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Rodzina jedzie na wakacje,
a babcię oddaje do szpitala

W skrócie
KUTNO

Kellogg’s otworzył
nową halę

Łódzkie
Oddziały wewnętrzne i geriatryczne to „przechowalnie”
starszych osób, którymi nie
ma się kto zająć w czasie urlopów.
Agnieszka Jędrzejczak

Przywożą starszą osobę na izbę przyjęć i zostawiają samą.
A gdy po wstępnych badaniach karetka odwozi seniora
do domu, bo jego stan nie wymaga leczenia w szpitalu,
drzwi do domu są zamknięte...
Rodzina wyjechała. Takie sytuacje coraz częściej powtarzają się w łódzkich szpitalach.
Urlop w Grecji zarezerwowany, a kolejki do Zakładów
Opiekuńczo-Leczniczych są
kilkumiesięczne, więc schorowani seniorzy „podrzucani” są
na oddziały wewnętrzne i geriatryczne.

Gdy seniora nie ma
kto odebrać
Pan Marian ma 69 lat. Do łódzkiego szpitala trafił w połowie
lipca po rozległym udarze
mózgu. Kiedyś miał żonę
i spokojne życie, dziś opiekować może się nim jedynie pasierbica. Ona jednak nie czuje
się w obowiązku. Mężczyzna
podłączony jest do respiratora, wymaga stałej opieki i mógłby zostać wypisany ze szpitala, ale w oddziale spędzi pewnie dłuższy czas, jeśli nie swój
ostatni.
Pani Janina ma z kolei 83 lata, a w oddziale chorób wewnętrznych w Łodzi leżała ponad dwa tygodnie. I choć jej
stan pozwalał na wypisanie
do domu, kobiety nie miał kto
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b Szpitalne oddziały wewnętrzne dziś niemal zamieniają się w oddziały geriatryczne. W okresie wakacyjnym szczególnie to
widać. W niektórych szpitalach brakuje miejsc w salach, więc personel robi tzw. dostawki na korytarzach
odebrać. Dopiero po wielokrotnych interwencjach personelu medycznego, po kobietę
przyjechał syn... tuż przed godziną 23.
Niektórzy wciąż traktują
szpitalne oddziały jak przechowalnie seniorów, którymi
w czasie urlopu lub świąt nie
ma kto się opiekować.
– Mamy trzy rodzaje tzw.
pacjentów wakacyjnych. Pierwsza grupa to osoby, które pomimo wskazań nie chcą iść
do szpitala, bo pilnują domu

3
LATA
Więzienia grożą za porzucenie
najbliższej osoby ze względu na
jej stan psychiczny lub fizyczny

lub opiekują się domowym
zwierzęciem. W drugiej są
osoby starsze, które również
nie chcą leżeć w szpitalu, bo
zajmują się swoją działką.
Trzecia grupa pacjentów to
właśnie te osoby, które trafiają do nas, a później jest problem z odbiorem ich i zapewnieniem opieki poszpitalnej –
mówi dr Monika Kidawa, zastępca ordynatora oddziału
chorób wewnętrznych i geriatrii w szpitalu im. Jonshera
w Łodzi.

Gdy lekarz i pielęgniarka
to jedyne bliskie osoby...
Lekarze przyznają, że mimo
wszystko problem jest mniej
zauważalny niż kilka lat temu.
Choć jeszcze zdarzają się rodziny, które bezpośrednio
przyznają, że wyjeżdżają na
wakacje, a wizyta w szpitalu

wyjdzie mamusi na korzyść.
Inni dzwonią i pytają, czy można zostawić babcię, mamę lub
ciocię na rehabilitację.
– Należy pamiętać, że jesteśmy szpitalnym oddziałem.
Zajmujemy się leczeniem i gdy
na etapie hospitalizacji zostaje
ono zakończone, nie trzymamy pacjentów, bo czekają kolejni – podkreśla dr Monika
Kidawa.
Nierzadko lekarz lub pielęgniarka to jedyne osoby,
przed którymi seniorzy mogą
się ot worzyć. Ze łzami w
oczach opowiadają rodzinne
historie. Mówią np. o alkoholowych problemach córki, która właśnie z tego powodu nie
przyjedzie odebrać matki ze
szpitalnego oddziału. Ale nie
oczekują pomocy, potrzebują
jedynie porozmawiać i wyżalić się.

Więzienie za porzucenie
babci i dziadka
Kodeks rodzinny mówi, że kto
mieszka z rodzicami lub dziadkami, ma obowiązek dokładania się do wspólnego utrzymania.
Obowiązki wobec rodziców
reguluje także kodeks karny.
Porzucenie najbliższej osoby
ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny to przestępstwo z artykułu 210 k.k.
Grozi za to do trzech lat więzienia. I wcale nie musi dojść
do tragedii, żeby wyrodnego
syna lub córkę ścigał prokurator. Sąd Najwyższy dał jasną
wykładnię, że już samo porzucenie nieporadnego bliskiego
i zaprzestanie troski o niego,
bez zapewnienia opieki ze
strony innych osób, podpada
pod ten artykuł. a
¹

Groza w parku i trucizna Tajemnicza śmierć małżeństwa
Kultura
Łukasz Kaczyński
l.kaczynski@dziennik.lodz.pl

Dziś w łódzkim Parku na Zdrowiu będzie można zobaczyć
jak opuszczone amerykańskie
miasto Detroit zaistniało jako
plener filmowy. Po godz. 21 w ramach letniego cyklu pokazów
„Polówka” ujrzymy „Lost River”, reżyserski debiut aktora
Ryana Goslinga. To mroczna
opowieść z elementami fantasy
noir. Akcja dzieje się w miasteczku, którym rządzi opryszek

Bully (Matt Smith). Film spotkał
się z chłodnym przyjeciem krytyki w Cannes, ale w Polsce Goslinga chwalono za umiejętne posługiwanie się stylistyką rodem
z Davida Lyncha, i Terrence’a
Malicka. Wstęp wolny.
Jutro o g. 19 na teatromanów
czeka „Trucizna teatru” kameralna sztuka Rodolfa Sirery pytająca o granice teatru w życiu
codziennym. Na 18. Przeglądzie
Małych Form „Letnia Scena”
w Domu Literatury w Łodzi pokażą ją gdyńscy aktorzy Stanisław Górka i Cezary Morawski.
Reżyseruje Anna Zagórska. Bilety kosztują 35 i 20 zł. a ¹

Zduńska Wola
Policja w Zduńskiej Woli
pod nadzorem miejscowej
prokuratury rejonowej wyjaśnia okoliczności śmierci kobiety i mężczyzny.
Wit L. Leśniewicz
w.lesniewicz@dziennik.lodz.pl

Ich ciała znaleziono w sobotę
mieszkaniu przy ul. Chełmońskiego w Zduńskiej Woli. W godzinach rannych dyżurny zduńskowolskiej komendy policji został powiadomiony przez miesz-

kańca miasta, że nie może on
skontaktować się z siostrą i jej
mężem.
Wysłany pod wskazany adres
patrol zastał zamknięte drzwi
do mieszkania, a z jego wnętrza
wydobywał się dziwny zapach.
Wezwani na miejsce strażacy
weszli do środka przez balkon.
W mieszkaniu odkryli zwłoki
małżeństwa. Ciała znajdowały
się w stanie zaawansowanego
rozkładu. Ustalono, że zmarłe
osoby to małżeństwo. Kobieta
w wieku 41 lat, mężczyzna 49 lat.
– Raczej nic nie wskazuje na
udział osób trzecich. Drzwi były
zamknięte od wewnątrz, nie wi-

dać było śladów włamania ani
plądrowania mieszkania. Na
zwłokach nie było śladów ran
kłutych. Ostatni kontakt z małżeństwem rodzina miała około
półtora tygodnia temu. Upały
i burze mogły przyspieszyć rozkład zwłok – informuje aspirant
sztabowy Jacek Kozłowski, oficer prasowy zduńskowolskiej
policji.
Zwłoki zabezpieczono w prosektorium szpitala w Zduńskiej
Woli. Dokładne określenie czasu
i przyczyny śmierci będzie możliwe po przeprowadzeniu sekcji
zwłok. Jej wyniki powinny być
znane w tym tygodniu. a ¹

W kutnowskiej podstrefie
ŁSSE otwarte zostało Centrum Dystrybucyjne
Kellogg’sa. Deweloperem odpowiedzialnym za kompleksową realizację inwestycji była firma Panattoni Development Europe, a głównym
wykonawcą firma Depenbrock Polska. Pierwsze prace
na placu budowy ruszyły
w styczniu. W połowie maja
obiekt był gotowy do użytku.
Nowa hala zajmuję 2,7 ha
i powstała na działce o powierzchni ok. 8 ha. Realizacja
tej inwestycji ma bezpośredni
związek z trwającą rozbudową firmy Kellogg’s, która specjalizuje się w produkcji
m.in. słonych przekąsek. Tu
powstają chipsy Pringles.
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80-centymetrowy
wąż pełzał na osiedlu
Lancetogłów meksykański albo inaczej pseudokoralówka
mleczna - takiego węża znalazł
przypadkowy przechodzień
w okolicach ul. Piastowskiej
w Piotrkowie. Powiadomieni
o znalezisku strażnicy miejscy
skontaktowali się z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami
w Piotrkowie i gad trafił
do schroniska. Ma ok. 80 cm
długości i nie jest jadowity, ale
dla innych zwierząt potrafi być
bardzo groźny - w naturalnym
środowisku jada nawet grzechotniki. Wczoraj węża zabrał
do osady ekologicznej w Kole
strażnik leśny Paweł Kowalski.
Nie wiadomo, jak gad znalazł
się na ulicy. Czy uciekł komuś
z domu, czy też ktoś go wypuścił? Do wczoraj właściciel węża
nie odezwał się.
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Zaginiony odnalazł się
w kukurydzy
Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 47-letniego mieszkańca pow. kutnowskiego.
Mężczyzna zaginął 31 lipca.
Jak ustalili policjanci w dniu
zaginięcia 47-latek w sklepie
kupił dużą ilość alkoholu. Wieczorem sąsiadka widziała go
jak wchodzi w pole kukurydzy
i tam ślad po nim zaginął. Istniało podejrzenie, że nadal
może przebywać w kukurydzy. Z uwagi na znaczny rozmiar uprawy policjanci postanowili przejrzeć pole z wysokości. Przy pomocy wysięgnika zauważono wygniecione
ślady w kukurydzy, gdzie znajdował się odwodniony i skrajnie wycieńczony mężczyzna.
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