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We wtorek 13 października w Szpitalu Wolskim przy ulicy Kasprzaka 17 otworzono 

największy oddział geriatryczny w Warszawie i województwie mazowieckim. Warto dodać, 

że pierwszy, samodzielny oddział. Trzydzieści sześć osób znajdzie w nim nowoczesne 

warunki do leczenia. 

 

Nowo otwarty oddział dysponuje 12 salami chorych z łazienkami. Dziesięć sal jest 

trzyosobowych, jedna – jednoosobowa i jedna pięcioosobowa sala wzmożonego nadzoru z 

systemem monitoringu medycznego, który umożliwia ciągły pomiar parametrów życiowych. 

Wszystkie pomieszczenia oddziału są łatwo dostępne dla osób starszych i niepełnosprawnych. 

Oddział geriatryczny, oprócz sal chorych, pokoi lekarskich i zabiegowych ma sale do terapii 

zajęciowej i fizykoterapii a także gabinet psychologa. 

- Oddanie do użytku tego oddziału to bardzo ważny etap w rozwoju naszego szpitala, który 

jako szpital miejski doskonale, mam nadzieję, dostosowuje się do potrzeb mieszkańców 

Warszawy Powszechnie wiadomo, że mieszkańcy Warszawy jak i innych miast starzeją się, 

wiec potrzebują miejsca gdzie mogliby godnie leczyć wszystkie swoje schorzenia i 

niedoskonałości wieku podeszłego – powiedział Robert Mazur, dyrektor Szpitala Wolskiego. 

Inwestycja kosztowała prawie 4,5 mln złotych. Wydatki na przebudowę i modernizację 

pomieszczeń po dawnej kuchni na potrzeby odziały szpitalnego i zainstalowanie dodatkowej 

windy wyniosły 3,5 mln. złotych. Zakup wyposażenia był wydatkiem sięgającym 1 mln. 

złotych. Większość potrzebnej kwoty przekazał stołeczny ratusz. Pozostałe pieniądze – około 

100 tysięcy złotych wyłożył z własnych środków Szpital Wolski. Po otrzymaniu kontraktu na 

opiekę geriatryczną, pomoc w doposażeniu oddziału zadeklarowała Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy. 

Wolski oddział geriatryczny, jak zauważyła na uroczystym otwarciu prezydent m.st. 

Warszawy Hanna Gronkiwicz – Waltz, jest potrzebny, ponieważ żyjemy dłużej. 

Potrzebę powstania takiego oddziału jak na Woli widzi też Wojewoda Mazowiecki. 



- Dzisiaj w województwie mazowieckim mamy około 13 procent ludzi w wieku emerytalnym. 

Demografowie twierdzą, ze około roku 2035, dwadzieścia pięć procent mieszkańców naszego 

województwa będzie w wieku emerytalnym. To oznacza, że stoimy przed bardzo wielkim 

wyzwaniem. Z tego wyzwania zdaliśmy sobie sprawę kilka lat temu – powiedział Jacek 

Kozłowski, wojewoda mazowiecki. 

- Ten oddział jest jednym z najnowszych, jak nie najnowszym w naszym kraju. Komisja 

polityki senioralnej, która funkcjonuje od roku, a której mam zaszczyt być przewodniczącym, 

te działania związane z rozwojem geriatrii wspiera. – powiedział poseł Michał Szczerba. 

Bardzo ważne jest, aby utrzymywać nasz dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny, jakim 

jest zdrowie jak najdłużej. Dlatego też sejm w tej kadencji uchwalił ustawę o zdrowiu 

publicznym, która jest bardzo istotna, bo na ten dobrostan przedłuża. A co najważniejsze, w 

oparciu ustawę o zdrowiu publicznym powstaje Narodowy Program Zdrowia, który jako 

jeden z pięciu priorytetów wskazuje zdrowe starzenie się – dodał. 

Drugą ważną ustawą według posła Szczerby jest ustawa o osobach starszych. Dzięki tej 

ustawie na rząd został nałożony obowiązek systematycznego monitorowania sytuacji wśród 

osób starszych. 

  

W wolskim oddziale geriatrycznym docelowo ma pracować trzydziesto jedno osobowy 

zespół, w którego skład wejdzie 5 lekarzy, w tym 2 geriatrów, psycholog, fizykoterapeuta. 

Pacjentami opiekować się będzie 15 pielęgniarek i 9 opiekunek medycznych. 

Otwarty właśnie oddział geriatryczny wolskiego szpitala został już odebrany przez Sanepid i 

zgłoszony do rejestru wojewody. Po podpisaniu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia 

będzie mógł przyjąć pierwszych pacjentów. 

  

Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że przebudowywany oddział geriatryczny na Woli w 

filmie Bogowie o znakomitym kardiochirurgu Zbigniewie Relidze, odgrywał budowaną 

klinikę w Zabrzu. 

 

Andrzej Sitko 





 
 


