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Trzy w pełni zmodernizowane oddziały: chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej oraz 
anestezjologii i intensywnej terapii rozpoczynają działalność w warszawskim Szpitalu 
Wolskim. Łączny koszt inwestycji wyniósł ok. 7,4 mln zł. Przebudowa pomieszczeń 
kosztowała ok. 5,1 mln zł., a wyposaŜenie ok. 2,3 mln zł. Ok. 5,6 mln zł pochodziło z 
dotacji m. st. Warszawy. Pozostałe wydatki, tj. ok. 1,8 mln zł., szpital sfinansował z 
własnych środków.  
 
Ok. 1700 m2 powierzchni szpitala zostało gruntownie przebudowane i dostosowane do 
wymogów określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie wymagań, jakim 
docelowo powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.  
„Dzięki przeniesieniu poradni chirurgicznej w inne miejsce, mimo modernizacji, udało nam 
się zachować taką samą liczbę łóŜek” – mówi Barbara Lis-Udrycka, rzecznik szpitala.  
 
Na oddziałach chirurgicznych jest w sumie 50 łóŜek (35 ogólnochirurgicznych i 15 
naczyniowych) rozmieszczonych w 19. salach chorych, w większości wyposaŜonych w węzły 
sanitarne z prysznicami. PrzewaŜają sale jedno- i dwuosobowe. KaŜdy z oddziałów ma 
własną salę pooperacyjną z nowoczesnym systemy monitorowania pooperacyjnego. Do 
dyspozycji obu chirurgii są dwie sale opatrunkowe - jedna do wykonywania zabiegów w polu 
czystym, a druga w polu zakaŜonym. Oddziały wyposaŜono w nowoczesne łóŜka z 
elektryczną regulacją ustawienia, nowe meble w salach chorych a takŜe we wszystkich innych 
pomieszczeniach. Na potrzeby chirurgii kupiono nowoczesny aparat USG oraz laser do 
wykonywania operacji Ŝylaków kończyn dolnych.  
 
Z kolei zmodernizowany Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dysponuje 5. 
stanowiskami w sali ogólnej i 1. w izolatce. Posiada wysokiej klasy aparaturę medyczną, 
która pod względem ilościowym i jakościowym spełnia wszystkie wymogi UE. KaŜde 
stanowisko wyposaŜone jest w najnowocześniejszy system monitorowania funkcji Ŝyciowych, 
m. in. kardiomonitory, respiratory, pompy infuzyjne, strzykawki automatyczne i inne 
urządzenia medyczne zapewniające bezpieczeństwo pacjenta.  
 
W nowo otwartych oddziałach nie ma Ŝadnych barier architektonicznych. We wszystkich 
pomieszczeniach zainstalowano szerokie drzwi, przez które łatwo wjechać wózkiem 
inwalidzkim, a na korytarzach poręcze, ułatwiające poruszanie się osobom mającym trudności 
lokomocyjne.  
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