Które szpitale w regionie
łódzkim są najbezpieczniejsze
~ W"złotej setce"
polskich szpitali
jest 8 z Łódzkiego
~Najlepszy
okazał się szpital
im. Barlickiego

Dlaczego
kochamy
'9
rankin gI.

Joanna Barczykowska

Kochamy rankingi szkół,
zarobków, a nawet past do
zębów. Dlaczego? Bo pozwalają nam na własną ocenę.
Okazuje się jednak, że rankingówoceniających pracę
szpitali i lekarzy jest niewiele. A szkoda, bo zdrowie
choć bezcenne, ocenić się da.
Dlaczego nadal nie sporządza się w Polsce raportów
na temat jakości leczenia
w konkretnych placówkach
z podaniem liczby leczonych
i wyleczonych pacjentów we
wszystkich dziedzinach? W
Łódzkiem pacjent chory na
nerki z poczty pantoflowej
dowie się, że warto pójść do
szpitala " Pirogowa" , a ten z
chorobą oczu może trafi do
.Barlickiego". Czy nie uczciwiej byłoby pochwalić się
oficjalnie wynikami leczenia?

Mimo kryzysu i rosnących strat
związanych ze zbyt małymi
kontraktami z NFZ, szpitale w
naszym regionie inwestują w remonty, poprawę jakości obsługi
pacjenta i sprzęt diagnostyczny.
Okazuje się, że zostały za to docenione. W "złotejsetce" najlepszychpolskich szpitali zabiegowych znalazło się aż osiem placówek z województwa łódzkiego.
W rankingu "Bezpieczny
szpital 2013", przygotowanym
przez "Rzeczpospolitą" i Centrum Monitoringu Jakości
w Ochronie Zdrowia, wzięło
udział 256 placówek, które odpowiedziały na ankiety z pytaniami dotyczącymi sposobów
zarządzania, wyposażenia i leczenia pacjentów.
Najlepsze w Polsce okazało
się Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie(Wielkopolska) z 910 punktami na 1000 .
Ranking "Bezpiecznyszpital"
jest jedynym, który ocenia nie
tylko sposób zarządzania szpitalem, aletakże efektywność leczenia pacjentów.
Kto przoduje w Łódzkiem,
gdzie leczą najlepiej? Po raz kolejny najlepszym publicznym
szpitalemspecja1istycznymoka-
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Łódź, szpital im. BarlIckiego

zał sięUniwersyteckiSzpitalKliniczny im. Barlickiego w Łodzi.
.Barlicki" zajął siódme miejsce
w Polsce(w zeszłym roku miał 9.
miejsce). Szpital doceniono
za dobre zarządzanie i opiekę
nad pacjentem. Placówka może
się też poszczycićjedną z najlepszychkadrmedycznychw Polsce.
Na 21. pozycji uplasował się
Wojewódzki Szpital Speclali-

Łódź, szpital im. Konopnickiej

styczny im. Biegańskiego w wdzi, czylijedyny szpital zakaźny
w regionie.Szpitaldostał bardzo
dużo punktów za jakość opieki
nad pacjentem i zarządzanie.
Na 26. miejscu jest Samodzielny Szpital Wojewódzki im.
Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. Placówka
przeszła restrUkturyzację. Przeznaczany był nawet do prze-

Kutnowskl

kształcenia w spółkę. Placówka
wychodzi jednak na prostą inotuje coraz lepsze wyniki. Szpital
doceniono też za jakość opieki
i komfort pobytu pacjenta (rok
temu szpital zajął 46. miejsce).
W "złotej setce" na 60. miejscu znalazł się Szpital Zakonu
Bonifratrów św. Jana Bożego
w Łodzi. To jedyna niepubliczna placówka z woj. łódz-

Szpital Samorządowy

kiego, którą doceniono za jakość opieki.
Cztery miejsca dalej znajduje
się MiejskiSzpital im.Jonschera
w Łodzi.Szpitaljestwysoko ocenianyza jakośćusług. W porównaniu do roku 20l2, szpital
wspiął się aż o 32 miejsca.
Ostatnim szpitalem z bodzi,
który dostał się do grona stu
najlepszych w Polsce, jest Uni-

wersytecki Szpital Kliniczny
im. Konopnickiej. To jeden
z niewielu szpitali dziecięcych,
które znalazły się w rankingu.
W rankingu oprócz szpitala
w Piotrkowie są jeszcze dwie
placówki z regionu. Na 84. pozycjijest Kutnowski Szpital Samorządowy, a na 95. miejscu
Szpital im. Wyszyńskiego
w Sieradzu.
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