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Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister w zwi¹zku z likwidacj¹ najstarszego w £odzi szpitala pediatrycznego,

ufundowanego chorym dzieciom przez bogate rody fabrykanckie. W dniu dzisiejszym zosta³a zakoñczo-
na ewakuacja pacjentów szpitala.

Pani Minister, czy nie obawia siê Pani, i¿ likwidacja szpitala nieodwracalnie odmieni wizerunek ³ódz-
kiej pediatrii? Mieszkañcom £odzi szpital im. Korczaka kojarzy³ siê i wci¹¿ kojarzy z dobroczynnoœci¹,
miejscem, gdzie mogli uzyskaæ profesjonaln¹ opiekê dla swoich dzieci, podczas gdy inne szpitale niejed-
nokrotnie odmawia³y im pomocy, a pogotowie nie chcia³o przyjechaæ do chorego dziecka, gdy¿ wszystkie
karetki by³y rozdysponowane. Szpital Korczaka by³ jedynym miejscem, sk¹d pacjentów nie odsy³ano,
a udzielano im pomocy. Jak wynika z wielu opinii mieszkañców i specjalistów, szpital im. Korczaka jest
jak najbardziej potrzebny, bowiem œwiadczy opiekê medyczn¹ na poziomie podstawowym. Na izbie
przyjêæ szpitala udziela siê najwiêcej porad ambulatoryjnych dzieciom z ró¿nego rodzaju infekcjami
i urazami. Pozosta³e dwie placówki w mieœcie s¹ placówkami o profilu wyspecjalizowanym. Jeœli za-
braknie placówki o charakterze szpitala im. Korczaka, to te dwie pozosta³e placówki nie poradz¹ sobie
z przejêciem jego dotychczasowej roli.

Czy ministerstwo nadzorowa³o przeprowadzany przez urz¹d marsza³kowski proces restrukturyzacji
szpitala im. Korczaka? Jeœli tak, to w jaki sposób i jakie by³y zalecenia resortu co do dalszych losów pla-
cówki i istniej¹cych tam oddzia³ów? Gdzie zostan¹ przeniesione oddzia³y ze szpitala im. Korczaka, na
przyk³ad jedyny w regionie oddzia³ neurologii, specjalizuj¹cy siê w diagnozowaniu i leczeniu dzieciêcych
padaczek, czy te¿ jedyny okulistyczny zabiegowy oddzia³ leczenia wad wzroku u dzieci? Czy minister-
stwo dostrzega³o rolê szpitala, który z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych ³ódzkich dzieci jest nieza-
st¹piony? Co siê stanie z fachow¹ kadr¹ szpitala? Jaki bêdzie dalszy los ma³ych pacjentów szpitala? Czy
mieszkañców £odzi bêdzie staæ na dojazd do szpitali po³o¿onych na obrze¿ach miasta? Co wiêcej, w od-
ró¿nieniu od szpitala im. Korczaka, w Centrum Zdrowia Matki Polki rodzice musz¹ p³aciæ za swój pobyt
w trakcie hospitalizacji ich dzieci. Który szpital przejmie unikatowy zarówno w regionie, jak i Polsce, od-
dzia³ toksykologii dzieciêcej szpitala im. Korczaka?

Pani Minister, czy nie istnieje zasadna obawa, ¿e przeprowadzona przez urz¹d marsza³kowski re-
strukturyzacja szpitala im. Korczaka mia³a jedynie na celu zamkniêcie szpitala w celu przejêcia i sprze-
da¿y cennych terenów, w centrum miasta, na których po³o¿ony jest szpital? Przez wiele lat szpital nie
by³ odpowiednio zarz¹dzany, nie przeprowadzano koniecznych remontów, a argument, ¿e ze wzglêdu na
stuletnie mury szpital stwarza wiêksze zagro¿enie epidemiologiczne, nie zosta³ potwierdzony. Co wiêcej,
naukowcy z Politechniki £ódzkiej, którzy badali mury szpitala, uwa¿aj¹, i¿ stan techniczny jest dobry,
bowiem budynki s¹ wzniesione z najwy¿szej jakoœci ceg³y, której z¹b czasu nie zdo³a³ naruszyæ.

Pani Minister, proszê o informacje, jakie dzia³ania podejmowa³ podleg³y Pani resort w sprawie ratowania
szpitala im. Korczaka. Czy s¹ znane Pani Minister inne szpitale w Polsce w podobnej sytuacji, jak Szpital im.
J. Korczaka w £odzi, to znaczy zamykane z podobnych przyczyn, czyli z powodu braku remontu?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski




