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Wykryje nie tylko nowotwór p³uc
Wa¿y 2,5 tony, kosztuje 2 milio-
ny z³otych i jest szesnastorzê-
dowy – to nowy tomograf kom-
puterowy, który w³aœnie trafi³
do Specjalistycznego Zespo³u
GruŸlicy i Chorób P³uc w Kosza-
linie. Pierwsze badania rusz¹ w
po³owie kwietnia, po odbiorach
technicznym, sanitarnym oraz
przeszkoleniu pracowników.

Joanna Kowalska

WXXI wieku dysponowanie
przez placówkê s³u¿by zdro-
wia sprzêtem do bardzo do-
k³adnych badañ rentgenow-
skich, wykonywanych zwy-
kle z do¿ylnym podaniem
œrodka kontrastuj¹cego, nie
jest niczym szczególnym.
Dziêki temu urz¹dzeniu
mo¿na w kilka minut 

przeœwietliæ ca³ego 
cz³owieka 

lub konkretny narz¹d i zna-
leŸæ nawet najmniejsze zmia-
ny. 
W szpitalu przy ulicy Nie-
podleg³oœci tomograf bêdzie
s³u¿y³ g³ównie pacjentom z
tutejszych oddzia³ów. Dziêki
nowoczesnym badaniom
szybciej i ³atwiej mo¿na wy-
kryæ nowotwory lub inne
choroby p³uc. 

Robert Szank, dyrektor Spe-
cjalistycznego Zespo³u GruŸ-
licy i Chorób P³uc w Koszali-
nie, nie kryje zadowolenia, ¿e
w jego niewielkiej placówce
znalaz³ siê tak cenny – nie tyl-
ko w sensie materialnym –
sprzêt.

– Ju¿ nie bêdziemy musieli
za³atwiaæ transportu naszych
pacjentów do szpitala woje-
wódzkiego czy poradni przy
ulicy Koœciuszki – t³umaczy.
– Takie procedury wyd³u¿a³y
czas wykonania badania,
zwiêksza³y jego koszt, a

przede wszystkim by³y
uci¹¿liwe dla chorych.
Uruchomienie pracowni to-
mografii komputerowej to in-
westycja prowadzona 

z firm¹ z Poznania. 
– Prywatny operator na dzie-

siêæ lat wynajmie od nas po-
mieszczenie, zaadaptuje je,
zapewni sprzêt i go zainsta-
luje – dodaje Robert Szank. 
Prace adaptacyjne trwa³y pó³
roku i kosztowa³y oko³o 300
tysiêcy z³otych. Nowoœci¹ bê-
dzie mo¿liwoœæ wys³ania

przez internet wyników ba-
dañ radiologicznych – trady-
cyjnych zdjêæ rentgenow-
skich i wyników tomografii –
w tzw. systemie teleradiolo-
gii do lekarzy w innych mia-
stach. Badania bêd¹ wykony-
wane w ramach kontraktu z
Narodowym Funduszem
Zdrowia, ale tak¿e odp³atnie
pacjentom spoza szpitala.
– Oczywiœcie, bêdziemy siê
staraæ, by i dla nich by³y one
bezp³atne w ramach umowy
z Narodowym Funduszem
Zdrowia – wyjaœnia Robert
Szank. – Ju¿ w tym roku 

z³o¿ymy ofertê do NFZ 
na wykonywanie tych ba-
dañ, by uzyskaæ kontrakt na
pracowniê tomografii kom-
puterowej na kolejne trzy la-
ta, pocz¹wszy od przysz³ego
roku – uzupe³nia dyrektor
szpitala. 
W kwietniu tego roku szpital
rozpocznie starania w Insty-
tucie GruŸlicy w Warszawie
o zakwalifikowanie do pro-
gramu badañ przesiewo-
wych nowotworów p³uc. Je-
¿eli placówka znajdzie siê w
nim, pacjent, który przyjdzie
ze skierowaniem, bêdzie nie-
odp³atnie przebadany pod
tym k¹tem.                          •

Fo
t. 

M
ar

iu
sz

 C
za

jk
ow

sk
i

Robert Szank, dyrektor Specjalistycznego Zespo³u GruŸlicy i Chorób P³uc w Koszalinie: – Prywatny operator na dziesiêæ lat wynajmie od nas pomiesz-
czenie, zaadaptuje je, zapewni sprzêt i go zainstaluje.

Czy potrzebujemy rewolucji jêzykowej?
Uproœciæ jêzyk polski! Taki
apel pojawia siê co jakiœ czas
i zawsze wywo³uje ¿ywe dysku-
sje wœród Polaków. W jaki
sposób próbujemy upraszczaæ
polszczyznê? Czy to pewne
zmierzamy w dobrym kierun-
ku?

Magdalena Sobolewska

Jêzyk musi siê zmieniaæ,
musi ewoluowaæ. Trzeba go
dostosowaæ do potrzeb
wspó³czesnych u¿ytkowni-
ków. Wszystko wokó³ ca³y
czas siê zmienia. 
– Jêzyk, który siê nie zmie-
nia, przestaje ¿yæ. ¯eby ¿y³,
musi siê zmieniaæ. Musi byæ
elastyczny. Nap³ywaj¹ do
niego nowe s³owa i jêzyk
musi nad¹¿yæ za rzeczywi-
stoœci¹. Ale nie gwa³townie.
Nie radykalnie. To musi
trwaæ – mówi³ prof. Jan Mio-
dek, znany jêzykoznawca, w
wywiadzie dla radia TOK
FM w Miêdzynarodowym
Dniu Jêzyka Ojczystego. 

The ogonek
W ostatnich latach mo¿emy
mówiæ wrêcz o pojawieniu
siê swego rodzaju nowego
jêzyka. Pos³uguj¹c siê komu-
nikatorami internetowymi i
wysy³aj¹c sms, ludzie prze-
staj¹ u¿ywaæ polskich zna-
ków. Chodzi przede wszyst-
kim o wygodê, bo ¿eby na-
pisaæ „¿”, „œ” albo „ñ” na
klawiaturze komputera na-
le¿y wcisn¹æ dodatkowy
klawisz. Podobny k³opot jest
w przypadku telefonów ko-

mórkowych. Czasami trzeba
dobrze poszukaæ, a czasem
w oprogramowaniu w ogó-
le nie ma polskich znaków. 
– Sms jest po to, ¿eby szybko
przekazaæ informacjê – mó-
wi Ania, studentka ekono-
mii na Politechnice Koszaliñ-
skiej. – Szkoda mi czasu na
kropeczki, kreseczki i ogon-
ki – nie kryje. 
Z badania przeprowadzone-
go przez firmê ARC Rynek i
Opinia wynika, ¿e jest to zja-
wisko bardzo powszechne.
Do nieu¿ywania polskich
znaków w sms przyznaje siê
a¿ 67 proc. badanych. Ponad
40 proc. ankietowanych Po-
laków nie stosuje kropek,
kresek i ogonków podczas
korzystania z czatów i ko-
munikatorów interneto-
wych.
Na problem zwróci³a uwagê
Rada Jêzyka Polskiego. W te-
gorocznym Miêdzynarodo-
wym Dniu Jêzyka Ojczyste-
go objê³a patronatem kam-
paniê spo³eczn¹ pod nazw¹
„Jêzyk polski jest ¹-ê”. W in-
ternecie, w radiu i w telewi-
zji pojawi³y siê specjalne
spoty reklamowe. Mo¿na
tak¿e pos³uchaæ alternatyw-
nych wersji ró¿nych pol-
skich piosenek. Nowe nagra-
nia „Tylko mnie kochaj” ze-
spo³u Goya i „Jako m¹¿ i nie
m¹¿” w wykonaniu Atrak-
cyjnego Kazimierza brzmi¹
niezwykle intryguj¹co.
– Ogonek pod liter¹ jest tak
bardzo kojarzony z jêzykiem
polskim, ¿e po angielsku na-
zywa siê „the ogonek”– mó-

wi³ w wywiadzie dla „Gaze-
ty Wyborczej” dr Artur Cze-
sak, jêzykoznawca z Uni-
wersytetu Jagielloñskiego. –
Mo¿emy byæ dumni z ogon-
ka.

WhodŸsz w to?
Od kreseczek i ogonków ³a-
two przejœæ do rozwa¿añ o
uproszczeniu polskiej orto-
grafii. Pojawiaj¹ siê pomys³y,
¿e nie trzeba ca³kiem likwi-
dowaæ polskich znaków.
Mo¿na za to pójœæ w inn¹
stronê i ujednoliciæ pisowniê. 
– Po co siê zastanawiaæ, czy

dane s³owo pisze siê przez
„¿”, czy „rz”? Nie ³atwiej by
by³o wszystko pisaæ tak sa-
mo? Na przyk³ad przez „¿”
– proponuje studentka Ha-
nia. 
Niejeden uczeñ szko³y pod-
stawowej, który dopiero
wkracza w niezwykle dla
niego skomplikowany œwiat
polskiej ortografii, ma pew-
nie bardzo podobne marze-
nia.
Co na to jêzykoznawcy? 
– Ñe tszeba kilku argumen-
tuf, wystarczy œe pszyj¿eæ,
jak by wyglonda³ tekst zapi-

sany ze s³uhu, f kturym
zruwnanoby ru¿ne litery
otpowjadajonce tym samym
dŸwjenkom – takiej odpo-
wiedzi udzieli³ w Poradni jê-
zykowej PWN Miros³aw
Bañko, profesor Uniwersyte-
tu Warszawskiego i redaktor
naczelny S³owników Jêzyka
Polskiego PWN. 
Taki argument jest chyba
trudny do podwa¿enia.

Spoznie s ale bd
– Sms takiej treœci dosta³am
jakiœ czas temu od kole¿anki,
z któr¹ umówi³am siê na ka-

wê – mówi licealistka Mag-
da. 
Kole¿anka chcia³a poinfor-
mowaæ, ¿e spóŸni siê na spo-
tkanie, ale na pewno siê po-
jawi. Skracanie wyrazów,
czasem doœæ drastyczne, sta-
³o siê ostatnio bardzo po-
wszechne. W przypadku
sms znowu chodzi o d³u-
goœæ. 
– Po co rozci¹gaæ tekst na
dwie lub trzy wiadomoœci,
skoro mo¿na wszystko
zmieœciæ w jednej? – pyta
wspomniana wczeœniej
Ania. 

Skracanie wyrazów równie¿
podlega w jêzyku polskim
pewnym zasadom. Powinno
siê je znaæ i stosowaæ. Jednak
pomys³owoœæ, szczególnie
m³odzie¿y, w tworzeniu
skrótów zaskakuje jêzyko-
znawców. 
– Teraz wszystko jest mo¿li-
we – twierdzi prof. Miodek.
– Na przyk³ad z jednosyla-
bowego czeœæ powstaje
„cze”.
– Wiele zale¿y jednak od
charakteru tekstu, w którym
wystêpuj¹ skróty; zym in-
nym s¹ osobiste notatki, a
czym innym oficjalny tekst,
który ma byæ gdzieœ opubli-
kowany – zaznacza dr Jan
Grzenia, jêzykoznawca z
Uniwersytetu Œl¹skiego. 
Zatem w codziennych roz-
mowach mo¿na pozwoliæ
sobie na wiêcej. Ale w pew-
nych sytuacjach warto skra-
canie nieco ograniczyæ.

Lajki na fejsie
Mo¿e nie ka¿dy nazwa³by to
uproszczeniem jêzyka, ale
spolszczanie obcych wyra-
zów, to jednak u³atwienie
dla wielu jego u¿ytkowni-
ków. Nie da siê ukryæ, ¿e
ogromny wp³yw na jêzyk
maj¹ teraz media spo³eczno-
œciowe. 
„(...) lajkujesz, apdejtujesz
statusy i kochasz swojego
fejsbunia? Fejslista to coœ dla
ciebie (...)” – to jedynie krót-
ki fragment tekstu z rekla-
my pewnego programu mu-
zycznego. Byæ mo¿e do pew-
nej grupy odbiorców taki ko-

munikat przemawia ideal-
nie, ale z pewnoœci¹ nie ka¿-
dy przeciêtny Polak zrozu-
mie, co to znaczy „apdejto-
waæ”. 
– Trzeba siê zastanowiæ, w
którym momencie mój spe-
cjalistyczny jêzyk przestaje
byæ komunikatywny, nieza-
le¿nie od dziedziny – mówi³
we wspomnianym wcze-
œniej wywiadzie prof. Mio-
dek.

Uproszczenia = rozwój?
W pewnym sensie, niektóre
wspomniane zjawiska
œwiadcz¹ o rozwoju jêzyka
polskiego. Szczególnie, jeœli
chodzi o nowo tworzone
wyrazy. 
– Jestem pe³en podziwu dla
m³odych ludzi. Œmiem
twierdziæ, ¿e w dziejach pol-
szczyzny s³owotwórstwo
jeszcze nigdy nie by³o tak
ekspansywne – mówi³ w
TOK FM prof. Miodek. 
Sk³onnoœæ do uproszczeñ,
niestety nie zawsze fortun-
nych, wynika te¿ pewnie z
rozwoju techniki. 
– Zauwa¿y³em ostatnio, ¿e
bardzo wielu studentów nie
robi ju¿ nawet zwyczajnych
notatek z wyk³adów;
wszystko zdominowa³y
komputery – mówi jeden z
wyk³adowców dziennikar-
stwa na Politechnice Kosza-
liñskiej. 
Trzeba szybko stukaæ w kla-
wiaturê, wiêc si³¹ rzeczy za-
pomina siê o tym, ¿e przyda-
³oby siê czasami nacisn¹æ
klawisz ALT. •


