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Szpital Wolski w ciągu najbliższych miesięcy przygotuje 5- letni program swojego rozwoju. 

Wśród priorytetów znajdzie się w nim rozbudowa szpitala, w szczególności postulat 

wybudowania nowego pawilonu, w którym według wstępnych założeń mogłoby się znaleźć 

200 łóżek. 
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- W Warszawie brakuje łóżek internistycznych, nie mówiąc już o geriatrycznych, bo w 

stolicy, jak i na całym Mazowszu, nie ma ani jednego oddziału geriatrycznego. Tymczasem, 

w związku z gwałtownym starzeniem się mieszkańców, rośnie zapotrzebowanie na 

hospitalizacje. Problem ten jest u nas coraz bardziej odczuwalny. Do SOR trafia coraz więcej 

pacjentów, którzy wymagają leczenia szpitalnego w zakresie chorób wewnętrznych, i muszą 

być tu leczeni w oczekiwaniu na miejsce w oddziale docelowym. Dzieje się tak, ponieważ 

interny są ciągle przepełnione. Łóżka dostawiamy zarówno w salach chorych, jak i na 

korytarzach, a szukanie dla tych chorych miejsca w innych szpitalach kończy się najczęściej 

niepowodzeniem. Dlatego, mimo wysiłków personelu, warunki diagnostyczno - lecznicze w 

oddziale ratunkowym, który ma 11 łóżek a dostawek jest często nawet ponad 20, stają się 

coraz trudniejsze, a czas pobytu pacjenta zbyt długi – mówi Barbara Lis – Udrycka, 

rzeczniczka szpitala. 

O wybudowanie nowego pawilonu placówka zabiega od 2006 roku, kiedy jej nowe 

kierownictwo przedstawiło „Program medyczny Szpitala Wolskiego na lata 2007 – 2011”, 

pierwszy tego typu dokument opracowany w szpitalu od wielu lat. Program, łącznie z 

koncepcją budowy pawilonu, został wówczas poparty przez rady dzielnic Wola i Bemowo 

oraz Komisję Zdrowia m. st. Warszawy. Jednak budowę odłożono w czasie z powodu braku 

funduszy na ten cel w budżecie miasta. Tymczasem jest to sprawa kluczowa dla zapewnienia 

bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców z rejonu działania placówki, tj. Woli i Bemowa, a 

także innych warszawskich dzielnic. 



– Najwyższy czas, żeby rozpocząć realizację tej koncepcji. Wszak niedobór łóżek 

internistycznych w Warszawie będzie narastał, na co wskazują jednoznacznie prognozy 

demograficzne i epidemiologiczne. Tym bardziej, że wskutek modernizacji szpitali maleje w 

mieście liczba łóżek. Przeciętnie rzecz biorąc, w oddziale szpitalnym zmodernizowanym 

zgodnie z przepisami jest o co najmniej 30 procent łóżek mniej – mówi rzeczniczka szpitala. 

 


