Zagłosój na Nasze Zadanie nr 566
Stop utracie wzroku u chorych na cukrzycę –
nowe inwestycje w Szpitalu Pirogowa w
Łodzi
W ramach projektu planowany zakup urządzenia OCT - optycznej
koherentnej tomografii dna oka, które pozwala na pomiar dna oka i
siatkówki. Badanie wykorzystywane w monitorowaniu przebiegu późnych
powikłań cukrzycy – retinopatii cukrzycowej, w celu niedopuszczenia do
oślepnięcia chorych.
Wojewódzki Ośrodek Diabetologii i Chorób Metabolicznych to jedyna
wojewódzka przychodnia lecząca powikłania cukrzycowe, rocznie w
Ośrodku realizowanych jest ponad 30000 porad specjalistycznych dla
mieszkańców Województwa chorych na cukrzycę.
Cukrzyca przez lata rozwija się bezobjawowo, atakuje w późnym stadium
doprowadzając do oślepnięcia czy amputacji kończyn – nie pozwólmy na
to – zakup aparatu OCT pozwoli na szybszą diagnostykę późnych FINANSOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
powikłań cukrzycowych. Szybka diagnoza – brak późnych powikłań.
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Zagłosój na Nasze Zadanie nr 548
Domowe Jedzenie - Lepsze Leczenie remont kuchni w WSSz im. M. Pirogowa w
Łodzi.
Szpital Pirogowa, jako jeden z nielicznych w województwie posiada
własną kuchnię. Wiele szpitali likwiduje kuchnie i zamawia jedzenie dla
chorych w firmach gastronomicznych, Szpital Pirogowa sprzeciwiając się
tym trendom, chce utrzymać prowadzenie własnej kuchni. Remont kuchni
i zakup nowoczesnego sprzętu zapewni utrzymanie wysokiego standardu
posiłków. Szpital chcąc zapewnić pacjentom jak najlepsze warunki
hospitalizacji ma na uwadze ich poziom satysfakcji dotyczący nie tylko
leczenia lecz również warunków bytowych. Smaczne, zdrowe i domowe
jedzenie wpłynie na lepsze samopoczucie, komfort pobytu w placówce,
tym samym na szybszą rekonwalescencję pacjenta. Pyszny i
pełnowartościowy posiłek szybko postawi na nogi pacjenta po ciężkich
zabiegach i operacjach.
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Zagłosój na Nasze Zadanie nr 506

Poprawa warunków funkcjonalnych i
estetycznych w Wojewódzkim Ośrodku
Diabetologii i Chorób Metabolicznych
W ramach projektu planowana termomodernizacja elewacji ośrodka,
zagospodarowanie terenów zielonych, prace związane z podjazdem dla
osób niepełnosprawnych.

Wojewódzki Ośrodek Diabetologii i Chorób Metabolicznych – jedyna
wojewódzka przychodnia lecząca powikłania cukrzycowe, rocznie w
Ośrodku realizowanych jest ponad 30 000 porad specjalistycznych dla
mieszkańców Województwa ze zdiagnozowaną cukrzycą. Cukrzyca, to
choroba cywilizacyjna, która przez lata rozwija się bezobjawowo, atakuje w
późnym stadium – doprowadzając do znacznego upośledzenia organizmu.
Nie pozwólmy na to – prace adaptacyjne w Ośrodku przyczynią się do
poprawy jakości oferowanych usług w walce z tą lekceważoną chorobą, FINANSOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
która jednak w dłuższej perspektywie potrafi być bardzo niebezpieczna.
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