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W przychodniach już tłoczą się
chorzy na grypę i przeziębieni

W Kutnie powstanie filia skierniewickiego Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego,
a w mieście będzie można przeprowadzać egzaminy na prawo
jazdy kategorii AM, A1,A2, A,B1
lub B. Wczoraj dali na to zgodę
radni łódzkiego sejmiku. Nowa
filia ma zwiększyć konkurencyjność skierniewickiego
WORD, który tracił klientów,
ponieważ płocki WORD otworzył filię w pobliskim w Sochaczewie. Poza tym naturalnymi
klientami WORD w Skierniewicach byli mieszkańcy Mazowsza, tymczasem warszawski
WORD otworzył filię w Grójcu
i przymierza się do otwarcia kolejnej, w Grodzisku Mazowieckim.
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Boimy się szczepionek?

ŁÓDŹ

O dwujęzyczności już
od przedszkola
Około 300 uczestników (w tym
40 gości zagranicznych) pojawiło się na wczorajszej konferencji „Bilingual education a step ahead”, poświęconej
nauczaniu dwujęzycznemu.
Spotkania i wykłady na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego dotyczyły nauczania dwujęzycznego, prowadzonego na różnych etapach
edukacji – od przedszkola
do szkół ponadgimnazjnych czyli wplatania języka obcego
w zajęcia i przedmioty nie będące lektoratami. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie
dzieliły się m.in. dyrekcje placówek uczestniczących w programie Erasmus+, które zorganizowały konferencję: przedszkoli nr 152 i 206 oraz podstawówki nr 41.
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Biskup z Libanu w
archidiecezji łódzkiej
Biskup Johanan Jihad Battah
z Kościoła syrokatolickiego
przyjechał do Łodzi, aby rozmawiać z wiernymi o syryjskich uchodźcach. Duchowny
obecnie pełni posługę w Bejrucie (Liban), gdzie opiekuje się
osobami, które uciekły z terenów objętych wojną. Dzisiaj pojawi się w archikatedrze przy
ul. Piotrkowskiej 265 w Łodzi,
a w czwartek pojedzie do kościoła pw. św. Wojciecha (ul.
Rzgowska 242). W piątek i sobotę bp Battah uda się kolejno
do parafii p.w. św. Jadwigi
w Tomaszowie (ul. Warszawska 75/81) oraz Sanktuarium
św. Maksymiliana Kolbe w Pabianicach (ul. Jana Pawła II 46).
Spotkania zaczynają się o godz.
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b Chorzy zgłaszają się z niemal identycznymi objawami: uczuciem ogólnego rozbicia, bólami głowy, bólami mięśniowo-stawowymi,
zatkanym nosem czy drapanie w gardle. Zaniedbanie wczesnej infekcji może skończyć się grypą. Zabezpieczeniem jest szczepionka

Łódzkie
Lekarze rodzinni mają pełne
ręce roboty. Chorych z infekcjami i grypą zgłasza się dwukrotnie więcej niż w ostatnich
pięciu sezonach.
Agnieszka Jędrzejczak
a.jedrzejczak@dzienniklodzki.pl

Od początku września lekarze
rodzinni z regionu zgłosili prawie sześć tysięcy przypadków
grypy
i
wirusów
grypopodobnych. Tak wielu
chorych w tym okresie jeszcze
nie było. To niemal dwukrotnie
więcej niż w ostatnich pięciu
sezonach.
– Bardzo wcześnie zaczął się
sezon i pojawia się coraz więcej
infekcji. Pacjenci mają niemal
identyczne objawy: uczucie

rozbicia, bóle głowy, bóle
mięśniowo-stawowe, zatkany
nos, drapanie w gardle. I mimo
że jest to gwałtowne rozpoczęcie sezonu infekcji wirusowych, tworzy się już grunt
pod grypę, która jeśli nie będzie
leczona, może być dużym zagrożeniem – mówi dr Jacek
Kidoń, lekarz z łódzkiej przychodni zdrowia.
W pierwszym tygodniu
września do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych zgłoszono ponad 700
przypadków grypy i jej podejrzeń, w tym prawie połowę
u dzieci. Rok temu w analogicznym okresie chorowało tylko
około 400 mieszkańców regionu. W kolejnym tygodniu chorych było już ponad 2,2 tysiące,
w tym 1283 dzieci. Rok temu
o tej porze do lekarza z wirusowymi infekcjami zgłosiło się

blisko tysiąc osób. Teraz sezon
grypowy jest już w rozkwicie,
o czym świadczy miniony tydzień. Lekarze w przychodniach podstawowej opieki
zdrowotnej przeżywali oblężenie. W całym regionie do poradni przyszło prawie 3 tysiące
chorych mieszkańców. Najwięcej dzieci, bo ponad półtora tysiąca. Rok temu pod koniec
września zachorowało w sumie
niewiele ponad 1,2 tysiąca osób.
Ubiegłoroczny sezon grypowy
w całym kraju zakończył się rekordowym wynikiem ponad 4
mln zachorowań i podejrzeń
grypy oraz ponad 16 tysięcy
przyjęć do szpitala.
– Objawów nie możemy lekceważyć. W przypadku bardzo
ostrych przebiegów domowe
sposoby leczenia niewiele pomogą. Grypa to choroba, która
potrafi wykorzystać wszystkie

słabości naszego organizmu,
wszystkie ułomności wynikające z innych chorób przewlekłych. Może się powikłać od zapalenia płuc do neuroinfekcji –
dodaje dr Kidoń.
Ale nie zawsze osłabienie organizmu i ból głowy oznaczają
grypę. Objawy w jej przypadku
są wyraźnie agresywniejsze.
Dochodzi do nich wysoka gorączka i męczący kaszel z dusznościami. Wtedy powinniśmy
szukać pomocy u lekarza
pierwszego kontaktu. Zaniedbanie grypy może skończyć się
śmiercią, takie przypadki są
każdego roku.
Na chorobę najbardziej narażone są osoby starsze, których organizm ma spowolnioną immunologię oraz dzieci,
u których ta odporność jeszcze
dobrze się nie rozwinęła. Ale
szczególnie cierpią także doro-

A Polacy najwyraźniej nie lubią
się kłuć, bo wyszczepialność
w naszym kraju jest niemal najgorsza w Europie.
Wskaźnik wyszczepialności
przeciw grypie w polskiej populacji w ostatnim sezonie wyniósł
zaledwie 3,4 procent! Łódź jest
jednym z miast, które funduje
swoim starszym mieszkańcom
szczepionki przeciwko grypie.
Urząd miasta wydał w tym roku
210 tysięcy złotych na szczepionki dla osób powyżej 65 roku
życia. Z darmowego szczepienia
ochronnego będzie mogło skorzystać 7 tysięcy 250 starszych
mieszkańców Łodzi. Szczepienia
będą prowadzone do listopada,
chyba że wcześniej wyczerpią się
zapasy.
AGA

słe osoby osłabione przez choroby przewlekłe. Narażone są
także kobiety w ciąży i... personel medyczny. Te grupy ryzyka
wczesną jesienią powinny zabezpieczyć się przed wirusami.
Najlepiej szczepionką.
– Zadaniem szczepionki jest
niekoniecznie całkowite zabezpieczenie nas przed chorobą.
Jeśli już złapiemy grypę, jej
przebieg jest łagodniejszy. Moment podania szczepionki powinien być ustalony z lekarzem. Można podać ją w grudniu i styczniu, ale odradzamy
takie wyczekiwanie. Nie jesteśmy pewni, kiedy ta największa
fala potencjalnych zachorowań
przyjdzie – zaleca dr Kidoń.
Szczepionki na grypę możemy kupić tylko na receptę, dlatego wizytę w aptece musi poprzedzić konsultacja lekarska.a
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Pierwsze cięcia diet w sejmiku i 5 tys. zł oszczędności
Łódzkie
Pierwszy miesiąc obowiązywania nowego regulaminu
łódzkiego sejmiku przyniósł
ponad 5 tys. zł. oszczędności
publicznych pieniędzy.
Marcin Darda
m.darda@dziennik.lodz.pl

Wrześniowa sesja łódzkiego
sejmiku była pierwszą, podczas
której zastosowano nowy regulamin, a skutek jest taki, że podatnik na dietach radnych zaoszczędził dokładnie 5122 zł.

Według nowego regulaminu
radny traci część diety za nieobecność na każdej z osobna komisji oraz obradach sejmiku
bez względu na okoliczności
i powód absencji, odpowiednio
10 i 20 proc. diety.
Po komisjach i wczorajszej
sesji wiadomo już, którym radnym zostaną ścięte diety
za wrzesień. Chodzi o radnych
PSL: Stanisława Witaszczyka (70 proc., czyli 1731 zł), Dariusza
Szpakowskiego (- 20 proc., czyli 494 zł) oraz Andrzeja Chowisa
(-30 proc., czyli 741 zł).
Wśród radnych klubu PiS
cięcia dotkną: Błażeja Spychal-

skiego (- 40 proc. czyli 847 zł),
Michała Króla (- 30 proc., czyli
635 zł), oraz Witolda Witczaka
(- 20 proc. czyli 423 zł). O 10
proc. (247 zł), zostanie obcięta
dieta także jednemu radnemu
PO Włodzimierzowi Kuli.
Podstawowy wymiar diety
(oczywiście nieopodatkowanej) w łódzkim sejmiku dla radnego niefunkcyjnego to 2119 zł.
Wiceprzewodniczący komisji
otrzymują po 2.296 zł, a przewodniczący komisji tyle co wiceprzewodniczący sejmiku,
czyli po 2.473 zł. Przewodniczący łódzkiego sejmiku dostaje
zaś miesięcznie 2.649 zł.

Poprzednie zapisy przewidywały obcinanie diet, ale tylko wówczas gdy nieobecność
radnego była nieusprawiedliwiona. Usprawiedliwianie było zaś zależne tylko od decyzji
przewodniczącego sejmiku
Marka Mazura (PSL). Tym sposobem mimo wielu absencji
radnych, do obcięcia diety
od początku kadencji doszło
tylko raz. Zmianę i cięcia diet
za nieobecności zaproponował sam przewodniczący Mazur, bo coraz częściej zdarzało
się, że na wielu posiedzeniach
komisji brakowało kworum.
Niektórzy radni będą jednak –

celowo lub nie – minimalizować straty finansowe. Zasada
jest bowiem taka, że każdy
radny musi działać co najmniej
w jednej komisji, a maksymalnie w trzech. Będąc w trzech
komisjach można zatem stracić za nieobecności nawet 30
proc. diety, a gdy będzie w jednej - tylko 10 proc. Na wczorajszej sesji nastąpiły rezygnacje
z udziału w komisjach trzech
radnych PiS: Krzysztofa
Ciebiady, Błażeja Spychalskiego i Mariusza Rusieckiego.
Każdy z nich pracuje już tylko
w jednej komisji. a
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