
Otwarcie oddziału geriatrycznego w Szpitalu Wolskim 

 

W uroczystym otwarciu oddziału geriatrycznego w Szpitalu Wolskim udział wziął wojewoda 

mazowiecki Jacek Kozłowski.  

 

Na zmodernizowanym oddziale pacjenci będą mogli korzystać z 10 sal trzyosobowych oraz 2 

sal wzmożonego nadzoru.  

12 sal, 36 łóżek, gabinety psychologa i fizykoterapii - oddział geriatryczny w Szpitalu 

Wolskim jest już dostępny dla pacjentów. Jest to największy tego typu oddział na 

Mazowszu. W uroczystym otwarciu inwestycji udział wziął m.in. wojewoda mazowiecki 

Jacek Kozłowski oraz prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. 

Nowy oddział przystosowany jest do potrzeb osób starszych oraz niepełnosprawnych, przy 

wejściu zamontowana została dodatkowa winda. Pacjenci mogą korzystać z 10 sal 

trzyosobowych oraz 2 sal wzmożonego nadzoru (1 i 5 osobową) - wszystkie wyposażone są w 

łazienki. Oprócz pokoi lekarskich i zabiegowych, znajdą się tu sale terapii zajęciowej, 

gabinety fizykoterapii i gabinet psychologa. Oddział geriatryczny powstał w 

zmodernizowanym pawilonie 11 (pomieszczenia po byłej kuchni szpitalnej) o powierzchni 

użytkowej 1522 m². 4,5 mln zł dotacji na roboty budowlane i zakup wyposażenia przekazało 

m.st. Warszawa. 

Bezpieczeństwo seniorów to jeden z priorytetów wojewody 

Poprawa bezpieczeństwa i promocja zdrowego stylu życia wśród seniorów to również jedne z 

priorytetów wojewody mazowieckiego. Na początku 2013 roku w urzędzie wojewódzkim 

opracowano raport zawierający analizę i propozycje jak poprawić opiekę medyczną i 

socjalną nad osobami powyżej 65 roku. Od czerwca 2014 r. wojewoda wspiera program 

"Mazowieckiej Akademii Seniora", który zakłada szkolenia seniorów z zakresu m.in. 

bezpieczeństwa, praw konsumentów oraz bezpiecznego stosowania leków. Przy wojewodzie 

pracuje również specjalna grupa zadaniowa ds. seniorów. 

Szpital Wolski w Warszawie 

https://mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/12640,Raport-o-opiece-nad-seniorami-w-wojewodztwie.html?search=18097
https://mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/29712,Mazowiecka-Akademia-Seniora-przeszkolono-ponad-100-liderow.html?search=3114817


Szpital Wolski jest szpitalem miejskim, który pracuje głównie na rzecz mieszkańców Woli i 

Bemowa. Placówka posiada 11 oddziałów leczenia stacjonarnego z pododdziałami (łącznie 

309 łóżek), oddział ratunkowy (SOR) dysponujący 11 łóżkami i 7 miejscami 

konsultacyjnymi. W skład szpitala wchodzi również m.in. Wolskie Centrum Zdrowia 

Psychicznego z oddziałem dziennym (30 miejsc), a także przychodnia specjalistyczna, w 

której jest 8 poradni i gabinet diagnostyczno – zabiegowy. Działalność medyczna i 

pomocnicza szpitala prowadzona jest w 9 pawilonach. W 2013 roku dołączył do nielicznych 

w kraju szpitali wieloprofilowych, które mają akredytację ministra zdrowia. 

 


