Szpital Miejski im. K. Jonschera w Łodzi

Seniorze żyj zdrowo i kolorowo
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Głównym wyzwaniem nowoczesnej ochrony zdrowia jest połączenie opieki zdrowotnej z szeroko
rozumianą opieką społeczną. W przypadku osób w wieku podeszłym wsparcie musi być w
odpowiedni sposób dywersyfikowane w zależności od stanu zdrowia seniora i jego możliwości
współpracy z personelem medycznym. Ważne jest, aby seniorzy nauczyli się korzystać z medycyny
naprawczej w placówkach zdrowia, ale też mieli dobre relacje towarzyskie z innymi ludźmi. To jest
sposób na dobrą, niemonotonną, kolorową starość. To także sposób na nieprzyjmowanie roli
chorego, na utrzymanie aktywności ruchowej ikorzystanie z życia społecznego.
Dyrekcja III Szpitala Miejskiego im. K. Jonschera w Łodzi podjęła wyzwanie, jakim jest starzenie się
pacjentów ich placówki. Zdawali sobie sprawę, że w wielu przypadkach brak rodziny, właściwej
opieki to szybkie podupadanie na zdrowiu ich podopiecznych. Zdecydowali, że seniorzy muszą
wyjść z domu, że powinni mieć sporo wiedzy jak poruszać się w systemie opieki zdrowotnej, żeby
móc z niego prawidłowo korzystać. W łódzkiej placówce hospitalizujemyco roku ponad 14 tysięcy
chorych, a 187 tys. korzysta z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Co trzeci pacjent w tym
szpitalu ma 65 plus i co najmniej trzy schorzenia jednocześnie.
- Po październikowej konferencji „Dziś młodzi, jutro starzy – potrzeby zdrowotne polskich seniorów”,
w której wzięli udział mieszkańcy aglomeracji łódzkiej zaprosiliśmy wszystkich na piknik do
Przychodni Lecznicza należącej do Szpitala pod hasłem „Żyj zdrowo i kolorowo”. – Byliśmy
zaskoczeni zainteresowaniem i frekwencją. - Tak powstała nasza „Akademia Seniora” - mówi
Iwona Bednarek, p.o. Dyrektora
III Szpitala Miejskiego w Łodzi, która jest członkiem Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali. Mówiąc o problemach osób starszych położyliśmy nacisk na profilaktykę, rozwijanie pasji
plastyczno-muzycznych. Przesadzanie kwiatów, lepienie wazonów z gliny, malowanie,
wydzieranie, ale także nordic walking, gra w bule i tai chi to tylko niektóre z aktywności seniorów w
naszej placówce.
Miejska placówka zaproponowała cykl poranków na temat diety w wieku podeszłym,
prawidłowej suplementacji, problemów psychicznych, schorzeń kardiologicznych i
neurologicznych, zalet witaminy C. Spotkało się to z doskonałym przyjęciem przez seniorów i ich
rodzin, mieszkańców aglomeracji łódzkiej. Ulotki z programem zajęć roznoszą pielęgniarki
środowiskowe i wolontariusze. Plakaty z programem poranku można zobaczyć na terenie
przychodni i szpitala. W promowaniu poranków pomogły lokalne media.
Początkowo największą atrakcją spotkań były bezpłatne badania cholesterolu, cukru, spirometrii i
pomiary ciśnienia tętniczego. Kolejki chętnych ustawiały się do specjalistów na konsultacje w
sprawach różnych dolegliwości. Teraz tendencja trochę się zmieniła, seniorzy czekają na poranki,
bo to świetna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się z sąsiadem, innymi mieszkańcami Łodzi, żeby
wymienić się doświadczeniami choćby o kolejkach do specjalistów, ale też okazja, żeby pośmiać
się i nauczyć tego co zrobić, żeby żyć dłużej i w lepszym zdrowiu.

- Chcieliśmy pokazać, że leczenie jest priorytetem naszej placówki, ale dobre emocje w
komunikacji z białym personelem są bezcenne – dodaje Iwona Bednarek. – Ta radość seniorów
podczas poranków udziela się wszystkim, którzy tego dnia są w Przychodni. - To sprzyja
powstawaniu dobrych emocji i kolejnych pomysłów. Wielu seniorów w naszej placówce otrzymało
„pudełko życia”, czyli ankietę, która zawiera informację m.in. o tym na co choruje właściciel
ankiety, komu trzeba zostawić klucze, gdyby zaistniała taka potrzeba i wiele innych praktycznych
odpowiedzi. Ankietę wypełniają seniorzy w obecności lekarza, który dokładnie wie jakie leki i
produkty medyczne przyjmuje pacjent. W ciągu pół roku szpital rozdał już kilka tysięcy „pudelek
życia”. Tę cenną inicjatywę placówka podjęła wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej
w Urzędzie Miasta Łodzi.
Poranki przygotowywane są ze szczególną starannością. Zapraszani goście to autorytety
medyczne, ale także specjaliści w zakresie terapii zajęciowej, ludzie z pomysłami na życie.
Dyrekcja szpitala uważa, że pacjent świadomy swojej choroby, swoich dolegliwości to partner w
procesie leczenia. Seniorzy, którzy brali udział w porankach częściej pytają swoich lekarzy o
diagnozę, sposoby leczenia, proszą o wytłumaczenie prostym i zrozumiałym językiem.
Partnerami w wielosektorowej organizacji poranków są:farmaceuci z pobliskiej apteki, sekcja ds.
seniorów w UMŁ, Liceum Plastyczne, Ogród Botaniczny, Klub Sportowy, Parafia Św. Anny, ale i
Stowarzyszenie Taoistyczne Tai Chi. Wiedzą, ze edukacja i profilaktyka to wsparcie dla
świadomego pacjenta, konsumenta, mieszkańca Łodzi.
Najnowszy pomysł Szpitala to zamontowanie urządzeń do ćwiczeń ruchowych w parku
otaczającym Przychodnię przy ul. Leczniczej. Na tą okoliczność przygotował i złożył Projekt na
konkurs Urzędu Miasta Łodzi do sfinansowania przez Budżet Obywatelski. Na zakwalifikowane liczy
Szpital i seniorzy. Już „widzą się” na bieżni, huśtawce i orbitreku. Ścieżka zdrowia seniora właśnie
przy Przychodni w której się leczą to doskonały pomysł. Zresztą urządzenia byłyby dostosowane
do potrzeb ludzi starszych, ale przecież obok w parku mogliby się bawić ich wnukowie, a to
przecież chodzi, żeby rożne pokolenia potrafiły się komunikować. Wszystkie zajęcia dla seniorów
są bezpłatne, może w nich wziąć udział każdy mieszkaniec Łodzi.
Na przestrzeni ostatnich czterech lat III Szpital Miejski im. K. Jonschera rozszerzył działalność
leczniczą poprzez przyłączenie dwóch innych placówek: IV Szpitala Miejskiego im. dr. H. Jordana
przy ul. Przyrodniczej oraz Miejskiej Przychodni przy ul. Leczniczej. W Szpitalu przy ul. Przyrodniczej w
okresie ostatnich dwóch lat powstały dwa oddziały, w których działalność skoncentrowana jest
głównie na łódzkich seniorach, są to: Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii oraz Oddział
Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Diabetologii. Łącznie jest tam 75 łóżek. Obecnie jest to
największy ośrodek w województwie łódzkim, w którym uzyskują pomoc ludzie w wieku podeszłym.
Działalność Szpitala w tym zakresie dostrzegła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i już
przekazała w 2013 placówce specjalistyczny sprzęt medycznya kolejny ma przekazać w 2015.

