WKDS o ochronie zdrowia i likwidacji szkół
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Wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska przewodniczyła posiedzeniu
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Głównymi tematami obrad
były: informacja na temat likwidacji szkół, a także zachorowania na
gruźlicę oraz sytuacja hospicjów i opieki paliatywnej w województwie
łódzkim.
O likwidacji szkół w naszym regionie mówił łódzki kurator oświaty Jan
Kamiński. W latach 2005-2010 zlikwidowano 51 szkół podstawowych, 3
gimnazja, 208 szkół ponadgimnazjalnych i 34 szkoły dla dorosłych. W
2011 roku do łódzkiego kuratorium zgłoszono już 77 placówek do
likwidacji. Głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy są przede
wszystkim trudne warunki lokalowe i brak bezpieczeństwa dla uczniów w
budynkach szkolnych. Kurator przedstawił procedurę likwidacji szkół
publicznych
oraz
swoje
działania,
jakie
wtedy
podejmuje.
Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego Elżbieta Staszyńska przedstawiła stanowisko Wojewody
Łódzkiego w sprawie zgodności uchwał Rady Miejskiej w Łodzi o zamiarze
likwidacji szkół z prawem.
Podczas obrad członek WKDS Zdzisław Bujas mówił o sytuacji hospicjów
i opieki paliatywnej w województwie łódzkim. W całym regionie jest 77
łóżek hospicyjnych (w Łodzi – 40, Bełchatowie – 21, Zduńskiej Woli – 7,
Sieradzu - 9). Łódzkie posiada 12 poradni paliatywnych. Sytuacja
finansowa, bytowa i ilościowa ośrodków hospicyjnych w naszym
województwie jest bardzo zła.
Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w Łodzi, Urszula SztukaPolińska mówiła na temat zachorowań na gruźlicę. Od roku 2008 w
województwie łódzkim nastąpił wzrost zachorowań na tę „zapomnianą”
chorobę. W 2009 roku odnotowano 682 chorych na gruźlicę, a w 2010
było ich już 741 - najwięcej w grupach wiekowych powyżej 65. roku życia
i 45-64 lat. Wyższą zapadalność na tę chorobę występuje na wsiach i
wśród mężczyzn. Ciągle niebezpieczna gruźlica zaczyna atakować coraz
więcej dzieci.

Jak zawsze podczas obrad WKDS, przedstawiony został stan bezrobocia w
województwie łódzkim. Na koniec marca w Łódzkiem ponad 145 tysięcy
osób pozostawało bez pracy, a w porównaniu z poprzednim miesiącem
przybyło 441 bezrobotnych.

