
Kardiologia i endoskopia w nowym miejscu 
 
2 lutego otworzyliśmy oficjalnie nowy pawilon, gdzie została przeniesiona cała działalność kardiologiczna i 
pracownia endoskopii, dla której stworzono zaplecze łóżkowe. Wśród gości obecni byli m. in. Włodzimierz 
Paszyński - zastępca prezydent Warszawy i dyrektorzy miejskiego Biura Polityki Zdrowotnej, poseł Michał 
Szczerba, Adam Hać - zastępca burmistrza Dzielnicy Wola,  prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed - konsultant 
wojewódzki w zakresie kardiologii, dyrektorzy instytutów, klinik i ordynatorzy oddziałów współpracujących 
z naszą kardiologią, dyrektorzy warszawskich szpitali i przychodni. 

 

     
                                                  Podjazd dla ambulansów                                        Parter - hol główny 

Dyrektor Robert Mazur przypomniał, że w kwietniu 2015 roku wmurowaliśmy akt erekcyjny pod budowę 
nowego pawilonu,  a dziś służy już on pacjentom.  Zaznaczył,  że jest to pierwszy pawilon łóżkowy 
wybudowany na naszym terenie po II wojnie światowej. Wyraził nadzieję, że nic nie przeszkodzi w realizacji 
planów dalszej modernizacji i rozbudowy  szpitala, które uzyskały już akceptację władz Warszawy. 

 

      
Od lewej: R. Mazur - dyrektor Szpitala Wolskiego, W. Paszyński - zastępca prezydent Warszawy, prof. H. Szwed 

 

Prezydent W. Paszyński  potwierdził zarezerwowanie środków na nasze kolejne inwestycje w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Warszawy. Wspomniał, że wsparcie finansowe udzielone Szpitalowi Wolskiemu z 
budżetu miasta w latach 2007 -2016 wyniosło ponad 74 mln zł. 
  
Prof. H. Szwed pogratulowała szpitalowi dotychczasowego rozwoju i planów rozszerzenia działalności 
kardiologicznej m. in. o rehabilitację kardiologiczną, które przedstawił dr n. med. Dariusz Wojciechowski, 
szef naszej kardiologii.  Jej zdaniem, mimo dużego postępu w zakresie świadczeń  kardiologicznych w 
Warszawie, jest to niezbędne, ponieważ zapotrzebowanie na rehabilitację kardiologiczną jest ogromne  
i brakuje odpowiedniego zaplecza. 
 

      
Od lewej: dr n. med. D. Wojciechowski, dr A. Ciupak zastępca dyrektora ds. lecznictwa  



 

Dr Arkadiusz Ciupak, zastępca dyrektora ds. lecznictwa omówił pracę i plany pracowni endoskopii, znacznie 
rozbudowanej w nowej siedzibie.  Zapowiedział, że jeszcze w tym roku pracownia  zostanie doposażona  
w aparat RTG z ramieniem C, co pozwoli na wykonywanie w szpitalu wysokospecjalistycznych zabiegów 
endoskopowych bez konieczności wysyłania pacjentów do innych placówek medycznych. 

 

  
Gospodarze i goście – hol na 1 piętrze 

 
Nowy trzykondygnacyjny budynek ma ok. 3,5 tys. m2 powierzchni. Prowadzą do niego dwa zadaszone 
wejścia, wejście dla pieszych oraz podjazd dla ambulansów. Jest przestronny, nowocześnie wyposażony, 
klimatyzowany. Z jego uruchomieniem nastąpiła istotna poprawa warunków pobytu i leczenia pacjentów,  
a także warunków pracy personelu, co wpływa korzystnie na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych  
i bezpieczeństwo pacjenta. 
 
W pawilonie jest 66 łóżek. W dwóch oddziałach kardiologicznych, które w starej siedzibie miały 45 łóżek  
jest ich 63, a w pracowni endoskopii, która nie miała żadnego są teraz 3 łóżka.  
 
Na poziomie -1 zlokalizowana jest:  
• kardiologia interwencyjna  
   - Ośrodek Diagnostyki i Terapii Wewnątrznaczyniowej  
   - Ośrodek Elektroterapii Serca 
• część poradni kardiologicznej z gabinetem lekarskim, pracownią prób wysiłkowych, pracownią kontroli 

kardiowerterów, salą opatrunkową służącą do pielęgnacji ran po zabiegach i poczekalnią dla pacjentów. 

 

  
Ośrodek diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej 

 

• zespół pomieszczeń socjalnych i sanitarno - higienicznych dla personelu oraz magazyny, pomieszczenia 
techniczne i gospodarcze.  

 



 
Na parterze znajduje się: 
• 8-łóżkowy Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego wyposażony w system stałego monitorowania 

czynności życiowych ze stanowiskiem personelu dozorującego oraz ciągi przygotowywania leków, sprzętu 
i materiałów medycznych do pielęgnacji chorych. Prowadzą  do niego dwa  wejścia, w tym bezpośrednie 
wejście z holu głównego dla przypadków nagłych kierowanych z SOR, 

 

  
Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego 

 

• 21 łóżek Oddziału kardiologicznego (w siedmiu 3-łóżkowych salach chorych z łazienkami i  szafami do 
przechowywania rzeczy osobistych pacjenta), punkt pielęgniarski, gabinet diagnostyczno - zabiegowy, 
pokój lekarza dyżurnego i dodatkowa łazienka z wózek wanną przystosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 

• dwie pracownie: kontroli stymulatorów serca oraz echokardiografii serca i poczekalnia dla pacjentów, 

 

 
Oddział kardiologiczny - 3-łóżkowa sala chorych 



• Pracownia endoskopii z poczekalnią dla pacjentów w obszarze oddzielonym od holu głównego. Są w niej 
dwa gabinety diagnostyczno - zabiegowe z nowoczesnym  sprzętem, m. in. z dwoma torami wizyjnymi  

   o wysokiej rozdzielczości i możliwością  rejestracji obrazu endoskopowego.  Pomiędzy nimi jest sala ze 
sprzętem dezynfekującym, w tym trzy myjnie dezynfektory i szafa do przechowywania endoskopów 
gotowych do użycia, co praktycznie eliminuje ryzyko przeniesienia infekcji i zapewnia bezpieczeństwo 
epidemiologiczne. 

 
   Do zabiegów pacjenci przygotowują się w specjalnych pomieszczeniach z toaletami wyposażonymi w 

bidety, dostępnych również bezpośrednio z gabinetów. W obszarze pracowni jest  3-łóżkowa  sala 
wybudzeń/obserwacyjna umożliwiająca nadzór nad pacjentami po zabiegach, których stan tego wymaga. 

 
   Ponadto jest gabinet konsultacyjny, pokój lekarski oraz magazyny środków opatrunkowych, materiałów 

medycznych i sprzętu jednorazowego użytku.  

 

   
Gospodarze i goście w pracowni endoskopii 

 

   
W gabinecie diagnostyczno - zabiegowym 

 

   
                        Gabinet diagnostyczno - zabiegowy                                       Sala ze sprzętem dezynfekującym 



Na piętrze są: 
• 34 łóżka Oddziału  kardiologicznego (w 14 salach chorych 1-, 2-, 3-łożkowych z łazienkami i szafami na 

rzeczy pacjentów, w tym izolatka z zapleczem higieniczno-sanitarnym), punkt pielęgniarski,  gabinet badań 
i gabinet diagnostyczno-zabiegowy,   

• trzy pracownie poradni kardiologicznej: badań Holtera EKG i RR, stymulacji p/przełykowej serca oraz prób 
pionizacyjnych,   

  

   
Pracownie poradni kardiologicznej 

 
• pomieszczenia administracyjne i socjalne, m.in. pokój ordynatora, pielęgniarki oddziałowej, kierownika 

poradni specjalistycznej, pielęgniarki koordynującej, pokoje lekarskie, pokój socjalny, łazienki dla 
personelu oraz pomieszczenia pomocnicze.   

 

   
Gospodarze i goście w Oddziale kardiologicznym 

 
Budowa i  wyposażenie pawilonu zostały sfinansowane z budżetu m. st. Warszawy.  Cała inwestycja 
kosztowała ponad  25 mln zł, w tym 5 mln to wydatki na nowe wyposażenie, głównie na sprzęt medyczny.  
 
Nowy sprzęt medyczny dla kardiologii, w tym angiograf z ramieniem C, kosztował ponad 2,8 mln zł, a dla 
pracowni  endoskopii  ponad  1,4 mln zł. Sprzęt,  którym dysponowała pracownia w starej lokalizacji był 
wyeksploatowany. Istniała konieczność nie tylko odtworzenia go niemal w całości, ale także zakupu sprzętu 
do  drugiego gabinetu diagnostyczno - zabiegowego, ponieważ pracownia  została rozbudowana.  Na  jej 
potrzeby kupiono  m. in. dwa tory wizyjne  do badań endoskopowych górnego i dolnego odcinka układu 
pokarmowego,  gastroskopy diagnostyczne, kolonoskopy diagnostyczne,  duoendoskopy,  dwukanałowy 
gastroskop zabiegowy, diatermię chirurgiczną z przystawką argonową i aparat do znieczulania z systemem 
monitorowania.  
 
 
 


