
Rok 2017 w Instytucie
Szanowni Państwo,

Rok 2017 już za nami, a z
początkiem Nowego
Roku  przychodzi czas na
podsumowania i
wspomnienia minionych
wydarzeń.
Poniżej znajdą Państwo
krótkie przypomnienie

tego, co działo się w Instytucie Matki i Dziecka w ubiegłych
dwunastu miesiącach. W Nowym Roku 2018 będziemy informować
Państwa o bieżących wydarzeniach każdego miesiąca w takiej oto
formie.

Dziękujemy wszystkim za pracę i zaangażowanie, dzięki którym
możemy wspólnie tworzyć piękną historię. Wspólnie udało się nam
osiągnąć wiele. Mam nadzieję i wierzę w to, że nadchodzący rok
będzie dla nas jeszcze bardziej owocny. 

Tomasz Maciejewski

Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka

 



Zakończenie inwestycji Kliniki Położnictwa i Ginekologii

10 listopada odbyło się oficjalne zakończenie inwestycji Nowej Kliniki Położnictwa i
Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka. Inwestycja o wartości 60 mln została
sfinansowana z Funduszy Unijnych, środków Ministerstwa Zdrowia oraz środków
własnych. Wydarzenie uświetniły wykłady dotyczące interdyscyplinarnej pracy
Instytutu Matki i Dziecka, które wygłosili lekarze naszych klinik.

Opieka nad matką i dzieckiem

Teraz Klinikę Położnictwa umiejscowiono na parterze budynku i jeśli noworodek
musi być zoperowany zaraz po porodzie, zostaje przetransportowany na I piętro, a
gdy jest to wcześniak wymagający długotrwałej intensywnej terapii - na II piętro
do Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Została wyeliminowana
konieczność transportu noworodków między budynkami. Na miejscu mamy też
możliwość udzielenia wszystkich niezbędnych konsultacji, dzięki czemu personel
nie musi już przemieszczać się pomiędzy budynkami, przewożąc noworodki czy
kobiety ciężarne, np. na rezonans magnetyczny, tomografię, RTG, USG brzucha
itp.

Komfort

W nowej Klinice diametralnie poprawił się też komfort pobytu pacjentek. Już nie



ma sal 5-6-osobowych i wspólnych węzłów sanitarnych na korytarzu, sale są 1-3-
osobowe z własnym węzłem. To nowoczesna klinika, mająca trzeci stopień
referencyjności, merytorycznie przygotowana do tego, by sprostać
najtrudniejszym patologiom ciąży, porodu czy problemom ginekologicznym.

Wyposażenie

W klinice znajdują się trzy sale porodowe z fotelami porodowymi oraz 3 sale
operacyjne, a także sale zabiegowe. W nowej przestrzeni znajduje się także
antyseptyczna sala w szkle dla pacjentek ze zwiększonym ryzykiem infekcji.

Technologia

W nowej Klinice znajdują się bloki operacyjne w systemie zintegrowanym, ze
spiętymi urządzeniami, którymi można sterować z jednego miejsca, z możliwością
transmisji operacji i odbycia konsultacji online ze specjalistami w dowolnym
miejscu świata dzięki komunikacji Skype for Business. Operacje mogą być również
transmitowane na żywo bez opóźnień do Budynku A – np. do Sali Konferencyjnej.

 

Wydarzenia 2017
Otwarcie Kliniki Mukowiscydozy
IMiD  w Dziekanowie Leśnym

4 stycznia Klinika Mukowiscydozy
została oficjalnie otwarta w Szpitalu
w  Dziekanowie Leśnym. Centrum
Leczenia Mukowiscydozy jest efektem
współpracy Instytutu Matki i Dziecka z
Samorządem Województwa
Mazowieckiego, Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą i Szpitalem w
Dziekanowie Leśnym. Centrum spełnia najwyższe międzynarodowe standardy,
nowoczesny sprzęt i co najważniejsze – komfort dla małych pacjentów i ich
rodziców.

Dzień Chorób Rzadkich

28 lutego obchodzony był  Dzień
Chorób Rzadkich. Z tej okazji prof.
Jolanta Sykut-Cegielska została
zaproszona do programu Dzień
Dobry TVN, w którym przybliżyła
temat chorób rzadkich, skali w jakiej
choroby te występują w Polsce, możliwości niesienia pomocy pacjentom z



Pierwsze inauguracyjne
spotkanie dla rodzin dzieci i
osób z chorobą z grupy
RASopatii

7 października odbyło się pierwsze
spotkanie dla rodzin z chorobą z grupy
Rasopatii. Spotkanie zostało
zorganizowane przez Fundację
Instytutu Matki i Dziecka oraz Zakład
Genetyki Medycznej IMiD.

Otwarcie kącików dziecięcych
ONICO

27 października w poradniach
specjalistycznych Instytutu Matki i
Dziecka odbyło się uroczyste otwarcie
słONICOwych kącików wraz z licznymi
atrakcjami dla dzieci. Wydarzenie
uświetnili goście honorowi - Paweł
Zagumny oraz siatkarze Onico
Warszawa.

chorobami rzadkimi.

Spotkanie Dyrektorów ds. Nauki
Instytutów Medycznych

10 marca odbyło się ogólnopolskie
spotkanie medycznych instytutów
badawczych. W spotkaniu wzięli udział:
podsekretarz stanu w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof.

Łukasz Szumowski oraz dyrektor Departamentu Nauki Ministerstwa Zdrowia – Pani
Katarzyna Chmielewska.

Eventy



Dzień Matki w Instytucie Matki i Dziecka

26 maja w IMiD obchodzony był Dzień Matki. Wydarzeniu towarzyszył piknik dla
matek i dzieci, podczas którego zorganizowane zostały zabawy i atrakcje dla
najmłodszych, możliwość konsultacji ze specjalistami IMiD – dietetykiem i
rehabilitantkami. Swoje stanowisko miał również Dział Ocen i Rozwoju
Współpracy. Gośćmi specjalnymi była Pierwsza Dama RP – Agata Kornhauser-
Duda oraz Pani Minister Józefa Szczurek-Żelazko. Dla gości został również
przygotowany koncert Orkiestry Wojskowej.

Spotkanie integracyjne
pracowników IMiD 

W czerwcu odbyło się pierwsze
spotkanie integracyjne pracowników
Instytutu Matki i Dziecka.
Wydarzenie zostało zorganizowane w
ramach obchodów Jubileuszu 65-
lecia naszego Instytutu. Impreza
odbyła się w piątek, 9 czerwca w
Pubie Bolek. 

Dzień Dziecka
w Instytucie Matki i Dziecka
1 czerwca w Instytucie Matki i Dziecka
odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka.



Wśród niespodzianek dla dzieci pojawiła
się Fundacja Jednym Śladem, która
zapewniła dla naszych pacjentów
przejazd motocyklami, a także odwiedzili
nas Superbohaterowie wspinający się po
budynku głównym, którzy machali
dzieciom leżącym na oddziałach.

Czwarta edycja pikniku
"Odważ się być zdrowym" na
Stadionie PGE Narodowym 
2 września odbył się profilaktyczny
piknik rodzinny, podczas którego miała
miejsce Olimpiada Sportowa EpiSchool
oraz bieg Zabiegana Mama. Głównym
celem wydarzenia była promocja
zdrowego i aktywnego stylu życia, jako
kluczowego elementu profilaktyki otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Piknik w ramach obchodów DiGeorge’a

W dniu 18 czerwca po raz piąty Instytut Matki i Dziecka zaangażował się w
organizację obchodów międzynarodowego Dnia Delecji 22q11, zwanego Zespołem
DiGeorge’a. W tym dniu został zorganizowany piknik dla około 50 rodzin z całej
Polski, w których wystąpiła ta choroba genetyczna. Wydarzenie odbyło się na



Konferencja EpiSchool –
pokonajmy bariery razem!
 
29 września  odbyła się konferencja
EpiSchool – pokonajmy bariery razem!
Konferencja stanowiła podsumowanie
dwuletniej współpracy Fundacji IMiD z
Wydziałem Pedagogicznym
Uniwersytetu Warszawskiego,
Univerzita Palackého v Olomouci oraz 
Royal College of Surgeons in Ireland w
ramach projektu Epischool –
pokonajmy bariery razem!

Konferencja Odważ się być
zdrowym. Otyłość u dzieci i
młodzieży 2017 – problem
trudny i złożony 

29 września  odbyła się konferencja
Odważ się być zdrowym na PGE
Narodowym. Konferencja skierowana
była do pediatrów, lekarzy rodzinnych,
dietetyków, a także dyrektorów szkół i
nauczycieli.

terenie Politechniki Warszawskiej w Józefosławiu.

Konferencje i szkolenia

Konferencja
„Ograniczanie otyłości wśród dzieci w
Polsce – efektywna polityka”

24 maja w Instytucie Matki i Dziecka została
zorganizowana Konferencja „Ograniczanie
otyłości wśród dzieci w Polsce – efektywna



Konferencja „Kompleksowa
ocena sposobu żywienia dzieci
w wieku od 5. do 36. miesiąca
życia”

W marcu odbyła się konferencja
przedstawiająca wyniki ogólnopolskich
badań poświęconych ocenie żywienia
dzieci w wieku od 5. do 36. miesiąca
życia, które zostały przeprowadzone w
2016 roku przez prof. Halinę Weker z
Zakładu Żywienia Dzieci i Młodzieży
IMiD. Badanie zostało przeprowadzone
na reprezentatywnej grupie 1059
rodziców niemowląt i małych dzieci z
całej Polski.

Kongres Położnych
„Położna na medal 2017” 

18 marca odbył się Ogólnopolski Zjazd
Położnych, podczas którego został
zaprezentowany wykład dotyczący
żywienia kobiety w okresie ciąży oraz
karmienia piersią opracowany przez
zespół żywieniowców, pod
kierownictwem prof. Haliny Weker. W
wykładzie udział wzięło około 200
uczestników na co dzień pracujących
jako położne.

polityka”. Podczas wydarzenia ogłoszone zostały
wyniki raportu Childhood Obesity Surveillance
Initiative. Polska, jako jeden z 35 krajów
uczestniczących w badaniu COSI, prowadzi
pomiary dotyczące nadwagi i  otyłości wśród
uczniów szkół podstawowych w wieku 6-9 lat.

Wydarzenia naukowe
 

W wyniku oceny działalności naukowej i badawczo-
rozwojowej jednostek naukowych dokonanej przez Komitet
Ewaluacji Jednostek Naukowych, Instytut Matki i Dziecka
uzyskał kategorię naukową A.

 

Gratulacje!

We wrześniu został podpisana umowa o



dofinansowanie projektu ‘Innowacyjny
polsko-niemiecki transgraniczny
program wczesnej diagnostyki i leczenia

chorób rzadkich u noworodków’ na lata 2017-2020 ze środków EFRR w
ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie /
Brandenburgia / Polska. Instytut jest partnerem w projekcie. Wysokość
dofinansowania: 2 886 227,96 EUR, w tym dla Instytutu Matki i Dziecka: 223
827,10 EU.

W grudniu odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka,
podczas którego pozytywnie zaopiniowano Strategię Naukowo-Kliniczną IMiD –
perspektywiczne kierunki działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej 2018
– 2020

Nowa Rada Naukowa IMiD

Członkowie Rady Naukowej w kadencji 2017-2021

prof. Jerzy Bal
 prof. Monika Bekiesińska-Figatowska
prof. Piotr Durka
prof. Stanisław Dziekoński 
dr hab. Anna Fijałkowska, prof. IMiD
prof. Jan Godziński 
prof. Ewa Helwich 
dr hab. Kamil Hozyasz, prof. IMiD
prof. Anna Kostera Pruszczyk 
prof. Bożena Leszczyńska-Gorzelak
dr hab. Michał Milewski, prof. IMiD
dr hab. Anna Oblacińska, prof. IMiD
prof. Przemysław Oszukowski
dr hab. prof. IMiD Anna Raciborska
prof. Andrzej Radzikowski 
prof. Wojciech Rokita
dr hab. Magdalena Rutkowska, prof. IMiD
prof. Dorota Sands 
dr hab. Ewa Sawicka, prof. IMiD 
prof. Piotr Sieroszewski 
prof.. Janina Stępińska
dr hab. prof. IMiD Jolanta Sykut-Cegielska
dr hab. Elżbieta Szczepanik, prf IMiD
dr hab. Agata Szkiełkowska
dr hab. Katarzyna Tońska



dr hab. Marek Ussowicz
dr hab. Halina Weker, prof. IMiD
dr hab. inż. Dariusz Włodarek 
prof. Krzysztof Zabłocki 
lek med. Zbigniew Surowiec 
dr Mariusz Ołtarzewski

Granty i projekty
IMID podpisał umowę na dofinansowanie Projektu
„Poprawa warunków udzielania świadczeń
zdrowotnych w IMID  w Warszawie poprzez
wymianę aparatury, medycznej i modernizację
Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i
Młodzieży, Kliniki Anestezjologii i Oddziału
Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego oraz ZDO” w ramach działania
9.2.  Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych  oś priorytetowa
IX  Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia  Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Przedmiotem projektu jest wymiana aparatury medycznej i wyposażenia oraz
prace remontowe w Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej, Kliniki
Anestezjologii i Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i Zakładu
Diagnostyki Obrazowej. Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w latach 2018-2019,
a wartość dofinansowania z UE i ze środków publicznych wyniesie 14 951 033,57
PLN w tym 20% tej kwoty tytułem dotacji celowej oraz 80% w ramach
dofinansowania ze środków UE.

IMID uzyskał dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Mazowsza w
ramach działania Działalność badawczo-rozwojowa
jednostek naukowych (jest w trakcie uzgodnień
przed podpisaniem umowy) na realizację projektu
„Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i
Dziecka”. Projekt, który obejmuje wdrożenie unikatowych badań i diagnostyki z
zakresu genomiki, proteomiki i metabolomiki, będzie realizowany w latach 2018-
2020. Wysokość dofinansowania ok 11 mln zł. Konkurs w ramach którego IMID
uzyskał dofinansowanie był jednym z najtrudniejszych na przestrzeni ostatnich
wielu lat.

W 2017 rozpoczęła się realizacja dwóch
grantów Narodowego Centrum Nauki:



Projekt NCN Preludium ‘Badania nad
patogenezą zaburzeń poznawczych oraz
neurofunkcjonalnych u pacjentów z zespołem
Noonan. Rola defektów genów szlaku
sygnałowego RAS/MAPK.’, Kierownik: Natalia
Bezniakow, kwota 149 150,00 PLN
Projekt NCN Preludium ‘Zastosowanie metody
porównawczej hybrydyzacji genomowej do
mikromacierzy (aCGH) do identyfikacji
submikroskopowych aberracji
chromosomowych i genów letalnych w
materiale z poronień samoistnych’, Kierownik:
Katarzyna Sobecka, kwota 98 890,00 PLN

Współpraca międzynarodowa
Wizyta prof. Carlosa Galindo 

W dniach 3-4 lipca 2017 Instytut Matki i
Dziecka w Warszawie wizytował prof. Carlos
Rodriguez-Galindo - wiceprezes zarządu St.
Jude Children’s Research Hospital, do 2015
roku dyrektor Dana Faber Institute na
Harvardzie. Prof. Carlos Rodriguez-Galindo to
światowej sławy onkolog dziecięcy, dyrektor i
autor międzynarodowego programu St. Jude Global.

Wizyta z Guangzhou Women and Children's
Medical Center z Chin
3 sierpnia 2017 w Instytucie Matki i Dziecka odbyło
się spotkanie z przedstawicielami Guangzhou
Women and Children's Medical Center z Chin.
Podczas spotkania zostały zaprezentowane obszary
działalności Instytutu Matki i Dziecka oraz
Guangzhou Women and Children's Medical Center w
celu odnalezienia możliwych pól przyszłej

współpracy.



Nowy program badań przesiewowych dotyczących wczesnego
wykrywania i zapobiegania cukrzycy typu 1
W listopadzie 2017r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Instytutem Matki i
Dziecka oraz Instytutem Badań nad Cukrzycą - Helmholtz Zentrum München.
Dzięki tej umowie IMiD został partnerem w projekcie w zakresie wczesnego
wykrywania i profilaktyki cukrzycy typu 1. Partnerem klinicznym w projekcie jest
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Pediatrii.



W 2017 roku Fundacja zakupiła sprzęt medyczny o
łącznej wartości 492 188 zł

Endoskop dla Kliniki Hospitalizacji Jednego Dnia IMiD
Sprzęty medyczne dla nowej Kliniki Położnictwa i Ginekologii
Laktator szpitalny dla Poradni Zaburzeń Laktacji
Miernik bilirubiny dla Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Fotele Finka do kangurowania dla Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii
Noworodka

Zmiany w IMiD
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
oraz Elektroniczny Obieg Dokumentów

W 2017 roku rozpoczęło się wdrażanie
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w IMiD. W
ramach projektu odbędą się spotkania i warsztaty
przygotowujące pracowników do korzystania z EDM i
EOD. Ostateczny kres papierowej dokumentacji wyznaczony jest na koniec 2018
roku.

Projekt zapewni oszczędności oraz uproszczenia administracyjne dla
przedsiębiorców i pacjentów, dzięki automatyzacji komunikacji i czynności
administracyjnych, a także poprzez wdrożenie innowacyjnych e-usług dla
pacjentów oraz pracowników placówki medycznej.

W ramach projektu zostanie wprowadzone osiem e-usług:



E-obchód -  tworzenie indywidualnej dokumentacji medycznej w postaci
multimedialnego rekordu medycznego Pacjenta;
E-rejestracja –  rejestracja na wizyty za pośrednictwem Internetu (na
podstawie elektronicznego grafiku zintegrowanego z systemem szpitalnym),
informacje on-line o kolejkach oczekujących wraz z przybliżonym czasem
oczekiwania;
E-wyniki -  dzięki wprowadzeniu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
oraz integracji e-Portalu z Elektronicznym Rekordem Medycznym Pacjenta,
e-usługa umożliwi zdalny dostęp do dokumentacji medycznej przez pacjenta
tj. wyników badań, obrazów, itp.;
Obsługa zmiany terminów wizyt u lekarza –  cały proces zmiany
terminu wizyty będzie odbywać się w pełni elektronicznie;
E-wywiad -  usługa umożliwi elektroniczne wprowadzenie przez pacjenta
informacji dotyczących zdrowia jego i rodziny przed wizytą w celu skrócenia
czasu wizyty;
E-konsultacje  - specjalistyczne porady lekarskie bez konieczności
wychodzenia z domu, w sposób zdalny przez Internet.   Usługa umożliwiać
będzie konsultacje pisemne lub video-konsultacje według ustalonego
terminarza;
E-samokontrola – dziennik kontroli z wbudowanymi funkcjami przeliczeń i
prezentacji dla wybranych schorzeń, zintegrowany z systemem szpitalnym,
dzięki czemu lekarz prowadzący będzie miał bieżący wgląd w dziennik
kontroli swojego Pacjenta i na tej podstawie będzie mógł formułować
dodatkowe e-zalecenia dla swojego Pacjenta on-line;
E-usługa zintegrowanego procesu leczenia -  elektroniczna usługa
zdalnych konsultacji medycznych pomiędzy specjalistami Wnioskodawcy, a
jego Partnerami.

Wartość projektu to 7,6 mln złotych

Zmiany kadrowe

Od stycznia 2017 r. w Klinice Pediatrii stanowisko p.o. Pielęgniarki
Oddziałowej objęła Pani Małgorzata Przybylska, a Pielęgniarką
Koordynującą została Pani Wioletta Napiórkowska.
Od marca 2017 r. Kierownikiem Bloku Operacyjnego została Pani Joanna
Stankiewicz, a Z-cą Pani Katarzyna Grot.

W wyniku zmian organizacyjnych w maju 2017 r. nastąpiły zmiany na
stanowiskach Z-ców Dyrektora:

Z-cą Dyrektora ds. Klinicznych została Pani dr n. med. Alicja Karney,
Z-cą Dyrektora ds. Kontraktowania, Wyceny i Rozliczania Usług i Programów
Medycznych została Pani dr n. med. Magdalena Wysocka,



Z-cą Dyrektora ds. Administracyjno – Eksploatacyjnych została Pani Milena
Kraszewska- Sulich.

 

Od maja 2017 r. w Pionie Z-cy Dyrektora ds. Administracyjno –
Eksploatacyjnych powstał nowy Dział Zarządzania Infrastrukturą, którym
kieruje Pani Dorota Piasecka. Od maja 2017 r. Działem Administracyjnym
kieruje Pan Piotr Kiszka.
Od maja 2017 r. Działem Ekonomiczno- Finansowym, w zastępstwie
Małgorzaty Ratyńskiej, kieruje Pan Wojciech Keler.
Od lipca 2017 r. Kliniką Onkologii i Chirurgii Onkologicznej kieruje dr hab. n.
med. Anna Raciborska. Z-cą Kierownika Kliniki ds. Onkologii został Pan
lek. Tomasz Koziński, a Z-cą ds. chirurgii onkologicznej został Pan dr n.
med. Andrzej Szafrański.
Od lipca 2017 r. mamy nowego Kierownika Zakażeń Szpitalnych Pana dr
hab. n. ekon. Marcina Czecha. Od stycznia 2018 r. Pan Marcin Czech objął
kierownictwo nowopowstałego Zakładu Farmakoekonomiki.
Od października 2017 r. nowym Kierownikiem Archiwum została Pani
Karolina Piech- Orłowska.
W październiku 2017 r. Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Pozyskiwania
Funduszy ze Środków Zewnętrznych został Pan Mariusz Chrzanowski.
W październiku 2017 r. współpracę z Instytutem zakończyła Pani Edyta
Pietrasik, obowiązki Kierownika Działu Aktów Prawnych przejęła Pani
Karolina Król- Komarnicka.
Z końcem października 2017 r. zakończyła współpracę z IMiD Pani Alicja
Grzesik, Kierownik Pracowni Mikrobiologii w Centralnym Laboratorium. Od
listopada 2017 r. obowiązki Kierownika Pracowni przejęła Pani Agnieszka
Wolska.
Od 12.2017 r. nowym Kierownikiem Działu Zamówień Publicznych i
Zaopatrzenia został Pan Marcin Podleśny.

Pożegnanie
Żegnamy pracowników IMiD, którzy odeszli od nas w
2017 roku

Prof. Michał Troszyński z Zakładu Zdrowia
Prokreacyjnego, wybitny lekarz, nestor polskich
ginekologów, organizator i kierownik Kliniki Położnictwa
i Ginekologii w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.

Dr n. hum. Izabela Tabak z Zakładu Zdrowia Dzieci i
Młodzieży.

Dr Urszula Oczkowska z Poradni Endokrynologicznej



Prof. dr hab. Tomasz  Lenkiewicz, pracownika Instytutu w latach 1962-1999,
Kierownika Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży w latach 1993-1999. 
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