WKDS o służbie zdrowia i przygotowaniu 6-latków
do nauki
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Po przerwie wakacyjnej w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
spotkała się Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego, której - jak
zawsze - przewodniczyła wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska. Głównym
tematem spotkania była służba zdrowia w naszym regionie.
Dyrektor Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Jan
Wojciech Bieńkiewicz przedstawił plan finansowy na 2012 rok. O 27
proc. wzrosną nakłady na świadczenia w ambulatoryjnej opiece
specjalistycznej, o 7 proc. - nakłady na lecznictwo szpitalne, o 8 proc. - na
lecznictwo psychiatryczne, o 14 proc. - na rehabilitację leczniczą, o 10
proc. - na opiekę paliatywną i hospicyjną. Więcej funduszy zamierza się
także przekazać na świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze. Fundusze
przeznaczone zostaną na: poprawę dostępności do świadczeń
„unikatowych” i dla dzieci, powstanie nowych miejsc wykonywania
świadczeń medycznych, a także na wyrównanie dostępności terytorialnej
dla wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego.
Aktualną sytuację w łódzkiej służbie zdrowia omówiła wicedyrektor
Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego Halina Olczyk. W tej chwili
funkcjonuje 105 Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
W latach 2009 - 2011 zlikwidowano 6 SPZOZ, a w ich miejsce powołano
spółki NZOZ. W latach 2009 - 2011 7 jednostek samorządu terytorialnego
złożyło wnioski dotyczące przekształceń szpitali w spółki, obecnie
realizowane są dwa wnioski.
O Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które ma zacząć
działać na początku 2012 roku, mówił dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego ŁUW Jacek Raczyński. W jednym miejscu
skoncentrowane będą wszystkie służby udzielające pomocy. Osoba
dzwoniąca pod numer 112 zostanie automatycznie przekierowana do
odpowiedniej jednostki, która będzie jej mogła pomóc. Trwa uruchamianie
platformy lokalizującej telefonicznego abonenta dzwoniącego pod numer
alarmowy.
Stan przygotowania szkół podstawowych do przyjęcia sześciolatków

omówił łódzki kurator oświaty Jan Kamiński. W przyszłym roku szkolnym
2012/2013 do szkół pójdzie 23 tysiące 395 dzieci sześcioletnich i 21
tysięcy 35 dzieci w wieku 7 lat. W roku szkolnym 2009/2010 do szkół
poszło 4,2 proc. sześciolatków, w 2010/2011 – 9,9 proc., a w 2011/2012
już 18,1 proc. dzieci w wieku 6 lat. Przedstawił także działania łódzkiego
kuratorium mające przybliżyć zmiany w szkolnictwie – prowadzona była
kampania informacyjna, spotkania z przedstawicielami jednostek
samorządu terytorialnego na temat tworzenia oddziałów przedszkolnych.
Monitorowano liczbę sześciolatków przyjętych do szkół, upowszechniano
materiały informacyjne dla rodziców. Kuratorium przeprowadziło również
badania stanu przygotowania szkół do przyjęcia dzieci sześcioletnich i
stanu opieki świetlicowej w kontekście obniżenia wieku szkolnego.
Stałym punktem obrad była sytuacja społeczno-ekonomiczna w naszym
województwie, którą przedstawił p.o. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Łodzi Andrzej Kaczorowski. Na koniec sierpnia stopa bezrobocia
w naszym regionie wynosiła 11,8 proc. Najniższe bezrobocie jest w
powiecie rawskim i skierniewickim, a najwyższe w powiatach: łaskim,
kutnowskim i tomaszowskim. Liczba bezrobotnych na koniec lipca
wynosiła 131 tysięcy 343 osoby. Od stycznia do lipca 2011 roku 10
zakładów pracy zgłosiło zamiar zwolnień grupowych, które obejmą 2525
osób, a do końca lipca br. w 22 zakładach zwolniono 2139 osób.

