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Prace na nowym oddziale geriatrii trwają
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Nowa siedziba oddziału geriatrii i nowy pawilon z oddziałami
kardiologicznymi i pracownią badań endoskopowych - Szpital Wolski
będzie zmodernizowany.
29 kwietnia wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego pawilonu Szpitala
Wolskiego. To pierwszy taki budynek od osiemdziesięciu lat budowany na terenie placówki. Pierwotnie miał w nim być 55-łóżkowy oddział internistyczny, co wiązało się z wieloletnimi
staraniami szpitala o powiększenie bazy łóżkowej ciągle przepełnionych oddziałów chorób
wewnętrznych. Przepełnienie tych oddziałów utrudnia funkcjonowanie szpitalnego oddziału
ratunkowego - mówi Barbara Lis-Udrycka, rzeczniczka placówki. - Gdy powstała realna
szansa na szybszą poprawę tej sytuacji poprzez uruchomienie w szpitalu nowego oddziału o
profilu geriatrycznym - a trzy czwarte naszych pacjentów internistycznych to osoby w wieku
powyżej 65 lat - podjęto decyzję o zmianie przeznaczenia nowego pawilonu na kardiologię.
Będzie tam 66 łóżek, o 21 więcej niż obecnie.
Skąd możliwość otwarcia nowego oddziału geriatrii? Wykorzystano część starego,
nieużywanego od lat budynku stołówki. Taki pomysł pojawił się blisko dziesięć lat temu, ale
dopiero teraz udało się znaleźć pieniądze na przebudowę obiektu. - Będzie to największy
oddział zachowawczo-geriatryczny w województwie mazowieckim, całkowicie nowy w
naszym szpitalu - mówi Lis-Udrycka. - Pacjenci będą mieli do dyspozycji 10 sal

trzyosobowych i dwie sale wzmożonego nadzoru (1- i 5-osobową). W każdej będzie łazienka.
Ponadto w oddziale, oprócz pokoi lekarskich i zabiegowych, będą sale terapii zajęciowej,
gabinety fizykoterapii i gabinet psychologa, co ułatwi wdrożenie w szpitalu kompleksowego
programu leczenia osób ze schorzeniami wieku podeszłego.
Oddział geriatryczny będzie gotowy na przyjęcie pacjentów jesienią, natomiast nowy pawilon
zostanie oddany do użytku za rok.
Łącznie prace przy obu oddziałach - nowo budowanym i modernizowanym - kosztować będą
wraz z ich wyposażeniem 27,5 mln zł.

Tak wygląda budowa nowego pawilonu obecnie...
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...a tak ma wyglądać docelowo.
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