Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego w nowym budynku. "Nie ma
marmurów i drogich sprzętów. Centrum ma pomagać osobom w biedzie
emocjonalnej"
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Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego ma nową siedzibę. 3 grudnia oficjalnie przeniesiono
je do pawilonu 5. Szpitala Wolskiego. Oznacza to lepsze warunki pracy dla personelu i przede
wszystkim lepsze warunki terapii dla pacjentów.

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego
- Cieszę się, że mogę być tu na Woli, na otwarciu Centrum Zdrowia Psychicznego. Problem
zdrowia psychicznego to problem, który stoi przed nami wszystkimi. Ministerstwo Zdrowia
prognozuje, że co czwarta osoba będzie miała problemy ze zdrowiem psychicznym. Dlatego
priorytetowo traktujemy tę dziedzinę. Cieszę się, że możemy oddać ten pawilon do użytku.
Miasto Stołeczne Warszawa przyczyniło się w znacznym stopniu do tej prawie 4-milionowej
inwestycji. Warszawa wspierała do tej pory ten obszar i będzie go wspierać. Dziękuję
wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Mam nadzieję, że szpital będzie dobrze
służył wszystkim warszawiakom - powiedział zaproszony na otwarcie Rafał Trzaskowski.

Centrum na Woli
Na potrzeby Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego przebudowano łącznie 1300 metrów
kwadratowych powierzchni na trzech kondygnacjach. Całkowity koszt inwestycji to 3,8 mln
zł. Wydatki zostały sfinansowane z budżetu miasta.
Na parterze umiejscowiona jest część ambulatoryjna, czyli zespół leczenia środowiskowego
oraz poradnia zdrowia psychicznego. Znajduje się tu 12 gabinetów lekarzy i psychologów,
pomieszczenia socjalne, biurowe i porządkowe.
Na drugim i trzecim piętrze znajduje się oddział psychiatryczny z psychiatryczną izbą
przyjęć. Łącznie znajduje się na nim 30 łóżek w 9 salach. Pierwsze piętro przeznaczone jest
dla osób, które nie wymagają wzmożonego nadzoru. Znajduje się na nim jadalnia z salą
telewizyjną dla pacjentów oraz sala dydaktyczna dla studentów. Na drugim piętrze znajdują
się sale dla osób, które potrzebują intensywniejszej opieki.

Pacjentami zajmuje się łącznie 41 osób: 10 lekarzy (2 psychiatrów, 2 lekarzy w trakcie
specjalizacji oraz 6 rezydentów), 2 psychologów klinicznych, terapeuta zajęciowy, 17
pielęgniarek i 11 osób z personelu pomocniczego.
- Nie mamy tu żadnych drogich sprzętów za wiele milionów. Mamy to, co w psychiatrii jest
najważniejsze, czyli przestrzeń i ludzi, którzy wykonują tę pracę. Którzy budują relację z
pacjentami, często relacje wieloletnie. Psychiatria nie jest spektakularna. To nowe centrum
jest urządzone skromnie, nie ma tu marmurów, nie ma wielkich rzeczy. I mam nadzieję, że to
centrum będzie służyło pacjentom i ludziom, którzy przychodzą tutaj w biedzie emocjonalnej
i w kryzysach psychicznych - powiedziała Katarzyna Stankiewicz, psychoterapeutka.

