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Szpital Wolski wyda na inwestycje w 2012 roku 3,8 mln zł. W tej kwocie 3,6 mln zł stanowi 

dotacja m. st. Warszawy. Na modernizację infrastruktury zostanie wydatkowane 1,6 mln zł, 

2,2 mln zł - na zakup wyposażenia oraz sprzętu i aparatury medycznej, m. in. nowoczesnego 

TK dla SOR. 

- W obrębie SOR chcemy utworzyć pracownię diagnostyki obrazowej, żeby nie trzeba było 

ciężko chorych, którzy wymagają pilnego wykonania tomografii komputerowej, 

transportować do Zakładu Diagnostyki Obrazowej (ZDO), znajdującego się w innym 

pawilonie. Natomiast dla ZDO planujemy zakup aparatu USG, bo ten którym dysponuje jest 

już wyeksploatowany. Aby skrócić czas oczekiwania pacjenta na specjalistyczną pomoc w 

stanach zawałowych, chcemy kupić centralę do odbioru EKG z ambulansów, umożliwiającą 

teletransmisję danych do szpitala. Ponadto chcemy zmodernizować aparat USG serca (wraz z 

zakupem głowicy przezprzełykowej) i rozbudować system monitoringu w oddziale 

kardiologicznym. To podniesie jakość opieki nad pacjentami z ostrymi zespołami 

wieńcowymi, których mamy coraz więcej w związku z uruchomieniem dyżurów 

hemodynamicznych – mówi Barbara Lis – Udrycka, rzeczniczka placówki. I dodaje – W razie 

pojawienia się w budżecie m. st. Warszawy dodatkowych środków na zakupy inwestycyjne, 

co może okazać się już w marcu, chcielibyśmy stary aparat EEG wymienić na nowoczesny, 

co pozwoli poszerzyć zakres badań, a wyeksploatowany już stół operacyjny, przeznaczony do 

zabiegów naczyniowych, zastąpić nowym, na którym będzie można wykonywać zabiegi 

endowaskularne z użyciem aparatu RTG z ramieniem C. 

Poza zakupami sprzętu i aparatury szpital zamierza zmodernizować zewnętrzną infrastrukturę 

pawilonu kardiologicznego - przebudować schody wejściowe, wybudować pochylnię dla 

pieszych, zadaszony podjazd dla karetek oraz drogę dojazdową, żeby budynek był łatwo 

dostępny dla osób niepełnosprawnych i przystosowany do transportu chorych na noszach, 

oraz opracować projekt modernizacji całego układu komunikacji na terenie szpitala, łącznie z 

zewnętrznym ogrodzeniem. 

- Niestety, w tym roku ze środków własnych możemy przeznaczyć na inwestycje zaledwie 0,2 

mln zł, podczas gdy w latach 2006-2011 przeznaczyliśmy na nie w sumie 9,6 mln zł, czyli 

średnio rocznie około 1,6 mln. Nasz kontrakt z NFZ jest niższy od ubiegłorocznego o 2,5 mln 

zł. Na dodatek musimy jeszcze ponieść nowe obciążenia, nałożone ustawowo na placówki 

ochrony zdrowia, tj. wzrost składki rentowej i obowiązkowe ubezpieczenie od zdarzeń 

medycznych. Te dwie pozycje kosztować nas będą w tym roku około 0,9 mln zł. Zatem, aby 

nie stracić płynności finansowej i nie popaść w długi, wszelkie dodatkowo wypracowane 

środki będziemy musieli przeznaczyć na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania szpitala 

- mówi rzeczniczka. 

Szpital Wolski zabezpiecza dostęp do świadczeń zdrowotnych dla ponad 260 tys. 

mieszkańców takich dzielnic Warszawy jak Wola i Bemowo (gdzie nie ma żadnego szpitala) 

oraz obrzeży stolicy.  

Jest największą wieloprofilową placówką opieki zdrowotnej w tym rejonie miasta. W 2011 

roku do SOR trafiło prawie 35 tys. pacjentów, a co trzeci z nich był hospitalizowany. Od 2006 



roku, mimo istotnego zmniejszenia się liczby łóżek, wskutek dostosowywania pomieszczeń 

szpitala do obowiązującego prawa, co roku hospitalizowano w szpitalu około 13 tys. 

pacjentów. Wyraźnie wzrosła liczba operacji, od 2007 roku wykonywane są też zabiegi w 

zakresie chirurgii naczyń, rozwinięto hemodynamikę i elektroterapię. Placówka jest jednym z 

największych ośrodków kardiologicznych na Mazowszu, jeśli chodzi o wszczepianie 

rozruszników i kardiowerterów. Wiele osób korzysta z przychodni przyszpitalnej. W 

ubiegłym roku liczba wizyt u specjalistów przekroczyła 72 tys.  

 


