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29 kwietnia br. został wmurowany kamień węgielny w fundament nowego, 66-łóżkowego 

pawilonu dla oddziałów kardiologicznych i pracowni diagnostyki endoskopowej Szpitala 

Wolskiego. Akt erekcyjny podpisali prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz - Waltz 

oraz dyrektor szpitala Robert Mazur. Otwarcie pawilonu nastąpi za rok, wiosną 2016 

roku.  

Gościom przybyłym na tę uroczystość zaprezentowano także nowe pomieszczenia 

przebudowane na potrzeby oddziału o profilu geriatrycznym, znajdujące się w budynku po 

dawnej kuchni. Teraz trwają tam jeszcze prace instalacyjno-wykończeniowe, ale już jesienią 

ten nowy, 36-łóżkowy oddział przyjmie pierwszych pacjentów. Należy podkreślić, że będzie 

to największy oddział zachowawczo – geriatryczny w województwie mazowieckim. Dzięki 

tym dwóm inwestycjom podjętym na początku tego roku baza szpitalna powiększy się o 57 

łóżek stacjonarnych.  



 

Nowy pawilon będzie pierwszym od 80-ciu lat pawilonem łóżkowym wybudowanym na 

terenie Szpitala Wolskiego. Pierwotnie miał w nim być 55-łóżkowy oddział internistyczny – 

szpital przez wiele lat zabiegał o powiększenie bazy łóżkowej ciągle przepełnionych 

oddziałów chorób wewnętrznych. Przepełnienie tych oddziałów utrudnia pracę oddziału 

ratunkowego (SOR), który też jest stale przepełniony, bo na internie nie ma wolnych miejsc 

dla pacjentów zakwalifikowanych do dalszej hospitalizacji. Zatem przedłuża się ich czas 

pobytu w SOR, oddziale który ma służyć do ratowania zdrowia i życia ludzi w stanach 

nagłych. Dlatego, gdy powstała szansa na szybszą, już jesienią, poprawę tej sytuacji poprzez 

uruchomienie nowego oddziału o profilu geriatrycznym (a większość pacjentów 

internistycznych Szpitala Wolskiego to osoby w wieku powyżej 65 lat), podjęto decyzję o 

zmianie przeznaczenia nowego pawilonu. Został opracowany zamienny projekt budowlany, 

który bez opóźnienia prac pozwala ulokować w nim całą kardiologię, czyli dwa oddziały: 

kardiologiczny i intensywnego nadzoru kardiologicznego z zapleczem diagnostycznym i 

zabiegowym, poradnię specjalistyczną, a także planowaną wcześniej pracownię 

diagnostyczno-endoskopową. Kardiologia mieści się w pawilonie wymagający kapitalnego 

remontu, którego podjęcie oznaczałoby wstrzymanie jej działalności na co najmniej pół roku. 

W nowej lokalizacji będzie miała 21 łóżek więcej niż obecnie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to 

na tych dodatkowych łóżkach będą leczeni pacjenci z innymi schorzeniami internistycznymi.  

 

- Inicjatywa utworzenia oddziału geriatrycznego, tak bardzo potrzebnego z uwagi na starzenie 

się społeczności Warszawy, powstała u nas wiele lat temu, aż w końcu - staje się faktem. Z 

początkiem roku rozpoczęliśmy prace remontowo-modernizacyjne w części pawilonu 11, 

przeznaczonej na oddział o profilu zachowawczo-geriatrycznym - możemy przeczytać na 

stronie internetowej szpitala. - Warto przypomnieć, że w 2013 roku w tym właśnie miejscu 

kręcono zdjęcia do bardzo dobrze ocenianego filmu „Bogowie”, poświęconego prof. 

Zbigniewowi Relidze. Zaaranżowanie na naszym terenie Śląskiego Centrum Chorób Serca, 

które powstało dzięki jego ogromnej determinacji, kojarzy się bowiem z faktem, że w 

Szpitalu Wolskim profesor rozpoczynał swoją karierę zawodową i przepracował tu 

kilkanaście lat - czytamy dalej.  

 

Koszty prac budowlano-modernizacyjnych oraz wyposażenia nowego oddziału wynoszące 

około 4,5 mln zł. zostaną pokryte z budżetu m.st. Warszawy. Znaczący udział w wyposażeniu 

tego oddziału zadeklarowała wstępnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Natomiast 

koszty budowy i wyposażenia nowego pawilonu, które też sfinansuje budżet miasta, wyniosą 

23 mln zł.  
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