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W „MADUROWICZU” SĄ WOLNE ŁÓŻKA, ALE...

W
czoraj już w południe
zabrakło miejsc dla
ciężarnych. Pacjent-

ki odchodziły zawiedzione
i oburzone, szukając w popło-
chu innej porodówki:
w ICZMP lub szpitalu im. Ry-
dygiera. 

Dużo szczęścia miała 35-let-
nia Agnieszka Palma, której

udało się rano zająć ostatnie
łóżko na porodówce w „Ma-
durowiczu”. 

– Od nowego roku odmó-
wiliśmy przyjęcia 30

ciężarnych i sied-
miu kobiet, które
zaczęły już rodzić
(odeszły im wody

płodowe) – mówi
prof. Urszula Ko-

walska-Ko-

prek, kie-
r ownik
Kliniki
Patolo-
gii Cią-
ż y
w „Ma-

d u r o w i -

czu'”. – W ubiegły piątek w ta-
kiej sytuacji znalazły się czte-
ry matki. Bezskutecznie sta-
ramy się otworzyć oddział na
parterze, który stoi pusty. Do-
tychczasowe rozmowy z dy-
rektorem nie przyniosły re-
zultatów. W ubiegłym tygo-
dniu skierowałam pismo w tej
sprawie do marszałka woje-
wództwa. Nie dostałam jesz-
cze odpowiedzi. 

– Łóżka na parterze, podle-
gające klinice ciąży powikła-
nej, nie są wykorzystywane,

gdyż nikt nie chce ich nadzo-
rować – mówi dr Jacek Mary-

nowski, dyrektor „Madurowi-
cza”. – Stawiane są duże wyma-
gania dotyczące remontu od-
działu i wyposażenia, co wią-
że się uzyskaniem na ten cel
funduszy. Nie wiadomo jed-
nak, czy szpital będzie funk-
cjonował dalej w takiej struk-
turze. W tym tygodniu spo-
tkam się w tej sprawie z rek-
torem Uniwersytetu Medycz-
nego. (EW) 

FOT. ŁUKASZ KASPRZAK

ODSYŁAJĄ RODZĄCE
KOBIETY!
W szpitalu ginekologiczno-położniczym 

im. Madurowicza odsyłają z kwitkiem rodzące 

i ciężarne kobiety z powodu braku miejsc, chociaż 

na parterze jest wolnych 18 łóżek, a na III piętrze

można by wygospodarować jeszcze kilkanaście. 

Agnieszka Palma 
zajęła wczoraj 
ostatnie wolne 
łóżko na porodówce 
w „Madurowiczu”.

Są problemy 
z wolnymi łóżkami
dla ciężarnych 
– mówi dr
Jarosław Kalinka,
kierownik Kliniki
Perinatologii 
w szpitalu im.
Madurowicza.

Dwa warianty przebiegu trasy między ul. Demokratyczną a Rzgowską.

B
lisko 200 miesz-
kańców osiedli
Chojny, Ruda

i Piastów przyszło na
wczorajsze spotkanie
z projektantami i dro-
gowcami w sprawie po-
łudniowej obwodnicy
centrum Łodzi, czyli tra-
sy prowadzącej od zbie-
gu ul. Pabianickiej i al.
Jana Pawła II do ul.

Rzgowskiej w rejonie
Instytutu Centrum
Zdrowia Matki Polki.
Jak zwykle przy tego ty-
pu konsultacjach (od-
były się w Urzędzie Mia-
sta Łodzi) nie brakowa-
ło emocji. 

– Zdajemy sobie spra-
wę, że ta droga musi po-
wstać, ale dopilnujemy,
by poprowadzono ją we-

dług planów zatwier-
dzonych w 2001 i 2004
roku – mówią Jerzy Tur-

ski i Katarzyna Juchnie-

wicz, reprezentujący
stowarzyszenie Inicja-
tywa Ustronna–Parad-
na. 

Oba warianty niewie-
le się od siebie różnią.
Pierwszy zakłada, że
trasa od ul. Rzgowskiej

będzie biegła śladem
ul. Ustronnej do oko-
lic ul. Demokratycznej.
Drugi wariant przewi-
duje, że droga będzie
biegła około 200 me-
trów na południe od
ulicy Ustronnej; w re-
jonie ul. Demokratycz-
nej oba warianty się łą-
czą. 

Do końca przyszłego

roku miałaby zakoń-
czyć się procedura prze-
targowa. Pierwszy etap
prac Rzgowska – Parad-
na skończyłby się
w 2013 roku, II etap Pa-
radna – Jana Pawła II
do 2015 roku. Nowa dro-
ga będzie miała dwie
jezdnie, na których znaj-
dzie się od 2 do 5 pasów
ruchu. 

Inwestycja ma kosz-
tować ponad 400 mln
zł. 

(TJ) 

Którędy pojadą tiry wjeżdżające do Łodzi z południa?
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