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Szpital Wolski rusza z inwestycją warta około 25 mln zł w nowy budynek internistyczny
na 55 łóżek wraz z pracownią diagnostyczno- endoskopową. Placówka lada dzień
podpisze umowę z wykonawcą. 30 mln zł na projekt, który ma być realizowany przez
lata 2014 i 2015 zapewnia urząd miasta Warszawa. Budynek w całości zostanie
wyposażony w nowy sprzęt oraz łóżka.
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- Ostateczna wartość inwestycji zależy od rezultatów postępowań przetargowych, które mogą
okazać się tańsze od wcześniej przyjętych szacunków – mówi Adam Doliwa, p o. dyrektora
placówki – Najważniejsze jest jednak to, że mamy zagwarantowane pieniądze i nowy
budynek powinien być gotowy w końcu 2015 roku.
O wybudowanie nowego pawilonu placówka zabiega od 2006 roku, kiedy jej nowe
kierownictwo przedstawiło „Program medyczny Szpitala Wolskiego na lata 2007 – 2011”,
pierwszy tego typu dokument opracowany w szpitalu od wielu lat. Program, łącznie z
koncepcją budowy pawilonu, został wówczas poparty przez rady dzielnic Wola i Bemowo
oraz Komisję Zdrowia m. st. Warszawy. Jednak budowę wcześniej odłożono w czasie z
powodu braku funduszy na ten cel w budżecie miasta. Tymczasem jest to sprawa kluczowa
dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców z rejonu działania placówki, tj.
Woli i Bemowa, a także innych warszawskich dzielnic.
Szpital Wolski jest szpitalem miejskim. Pracuje głównie na rzecz mieszkańców dwóch
dzielnic Warszawy: Woli, gdzie jest jedyną wieloprofilową placówką opieki zdrowotnej,
która przyjmuje pacjentów w stanach nagłych, i Bemowa, gdzie nie ma żadnego szpitala.
Rejon przydzielony Szpitalowi przez władze publiczne zamieszkuje około 270 tys. stałych
mieszkańców.
Szpital posiada 11 oddziałów leczenia stacjonarnego z pododdziałami (łącznie 288 łóżek),
Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) dysponujący 11. łóżkami i 7. miejscami konsultacyjnymi,
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego z oddziałem dziennym (30 miejsc), zespołem

leczenia środowiskowego i 2. poradniami, Ośrodek diagnostyki i terapii
wewnątrznaczyniowej, Ośrodek diagnostyki medycznej, Zakład rehabilitacji leczniczej, a
także Przychodnię specjalistyczną, w której jest 8 poradni i gabinet diagnostyczno –
zabiegowy. Należy do Sieci Szpitali Promujących Zdrowie.

