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oddzia∏u doje˝d˝a nowa winda, tak˝e ∏atwo dost´pna
dla niepe∏nosprawnych.

biuletyn Szpitala Wolskiego

W uroczystym otwarciu oddzia∏u uczestniczyli m.in.:
pose∏ Marek Balicki, Bartosz Dominiak,
przewodniczàcy Komisji Zdrowia Rady Warszawy,
Pawe∏ Pawlak, zast´pca Burmistrza Dzielnicy Wola,
Katarzyna Paczek, dyrektor Mazowieckiego Centrum
Zdrowia Publicznego, i Magdalena Rogoziƒska
z naszej Rady Spo∏ecznej.
Warszawskà Izb´ Lekarskà reprezentowa∏ dr
W∏odzimierz Ceraƒski.
Byli te˝ dyrektorzy innych
sto∏ecznych lecznic oraz dziennikarze.

do u˝ytku wewn´trznego

1co gdzie kiedy
Nowe otwarcie
11 grudnia przeci´liÊmy wst´g´
w zmodernizowanym oddziale
chorób wewn´trznych, a nazajutrz nastàpi∏o rozpocz´cie
pracy tego oddzia∏u. Od rana
przenoszono pacjentów, którzy
trafili jeszcze do jego starej
siedziby na parterze pawilonu
VI. Byli mile zaskoczeni
warunkami, jakie tu zastali.
Mówili, ˝e znaleêli si´ w zupe∏nie innym Êwiecie. Równie mile
zaskoczeni byli pacjenci nowo przyj´ci i towarzyszàcy im bliscy.

Dyrektor Adam Doliwa powita∏ goÊci i przedstawi∏ powody, jakie zadecydowa∏y o tym, ˝e
w∏aÊnie ten oddzia∏ zosta∏ zmodernizowany
w pierwszej kolejnoÊci. Przypomnia∏, ˝e by∏o to
konieczne, poniewa˝ jego stan w dotychczasowej siedzibie budzi∏ od dawna powa˝ne
zastrze˝enia Sanepidu. JednoczeÊnie
oddzia∏ nie spe∏nia∏, tak jak jeszcze wiele
naszych
oddzia∏ów,
wymogów
okreÊlonych w rozporzàdzeniu Ministra
Zdrowia w sprawie wymagaƒ, jakim pod
wzgl´dem fachowym i sanitarnym
powinny
docelowo
odpowiadaç
pomieszczenia i urzàdzenia zak∏adu
opieki zdrowotnej.

Warunki leczenia pacjentów i pracy personelu w obecnej siedzibie oddzia∏u, na
pierwszym pi´trze pawilonu I, w przebudowanych i gruntownie wyremontowanych
pomieszczeniach po dawnym laboratorium szpitalnym, w niczym nie przypominajà
tych wczeÊniejszych. Jest przestronnie, widno, wystrój wn´trz
utrzymany jest w ciep∏ych,
pastelowych kolorach. Przy ka˝dej
sali chorych jest ∏azienka
z natryskiem, umywalkà i wc. Jest
te˝ ∏azienka do mycia chorych
le˝àcych oraz dodatkowe wc dla
osób niepe∏nosprawnych. Jedna
z sal czteroosobowych, dostosowana do monitorowania funkcji
˝yciowych, przeznaczona jest dla
pacjentów wymagajàcych intensywnego nadzoru. W oddziale nie
ma barier architektonicznych. We wszystkich pomieszczeniach sà szerokie drzwi,
przez które ∏atwo wjechaç wózkiem inwalidzkim, a na korytarzach por´cze,
u∏atwiajàce poruszanie si´ osobom majàcym trudnoÊci lokomocyjne. Wprost do

Dr Teodozja Pawe∏ek-O∏dak, ordynator
oddzia∏u, mówi∏a o zadaniach oddzia∏u,
o du˝ym zapotrzebowaniu na jego
us∏ugi, i martwi∏a si´, ˝e wskutek
dostosowania oddzia∏u do wymogów rozporzàdzenia nastàpi∏a redukcja
∏ó˝ek z 43 do 28, czyli a˝ o 35%.

Ciàg dalszy w „co gdzie kiedy 2”

sponsor numeru

Dostosowywanie szpitali do
wymogów rozporzàdzenia, które
majà byç spe∏nione do koƒca
2012 roku, powoduje znaczne
zmniejszenie
liczby
∏ó˝ek
stacjonarnych, zresztà nie tylko
internistycznych. I jest to problem,
nad którym ju˝ teraz powinny
pochyliç si´ w∏adze Warszawy. Bo
jeÊli z odpowiednim wyprzedzeniem nie zadbajà o zabezpieczenie bazy szpitalnej w mieÊcie,
to zagro˝one b´dzie bezpieczeƒstwo zdrowotne mieszkaƒców. PodkreÊla∏ to w swoim wystàpieniu pose∏
M. Balicki, który pogratulowa∏ nam udanej modernizacji oddzia∏u,
rozpocz´tej w po∏owie bie˝àcego
roku, kiedy by∏
jeszcze codziennie
z nami i kierowa∏
szpitalem.
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Wszystkim pracownikom,
pacjentom i przyjacio∏om
Szpitala Wolskiego ˝yczenia
spokojnych i ciep∏ych
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia oraz
wszelkiej pomyÊlnoÊci
w nowym 2008 roku sk∏ada
Dyrekcja

1 nasz szpital

2 nasz szpital

forum
Przedstawiamy

Restrukturyzacja i rozwój
Na prze∏omie 2005 i 2006 roku nasz szpital znajdowa∏ si´ w trudnej
sytuacji finansowej. Rok 2005 zakoƒczyliÊmy stratà w wysokoÊci ponad 3
mln z∏, a zobowiàzania wymagalne, czyli te, dla których up∏ynà∏ termin
p∏atnoÊci, na koniec 2005 roku wynosi∏y oko∏o 8 mln z∏ – wobec dostawców
oko∏o 7,3 mln z∏, a wobec pracowników szpitala oko∏o 650 tys. z∏.
Po zmianie kierownictwa, w lutym 2006 roku, podj´te zosta∏y dzia∏ania
restrukturyzacyjne i naprawcze. W ich efekcie nastàpi∏a radykalna poprawa
sytuacji finansowej oraz wzrost wynagrodzeƒ pracowników ponad poziom
gwarantowany ustawà z 22 lipca 2006 roku.
Obecnie zobowiàzania wymagalne nale˝à ju˝ do przesz∏oÊci. Ostatnie
przeterminowane d∏ugi zosta∏y sp∏acone w listopadzie i przewidywane jest
uzyskanie dodatniego wyniku finansowego za 2007 rok – po siedmiu
kolejnych latach przynoszàcych straty. JednoczeÊnie przeci´tne
wynagrodzenie zasadnicze lekarzy i piel´gniarek wzros∏o o oko∏o 70%.
Tak znaczàca poprawa sytuacji finansowej w ciàgu nieca∏ych dwóch lat
mog∏a byç uzyskana dzi´ki dzia∏aniom kierownictwa zapoczàtkowanym
w lutym 2006 roku oraz wspólnemu wysi∏kowi nas wszystkich, wszystkich
pracowników szpitala.

Dzia∏ania restrukturyzacyjne i naprawcze podj´te zosta∏y w kilku obszarach.
Obni˝enie kosztów
• Wdro˝ono outsourcing diagnostyki laboratoryjnej oraz ˝ywienia pacjentów,
co pozwala zaoszcz´dziç oko∏o 40 tys. z∏ miesi´cznie. W post´powaniu
konkursowym jest radiologia i diagnostyka obrazowa, po∏àczona
z ucyfrowieniem rtg oraz cyfrowà archiwizacjà danych medycznych, a tak˝e
transport wewn´trzny i utrzymanie czystoÊci. Na 2008 rok zaplanowano
outsourcing patomorfologii.
• Wprowadzono rozliczenia wewn´trzne oraz bud˝etowanie komórek
organizacyjnych, m.in. oddzia∏ów i poradni.
• Zobowiàzania wymagalne zamieniono na d∏ugoterminowe: cz´Êç
sp∏acono z kredytu bankowego, pozosta∏à cz´Êç zrestrukturyzowano,
zawierajàc ugody z wierzycielami.
• Doprowadzono do umorzenia po˝yczki skarbu paƒstwa w wysokoÊci 4 mln
z∏, odzyskano ju˝ z NFZ nale˝noÊci za nadwykonania w latach 2002-2004
i na dobrej drodze jest post´powanie o odzyskanie nale˝noÊci za 2006 rok.
Zwi´kszenie przychodów

Zobowiàzania wymagalne Szpitala Wolskiego wobec dostawców (w mln z∏)

• Podczas kontraktowania Êwiadczeƒ na 2007 rok doprowadzono do
zawarcia umów na kwoty wy˝sze od pierwotnie proponowanych przez NFZ.
• Zmodernizowano oddzia∏ kardiologiczny.
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• Poprawiono ÊciàgalnoÊç nale˝noÊci szpitala.
Informatyzacja szpitala
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• Dobiega koƒca kompleksowa informatyzacja szpitala, tj. wdra˝anie
projektu E-szpital, wspó∏finansowanego ze Êrodków europejskich, która
obejmuje cz´Êç medycznà, administracyjnà i zarzàdczà.
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W ramach nowego podejÊcia do zarzàdzania i planowania naszej
przysz∏oÊci przygotowano kompleksowy, wieloletni „PROGRAM MEDYCZNY
Szpitala Wolskiego na lata 2007-2011”. To pierwszy tego typu dokument,
opracowany na podstawie prognoz demograficznych i epidemiologicznych,
w którym zawarto kierunki rozwoju szpitala oraz plan dzia∏aƒ niezb´dnych
do wyeliminowania „wàskich garde∏” w naszym codziennym
funkcjonowaniu. PROGRAM jest podstawà uporzàdkowanej,
konsekwentnej restrukturyzacji szpitala.
Ciàg dalszy w „nasz szpital 2”

Od 1 sierpnia pracuje z nami dr El˝bieta Âwiderska, nowa ordynator
oddzia∏u psychiatrycznego. Skoƒczy∏a Akademi´ Medycznà w ¸odzi.
Specjalizacj´ z psychiatrii zrobi∏a, pracujàc w ∏ódzkim Szpitalu
Psychiatrycznym im. dra J. Babiƒskiego. ¸ódzka placówka jest równolatkiem
naszego szpitala. Otwarta zosta∏a te˝ w 1902 roku i by∏a wówczas trzecià
tego typu placówkà w Królestwie Polskim – po szpitalach w Tworkach
k. Pruszkowa i Jana Bo˝ego w Warszawie, jednym z najnowoczeÊniejszych
szpitali psychiatrycznych w Europie. W Babiƒskim dr Âwiderska
przepracowa∏a 9 lat. Tam odby∏a sta˝ lekarski i zosta∏a asystentem. Póêniej by∏a ordynatorem
oddzia∏u psychiatrycznego Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Ma dwie córki – Ol´
i Natali´ oraz kotk´ o imieniu Henryk. Lubi pielgrzymowaç, odpowiada jej zw∏aszcza
atmosfera pielgrzymek pieszych. Pielgrzymuje do grobów Êwi´tych. Odwiedzi∏a ju˝ m.in.
groby Êw. Jakuba oraz Piotra i Paw∏a.

Przedstawiamy
W listopadzie piel´gniarkà koordynujàcà Sekcji Epidemiologii Szpitalnej
zosta∏a Wanda Filipek. Jest piel´gniarkà i pedagogiem. Przez wiele
lat pracowa∏a jako piel´gniarka anestezjologiczna. Skoƒczy∏a studia
licencjackie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Wy˝szej Szko∏y
Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecny Uniwersytet im. Kazimierza
Wielkiego). Magisterium z pedagogiki zrobi∏a w Wy˝szej Szkole
Humanistycznej w P∏oƒsku. Przed przyjÊciem do nas pracowa∏a
w szpitalu wielospecjalistycznym w Kutnie. Zajmowa∏a si´ edukacjà
zdrowotnà, promocjà zdrowia i monitorowaniem zaka˝eƒ szpitalnych.
Uczestniczy∏a w realizacji projektów poprawy jakoÊci us∏ug medycznych, koordynowa∏a
programy profilaktyczne i marketingowe, a w ostatnim roku pracy w Kutnie by∏a
pe∏nomocnikiem dyrektora ds. restrukturyzacji oraz rzecznikiem prasowym szpitala. Jest
m´˝atkà, ma syna Krzysztofa, studenta II roku prawa. Interesuje si´ malarstwem
i publicystykà. Jest pogodna, otwarta na innych, lubi nowe wyzwania.

• Uruchamiane jest centrum obs∏ugi pacjenta.

Pan Marek Balicki

Nasze strategiczne projekty na przysz∏oÊç

Dyrektor Szpitala Wolskiego

1. Budowa nowego pawilonu, która umo˝liwi usytuowanie w jednym budynku
diagnostyki i leczenia przypadków nag∏ych, dostosowanie wszystkich
oddzia∏ów szpitalnych do wymogów rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
w sprawie wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç zak∏ady opieki
zdrowotnej, a zarazem zapobiegnie redukcji, o oko∏o 35%, ∏àcznej liczby
∏ó˝ek stacjonarnych.

Panu dr. n. med.. Markowi Krukowi
Ordynatorowi Oddzia∏u Chirurgii Szpitala Wolskiego

2. Modernizacja izby przyj´ç i utworzenie szpitalnego oddzia∏u ratunkowego.
Mamy ju˝ dokumentacj´ projektowo-kosztorysowà, której przygotowanie
sfinansowaliÊmy z w∏asnych Êrodków. Izba przyj´ç jest obecnie
najpowa˝niejszym „wàskim gard∏em” w naszej pracy.

Na r´ce Pana Dyrektora sk∏adam serdeczne podzi´kowanie za fachowà opiek´,
niezwyk∏à trosk´ o pacjentów oraz wspania∏à atmosfer´, z jakà spotka∏am si´
w Szpitalu Wolskim.

P O D Z I ¢ KO WA N I E

Panu dr. Tomaszowi Majowi
oraz wszystkim pracownikom Oddzia∏u

3. Utworzenie oddzia∏u geriatrycznego-klinicznego, we wspó∏pracy
z Akademià Medycznà w Warszawie, i prowadzenie geriatrycznego
programu profilaktycznego.

Jestem pod ogromnym wra˝eniem zaanga˝owania w prac´ na rzecz pacjentów
ca∏ego zespo∏u Oddzia∏u Chirurgii Waszego szpitala.

4. Modernizacja oddzia∏u psychiatrycznego i utworzenie oÊrodka psychiatrii
i leczenia uzale˝nieƒ oraz modernizacja oddzia∏u rehabilitacji.

pacjentka

Jeszcze raz bardzo dzi´kuj´
Genowefa Górecka
Warszawa 5.11.2007 r.
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