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Co piąty z gości SZGiCHP ma problem z układem oddychania 

Rekordowa biała sobota 
w koszalińskiej lecznicy. 
Ponad 130 przebadanych 

Zdrowie  

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy 
i Chorób Płuc właśnie zakończył ak-
cję profilaktyczną, której celem było 
przebadanie chorych pod kątem 
ewentualnych schorzeń układu od-
dechowego, w tym przewlekłej 
obturacyjnej choroby płuc, choroby, 
która ma związek z jakością powie-
trza.  

W ramach programu „Promocji Zdro-
wia” współfinansowanego przez Za-
rząd Województwa Zachodniopomor-
skiego,  SZGiCHP zorganizował trzy 
białe soboty, ostatnią 17 listopada. Ze-
spół lecznicy badał chętnych pod ką-
tem ewentualnych chorób układu od-
dechowego, w tym przewlekłej 
obturacyjnej choroby płuc, która jest 
groźną, nieuleczalna chorobą, niestety 
często niezdiagnozowaną. - W ostatnią 
sobotę odwiedziła nas rekordowa liczba 
pacjentów. 132 osoby miały wykonane 
badania spirometryczne, 109 badania 
smokolizerem i prof. dr n. medycznych 
Anna Słowik-Gabryelska skonsulto-
wała w tym dniu 32 osoby. Po 3 białych 

sobotach nieprawidłowości  układu od-
dechowego stwierdzono u ponad 20% 
przebadanych pacjentów. Ta liczna 
grupa ma zalecenie skontaktować się 
z naszymi poradniami chorób płuc 

i prawdopodobnie zostaną te osoby 
na dłużej naszymi pacjentami - mówi 
Robert Szank, dyrektor lecznicy.  

Chorzy na POChP lub astmę mają 
powody do zmartwienia. Raport Pol-

skiego Alarmu Smogowego dowodzi, 
że w Polsce smog jest realnym proble-
mem, z którym kiepsko sobie radzimy.  
Smog będzie tematem naszej wtorko-
wej rozmowy tygodnia. 

Joanna Boroń  
joanna.boron@gk24.pl
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Przewlekły kaszel, duszności, problemy z oddychaniem są sygnałem, że powinniśmy wybrać się do specjalisty. 
Wiele osób zdecydowało się na badania podczas białej soboty 

Wielka inwestycja: 
Dom Samotnej Matki  
w Koszalinie zostanie 
rozbudowany  
STRONA 4

Koszalin. NordGlass 
stawia nową halę. 
Będą też potrzebni 
pracownicy 
STRONA 3
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Sportowy24: wyniki, 
tabele, relacje 
z weekendowych 
wydarzeń 
STRONA I-VI
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Dziś w Głosie: załatwianie 
spraw w urzędzie - zasady 

Czy Sunrise 
Festival będzie 
w Podczelu? Nadal 
nie wiadomo 
Kołobrzeg 
Czy po 16 latach Sunrise Festival prze-
niesie się na lotnisko przy Osiedlu 
Podczele? Tego chce organizator i wła-
dze miasta. Negocjują 3-letnią dzier-
żawę 40 ha. Jedni i drudzy chcą przy-
chylności mieszkańców. A ci są podzie-
leni. W sobotę na spotkanie przyszło 
ok. 150 osób. Wątek bezpieczeństwa 
przywoływano najczęściej.
STRONA 5
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Gdzie szukać Twojego „Głosu Koszalińskiego”? 
Sprawdź nasze punkty sprzedaży
STRONA  6
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