
                                                                                                                         Warszawa, 4 lipca 2017 r.  

 

Szanowni Państwo, 

z niepokojem śledzimy informacje o możliwej likwidacji  Oddziału Geriatrycznego w naszym 
szpitalu, w związku z brakiem finansowania jego działalności w ramach tzw. sieci szpitali. 

Większość z nas pracuje na Oddziale Geriatrycznym od jego utworzenia w listopadzie 2015 r. 
Byliśmy świadkami trudności towarzyszących otwarciu tego oddziału i heroicznej walki 
dyrekcji szpitala oraz całego personelu, aby Oddział Geriatryczny mógł zacząć działać. Jakże 
byliśmy dumni, gdy  wszelkie  trudności udało się przezwyciężyć i oddział mógł wreszcie 
przyjąć pierwszych pacjentów, a my staliśmy się częścią wspaniałego zespołu, w skład 
którego wchodzą lekarze, pielęgniarki, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci i 
psychologowie, który poświęca się opiece nad osobami w wieku podeszłym. 

W naszej pracy codziennie spotykamy się z pacjentami i ich rodzinami. Niejednokrotnie 
słyszymy od nich jak wspaniałym pomysłem było otworzenie Oddziału Geriatrycznego,  
oddziału dostosowanego do kompleksowej opieki nad seniorami - grupy, która mimo iż od 
lat staje się coraz liczniejsza, żyje jakby na marginesie naszego społeczeństwa. Bardzo często 
słyszymy od pacjentów, że taki oddział jak nasz jest odpowiedzią na ich potrzeby, prośby i 
modlitwy, że tylko w takim oddziale można znaleźć udogodnienia i opiekę, która jest 
ukierunkowana na potrzeby naszych seniorów,  że takich miejsc  w Polsce, na Mazowszu a 
także w samej Warszawie  dramatycznie brakuje.                                                                                                                      

Rodziny przywożące swoich bliskich bardzo często zaznaczają, iż wybierają nasz oddział 
głównie ze względu renomę, jaką zdążył już zyskać, mimo krótkiego okresu istnienia, oraz na 
udogodnienia, jakie oferuje osobom starszym. Pacjenci opuszczając nasz oddział dziękują nie 
tylko za zaangażowanie personelu, ale także za pozytywne wyniki terapii. A przecież nie 
byłoby to możliwe do osiągnięcia bez specjalistycznego sprzętu dostosowanego do potrzeb 
osób w podeszłym wieku oraz bez wykwalifikowanego personelu. 

Nie wyobrażamy sobie, aby Oddział Geriatryczny Szpitala Wolskiego przestał istnieć.           
Nie pozostawiajmy naszych seniorów bez specjalistycznej opieki ukierunkowanej na ich 
specyficzne potrzeby. 

Nasi dziadkowie, nasi rodzice, a także my sami będziemy kiedyś potrzebowali właśnie takiej 
specjalistycznej opieki. Nie pozbawiajmy ich i siebie w przyszłości opieki na takim poziomie 
na jaki zasługują. 

 

                                                                                                  Z wyrazami szacunku, 

                                                                                                          PERSONEL  
                                                                                             Oddziału Geriatrycznego 
                                                                 Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej w Warszawie 


