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Kolos ratuj¹cy ¿ycie 

Wa¿y dwie tony, kosztowa³
2 mln z³, ale jego znaczenie
w ratowaniu ludzkiego zdro-
wia jest bezcenne. Szesnasto-
rzêdowy tomograf komputero-
wy, którym ju¿ od 23 lipca
mo¿na badaæ pacjentów Spe-
cjalistycznego Zespo³u GruŸli-
cy i Chorób P³uc, to pi¹ty ta-
ki aparat w Koszalinie.

Ewa Marczak

Przy pomocy tomografu
mo¿na zbadaæ wszystkie na-
rz¹dy i tkanki cz³owieka.
Pozwala on w trójwymiarze
zobaczyæ np. nowotwory
p³uc,  czy udar mózgu. Przy
badaniu tomografem wyko-
rzystuje siê promieniowanie
jonizuj¹ce, ale w minimalnej
dawce, jaka jest niezbêdna
do diagnostyki. 
Placówka przy ul. Niepodle-
g³oœci 44- 48 zawi¹za³a part-
nerstwo publiczno-prywat-
ne ze spó³k¹ KIE spod Po-
znania. Ta wielkopolska fir-
ma przez dziesiêæ lat bêdzie
wynajmowaæ pomieszcze-
nia od szpitala. Ich adapta-
cja kosztowa³a ok. 300 tys.
z³. Spó³ka kupi³a tomograf
i go zainstalowa³a.
Robert Szank, dyrektor
SZGiChP, nie kry³ radoœci na
uroczystym otwarciu pra-
cowni tomograficznej, któr¹
prowadzi NZOZ TOMMA.
– Ten sprzêt na pewno

zwiêkszy dostêpnoœæ le¿¹-
cych u nas pacjentów do
specjalistycznych badañ,
a tak¿e zmniejszy ich koszty,
bo ju¿ nie musimy ich woziæ
do innych placówek – wyja-
œnia³. – Ostatni rok by³ dla
nas wyj¹tkowy. Pozyskali-
œmy nowoczesne urz¹dze-
nia, jak videobronchofibero-
skop, czyli urz¹dzenie do
wziernikowania dróg odde-
chowych i pobierania z nich
wycinków, czy polisomno-
grafu, który s³u¿y do bada-
nia bezdechu nocnego. Na
badanie tym drugim apara-
tem s¹ takie kolejki, ¿e my-
œlimy o zakupie drugiego.
Od kilku miesiêcy placówka
mo¿e wysy³aæ przez internet
wyniki badañ radiologicz-
nych w tzw. systemie telera-
diologii do lekarzy w innych
miastach.  Badania s¹ wyko-
nywane w ramach kontrak-
tu z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia, ale tak¿e od-
p³atnie. Szpital ma poza tym
sprzêt do telekonferencji,
czyli konsultacji medycz-
nych na odleg³oœæ. 
Jakub Krysik, dyrektor za-
rz¹dzaj¹cy KIE Sp. z o. o.,
przyzna³, ¿e wspó³praca na-
wi¹za³a siê dziêki przypad-
kowemu spotkaniu w po-
dró¿y z dyrektorem szpitala.
– To ju¿ nasza trzecia pra-
cownia diagnostyki radiolo-
gicznej w województwie za-

chodniopomorskim – poin-
formowa³. – W koszaliñskiej
poliklinice jest nasz rezo-
nans magnetyczny. Póki nie
mamy kontraktu z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia,
za badania w tutejszym
szpitalu przeciwgruŸliczym,
to on bêdzie nam za nie p³a-
ci³. Koszt jednego badania to
dwieœcie piêædziesi¹t – trzy-
sta z³otych, w zale¿noœci od
tego, jaka czêœæ cia³a jest ba-
dana, czy trzeba u¿yæ œro-
dek kontrastuj¹cy, który po-
maga uwidoczniæ dany na-
rz¹d.

Bêd¹ nowy podjazd
i druga winda

– W sierpniu og³osimy prze-
targ na zakup drugiej windy
szpitalnej – doda³ Robert
Szank. – Na tê inwestycjê,
³¹cznie z instalacj¹ dŸwigu
i przebudowê podjazdu
szpitalnego do izby przyjêæ,
dostaliœmy piêæset dwadzie-
œcia tysiêcy z³otych dotacji
z Urzêdu Marsza³kowskie-
go Województwa Zachod-
niopomorskiego. Drugi
przetarg og³osimy na zakup
agregatu pr¹dotwórczego,
bo obecny ma ponad pó³
wieku.
Dyrektor podkreœla³ tak¿e
du¿y zakres remontu obiek-
tów szpitala. Modernizacja
budynków sprzed pó³ wie-
ku trwa od roku. Z Narodo-

wego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej placówka dosta³a 30
procent dofinansowania na
termomodernizacjê, ocieple-
nie stropów, wymianê stu
okien, wymianê drzwi ze-
wnêtrznych, modernizacjê
obecnego i budowê nowego
systemu wentylacji mecha-
nicznej. Resztê pieniêdzy na
ten cel placówka przekaza³a
ze swojego bud¿etu. 
Poza tym szpital dosta³ dofi-
nansowanie w wysokoœci
85 proc. w ramach szwajcar-
sko-polskiego programu
wspó³pracy z nowymi
cz³onkami Unii Europej-
skiej. Pieni¹dze z tego Ÿró-
d³a przeznaczy³ na wymia-
nê ca³ej instalacji cieplnej,
wodno-kanalizacyjnej, a tak-
¿e na budowê instalacji so-
larnej. Wiosn¹ zosta³y  zain-
stalowane g³êbinowe pom-
py cieplne, które czerpi¹ cie-
p³o z g³êbi ziemi i s³u¿¹ do
ogrzewania. Dziêki temu
koszty ogrzewania obiek-
tów szpitalnych maj¹ spaœæ
o czterdzieœci procent. Ca-
³oœæ wszystkich prac koszto-
waæ bêdzie ok. 4,5 mln z³
brutto. 
Remontu doczekaj¹ siê po-
mieszczenia szpitalne, kory-
tarze i klatki schodowe, ale
ta czêœæ modernizacji uza-
le¿niona jest od pozyskania
na ni¹ pieniêdzy.               •

Rowerzyœci dla hospicjum
Podopieczni  koszaliñskie-
go hospicjum dla doros³ych
zawsze mog¹ liczyæ na
wsparcie osób prywatnych
i instytucji. Ostatnio pomo-
g³a im Fundacja Babci Ali-
ny.

Organizacja wspiera ho-
spicja, bo powsta³a po
œmierci matki jej za³o¿y-
ciela Janusza Holendra.
Pani Alina zmar³a w ta-
kiej placówce w Bielsku-
-Bia³ej. Janusz Holender
i jego córka Ewa od lat
mieszkaj¹ w Wielkiej Bry-
tanii. I tam w 2009 r. za³o-
¿yli The Alina Founda-
tion. Od tamtego czasu
organizuj¹ rajdy rowero-
we ph. „Przez Polskê dla
polskich hospicjów”.
– Kiedy zmar³a moja ma-
ma, postanowi³em wraz
z córk¹ jakoœ wesprzeæ
hospicjum w Bielsku-Bia-
³ej, a potem rozszerzyli-
œmy tê pomoc na inne pla-
cówki – wyjaœnia Janusz
Holender. – Chcieliœmy je
odwiedziæ. W pierwszym
rajdzie jedenaœcie osób
przejecha³o z Gdañska do
Bielska-Bia³ej. Ka¿dy, któ-
ry jedzie, namawia rodzi-
nê, znajomych, firmy, do
przekazania jakiejœ kwoty
dla hospicjów. 

W ostatnim rajdzie, który
siê odby³ w dniach 13-21
lipca, ok. 25 osób z Polski
i z Wielkiej Brytanii prze-
jecha³o 1.100 km. Rajdow-
cy przekazali sprzêt dla
9 hospicjów. Fundacja
wybiera ma³e hospicja,
które nie mog¹ liczyæ na
fundusze z innych Ÿróde³.
Na trasie tegorocznej edy-
cji znalaz³o siê nasze mia-
sto. Pacjenci tutejszej pla-
cówki dostali dwa nowe
koncentratory tlenu. 
Radoœci z przybycia ro-
werzystów nie kry³ Woj-
ciech Gliñski, dyrektor
Hospicyjnego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej: – Jest
nam niezmiernie mi³o, ¿e
zechcieliœcie nas wesprzeæ
– zwróci³ siê do kolarzy
w chwilê po tym, jak zaje-
chali przed siedzibê ho-
spicjum. – Doceniamy ten
trud. Jesteœmy za te kon-
centratory niezmiernie
wdziêczni, bo akurat dwa
wymaga³y wymiany.
W imieniu pacjentów bar-
dzo dziêkujê za ten dar.
Cieszymy siê, ¿e tu jeste-
œcie. To zas³uga g³ównie
Teresy Krzysztofiak, koor-
dynatorki wolontariatu
i pracownika socjalnego
Urszuli £umianek.
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