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Rozpoczął się proces
dyrektorów szpitali
PROCES DYREKTORÓW łódzkich szpitali, oskarżonych o korupcję, rozpoczął się wreszcie w Sądzie Rejonowym ŁódźŚródmieście. Przez pół roku odraczano rozprawy, ale wczoraj udało się odczytać akt oskarżenia. Decyzją sądu, proces
nie będzie jednak jawny.
Na ławie oskarżonych zasiadł Włodzimierz S., były dyrektor szpitala im. Kopernika i były szef łódzkiego NFZ,
a także jego żona, Iwona S., ordynator w „Koperniku”. Według prokuratury mieli oni przyjąć od firmy diagnostycznej,
która wygrała przetarg na usługi laboratoryjne w tej placówce, 130 tys. zł, w większości w gotówce.
Zarzut korupcji ciąży też na Zbigniewie J., zastępcy dyrektora szpitala im. Konopnickiej w Łodzi, któremu ta sama firma miała zapłacić w sumie 17 tys. zł w zamian za udostępnienie jej szpitalnych laboratoriów.
Czwartym oskarżonym jest Jerzy M., były dyrektor szpitala w Zgierzu (miał razem z małżeństwem S. wziąć 130 tys.
zł). Przyznał się do winy i chce dobrowolnie poddać się karze.
(MR)
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DO WYNAJĘCIA

Znieczulenie
na życzenie

Coraz więcej
łodzianek decyduje
się na poród
ze znieczuleniem.
W szpitalu
im. Madurowicza
proponuje się to
każdej rodzącej.

P

anie chętnie z tego korzystają. Chwalą sobie,
że poród odbywa się
bezboleśnie i komfortowo.
– Początkowo sądziłam, że
jakoś wytrzymam ból, ale
w trakcie porodu zwątpiłam
– mówi Izabela Chudzińska,
która w poniedziałek urodziła w „Madurowiczu” pierwsze dziecko, synka Sergiusza.
– To dobrze, że mogłam zażyczyć sobie znieczulenia. Efekt
był niesamowity. Mogłam trochę odpocząć, byłam w stanie trzeźwo myśleć i wykonywać polecenia położnej. Polecam znieczulenie przyszłym
matkom.
Jeszcze do niedawna poda-

Izabela Chudzińska,
która urodziła synka Sergiusza
w szpitalu im. Madurowicza,
bardzo chwali sobie
znieczulenie podczas
porodu. Nz. z synkiem
i mężem
Michałem.

wano rodzącej kobiecie znieczulenie tylko ze wskazań medycznych. Taka była praktyka w porodówkach.

– Obecnie prawie połowa
spośród 120 porodów w miesiącu odbywa się z zewnątrzoponowym znieczuleniem na

Bluza dla przewodniczki

C
Okolice Manufaktury - luksusowy
salon fryzjersko-kosmetyczny wraz z solarium,
w pełni wyposażony, pow. 300 m2
Dodatkowo możliwość wynajęcia 300 m2 powierzchni
na usługi o podobnym profilu, tel. 600 277 593.

zerwoną bluzę polarową z niebieskim paskiem,
czyli strój przewodników górskich, otrzymała wczoraj, podczas spotkania z okazji trwających w Łodzi Dni Gór,
Agnieszka Michalak.
Została tym samym

przyjęta do Koła Przewodników Beskidzkich
w Łodzi.
– By stać się przewodnikiem górskim,
trzeba przejść długie
szkolenie i zdać egzaminy, praktyczny i teoretyczny, po których
otrzymuje się doku-

ment potwierdzający
uprawnienia przewodnickie – mówi Jerzy
Świerczyński, przewodnik z 30-letnim stażem.
– Nie jest to łatwe. Do
naszego grona przyjmujemy średnio rocznie tylko jedną osobę.
Koło Przewodników

prośbę rodzącej – mówi doc.
Jarosław Kalinka, kierownik
Oddziału Perinatologii w szpitalu im. Madurowicza. – Podaje się je w odpowiednio zaawansowanym momencie porodu. Ból nie jest dobrze tolerowany przez pacjentki. Nie
współpracują wtedy z lekarzem i położną, co może niekorzystnie wpłynąć na przebieg porodu. Dlatego staramy się, aby kobiety rodząc
nie cierpiały.
Ze znieczulenia na żądanie
korzysta 50–60 proc. kobiet rodzących siłami natury. Czuwa
nad tym anestezjolog. Podobnie jest w ICZMP.
(EW)
FOT. ŁUKASZ KASPRZAK

Beskidzkich w Łodzi
organizuje spotkania
dla miłośników gór. Zaprasza na wędrówki po
okolicach Łodzi, organizuje też wyprawy
w góry.
(GB)
FOT. JAROSŁAW ZIAREK

Agnieszka Michalak
została wczoraj przyjęta
do Koła Przewodników
Beskidzkich w Łodzi.

Najpiękniejsza Mama i Córka 2010 – już można głosować na Miss Internetu

Odliczanie przed finałem
Z

aledwie cztery dni dzielą nas od wielkiego finału XVIII konkursu Najpiękniejsza Mama i Córka
„Expressu Ilustrowanego”,
który odbędzie się we wtorek

na deskach Teatru im. Jaracza. Choć trzynaście par wyłonionych w eliminacjach finalistek dopiero jutro rozpocznie przygotowania do rozstrzygającej gali, już dziś nasi Czy-

telniczy mogą głosować na
swoje ulubienice!
Na naszym internetowym
portalu lodz.naszemiasto.pl
uruchomiliśmy galerię, która
umożliwia internautom odda-

wanie głosów na wybrane kandydatki. Para, która zbierze ich
najwięcej, podczas wtorkowej
gali otrzyma tytuł Miss Internetu oraz specjalną nagrodę –
domowe solarium!

Poważne zadanie czeka też
widzów wtorkowej gali, którzy
wybiorą Miss Publiczności. Wyróżniona przez nich para wygra pobyt w luksusowym spa
nad Zalewem Sulejowskim. Zainteresowani zakupem biletów na finał Najpiękniejszej Mamy i Córki (po 40 zł
za osobę) mogą sprawdzić
ich dostępność w poniedziałek pod nr tel. (42) 6659-356.
O podziale najważniejszych tytułów i nagród wyborów zadecyduje jak zwykle konkursowe jury. Para, która uplasuje się na
trzecim miejscu (II wicemiss), otrzyma kamerę,
zdobywczynie drugiego
miejsca (I wicemiss) – 26calowy telewizor LCD, zaś Najpiękniejsza Mama i Córka –
nagrodę główną, czyli samochód fiat 500! Jeszcze do wtorku można podziwiać go w Galerii Łódzkiej.
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Dodatkowymi atrakcjami
wtorkowej gali będą recital
Wojciecha Gąssowskiego oraz
występy tancerzy ze szkoły
Project Salsa.
(PIJ)
FOT. JANUSZ KUBIK
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