pozostałych 
poradni

Staramy się spełniać zadania „medycyny zorientowanej na pa-
cjenta”, a więc w pełni profesjonalnej merytorycznie, zgodnej 
z najnowszymi standardami a jednocześnie zindywidualizowanej, 
z indywidualnym podejściem do każdego dziecka i jego problemów. 
Medycyna XXI wieku to nauka interdyscyplinarna. Istnienie wielo-
profi lowych poradni specjalistycznych umożliwia kompleksowe le-
czenie zachowawcze z udziałem kilku specjalistów przy wsparciu 
logopedy, psychologa, rehabilitanta (szczególnie ważne dla dzie-
ci z ciężkimi zespołami chorobowymi). Dodatkowo więź z oddzia-
łami szpitalnymi zapewnia ciągłość opieki pohospitalizacyjnej oraz 
przed i pooperacyjnej (chodziło bowiem o stworzenie kontynuacji 
wysokospecjalistycznej opieki medycznej dla pacjentów po skom-
plikowanych zabiegach). Dbamy aby przychodnia spełniała nie tyl-
ko zadania diagnostyczno-lecznicze, ale także edukacyjne dla ro-
dziców i pacjentów w ramach danej poradni oraz w zakresie ogól-
nej profi laktyki zdrowotnej (instruktaż doświadczonego persone-
lu, materiały edukacyjne).
Posiadamy nowoczesny sprzęt umożliwiający szybką, nieinwa-
zyjną diagnostykę laryngologiczną, okulistyczną, kardiologiczną, 
preluksacyjną. Dzięki temu, w oparciu o doświadczenie persone-
lu działamy także w kierunku wczesnego wykrywania wad u dzieci.
Każdego dnia przyjmujemy kilkaset dzieci (około 90 tys. porad 
rocznie). Poza wysokim poziomem merytorycznym świadczonych 
usług medycznych staramy się również dbać o komfort pobytu 
pacjentów w przychodni. Zorganizowaliśmy małe kąciki zabaw dla 
dzieci, wydzieliliśmy pomieszczenie, w którym matka może spo-
kojnie nakarmić, przewinąć dziecko lub po prostu wygodnie w ci-
szy odpocząć.

Miarą naszej pracy mogą być słowa misji szpitala 
„Nasza tradycja i profesjonalizm to dziś zdrowe dzieci – jutro zdrowe 

społeczeństwo”
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