Geriatria deluxe. Inwestycja przy ul. Przyrodniczej

TOMASZ STAA"CZAK

Był remont sal i nowy sprzęt dla seniorów od WOŚP. Do ideału brakowało już tylko porządnego
ogrzewania. Teraz szpital przy ul. Przyrodniczej wreszcie doczeka się termomodernizacji.
Przez kilkadziesiąt lat w szpitalu im. Jordana rodziły się dzieci. Porodówka na Julianowie była mile
wspominana przez tysiące łodzianek. Z czasem dotarł tam jednak niż demograficzny. Zadłużenie "Jordana"
sięgnęło 10 mln zł i szpitalowi groziła likwidacja. W jego miejscu miało powstać hospicjum. Ostatecznie
"Jordan" został przekształcony w Miejskie Centrum Medyczne i został częścią szpitala im. Jonschera.
Przed dwoma laty w placówce otwarto pierwszy z dwóch oddziałów stworzonych przede wszystkim z myślą o
seniorach. Na oddziale chorób wewnętrznych i geriatrii stanęło początkowo 35 łóżek. Pół roku później otwarto
równie dużą internę z geriatrią i diabetologią.
Wyraziste barwy i łóżka od WOŚP
Zanim zadomowili się w nich pierwsi pacjenci, oba oddziały przeszły remont. Pochłonął on 2,5 mln zł. Ze ścian
zerwano zielonkawe, poobijane kafle, a zastąpiły je zmywalne farby i wykładziny w wyrazistych kolorach. Na I
piętrze królują barwy pomarańczowa i limetkowa, a diabetycy leczą się wśród zieleni i czerwieni.
Łazienki również nie przypominają tych z lat wcześniejszych. Nie dość, że mają nowoczesny wygląd, to
jeszcze są przystosowane do osób starszych. Wielu pacjentów wjeżdża pod prysznic na specjalnych
plastikowych wózkach dla niepełnosprawnych. A ci, którzy sami nie chodzą, są transportowani za pomocą
podnośników kąpielowych. W toalety wyposażono również część sal. Sedes i umywalkę udało się dyskretnie
ukryć za przesuwnymi drzwiami niczym od szafy.

Sprzęt do rehabilitacji, wózki, podnośniki oraz 75 łóżek z szafkami i materacami przeciwodleżynowymi
podarowała szpitalowi Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która od kilku lat gra już nie tylko dla dzieci, ale
również dla seniorów. A to oni są sporą grupą pacjentów "Jordana". Co trzeci jest powyżej 65. roku życia.
Starsi ludzie potrzebują specjalistycznej opieki, ale niekoniecznie długoterminowej. Na geriatrii nie ma więc
polegiwania. Bo oddziały mają stawiać chorych na nogi. - Pobyt poza domem jest dla wielu starszych osób
mocno stresujący. Dlatego staramy się jak najszybciej diagnozować pacjentów i wypuszczać ich do domów opowiada prof. Zdzisław Kidawa, kierownik oddziału chorób wewnętrznych i geriatrii.
Będzie cieplej i nowocześniej
Dla wielu seniorów wizyta na Przyrodniczej jest już kolejną. I mówią zgodnie, że leży im się tu świetnie. Ci,
którzy załapali się na pobyt zimowy, mogliby jednak ponarzekać. - Całkiem ciepło to u nas nie było. I to mimo
tego, że zima była łagodna - przyznaje Jolanta Bilińska, rzeczniczka "Jordana".
Ale już wkrótce powodów do narzekań nie będzie wcale. Bo w szpitalu trwa właśnie wymiana grzejników. A
gdy nowe kaloryfery już zawisną, wkroczą fachowcy od ocieplania budynków. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, termomodernizacja zakończy się we wrześniu. Oprócz grubszych ścian i nowej sieci ciepłowniczej
szpital zyska również dachowe solary.
Inwestycja będzie kosztować prawie 3 mln zł. Większość (2,2 mln zł) to pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z czego połowa jest rzeczywistą dotacją, a drugie tyle WFOŚiGW
miastu pożyczył. Łódź dołoży również dodatkowe 600 tys. zł.
Termomodernizacja nie będzie jednak ostatnią tegoroczną zmianą na Przyrodniczej. Do łódzkiego szpitala
ponownie zawita sprzęt od Owsiaka. Tym razem WOŚP przekaże wagi do ważenia chorych na leżąco oraz
sprzęt do diagnostyki przyłóżkowej. Dzięki niemu to nie pacjenci będą wożeni na badania, lecz - dajmy na to aparat do USG przyjedzie bezpośrednio do ich łóżek.
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