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17 września odbyła się uroczystość otwarcia funkcjonującej juŜ od sierpnia nowej części Przychodni
Specjalistycznej w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ w Warszawie. Wśród gości byli m.in.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Mieczysław Szatanek, Sekretarz Okręgowej Rady Warszawskiej
Okręgowej Izby Pielęgniarek i PołoŜnych Hanna Wójcik, zastępca Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej
Urzędu m. st. Warszawy Witold Bromboszcz, zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy i
członek Rady Społecznej szpitala Paweł Pawlak i poseł Marek Balicki.

W połowie roku Szpital Wolski zakończył modernizację pomieszczeń znajdujących się na parterze pawilonu
nr 1, w których wcześniej mieścił się Zakład Rehabilitacji. Zgodnie z planem przeznaczenia parteru tego
pawilonu na Przychodnię Specjalistyczną, przeniesiono tu kolejne poradnie: chirurgii naczyniowej, chirurgii
ogólnej, onkologiczną i urologiczną, funkcjonujące dotychczas w kilku innych pawilonach. Od sierpnia te 4
poradnie pracują w przestronnych, wyposaŜonych w nowe meble oraz nowoczesny sprzęt medyczny
gabinetach lekarskich i zabiegowych.
Łączny koszt tej inwestycji zamknie się kwotą ok. 1 124 tys. zł (koszty przebudowy pomieszczeń - ok. 624
tys. zł, natomiast koszty wyposaŜenia - ok. 500 tys. zł). Wszystkie te wydatki szpital finansuje z własnych
środków.
Po rozbudowie Przychodni Specjalistycznej, w której pracuje większość poradni specjalistycznych szpitala,
w jednej lokalizacji znalazły się poradnie: chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, urologiczna, onkologiczna,
diabetologiczna, endokrynologiczna, neurologiczna, a takŜe gabinety opatrunkowe (septyczny i aseptyczny)
i gabinet diagnostyczno-zabiegowy, wyposaŜony w zakupiony juŜ laser do obliteracji Ŝylaków oraz
nowoczesny aparat ultrasonograficzny do diagnostyki schorzeń Ŝylnych i innych (w trakcie zakupu).
KaŜda poradnia przynajmniej raz w tygodniu pracuje w godzinach popołudniowych (do godz. 18.00), a
niektóre, np. urologiczna - nawet kilka razy w tygodniu. W ostatnim czasie do pracy w Przychodni
Specjalistycznej udało się pozyskać kolejnych specjalistów m. in. w zakresie neurologii, endokrynologii, a
ponadto zwiększono obsadę lekarską w poradni onkologicznej, w celu zapewnienia wysokiego poziomu
świadczeń medycznych oraz zwiększenia ich dostępności.
W 2009 roku poradnie przyjęły ok. 71,5 tys. pacjentów, a w połowie tego roku ok. 35 tys.
Zdjęcia z uroczystości - na stronie internetowej szpitala.

