Szpital jest, ale geriatrów za mało
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W Szpitalu Wolskim otwarto nowy, 36-łóżkowy oddział geriatryczny, pierwszy o takim
proﬁlu w województwie mazowieckim.
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- Moje babcie miały 97 i 93 lata, moja mama ma już 89. Nasze społeczeństwo robi się
długowieczne, więc potrzeba więcej takich oddziałów - mówiła podczas otwarcia Hanna
Gronkiewicz-Waltz
- Mieszkańcy Warszawy się starzeją, narasta problem niedoboru łóżek internistycznych, a
bazy łóżkowej dla geriatrii właściwie nie ma. Dlatego otwarcie takiego oddziału w naszym
szpitalu jest wydarzeniem na skalę ogólnopolską - mówi Robert Mazur, dyrektor Szpitala
Wolskiego, w którym uruchomiono pierwszy na Mazowszu oddział geriatryczny.
Oddział dysponuje 12 salami chorych z łazienkami: 10 trzyosobowymi, jednoosobową oraz
pięcioosobową salą wzmożonego nadzoru z systemem monitoringu medycznego, który
umożliwia ciągły pomiar parametrów życiowych. Sale chorych są odpowiednio większe, np.
trzyosobowe mają 28-29 mkw.
Oprócz pokoi lekarskich i zabiegowych oddział posiada sale terapii zajęciowej i fizykoterapii
oraz gabinet psychologa, niezbędne do kompleksowego leczenia pacjentów ze schorzeniami
wieku podeszłego.
Docelowo w oddziale będzie pracował 31-osobowy zespół: 5 lekarzy, w tym
2 geriatrów, psycholog, fizykoterapeuta, 15 pielęgniarek i 9 opiekunek medycznych.
- Taki oddział opłaca się społeczeństwu, bo pozwala na polepszanie sprawności osób z
najczęściej wieloma chorobami. Ludzie starsi boją się bowiem dwóch rzeczy: cierpienia i
utraty samodzielności. Tu postaramy się, by cierpieli mniej i dłużej zachowali sprawność. To
może zapobiec w konsekwencji umieszczaniu ich w zakładach opiekuńczo-leczniczych czy
domach opieki społecznej. Ale w Polsce, która będzie się starzeć coraz szybciej, geriatrów jest
wciąż zbyt mało, czynnych zawodowo może być ok. 100. Gdyby nie nagła i przedwczesna
śmierć nestora polskiej geriatrii, prof. Tadeusza Wróblewskiego, byłoby nas znacznie więcej mówi dr Mariusz Saganowski, jeden z zatrudnionych na oddziale geriatrów.

- W całym województwie mazowieckim ok. 13 proc. mieszkańców to osoby w wieku
podeszłym. Ale demografowie ostrzegają, że w 2035 r. będzie ich 25 proc. Stoimy zatem
przed wielkim wyzwaniem. Takich oddziałów potrzebujemy znacznie więcej - mówi
wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, podkreślając że na oddziale Szpitala Wolskiego
będą mogli robić specjalizację przyszli geriatrzy.
Inwestycja pochłonęła prawie 4,5 mln zł. Wydatki na przebudowę i modernizację ok. 1,5 tys.
mkw powierzchni po dawnej kuchni na potrzeby oddziału szpitalnego i zainstalowanie
dodatkowej windy wyniosły ok. 3,5 mln, a na wyposażenie - ok.1 mln zł. 4,4 mln pochodzi z
budżetu Warszawy. Resztę wydatków, ok. 100 tys. zł, szpital sfinansował z
własnych środków. Przekazanie dodatkowego wyposażenia dla oddziału zadeklarowała
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ale dopiero po otrzymaniu kontraktu na opiekę
geriatryczną, o co szpital zabiega od kilku miesięcy.
- Mam nadzieję, że uda się przyjąć pierwszych pacjentów już 1 listopada. Do czasu uzyskania
kontraktu na geriatrię będą tutaj kierowani pacjenci, którzy z powodu ciągłego przepełnienia
naszych oddziałów chorób wewnętrznych musieliby być hospitalizowani na tzw. dostawkach
- mówi dyrektor szpitala Robert Mazur. - W oddziałach chorób wewnętrznych, gdzie trzy
czwarte pacjentów stanowią osoby w wieku 65+, przeciętne wykorzystanie łóżek od wielu lat
przekracza 110 proc. Tak duże obłożenie poważnie utrudnia pracę szpitalnego oddziału
ratunkowego. Często nie ma wolnych miejsc, nawet na dostawkach, dla chorych, którzy
powinni być tam przenoszeni zaraz po zdiagnozowaniu. W związku z tym wydłuża się czas
pobytu pacjentów w SOR, który ma służyć do ratowania zdrowia i życia ludzi w stanach
nagłych. Nasz 36-łóżkowy oddział pomaga rozwiązać ten problem. W maju 2016 roku
będziemy mieli także nowy 45-łóżkowy oddział kardiologiczny, w którym znajdzie się
pełnoprofilowa pracownia diagnostyki endoskopowej i 21 łóżek internistycznych. Dzięki
dwóm inwestycjom podjętym na początku roku do połowy przyszłego roku liczba
łóżek stacjonarnych w naszym szpitalu wzrośnie z 309 do 366.
- To dobra wiadomość dla mieszkańców Warszawy, zwłaszcza mieszkańców rozbudowującej
się w szybkim tempie dzielnicy Wola, którzy przeważają wśród pacjentów korzystających z
usług szpitala.
W kilku dzielnicach, np. Śródmieściu, Żoliborzu, Woli czy Ochocie, osoby starsze stanowią
już ponad 25 proc. populacji tych dzielnic. Dzielnica Śródmieście przoduje w tej statystyce;
28 proc. jej mieszkańców to seniorzy - podkreślała obecna na otwarciu prezydent Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz.
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