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Ośrodek diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej - pracownia hemodynamiki
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Z początkiem lutego w Szpitalu Wolskim ruszył nowy pawilon, w którym znalazły miejsce
kardiologia i pracownia endoskopii. Władze szpitala zapowiadają tym samym znaczną
poprawę warunków pobytu, diagnozowania i leczenia pacjentów, a także większy komfort
pracy lekarzy.
Do nowego pawilonu została przeniesiona cała działalność kardiologiczna (oddziały,
pracownie, poradnie) oraz pracownia endoskopowa, dla której w nowym miejscu stworzono
zaplecze łóżkowe.
Trzykondygnacyjny budynek ma około 3,5 tys. metrów kwadratowych powierzchni. W
dwóch oddziałach kardiologicznych, które w starej siedzibie miały 45 łóżek, jest ich teraz 63.
W pracowni endoskopii, która nie miała żadnego - trzy.
Budowa i wyposażenie pawilonu zostały sfinansowane z budżetu miasta. Cała inwestycja
kosztowała ponad 25 mln zł i trwała blisko dwa lata.
- Pracownia endoskopii, przeniesiona do nowej siedziby, została doposażona w nową
aparaturę. To już wkrótce pozwoli na wykonywanie w szpitalu wysokospecjalistycznych
zabiegów endoskopowych bez konieczności wysyłania pacjentów do innych placówek
medycznych, jak to miało miejsce do niedawna - mówi rzeczniczka szpitala Barbara LisUdrycka.
Jak szybko dostaniemy się do kardiologa?
Aktualnie zapisy są na listopad. Wyjątkiem są oczywiście pilne przypadki wymagające
indywidualnych konsultacji. Krócej poczekają też zapewne stali pacjenci placówki.

Jeśli chodzi o Szpital Wolski jako całość, to obecnie najmniejsze obłożenie jest na oddziale
chirurgii naczyniowej. Największe - na oddziałach chorób wewnętrznych.
- Jest tam w sumie 105 łóżek. Każdego dnia niezależnie od pory roku dostawiamy dodatkowe
- mówi Barbara Lis-Udrycka. Obecnie "dostawek" jest i tak mniej, co ma związek z
otwarciem pod koniec 2015 roku oddziału geriatrii. Przejął on część pacjentów.
Liczący 36 łóżek oddział geriatryczny to inna z dużych i ważnych inwestycji oddanych w
ostatnich latach w Szpitalu Wolskim. To pierwszy oddział o takim profilu w województwie
mazowieckim, a część wyposażenia została przekazana przez Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy.
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