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Raport z inwestycji:

geriatria w Szpitalu Miejskim
im. Jonschera w Łodzi
W ostatnich trzech latach w Szpitalu Miejskim im. dr. Karola Jonschera w Łodzi powstały dwa
oddziały, których działalność skoncentrowana jest na seniorach. W listopadzie 2014 roku do użytku
oddano wyremontowany Oddział Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Diabetologii.
Anna Wilczak
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ierwszy z oddziałów szpitalnych świadczący
pomoc osobom starszym – Oddział Chorób
Wewnętrznych i Geriatrii – powstał w roku 2012
i dysponuje 32 łóżkami. W drugiej jednostce, która pod
koniec minionego roku została poddana modernizacji,
do użytku pacjentów pozostają 43 łóżka. Jak tłumaczą
przedstawiciele szpitala, największego w województwie łódzkim ośrodka, w którym pomoc uzyskują ludzie w starszym wieku – powstanie oddziałów było
głównie reakcją na potrzeby cywilizacyjne miasta i regionu. W województwie łódzkim długość życia kobiet
i mężczyzn – parametr oceniający sprawność systemu
ochrony zdrowia – jest najniższy w Polsce. Meżczyźni
żyją tutaj średnio dwa lata mniej, a kobiety rok krócej,
niż wynosi średnia krajowa.

Prace modernizacyjne
Inwestycja modernizacji pierwszego skrzydła Oddziału Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Diabetologii
rozpoczęła się w lipcu 2014 roku i trwała cztery miesiące. W ramach finansowania wykorzystano środki
w wysokości 1106, 704, 85 zł. Blisko 41 tysięcy złotych
stanowiło wkład własny Szpitala. 1 065745, 85 zł to dotacja z Urzędu Miasta Łodzi, organu założycielskiego.
Nadzór nad przedsięwzięciem powierzono Działowi
Techniczno-Administracyjnemu placówki.
Etap I
Podczas pierwszej części prac budowlanych dokonano wyburzenia ścian w celu realizacji koncepcji architektonicznej. Dodatkowo zdemontowano aramturę,
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osprzęt i oprawy oświetleniowe, zdjęto posadzki, podłogowe okładziny ceramiczne, instalację elektryczną,
wodno-kanalizacyjną i przeciwpożarową. Wykonano
nowe wykucia otworów drzwiowych do nowej aranżacji wnętrz, a także zamontowano nadproża w otworach i usunięto stare tynki z pozostałych ścian.
Etap II
W drugim etapie budowy przeprowadzono prace
o charakterze sanitarnym oraz prace związane z instalacją gazów medycznych. Zainstalowano dopływ
zimnej i ciepłej wody wraz z podejściami pod urządzenia, wykonane zostały kanały wentylacji grawitacyjnej.
Zamontowano wykładziny podłogowe, a także, częściowo, ścienne PCV. Pomalowane zostały fragmenty
ścian i sufitów, zainstalowane klatki wentylacyjne,
drzwiczki rewizyjne, częściowo wykonano gładzie
gipsowe na sufitach i ścianach.
Etap III
W ostatnim etapie modernizacji II piętra, na którym
mieści się oddział, zamontowano wyłączniki, przełączniki, oprawy oświetleniowe, wykonano okładziny
ceramiczne ścian. Zamontowano wentylatory dachowe, tablice poboru tlenu, panele nadłóżkowe,
wykonano warstwy wyrównujące pod posadzki i posadzki PCV. Zwieńczenie stanowiły pracy elektryczne
i sanitarne.

Nowoczesne metody
Pacjenci zmodernizowanego oddziału, kierowanego przez prof. dr. hab. n. med. Zdzisława Kidawę
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oraz dr Annę Rżanek, leczeni są w oparciu o metody
inwazyjne i zachowawcze. Jak tłumaczą przedstawiciele szpitala, świadzczenia medyczne dla seniorów
są skomplikowane; wymagają specjalistycznej wiedzy
medycznej, empatii i dobrej komunikacji. Jako wsparcie działalności medycznej w oddziałach prowadzona
jest m.in. muzykoterapia.
Najnowszym projektem na oddziale geriatrii jest
koncyliacja lekowa. W skład zespołu terapeutycznego
z tego zakresu weszli pracownicy: lekarze, pielęgniarki,
kierownik apteki. Ich zadaniem jest prawidłowe zebranie wywiadu farmaceutycznego u pacjenta w ciągu
24 godzin od przyjęcia do szpitala.
Seniorzy na oddziałach łódzkiej placówki przebywają w szpitalu średnio o 3 dni dłużej niż przyjęci
do pozostałych jednostek – średnia wynosi 8 dni.
Przed modernizacjami chorzy pozostawali hospitalizowani średnio ponad 10 dni. Tylko w ubiegłym roku
w szpitalu przy ul. Przyrodniczej hospitalizowano 2295
chorych (na pierwszym oddziale 1250, a na drugim
– 1045). Szpital im. Jonschera jest najstarszą placówką
medyczną w Łodzi.
q
Aż 63 procent osób starszych uskarża się na trzy lub więcej dolegliwości,
na przykład ze strony układu krążenia, ruchu, zaburzeń równowagi, nietrzymania moczu i zaburzeń pamięci. W starzejącym się społeczeństwie jest to duże
wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia co trzeci pacjent hospitalizowany w naszym kraju jest powyżej
60. roku życia. Ponieważ często pacjenci seniorzy chorują na cukrzycę, powstał
oddział o profilu diabetologicznym.

Iwona Bednarek
p.o. dyrektora Szpitala im. Jonschera w Łodzi
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