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Jedenaście nowych poradni, ale
chorzy na razie zapłacą za leczenie
Szpital im. Jonschera

11

Nowe poradnie powstaną
w szpitalu im. Jonschera w Łodzi. Placówka zmieni też nazwę. Zmiany wejdą w życie we
wrześniu

NOWYCH PORADNI
będzie uruchomionych
przy miejskim szpitalu im.
Jonschera w Łodzi

Agnieszka Jędrzejczak

Łódzka służba zdrowia przechodzi w tym roku spore zmiany. Przychodnie miejskie zostaną połączone, a szpital im. Rydygiera zmienił nazwę i powstały w nim nowe poradnie dla
kobiet. Przyszedł czas na kolejną miejską placówkę. III Szpital
Miejski im. Jonschera również
zmieni oblicze. Będą w nim nowe przychodnie.
– Otwieramy zupełnie nowe
placówki, których w naszym
szpitalu jeszcze nie było, dlatego pacjenci będą mogli skorzystać z porad większej liczby specjalistów – obiecuje Iwona Bednarek, dyrektor „Jonschera”.
Jesienią łódzcy pacjenci będą mogli leczyć się w trzech dodatkowych poradniach i jednej
pracowni. W nowym roku planowane jest utworzenie kolejnych osiem poradni, ale ich specjalizacje szpital poda, gdy NFZ
ogłosi konkursy. Wiadomo jednak, że na konsultacje będą mogli liczyć tam głównie najmłodsi łodzianie. Już teraz przy szpi-
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bDyrektor Iwona Bednarek zapowiada, że pacjenci będą mogli
skorzystać z większej liczby specjalistycznych porad

Remonty w ponad 30 kamienicach
Łódź Śródmieście
AZK Łódź-Śródmieście planuje spore remonty jesienią.
Szykuje m.in. lokale na przeprowadzki z famuły przy
ul. Ogrodowej 24
Agnieszka Magnuszewska
a.magnuszewska@dziennik.lodz.pl

33 mieszkania w blisko 3o kamienicach wyremontuje Administracja Zasobów Komunalnych
Łódź-Śródmieście.
Do części z nich przeniosą się
mieszkańcy remontowanych
budynków, do innych najemcy długo oczekujący na liście,
do kolejnych eksmitowani.
Otwarcie ofert w przetargu
na remonty planowane jest na
25 sierpnia, więc prace powinny zacząć się jesienią. Lokale
pozyskano po wyprowadzkach
i eksmisjach. W pierwszej kolejności zajmą je po remoncie
mieszkańcy famuły, której re-

witalizacja rozpoczęła się
w ubiegłym roku, ale nie dla
wszystkich udało się od razu
znaleźć lokale zamienne, spełniające oczekiwania najemców.
– Wyremontowane zostaną
dwa lokale zamienne dla mieszkańców nieruchomości przy
ulicy Ogrodowej 24 – tłumaczy
Agata Fryczka z AZK Łódź-Śródmieście.
Dostali oni skierowania do
kamienic przy ul. Jaracza 53 i ul.
Piotrkowskiej 31. Jednak to niejedyne remonty wiążące się
z programem „Miasto kamienic”. W budynkach przy ul. Legionów 19, 29 i 31, które już
przeszły rewitalizację, wyre-

W pierwszej
kolejności
odnowione lokale
zajmą mieszkańcy
famuły

montowanych zostanie sześć
mieszkań. Dlaczego? Zakres
pracw pierwszych kamienicach, wytypowanych do rewitalizacji, był dosyć skromny
i ograniczał się czasem tylko
do odnowienia elewacji. Dlatego dopiero teraz odnowionych zostanie w nich część
mieszkań.
AZK Łódź-Śródmieście chce
też pozyskać lokale dla osób eksmitowanych i tych, które czekają na zamianę mieszkań.
Dlatego wyremontowane
zostaną cztery lokale socjalne
i 21 lokali zamiennych. Znajdują się one przy ulicach: Abramowskiego28,Abramowskiego
34, Abramowskiego 21 , Wigury
16, Pomorskiej 87, Rewolucji
1905 r. 36, Kamińskiego 13, Pomorskiej 5, Solnej 12, Legionów
30, Próchnika 17, Zachodniej 73,
Jaracza29,Jaracza55,Sienkiewicza79,Kilińskiego89,Piotrkowskiej 41, Tymienieckiego 6 i Tymienieckiego 14.a
ą

talu działa 19 poradni w trzech
lokalizacjach. Nowe, które uruchomi placówka, to: poradnie
geriatryczna, diabetologiczna,
reumatologiczna i pracownia
endoskopowa.
– Aż 63 procent osób starszych uskarża się na trzy lub
więcej dolegliwości, związane
na przykład z układem krążenia, ruchu, zaburzeń równowagi, nietrzymaniem moczu i zaburzeniami pamięci. Według
danych NFZ, co trzeci pacjent
hospitalizowany w naszym kraju jest powyżej 60. roku życia.
Dlatego otwieramy takie właśnie poradnie – mówi dyrektor
Bednarek.
Pierwsi pacjenci, zgodnie
z planem, mają być przyjęci
na początku października. Nowe gabinety są prawie gotowe,
czekają na końcową decyzję
sanepidu. Poradnie nie mają
jednak kontraktu z NFZ. Chorzy będą musieli na razie płacić
za wizytę.
– Poradnie na razie będą
działały komercyjnie, ale gdy
tylko NFZ ogłosi konkursy, bę-

dziemy ubiegać się o kontrakty
– zapowiada dyrektor Iwona
Bednarek.
Z nowych poradni skorzystają także lekarze specjaliści,
którzy dzięki inwestycji dostaną pracę. Co prawda od października będzie zatrudniony
jeden reumatolog, ale niewykluczone, że przy uruchamianiu kolejnych ośmiu poradni
będą też nowe etaty.
Razem z utworzeniem nowych przychodni szpital zmieni nazwę, na wzór szpitala im.
Rydygiera. Od września placówka będzie nosiła nazwę
Miejskie Centrum Medyczne
im. Jonschera w Łodzi.
Analogiczny proces przeszedł szpital im. Rydygiera.
Od sierpnia w nowej przychodni na rogu ul. Pomorskiej i ul.
Sterlinga otwarto poradnię laktacyjną. Kobiety będą mogły
skorzystać również z konsultacji w poradniach urologicznej,
psychologicznej, ginekologiczno-onkologicznej i ginekologicznej dla dziewcząt. Porady
w przychodni laktacyjnej
i ginekologiczno-onkologicznej
są bezpłatne, zaś w przychodni
dla dziewcząt i urologicznej
za wizytę trzeba będzie zapłacić do czasu nowego kontraktu
NFZ. Przychodnia połączyła się
ze szpitalem i nadano im nową
nazwę – Centrum Medyczne
im. Rydygiera w Łodzi. a
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Gdzie i jakie poradnie?
A Przy ul. Milionowej 14 w Łodzi pacjenci mogą leczyć się
w poradniach specjalistycznych:
– neurologicznej
– stwardnienia rozsianego
– kardiologicznej
– okulistycznej
– chirurgii ogólnej
– chirurgii urazowo-ortopedycznej
– gastrologicznej
– endokrynologicznej
– pulmonologicznej
A Poradnie przy ul. Leczniczej
6 w Łodzi:
– dermatologiczna
– chirurgii urazowo-ortopedycznej
– neurologiczna dla dzieci
– położniczo-ginekologiczna
– chirurgii ogólnej
– otolaryngologiczna
– stomatologiczna
– leczenia wad postawy u dzieci
i młodzieży
– fizjoterapia dla dorosłych i dzieci
– reumatologiczna
A Poradnie przy ul. Przyrodniczej 7/9 wŁodzi:
– ginekologiczna
– geriatryczna
– diabetologiczna
– pracownia endoskopowa
AGA
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Siedem gruntówek z kanalizacją
deszczową doczeka się asfaltu
Łódź Górna, Bałuty
Układanie kostki i asfaltu
na pierwszych z siedmiu gruntówek, które wytypowano
w tym roku do utwardzenia,
ma się zakończyć we wrześniu
Agnieszka Magnuszewska
a.magnuszewska@dziennik.lodz.pl

Na przełomie września i październikapowinnysięzakończyć
modernizacje siedmiu gruntowych ulic na Bałutach i Górnej,
które kilka lat temu zyskały kanalizację deszczową.
Niestety, do tej pory ona nie
działa, bo uruchomienie kanalizacji możliwe jest tylko przy
utwardzonej jezdni. Włączona
zostanie, gdy drogowcy położą
tam asflat lub kostkę.
– Na Bałutach mamy cztery
ulice do przebudowy, a na Gór-

nej trzy. Na wszystkich prowadzone są już prace, ale są one
zaawansowane w różnym stopniu, bo mamy dwóch wykonawców tych siedmiu odcinków ulic. I są one wykonywane
sukcesywnie – tłumaczy Grzegorz Nita, dyrektor Zarządu
Dróg i Transportu.
NaBałutachutwardzonemają zostać ulice: Liliowa wraz z
Zawilcową od Morelowej do
Daliowej, Stokrotki od Liliowej
do posesji nr 6, Hektarowa od
AleksandrowskiejdoKompostowejorazKsiężycowaod Centralnej do Wycieczkowej.
–Najbardziejzaawansowane
sąobecniepracenaul.Księżycowej, gdzie budowa chodników
jest prawie ukończona – zaznacza G. Nita. – Chodniki na Bałutachmająbyćwykonanezpłytek betonowych o wymiarze 25
na25centymetrów,anawierzchniejezdnizkotkiukładanejwjo-

dełkę. Natomiast na Górnej (ulicePlenerowa,Joanny,Rozwojowa) jezdnie będą z asfaltu.
Księżycowa ma być gotowa
podkoniecwrześnia. Nainnych
utwardzanychgruntówkachprace mogą się przedłużyć do października. Łączny koszt modernizacjisiedmiuulicto4,5mlnzł.
–Od2012rokuutwardziliśmy
około 30 ulic z kanalizacją deszczową,domodernizacjipozostało jeszcze sto – mówi G. Nita.
Oprócz robót na gruntówkach drogowcy porwadzą też
pracenaul.Rzgowskiej,gdzieremontują łuki zjazdowe do krańcówki naKurczakach.Z tegopowodu przez trzy tygodnie zawężonabędziejezdniaRzgowskiej.
Natomiast na ul. Zachodniej,
przy ul. Podrzecznej, zakończyłysięutrudnieniazwiązanezodtwarzaniemjezdnipoawariiwodociągowej. a
ą

