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Szpital Wolski jest szpitalem miejskim. Pracuje głównie na rzecz mieszkańców dwóch dzielnic 
Warszawy: Woli, gdzie jest jedyną wieloprofilową placówką opieki zdrowotnej przyjmującą  
pacjentów w stanach nagłych, i Bemowa, gdzie nie ma żadnego szpitala. Rejon przydzielony 
szpitalowi przez władze publiczne zamieszkuje około 270 tys. stałych mieszkańców. 
 
 ■  Ma:  ▪  11 oddziałów leczenia stacjonarnego z pododdziałami (łącznie 309 łóżek), 
               ▪  Szpitalny Oddział Ratunkowy (11 łóżek i 7 miejsc konsultacyjnych),  
               ▪  Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego z oddziałem dziennym (30 miejsc),  
                   zespołem leczenia środowiskowego i poradniami, 
               ▪  Ośrodek diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej, 
               ▪  Ośrodek diagnostyki medycznej, 
               ▪  Zakład rehabilitacji leczniczej,             
               ▪  Przychodnię specjalistyczną (8 poradni i gabinet diagnostyczno-zabiegowy). 
 
   Od lat posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w zakresie lecznictwa szpitalnego, 
      ambulatoryjnego i promocji zdrowia. W 2013 roku dołączył do nielicznych w kraju szpitali  
      wieloprofilowych, które mają akredytację ministra zdrowia.  
 
   Od 2005 roku pozyskuje środki z Unii Europejskiej na projekty służące podnoszeniu  
      jakości  świadczeń zdrowotnych i zwiększaniu bezpieczeństwa pacjenta.  



  

 

 

 

 
 

 



  

 

 

 

 
 

 



 

 
Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nazwa                            Czas                        Całkowita               Kwota                      Wkład własny                                                                                                   
projektu                        realizacji                  wartość        dofinansowania    (dotacja m. st. Warszawy) 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
E-szpital                       2007-2008                 4,2 mln               2,1 mln                       2,1 mln  
  
Aparatura 
dla kardiologii             2005-2008                 3,6 mln               2,7 mln                       0,9 mln 
 
Wyposażenie 
SOR                               2007-2011                 4,6 mln               3,9 mln                       0,7 mln 
  
E-szpital 2,0                 2010-2014                 3,2 mln               2,7 mln                       0,5 mln 
   
E-usługi                   2012-2014                 1,1 mln               0,9 mln                       0,2 mln 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Razem                                                             16,7 mln             12,3 mln                       4,4 mln 



  

Aparatura medyczna dla Oddziału kardiologicznego 
   
      W ramach projektu została zakupiona aparatura medyczna dla kardiologii,  
      w szczególności: 
 
               ■ aparat RTG z ramieniem C (angiokardiograf), 
               ■ pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, 
               ■ cyfrowe rejestratory EKG,  
               ■ echokardiograf,  
               ■ aparat elektrochirurgiczny ES 300,  
               ■ sieciowy system monitorowania holterowskiego.  
  
       Jego realizacja była kontynuacją polityki Szpitala Wolskiego, która jest    
       ukierunkowana na stałe podnoszenie jakości świadczeń i bezpieczeństwa  
       pacjenta, m. in. poprzez unowocześnianie aparatury i sprzętu medycznego.  



 
 

 Aparatura medyczna dla Oddziału kardiologicznego (c. d.) 
 

Pozyskanie środków unijnych na zakup aparatury dla Oddziału kardiologicznego  

dało możliwość poszerzenia wolumenu świadczeń kardiologicznych. W szpitalu 

powstała nowa jednostka organizacyjna: 

Ośrodek diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej. 

Wykonywane są w nim całodobowo wysokospecjalistyczne inwazyjne procedury  

kardiologiczne ratujące życie w stanach nagłych, tj. ostrych zespołach wieńcowych,  

m. in. :      zawałach mięśnia sercowego,  

                  zaburzeniach rytmu serca.  
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Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  (SOR) 
  

Projekt dotyczący pozyskania wysokospecjalistycznej aparatury medycznej, niezbędnej do  

uruchomienia SOR, miał na celu:  

     ■   poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli poprzez zwiększenie dostępności  

           do specjalistycznych świadczeń diagnostyczno - medycznych na wysokim poziomie, 

     ■   wzrost jakości świadczeń diagnostyczno - medycznych w momencie przyjęcia do szpitala,  

     ■  podniesienie efektywności opieki zdrowotnej nad pacjentem, który wymaga nagłej  

          interwencji medycznej.  

W efekcie jego realizacji nastąpiło otwarcie nowoczesnego, spełniającego obowiązujące 

standardy SOR. Tym samym zwiększył się w Warszawie dostęp do wysokiej jakości świadczeń 

zdrowotnych udzielanych w stanach nagłych. W ocenie Centrum Monitorowania Jakości w  

Ochronie Zdrowia, SOR w Szpitalu Wolskim jako jedyny w województwie mazowieckim spełnia  

w 100%  wymogi przewidziane dla tego typu oddziałów.  



SOR - podjazd dla ambulansów 



SOR – wejście dla pieszych  



  

Pozyskanie środków unijnych na wyposażenie SOR umożliwiło:  
 
 ■  zamontowanie w obszarze obserwacyjno - zabiegowym systemu monitoringu medycznego, który 
      pozwala na ciągły pomiar parametrów życiowych jednoczasowo u 8 pacjentów,  
  
 ■  wyposażenie sal resuscytacyjno - zabiegowych w sprzęt medyczny do przywrócenia i podtrzymywania  
      funkcji życiowych, m.in. stoły operacyjno-zabiegowe, aparaty do znieczulenia, respiratory, defibrylatory,   
      aparaty do powierzchniowego ogrzewania pacjenta, aparaty do przepływowego ogrzewania płynów,  
        
 ■  wyposażenie sali intensywnej terapii w specjalistyczne łóżka i aparaturę do intensywnego nadzoru nad  
      pacjentem wymagającym oddechu zastępczego czy monitorowania parametrów hemodynamicznych, 
  
 ■  wyposażenie sali obserwacyjnej w łóżka z elektryczną regulacją ustawienia, które zapewniają komfort  
     pacjentom i ułatwiają pracę personelu, oraz sprzęt medyczny, m. in. defibrylator, aparaty EKG, pompy  
     infuzyjne, 
            
 ■  wyposażenie obszaru konsultacyjnego z salami chorych, salą zabiegową i salą opatrunków gipsowych,  
     m. in. w stół i lampy zabiegowe, aparaty EKG, diatermię i monitory transportowe, 
  
 ■  wyposażenie SOR w analizator parametrów krytycznych oraz przewoźne aparaty RTG i USG.  



SOR - sala obserwacyjna  



SOR - sala resuscytacyjno - zabiegowa 



SOR – stanowiska intensywnego nadzoru 



  

Zintegrowany system informatyczny i e-usługi  
  

 Od 2007 roku szpital wprowadza kompleksową informatyzację. Dwa projekty (E-szpital oraz  
 E-szpital 2.0) są już wdrożone, trzeci (E-usługi) jest w trakcie realizacji. Dzięki temu szpital: 
 
                 ■  należy do grupy najlepiej zinformatyzowanych szpitali na Mazowszu, 

                 ■  posiada nowoczesną sieć informatyczną, sprzęt i oprogramowanie, 

                 ■  ma funkcjonalny, bezpieczny system informacji telemedycznej, gromadzenia,   

                     przetwarzania i archiwizacji danych, 

                 ■  na co dzień wykorzystuje elektroniczny obieg informacji o pacjencie, wymianę  

                     danych medycznych i finansowych,  

                 ■  w formie elektronicznej sporządza raporty dla instytucji zewnętrznych, 

                 ■  zapewnia pacjentom możliwość rejestracji do specjalistów przez Internet, 

                 ■  w ogólnie dostępnych miejscach udostępnia przydatne informacje na      

                      wielkoformatowych ekranach i w interaktywnych punktach informacyjnych,  

                   na swoim terenie umożliwia pacjentom bezpłatne korzystanie z Internetu, 

                 ■  poprzez portal E-pacjent umożliwia lekarzom rodzinnym, po podpisaniu umowy,  

                     dostęp do danych ich pacjentów w czasie rzeczywistym.  



  

 

Zintegrowany system informatyczny i e-usługi (c.d.) 
 

Po zakończeniu trzeciego projektu informatycznego (E-usługi), możliwa będzie jeszcze  

efektywniejsza realizacja świadczeń zdrowotnych przy wykorzystaniu technik ICT. System   

informatyczny będzie wyposażony w oprogramowanie narzędziowe i aplikacje do:  

            wytwarzania i udostępniania e-usług,  

            wewnętrznej integracji danych medycznych,  

            elektronicznego obiegu dokumentów, 

            prowadzenia sprawnej, bezpiecznej zewnętrznej wymiany danych i dokumentów.  
          
Nastąpi dalsze usprawnienie pracy szpitala. Poza tym, że lekarze będą mieli pełny dostęp do  

danych pacjenta i historii jego choroby, zostanie wprowadzona pełna elektroniczna obsługa  

kancelaryjna, całościowe zarządzanie umowami zawieranymi przez szpital i dokumentami  

pracowniczymi oraz automatyzacja obsługi zamówień publicznych. 

 
 



SOR – rejestracja i poczekalnia 



Centrum Obsługi Pacjenta - recepcja 



Oddział chirurgiczny - sala pooperacyjna  



   II Oddział chorób wewnętrznych – sala wzmożonego nadzoru 



Oddział anestezjologii i intensywnej terapii - izolatka 



 

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii – sala chorych 
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Prezentacja przygotowana na wydarzenie „Europa zmienia Warszawę”, organizowane  
przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m. st. Warszawy.   
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