Godne warunki dla chorych 16 lutego 2010 r.
Wyremontowany Kliniczny Oddział Psychiatrii Dorosłych w szpitalu przy ul. Aleksandrowskiej w Łodzi uroczyście
otworzył we wtorek, 16 lutego, Włodzimierz Fisiak, Marszałek Województwa Łódzkiego. W otwarciu uczestniczył
również Dariusz Klimczak, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.
- Na ten remont czekaliśmy wiele lat, cieszymy się, że nasi pacjenci mogą się leczyć w takich warunkach –
podkreśla prof. Antoni Florkowski, kierownik oddziału.
I faktycznie jest się czym pochwalić, małe przytulne dwuosobowe sale, gabinety do rozmów wyglądają niezwykle
imponująco.
- Dzisiaj udało nam się oddać do użytku wyremontowany oddział, ale zdajemy sobie sprawę i co widać zresztą
gołym okiem, że to dopiero początek wielkiej pracy, która nas czeka – mówi Włodzimierz Fisiak. Marszałek
Województwa Łódzkiego. – Mamy plany modernizacji podległych samorządowi 18 placówek służby zdrowia, bo
muszą one odpowiadać określonym standardom. W ostatnich latach z budżetu województwa na same remonty i
modernizacje przeznaczyliśmy ponad 100 mln zł.
Jak podkreśla prof. Marian Brocki, prorektor ds. klinicznych Uniwersytetu Medycznego, za rządów obecnego
marszałka służba zdrowia otrzymała olbrzymi zastrzyk pieniędzy. – Chciałbym za to podziękować i prosić o
jeszcze – dodał profesor i podkreślił, że na wyremontowanym oddziale kształcić się będą studenci Uniwersytetu
Medycznego, co jest niezwykle istotne, bo coraz więcej ludzi korzysta z pomocy psychiatrów.
Modernizacja Klinicznego Oddziału Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Specjalistycznym
Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi trwa nieprzerwanie od 2007 roku, kiedy to Samorząd
Województwa Łódzkiego przeznaczył środki w wysokości 90 tys. zł na wykonanie dokumentacji technicznej
niezbędnej do opracowania projektu. Na inwestycję z budżetu Województwa Łódzkiego w latach 2007-2011
przeznaczono prawie 5,5 mln zł.
Ten rok w placówkach podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego zaczął się bardzo dobrze. Do użytku
oddano już m.in. wyremontowany Oddział Radioterapii i Onkologii Ogólnej w Regionalnym Ośrodku
Onkologicznym oraz Ośrodek Transplantacji Szpiku Kostnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M.
Kopernika.
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