O blisko 40 proc. wzrosną wydatki na miejską
służbę zdrowia

W 2015 r. wydatki na miejską służbę zdrowia w Łodzi wzrosną o blisko 40 proc. poinformowała w czwartek prezydent miasta Hanna Zdanowska. Największe inwestycje
zaplanowano w szpitalach: Jonschera i Rydygiera oraz w miejskich przychodniach.
Prezydent Zdanowska podkreśliła, że w Łodzi zarówno podstawowa, jak i szpitalna opieka zdrowotna w dużej
mierze opiera się na jednostkach należących do miasta. W 2014 r. władze Łodzi zainwestowały w ich rozwój
prawie 3,7 mln zł, w tym roku planują przeznaczenie na ten cel ponad 5 mln zł. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Większość pieniędzy - 3 mln zł - ma być wydana na nowe bloki operacyjne, które powstaną w szpitalu im.
Jonschera. 1,9 mln zł kosztować będą remonty i zakupy sprzętu medycznego w miejskich przychodniach. Na
remont wejścia i elewacji w szpitalu im. Rydygiera magistrat przeznaczył 220 tyś. zł.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Władze miasta zapowiadają także wzrost wydatków bieżących ponoszonych na funkcjonowanie miejskich
placówek ochrony zdrowia, m.in. na badania profilaktyczne. W 2015 r. w budżecie zarezerwowano na ten cel
ponad 8 mln zł, czyli o prawie 300 tys. więcej niż w ubiegłym roku.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Największa miejska inwestycja - jak podkreśliła dyrektor szpitala im. Jonschera Iwona Bednarek - obejmuje
budowę nowego pawilonu szpitala z nowymi blokami operacyjnymi, centralną sterylizacją i dużym oddziałem
intensywnej terapii. Pawilon zostanie oddany do użytku w tym roku. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
"W drugiej połowie roku rozpoczniemy prace remontowe w głównym budynku, gdzie mieści się szpitalny
oddział ratunkowy. Przebudujemy całe piętro, na którym obecnie znajdują się bloki operacyjne. Powstanie tam
obszerny, dostosowany do wymogów Ministra Zdrowia, oddział chorób wewnętrznych. Przeprowadzimy też
remont na oddziałach chirurgii ogólnej oraz ortopedycznej" – dodała Bednarek.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Magistrat pozyskał również 1,8 mln zł z UE z przeznaczeniem na informatyzację szpitala im. Rydygiera oraz
dwóch miejskich ZOZ-ów - na Śródmieściu i Dąbrowie.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Jak zaznaczył dyrektor wydziału zdrowia Robert Kowalik, w ubiegłym roku rozpoczęto wyposażanie miejskich
przychodni w sprzęt medyczny pod kątem korzystnego kontraktowania usług medycznych przez NFZ.
"Wydaliśmy na to milion złotych, a w tym roku mamy w rezerwie kolejny milion" - zaznaczył.(PAP)
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