Szpital Wolski ma nowy oddział geriatryczny. Wkrótce powstaną kolejne
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36 miejsc jest na nowym oddziale geriatrycznym ma Szpital Wolski. Wczoraj został
otwarty, ale pierwsi pacjenci mają się pojawić w listopadzie. W grudniu dodatkowe
miejsca dla seniorów mają powstać w szpitalu przy Spartańskiej. Niestety, to ciągle mało
biorąc pod uwagę, że społeczeństwo będzie się starzeć.
W oddziałach internistycznych jest już tłok, ale sezon zachorowań przed nami. W Szpitalu
Wolskim na dwóch internach jest ponad sto miejsc, ale to za mało, dlatego na stałe są
wstawione 23 dostawki. - Jeszcze nie ma dramatu, bo było ciepło i sucho, ale teraz gdy
temperatury spadły, zachorowań może być więcej - mówi Arkadiusz Ciupak, zastępca
dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Wolskiego.
Pacjenci na dostawkach
Gdy jest szczyt zachorowań, pacjenci czekają na wolne miejsce w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym. - Mam nadzieję, że dzięki temu, że mamy nowy oddział, pacjenci nie będą
musieli czekać na dostawkach w SOR, jednak ta inwestycja nie rozwiąże problemu braku
łóżek internistycznych w Warszawie - mówi Robert Mazur, dyrektor Szpitala Wolskiego i
dodaje, że planują zacząć przyjmować pacjentów w nowym oddziale w listopadzie, ale gdyby
chorych wcześniej było więcej, szybciej uruchomią oddział.
Dyrekcja szpitala zatrudniła jednego geriatrę, a z drugim podpisała umowę. Tych specjalistów
jest mało. Na oddziale geriatrycznym na stałe ma być zatrudniony także fizjoterapeuta i

psycholog. - Dzięki temu będziemy mogli kompleksowo zająć się chorymi powyżej 75. roku
życia - mówi Ciupak. - Kierując chorego na geriatrię będziemy brać pod uwagę wiek chorego,
ale także jego stan fizyczny i psychiczny oraz wielochorobowość.
Na nowym oddziale w Szpitalu Wolskim chorzy będą mieli do dyspozycji 10 sal
trzyosobowych, jedną salę pięcioosobową obserwacyjną oraz jedną izolatkę.
Marek Stopiński, mazowiecki konsultant ds. interny, szacował, że w stolicy jest potrzebnych
ok. 100 dodatkowych łóżek na internach. Teraz mamy ich niecały tysiąc.
Nowy oddział w grudniu
W tym roku kolejne 25 łóżek geriatrycznych ma powstać w szpitalu przy ul. Spartańskiej,
gdzie utworzono Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Teraz trwa
remont. By otworzyć klinikę, w której będą przyjmowane osoby po 65. roku życia, trzeba
przenieść wszystkie poradnie do wyremontowanego budynku po pralni, a na ich miejscu ma
powstać klinika geriatrii.
Piotr Bednarski, szef Narodowego Instytutu Geriatrii, twierdzi, że nowy oddział, w którym
będzie 25 łóżek, powinien zacząć działać w grudniu. - Jak będziemy mieć wolne łóżka, a w
innych szpitalach nie będzie miejsc, przyjmiemy pacjentów - zapowiada Bednarski i dodaje,
że w Instytucie powstanie także zakład gerontologii i zdrowia publicznego, który ma
opracowywać standardy dotyczące leczenia osób starszych i prognozować konieczne zmiany
w opiece zdrowotnej związane ze wzrostem liczby starszych osób.
Dyrekcja Szpitala Wolskiego podkreśla, że wiosną przyszłego roku przybędzie im kolejnych
20 łóżek internistycznych, bo wtedy skończą budowę pawilonu kardiologicznego. Zdaniem
dyrektora, by lecznica na Woli mogła się dalej rozwijać, potrzebuje nowego bloku
operacyjnego, który miałby powstać w nowym budynku. Koszt inwestycji szacuje na 60 mln
zł. - Nasz szpital został zbudowany sto lat temu. Mieści się w dziewięciu pawilonach,
kłopotliwe jest przewożenie pacjentów z jednego budynku do drugiego - mówi Mazur.

