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Oddział geriatryczny Szpitala Wolskiego zacznie działać jesienią
PAP
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Jesienią w Szpitalu Wolskim zacznie działać oddział geriatryczny; jego pomieszczenia
zaprezentowano w środę dziennikarzom. Na terenie szpitala odbyła się również uroczystość
wmurowania kamienia węgielnego pod nowy pawilon oddziału kardiologicznego i pracowni
diagnostyki endoskopowej.
Podczas uroczystości prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz przypomniała, że w
latach 2007-2014 r. miasto przekazało prawie miliard złotych na rozbudowę i modernizację
szpitali oraz na zakup potrzebnego sprzętu.
Jej zdaniem obecnie trwające inwestycje w Szpitalu Wolskim są szczególnie ważne dla
mieszkańców miasta. W stolicy brakuje łóżek dla pacjentów internistycznych i
geriatrycznych, a główną przyczyną umieralności warszawiaków są choroby układu krążenia.
Obecnie odział kardiologiczny Szpitala Wolskiego mieści się w 100-letnim budynku
wymagającym kapitalnego remontu, co oznaczałoby wstrzymanie działalności oddziału na co
najmniej pół roku.
Nowy pawilon o powierzchni ok. 3,5 tys. m kw. powstaje w miejscu pawilonu wyburzonego
wielu lat temu. Znajdą się w nim małe 1-, 2- i 3-osobowe sale chorych z łazienkami, sala
intensywnego nadzoru kardiologicznego z ośmioma stanowiskami wyposażonymi w system
monitorowania czynności życiowych, wysokospecjalistyczne zaplecze diagnostycznozabiegowe z ośrodkiem kardiologii inwazyjnej oraz poradnia specjalistyczna.
W nowej lokalizacji kardiologia będzie miała 66 łóżek, o 21 więcej niż obecnie. Jeśli zajdzie
taka potrzeba, te dodatkowe łóżka mają być wykorzystywane do leczenia pacjentów z innymi
schorzeniami internistycznymi.
Prace budowlane potrwają do końca 2015 r, a otwarcie pawilonu planowane jest na wiosnę
przyszłego roku. Inwestycja, która wraz z wyposażeniem będzie kosztować 23 mln zł, jest
finansowana z budżetu m.st. Warszawy.
Równocześnie rozpoczęto modernizację pomieszczeń w budynku po dawnej kuchni, gdzie
będzie się mieścił oddział geriatryczny. Będzie to największy oddział zachowawczogeriatryczny w województwie mazowieckim. Jak informuje dyrekcja szpitala, zdecydowana
większość pacjentów internistycznych to osoby powyżej 65 lat.
Oddział będzie przestronny, wszystkie pomieszczenia mają być łatwo dostępne dla osób
starszych i niepełnosprawnych. Seniorzy będą mieli do dyspozycji 10 sal 3-osobowych z
łazienkami oraz dwie sale wzmożonego nadzoru (1- i 5-osobową).
Ponadto w oddziale oprócz pokoi lekarskich i zabiegowych, będą sale terapii zajęciowej,
gabinety fizykoterapii i gabinet psychologa, co ma ułatwić wdrożenie w szpitalu
kompleksowego programu leczenia osób ze schorzeniami wieku podeszłego.

Koszty prac budowlano-modernizacyjnych oraz wyposażenia wynoszące ok. 4,5 mln zł
zostaną pokryte z budżetu m.st. Warszawy. Znaczący udział w wyposażeniu tego oddziału
zadeklarowała wstępnie Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która od kilku lat
wspiera tę dziedzinę medycyny.
Dyrektor szpitala Robert Mazur przyznał, że mogą pojawić się problemy ze znalezieniem
specjalistów do pracy na oddziale geriatrycznym, ale - jak powiedział - prowadzi już w tej
sprawie rozmowy z konsultantami krajowym i wojewódzkim ds. geriatrii. "Będę również
dążył do tego, żeby zaraz uzyskać akredytację, żeby móc szkolić dalszych specjalistów w tej
dziedzinie" - zapewnił dyrektor.
Dyrekcja prowadzi również rozmowy z NFZ w sprawie kontraktu dla oddziału
geriatrycznego. Mazur zapewnił, że oddział zacznie funkcjonować jesienią bez względu na
efekt rozmów z NFZ. Jeśli szpitalowi nie uda się uzyskać kontraktu geriatrycznego, oddział
będzie funkcjonował w oparciu o kontrakt internistyczny.
Szpital Wolski od dawna starał się o powiększenie bazy łóżkowej ciągle przepełnionych
oddziałów chorób wewnętrznych. Brak wolnych miejsc na internie utrudnia również
funkcjonowanie SOR. Pacjenci wymagający dalszej hospitalizacji nie mogą zostać
przeniesieni na oddział wewnętrzny zaraz po zdiagnozowaniu i dłużej przebywają na oddziale
ratunkowym.
Dzięki nowym inwestycjom w szpitalu łącznie przybędzie 57 nowych łóżek, co zdaniem
dyrekcji znacznie zmniejszy przepełnienie oddziału chorób wewnętrznych i skróci kolejkę
pacjentów w SOR zakwalifikowanych do hospitalizacji na internie.(PAP)

