DuŜe zmiany w warszawskich przychodniach
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Zmiany w popularnych przychodniach specjalistycznych. Szpital Wolski juŜ przyjmuje
w zmodernizowanych poradniach, Łomianki ruszają z rozbudową, a Ŝoliborskie
Wrzeciono myśli o nowej lokalizacji.
Oficjalne otwarcie dzisiaj, ale pacjenci juŜ od początku miesiąca mogą korzystać z nowej
przychodni w Szpitalu Wolskim. Kosztowała go ponad 1 mln zł. - Przenieśliśmy gabinety
lekarskie i zabiegowe poradni chirurgii naczyniowej, ogólnej, onkologicznej i urologicznej. To
duŜe udogodnienie szczególnie dla starszych osób, które nie będą musiały szukać
rozproszonych gabinetów - mówi Barbara Udrycka, rzeczniczka Szpitala Wolskiego. Cała
przychodnia mieści się tu teraz w pawilonie pierwszym, a nowe gabinety w dawnych
pomieszczeniach zakładu rehabilitacji. Poradnie wzbogaciły się o nowy sprzęt m.in. aparat
USG do diagnostyki schorzeń Ŝylnych. - Zatrudniliśmy specjalistów neurologii i
endokrynologii - dodaje pani rzecznik.
Lada dzień zacznie się budowa nowego skrzydła przychodni w Łomiankach. - Jednopiętrowy
budynek powstanie do połowy przyszłego roku na tyłach istniejącej przychodni. Musimy ją
dostosować do wymagań sanepidu i Unii Europejskiej - mówi Małgorzata ZawałaDąbrowska, dyrektorka Ŝoliborskiego ZOZ, który działa takŜe w Łomiankach. Po
wybudowaniu nowego skrzydła stary budynek przejdzie generalny remont, który potrwa do
połowy 2012 r. Wtedy zaczną przyjmować nowi specjaliści: okulista, reumatolog, neurolog,
alergolog.
Zmiany szykują się teŜ na Bielanach. Na początku września ratusz przekazał działkę pod
nową przychodnię, która powstanie Przy Agorze 16. Tutaj przeprowadzą się lekarze z
Wrzeciona 10. Budynek, w którym przyjmują naleŜy do spółdzielni mieszkaniowej i za jego
wynajem ZOZ płaci ponad 10 tys. zł miesięcznie. Do tego za ścianą działa konkurencyjna
przychodnia Medycyny Rodzinnej. - Chcemy zmniejszyć koszty funkcjonowania tej
popularnej placówki i za pieniądze na wynajem poszerzyć dotychczasową ofertę o medycynę
sportową, okulistykę, alergologię i rentgen - zapowiada dyrektor Zawała-Dąbrowska. Kiedy
zacznie się budowa nowej przychodni, nie wiadomo. Nieoficjalnie mówi się, Ŝe dopiero w
2012 r.

Tekst pochodzi z portalu Gazeta.pl - www.gazeta.pl © Agora SA

