Centrum Kliniczno-Dydaktyczne

Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi

I etap - Szpital CKD (2004-2011)
Gmach główny składa się z 16-piętrowego budynku A1 i niższego budynku A2 od strony
ul. Pomorskiej.
Na dziesięciu piętrach budynku A1 trwają obecnie prace wykończeniowe szpitala CKD,
przewidzianego na 429 łóżek. Pozostaje niezagospodarowane 6 górnych pięter i trzeci pion
budynku A1 oraz budynek A2.

Inwestycja pod nazwą Centrum Kliniczno-Dydaktyczne realizowana jest od wielu lat.
W ramach zmodyfikowanego projektu z 2004 roku, w głównym budynku CKD – A1 realizowana
jest inwestycja szpitala zlokalizowanego w dwóch pionach budynku do 10 piętra.
Zakładamy przeniesienie tam do końca roku 2011 następujących klinik uniwersyteckich:
• klinik ginekologicznych i położniczych ze szpitala im. Madurowicza,
• klinik kardiologicznych i kardiochirurgicznych ze szpitala im. Sterlinga,
• klinik ortopedycznych i rehabilitacji ze szpitala im. Radlińskiego,
• uprofilowanych, klinicznych oddziałów internistycznych ze szpitali im. N. Barlickiego
i Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu.
Zgodę na dokonanie zmiany pierwotnego programu medycznego wyraziło Ministerstwo Zdrowia
na podstawie planu medycznego uzgodnionego z Zarządem Województwa i Narodowym
Funduszem Zdrowia.

Przestrzeń realizowanego I. etapu
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II etap - Szpital CKD (2011-21)

Plan II etapu realizacji Szpitala CKD

Uruchomienie Szpitala CKD w I etapie nie może zamknąć inwestycji o strategicznym znaczeniu
dla ochrony zdrowia centralnej Polski. Byłoby to poważnym marnotrawstwem sił i środków
wynikającym nie tylko z niewykorzystania znacznych powierzchni, ale także z nieracjonalnego
gospodarowania kadrami o najwyższych kwalifikacjach.

Lata 2011-2016
Budynek A1:

Inwestycję należy kontynuować, gdyż:
• dane demograficzne wskazują na stały wzrost potrzeb zdrowotnych regionu, szczególnie
w zakresie geriatrii, interny, kardiologii, onkologii, neurologii i rehabilitacji,
• poza danymi demograficznymi, wzrost potrzeb zdrowotnych wynika ze stale zwiększanych ofert
terapeutycznych,
• puste przestrzenie w A1 i A2 wokół funkcjonującego szpitala muszą być utrzymywane,
co generuje znaczne koszty,
• proponowane w II etapie jednostki medyczne wychodzą naprzeciw potrzebom
zdrowotnym i społecznym regionu i stanowić będą niezbędną bazę dydaktyczną i badawczą UM.
• przy właściwych rozwiązaniach technicznych, wysokość budynku (16 pięter użytkowych)
nie stanowi przeszkody w budowie szpitala. W Europie funkcjonują liczne wyższe szpitale,
jak Uniwersytecki Szpital w Wiedniu (AKH) z 21 poziomami.

W budynku tym zlokalizowane zostaną kliniki z innych szpitali, głównie ze szpitali klinicznych
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, tzw. moduł przejściowy (bufet, kafeteria, biblioteka, czytelnia,
kaplica, podręczna kuchnia) oraz poziomy techniczne.

Budynek A2:
W obrębie tego obiektu winny się znaleźć:
• Blok Operacyjny – w dwóch etapach, dostosowanych do uruchamianych oddziałów zabiegowych,
• Zakład Radiologii i Technik Obrazowych (poszerzony moduł),
• Zakład Radioterapii z przyległą poradnią – od strony zachodniej,
• Zespół poradni specjalistycznych, diagnostyka ambulatoryjna, drobne zabiegi,
• Izba Przyjęć z rejestracją ambulatoryjną,
• Kuchnia z główną stołówką i drugim bufetem w części zachodniej,
Inne obiekty:
Wielopoziomowe parkingi dla minimum 7 000 samochodów.

LATA 2017-2021
Budynek A1:
Ostateczny program medyczny tego etapu będzie wymagał dostosowania do aktualnych potrzeb
i uzgodnienia ze strategią w zakresie ochrony regionu. Pod uwagę należy wziąć:
Planowany etap II

Rozszerzenie klinik przeniesionych we wcześniejszych etapach: Kardiologii, Ortopedii, Ginekologii
i Położnictwa, Rehabilitacji,
Hotel dla chorych, rodzin.

Nowa inwestycja powinna być objęta rządowym programem wieloletnim.
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