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LOTTO Spłonął 37-latek  
Tragedia w Lubiechowie w

gminie Karlino. W niedzielę
rano mieszkańców tej niewiel-
kiej miejscowości na nogi po-
stawił dźwięk strażackich syren.
Wozy zajechały przed jeden z
popegeerowskich budynków,
gdzie wybuchł pożar. 

W mieszkaniu, gdzie pojawił
się ogień, zginął 37-letni
mężczyzna. Ze wstępnych
ustaleń policji wynika, że był to
nieszczęśliwy wypadek.
Mężczyzna zasnął z tlącym się
papierosem w ręku. Od niedo-
pałka doszło do pożaru. 37-
latek zginął w ogniu. 

Pożar wybuchł w czteroro-
dzinnym budynku. Pozostałych
lokatorów ewakuowano i ni-
komu innemu nic się nie stało.
Ofiara najprawdopodobniej
była trzeźwa.                            (KOS) 
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R E K L A M A

To był już XXVIII
Okręgowy Zjazd Pielęga-
niarek i Położnych. W pro-
gramie obrad znalazło się
m.in. przyjęcie sprawoz-
dania z działalności za rok
ubiegły. Ale były też gorzkie
słowa pod adresem rzą-
dzących. Zwłaszcza podczas
debaty o problemach, któ-
rych niestety nie brakuje. 

– Nie ma już zbyt wielu
wyjazdów koleżanek do
pracy za granicę – powie-
działa Justyna Laska, prze-
wodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych. –
Wydaje się, że te, które miały
wyjechać, już wyjechały, po-
zostałe chcą układać swoją
karierę zawodową tu, na
miejscu. Z tego chyba trzeba
się cieszyć. 

Kwestią, która jest nadal
nieuregulowana i jest
punktem zapalnym między
środowiskiem pielęgniar-
skim a Narodowym Fundu-
szem Zdrowia i Minister-
stwem Zdrowia, jest
medycyna szkolna. Dziś w
szkołach pielęgniarka po-
jawia się rzadko i to na kilka
godzin. W takim przypadku
nie można mówić o profilak-
tyce, edukacji, odpowiedniej
dbałości o bezpieczeństwo
uczniów. Poza tym zakres
zadań, które złożono na
barki pielęgniarek szkolnych,
jest wręcz absurdalny. I oczy-
wiście za niezadowalające
wynagrodzenie. 

– Chodzi o niską stawkę
kapitacyjną – mówiła Jolanta
Herbuś, delegatka na zje-
ździe (stawka to kwota okre-
ślona przez NFZ, jaką lekarz
otrzymuje na leczenie pa-
cjenta – dop. red.). – Co
można zrobić przez kilka go-
dzin w szkole? Co z fluory-
zacją, działaniami edukacyj-

nymi? – nie kryła swojego
oburzenia pielęgniarka. –
Chcemy, aby zostało zmie-
nione rozporządzenie w
sprawie częstostliwości
obecności pielęgniarek w
szkołach. Mówi ono obecnie,
że jest to uzależnione od
liczby uczniów. Na przykład,
jeżeli w szkole nie ma więcej
niż 250 dzieci, wówczas pie-
lęgniarka pojawia się raz w
tygodniu na cztery godziny.
Co w tym czasie można
zdziałać? Mamy poparcie
wielu dyrektorów szkół,
którzy chcieliby, aby pie-
lęgniarka była obecna pięć
dni w tygodniu. Włączył się
też samorząd lokalny, który
wspiera nasze działania. Na
ten cel też muszą się znaleźć
godne pieniądze. Teraz zara-
biamy tyle co woźna. A od-
powiedzialność jest ogro-
mna. 

Odpowiedzialność to
jedno, druga sprawa, że za-
kres obowiązków, jakie na-
rzucono pielęgniarkom

szkolnym, jest delikatnie
mówiąc niezrozumiały.
Obecnie pielęgniarka ma w
zasadzie pełnić obok funkcji
medycznej, także obowiązki
fachowca od BHP czy admi-
nistratora. W bogatej palecie
spoczywających na barkach
pielęgniarek szkolnych
zadań jest m.in. kontrola bu-
dynku szkolnego i jego oto-
czenia, sprawdzanie odpo-
wiedniego oświetlenia, stanu
podłóg, żaluzji, odległości
komputerów w salach infor-
matycznych, a nawet odpo-
wiedniej odzieży nauczycieli. 

W sprawie medycyny
szkolnej trwa wymiana pism
pomiędzy środowiskiem pie-
lęgniarek a ministrem
zdrowia i NFZ. – Ze strony
rządzących nie ma jednak
woli porozumienia w tej
kwestii. Jest to nierówne trak-
towanie podmiotów. Nawet
nie wyznaczono daty ja-
kiegoś spotkania – stwier-
dziła Jolanta Herbuś. 

ARTUR KOSTECKI

Pielęgniarki chcą równego traktowania
SŁUŻBA ZDROWIA Więcej pielęgniarek w szkołach – to jeden z postulatów
sobotniego Okręgowego Zjazdu Pielęganiarek i Położnych w Koszalinie. 

Przypominamy, że trwa nasz plebi-
scyt Hipokrates. Podobnie jak w
ubiegłym roku, wspólnie z wami
wybieramy najbardziej popularnych
w kategoriach: 
d Najpopularniejszy Lekarz 
d Najpopularniejsza Pielęgniarka i
Położna, 
d Apteka Przyjazna Pacjentom 
d Przychodnia Przyjazna Pacjentom 
Swój głos oddać można za pomocą

SMS-a lub oryginalnego kuponu
wyciętego z gazety. 
Aby oddać głos na wybraną kandyda-
turę za pośrednictwem SMS-a, należy
wysłać na numer 71466 SMS o treści: 
Najpopularniejszy Lekarz 
GK.LR.xx (gdzie xx to numer kandy-
data z listy) np. GK.LR.7 
Najpopularniejsza Pielęgniarka i Po-
łożna 
GK.PP.xx (gdzie xx to numer kandy-

data z listy) np. GK.PP.7 
Przychodnia przyjazna pacjentom 
GK.PM.xx (gdzie xx to numer pla-
cówki z listy) np. GK.PM.7 
Apteka przyjazna pacjentom 
GK.AP.xx (gdzie xx to numer pla-
cówki z listy) np. GK.AP.7 
Koszt wysłania SMS-a 1,23 zł z VAT 
Na Wasze głosy oddane za pośred-
nictwem SMS-ów czekamy do 7
kwietnia. 

Hipokrates 

Na sobotnim zjeździe 62 delegatów (w dużej przewadze płci żeńskiej)
oceniło ubiegłoroczną pracę środowiska. Przyjęto sprawozdania z dzia-
łalności rady i poszczególnych komisji. Fot. Radek Koleśnik 
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To dla leczących się w ko-
szalińskim „przeciwgruźliku”
chorych dobra wiadomość.
Gdy tomograf zacznie
działać, nie będą odsyłani do
innych lecznic na badania. 

– Co miesiąc około 100 pa-
cjentów wysyłaliśmy na ba-
dania tomograficzne – mówi
Robert Szank, dyrektor Spe-
cjalistycznego Zespołu Gru-
źlicy i Chorób Płuc. – Teraz
wystarczy, że zwieziemy ich

piętro niżej do nowej pra-
cowni tomograficznej. To
znacznie poprawi komfort
pacjentów. Co ważne, wyniki
ich badań od razu będziemy
mieli w swoim systemie in-
formatycznym. To skróci
znacząco czas postawienia
diagnozy, który w przypadku
chorób nowotworowych ma
wielkie znaczenie. 

Poradnia będzie też do-
stępna dla pacjentów ze-
wnętrznych. Jednak, jak
zdradza dyrektor Szank, jeśli
chodzi o bezpłatne badania
dla tego typu chorych, pro-
blem będzie z kontraktem z
NFZ na ten rok: – Umowy na
tego typu badania są podpi-
sywane na trzy lata. Nowe
kontrakty będą podpisywane
od stycznia 2014 roku. 

Nowa pracownia będzie
też wykorzystywana w pro-
gramie badań przesiewo-
wych prowadzonym przez
Instytut Gruźlicy z Warszawy.
Do tej pory SZGiCP nie mógł
brać udziału w takich pro-
gramach, bo nie spełniał jed-
nego z podstawowych wa-
runków, czyli nie posiadał
pracowni tomograficznej. 

Zanim ultranowoczesny
tomograf zacznie działać,
minie jeszcze kilka tygodni.

Fizycznie sprzęt dotarł do
Koszalina z Wrocławia w pią-
tek, w sobotę ekipa – nie bez
problemów – przetranspor-
towała go do pracowni. Ga-
binet, w który urządzanie
stanęło, już wcześniej został
odpowiednio dostosowany –
wzmocnienie podłogi, za-
montowanie w ścianach
osłon radiologicznych i inne
modernizacje kosztowały
prawie 300 tysięcy złotych.
Teraz czas na montaż, kali-
brację oraz szkolenia.
Zgodnie z harmonogramem
pracownia zacznie przyj-
mować pacjentów na po-
czątku kwietnia. 

Pracownię prowadzić
będzie firma KIE z Poznania,
która zapłaciła za dostoso-
wanie pomieszczeń na po-
trzeby pracowni oraz wypo-
sażyła ją w tomograf. 

Niedługo o nowy tomograf
wzbogaci się też koszaliński
szpital wojewódzki. Dziś
lecznica ta ma jedno
urządzenie, które obsługuje
pacjentów szpitala oraz cho-
rych ze skierowaniem, a na
badanie czeka się około 2 – 3
tygodni. 

Pracowania tomografii
mieści się też na ulicy Koś-
ciuszki w Koszalinie. d

Tomograf na miejscu 
SŁUŻBA ZDROWIA Koszaliński Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
ma nowoczesny tomograf. Pacjenci mają być nim badani od kwietnia. 

Tomografia 
komputerowa 

d Tomografia komputerowa to
dziś jedna z powszechniejszych
metod stosowanych w diagno-
styce obrazowej. Wykorzysty-
wana jest przy diagnozowaniu
różnego rodzaju chorób, nie tylko
zmian nowotworowych. Pozwala
szybko wykryć obrażenia we-
wnętrzne, jest więc nieoce-
nionym narzędziem ratowania
życia ofiar różnego rodzaju wy-
padków. Metoda bazuje na pro-
mieniowaniu rentgenowskim.
Badanie za pomocą tomografu
komputerowego jest bezbolesne i
nieinwazyjne. 

Przeniesienie ważącego 2,5 tony tomografu było w sobotę nie lada przedsięwzięciem. Dzień wcześniej
wzmacniano tymczasowo stropy, by wytrzymały ciężar. W pewnym momencie urządzenie zaklinowało się 
w przejściu na piętro. Fot. Radek Koleśnik 


