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Będzie epidemia grypy?
A Rekordowo wielu mieszkańców Łódzkiego

A Najwięcej chorych było w ubiegłym tygodniu.

choruje na grypę, przeziębienie i infekcje

Pogotowie zabrało wczoraj ze szkoły chorego ucznia

Łódzkie
Agnieszka Jędrzejczak

Tylu chorych na grypę, przeziębienie i różne infekcje w woj.
łódzkim jeszcze nie było! Prawie
135 tys. zachorowań od września
do lutego odnotowała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi. Dla porównania w całym poprzednim sezonie chorych było nieco ponad 80
tys. A to i tak dane dotyczące tylko osób, które zgłosiły się do lekarzy, więc chorujących może
być więcej. Tegoroczne statystyki znacznie przewyższają liczbę
zachorowań w sezonie grypowym 2012/2013, kiedy specjaliści wspominali o epidemii.
Szpitale w Łodzi i regionie są
przepełnione chorymi, zwłaszcza z powikłaniami po grypie.
Niektóre placówki, jak szpital
wojewódzki w Bełchatowie,
wprowadziły zakaz odwiedzin
pacjentów na pediatrii, neonatologii, oddziale ginekologiczno-położniczym, a także opiekuńczo-lecznicznym. – Zachorowań
przybywa. Zakaz jest utrzymany
do odwołania – mówi Jerzy Ogłuszka, wicedyrektor szpitala.
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TYSIĘCY ZACHOROWAŃ
na grypę, przeziębienie i inne
infekcje zgłosili lekarze w woj.
łódzkim od 23 do 31 stycznia
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b Oddziały wewnętrzne są przepełnione chorymi, w szpitalach brakuje łóżek. Grypa i infekcje
dziesiątkują głównie starsze osoby i dzieci. Niektóre szpitale zakazały odwiedzin
W łódzkich szpitalach oddziały wewnętrzne są przepełnione. W „Jonscherze” przy Milionowej na internie zabrakło łóżek dla chorych. – Od miesiąca
mamy zauważalny wzrost liczby pacjentów z infekcjami, powikłaniami po grypie i przeziębianiu. W oddziale jest przeważnie
40 pacjentów, a teraz mamy powyżej 60. Musimy pożyczać łóżka z innych oddziałów – mówi dr
Agnieszka Tarkowska-Wosik,
wiceordynator oddziału chorób
wewnętrznych i kardiologii.

Pani Bożena w oddziale leży od 25 stycznia. Zanim została przyjęta, walczyła z dusznościami, przez dwa tygodnie
nie wychodziła z tego powodu
z domu.
– Szybko od kogoś łapię infekcję. Czułam, jakbym nie miała
dopływu powietrza do płuc
– mówi pacjentka.
Wczoraj pogotowie zabrało
ucznia Szkoły Podstawowej nr
138 w Łodzi. Chłopiec zasłabł,
a lekarze stwierdzili, że to może
to być początek grypy.

Ograniczenia w odwiedzinach chorych wprowadził także
szpital w Sieradzu. Można to robić jedynie w godz. 14–16, a u pacjenta może przebywać tylko jeden odwiedzający.
Podobne kroki rozważa także dyrekcja szpitala w Radomsku. Sytuacja jest poważna, bo w
powiecie zachorowań jest sześć
razy więcej niż rok temu.
W Wieluńskim szpitalu ograniczone są wizyty z dziećmi.
– Nie wykluczamy jednak wprowadzenia całkowitego zakazu

– mówi Mateusz Grabicki, p.o.
dyrektor szpitala w Wieluniu.
W 2016 r. w wieluńskim szpitalu zmarły dwie osoby zakażone wirusem AH1N1, czyli tzw.
świńską grypą.
W Łowiczu z kolei mają inny
problem. – To absencja chorobowa wśród lekarzy – mówi dyrektor szpitala Jacek Kaniewski.
– Nie ma oddziału, z którego
ktoś nie przebywałby na zwolnieniu.
Według sanepidu, prawdopodobnie zbliżamy się do szczytu zachorowań i sytuacja będzie
się normować. Ale należy pamiętać o zachowaniu ostrożności.
– Unikajmy skupisk ludzi. Jeśli jesteśmy chorzy, idźmy do lekarza, bo sami stwarzamy zagrożenie. Wirus grypy przenosi się
drogą kropelkową, więc wtedy
najlepiej pozostać w domu. Warto jeszcze rozważyć zaszczepienie się. Szczepionka to tarcza
ochronna przed zachorowaniem i powikłaniami – mówi
Zbigniew Solarz, rzecznik wojewódzkiego sanepidu w Łodzi.
Grypa sezonowa pojawia się
w tzw. sezonie epidemicznym,
czyli od września do kwietnia.
Warto w tym czasie szczególnie
zadbać o higienę, często myć
dłonie. Dobrze mieć ze sobą zapas jednorazowych chusteczek
nasyconych roztworem alkoholu i po podróży komunikacją
miejską przetrzeć dłonie. Jeśli pojawi się gorączka, bóle głowy, mięśniowo-stawowe, gardła
kaszel lub duszność, należy zgłosić się do lekarza. a ¹
WSP.: MG, TYKA, TS, RYB, MK,
BED

Śmiertelna grypa
A Grypa to nie tylko niegroźny
kaszel i katar. Jeśli zaniedbamy
chorobę, może ona skończyć
się dla nas tragicznie.
W województwie śląskim
z powodu grypy w styczniu
zmarły już cztery osoby:
dwóch mężczyzn (w wieku 50
lat) oraz dwie kobiety (87 i 89
lat). Trzy z tych osób zmarły w ostatnim tygodniu stycznia. Wszystkie te osoby chorowały na choroby przewlekłe.
W województwie łódzkim nie
ma na razie sygnałów o ofiarach
śmiertelnych grypy i jej powikłań.
A Grypa jest ostrą chorobą wirusową, wywoływaną najczęściej przez wirusy typu A i B, rzadziej C. Namnażają się one
w komórkach nabłonkowych
górnego i dolnego odcinka
dróg oddechowych.
Okres wylęgania grypy wynosi
średnio dwa dni. Największa
zakażalność występuje pierwszego dnia oraz na trzy dni
przed i do pięciu dni po ustąpieniu objawów. Choroba przenosi
się drogą kropelkową, przez kontakt bezpośredni z zakażoną
osobą lub przez kontakt ze skażonymi powierzchniami i przedmiotami.
Najbardziej narażone na zachorowania są kobiety w ciąży, dzieci
do czwartego roku życia oraz
osoby w wieku 65 lat i starsze.
AGA
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Prezesi MPK, Wąsowicz i Papierski, spotkali się na zakończenie procesu
Łódź
Prezes MPK Zbigniew Papierski jako świadek zeznawał
wczoraj w Sądzie Okręgowym
na procesie byłego szefa tej
spółki Krzysztofa Wąsowicza.
Wiesław Pierzchała
w.pierzchala@dziennik.lodz.pl

Była to ostatnia odsłona procesu. Po przesłuchaniu świadka
Papierskiego, oświadczeniach
i głosach stron proces zakończono. Wyrok zostanie ogłoszony w połowie lutego.

Według śledczych, Krzysztof Wąsowicz porozumiał się z
wykonawcami robót przy budowie Łódzkiego Tramwaju
Regionalnego i na podstawie
dokumentacji z nieprawdziwymi danymi wyłudził na rzecz
MPK prawie 33 mln zł z Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi, który
przekazywał pieniądze z Unii
Europejskiej na dofinansowanie łódzkiego przedsięwzięcia.
Oprócz byłego prezesa i byłego dyrektora MPK na ławie
oskarżonych zasiedli byli pracownicy tej spółki, a także osoby powiązane z firmami budującym trasę tramwaju regional-

nego. W sprawie tej jest w sumie 10 oskarżonych.
Zbigniew Papierski zaznaczył, że MPK podtrzymuje
swoje wcześniejsze stanowisko
w sprawie wniosku do prokuratury dotyczącego ścigania
winnych nieprawidłowości
podczas budowy Łódzkiego
Tramwaju Regionalnego. Wyjaśnił, że prezesem MPK jest
od 30 stycznia 2012 r., dlatego
nie było go w zarządzie spółki
MPK w okresie, gdy trwała budowa ŁTR.
Zapytany przez adwokata
Bartosza Tiutiunika, obrońcę
oskarżonego Wąsowicza, czy

MPK ma dowody na to, że w
związku z budową ŁTR doszło
do zmowy przetargowej i czy
zna osoby, które mogłyby potwierdzić taki fakt, prezes
Papierski dwukrotnie odparł
„nie”. Zaznaczył też, że nie ma
podstaw, aby MPK zwróciło
unijną dotację Urzędowi Wojewódzkiemu w Łodzi. I dodał, że
jest wprost odwrotnie, bowiem
w ramach rozliczeń to Urząd
Wojewódzki jest winny spółce
MPK 7 mln zł.
W specjalnym oświadczeniu
Krzysztof Wąsowicz podkreślił,
że jest niewinny. Nawiązując
zaś do zapowiedzi sędzi Joan-

ny Krakowiak o możliwości
zmiany kwalifikacji czynu, wyraził zadowolenie, że „rozpatrywane jest odstąpienie od
próby przypisania mi korzyści
majątkowych”.
– Chciałbym zwrócić uwagę,
że Unia Europejska nie wystąpi-

Krzysztof
Wąsowicz: – UE nie
wystąpiła z roszczeniami ani do MPK,
ani do Polski

ła z żadnym roszczeniem ani
do MPK, ani do państwa polskiego w związku z budową ŁTR.
Sprawa tej inwestycji została
w UE zamknięta. Dlatego nie
wiem, jaka szkoda miałaby wynikać z mojego działania – zaznaczył Krzysztof Wąsowicz.
Zwrócił też uwagę, że inwestycję wykonano po całkiem
korzystnej cenie.
– Pozostaje sobie życzyć, aby
wszystkie przetargi były tak
„ustawione”, że w ich wyniku
zamawiający uzyskuje lepsze
efekty – podsumował Krzysztof Wąsowicz. a
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