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Zwracam się do Pani Prezydent z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie sprawy budowy 

Szpitala Południowego w Warszawie.

W ugodzie zawartej między miastem a znajdującymi się w pobliżu Instytutem 

Hematologii i Transfuzjologii oraz Centrum Onkologii zapisano, że miasto zapewni niezależny 

wjazd na budowę podczas inwestycji, nie zablokuje działania istniejących szpitali oraz 

wybuduje fragment ul. Indiry Gandhi, która będzie nową drogą dojazdową do IHiT. Bardzo 

proszę jednak o wyjaśnienie, czy budowa nowego szpitala nie utrudni ciężko chorym pacjentom 

hematologicznym dotarcia do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

Chorzy informują o utrudnieniach, jakie występują od kilku dni w dotarciu do Instytutu 

Hematologii i Transfuzjologii przy ul. Indiry Gandhi 14. Zamknięto furtkę, która prowadziła 

do siedziby IHiT od skrzyżowania ul. Pileckiego i ul. Gandhi (od przystanku autobusowego 

Instytut Hematologii położonego blisko szpitala). Nie zaplanowano alternatywnego wejścia, 

które umożliwiłoby chorym dojście na teren Instytutu Hematologii i Transfuzjologii bez 

pokonywania trasy okrężnej.

W Instytucie Hematologii leczeni są pacjenci z chorobami hematologicznymi. Część 

z nich to chorzy na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne, którzy w przeważającej większości 

są inwalidami narządu ruchu, dla których długa okrężna droga do siedziby IHiT przez Centrum 

Onkologii przy ulicy Rentgena jest bardzo trudnym i uciążliwym wyzwaniem. W podobnej 

sytuacji są chorzy z nowotworami krwi, którzy również są leczeni w IHiT -  często 

chemioterapią. Po zamknięciu furtki pacjenci musieliby pokonać trasę o długości ok. kilometra. 

Nie każdy z chorych będzie w stanieją pokonać, a nie wszyscy mają możliwość dojechania na 

miejsce samochodem. Proszę również zwrócić uwagę, że chorzy to osoby z całego kraju, dla 

których szukanie wejścia na teren IHiT okrężną drogą przez Centrum Onkologii jest 

dodatkowym utrudnieniem.
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Rozumiejąc konieczność budowy nowego szpitala, chcę zwrócić uwagę, że nie może 

się to odbywać kosztem ciężko chorych ludzi, którzy potrzebują pomocy i nie mają siły dotrzeć 

do placówki, w której do tej pory byli leczeni.

W uwagi na powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie sprawy 

i takie zaplanowanie prac w związku z budową nowego szpitala, by pacjenci leczeni 

w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii mieli możliwość łatwego dojścia na teren instytutu.

Otrzymują:
1. Adresat
2. d/w Minister Zdrowia -  Konstanty Radziwiłł
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