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Jest szansa, że w 2022 roku 
pierwszych pacjentów przyj-
mie Centrum Opieki Długoter-
minowej w Koszalinie.  Dziś 
na miejsce w tego typu pla-
cówce czeka ponad 250 cięż-
ko chorych pacjetów z Kosza-
lina oraz całego regionu.  

Tomasz Sobieraj, wicemarsza-
łek Województwa Zachodnio-
pomorskiego, oraz Robert 
Szank, dyrektor Specjalistycz-
nego Zespołu Gruźlicy i Chorób 
Płuc, właśnie podpisali umowę 
na sfinansowanie tej inwesty-
cji. Budowa ma kosztować 
około 15 milionów złotych.  

Przetarg na zaprojektowanie 
i wybudowanie centrum zosta-
nie ogłoszony w sierpniu — 
prace zgodnie z założeniami 
powinny się zakończyć w 2022 
roku.  

Inwestor, czyli SZGiCP liczy, 
że uda się szybko wyłonić wy-
konawcę - w obecnych warun-
kach to nie jest wcale takie 
oczywiste.  

Perspektywiczny projekt   
Nowy budynek powstanie 
na działce lecznicy (od strony 
Sportowej Doliny, wjazd 
od ulicy Dąbrowszczaków),  

i będzie ze szpitalem połączony 
łącznikiem o długości 42  me-
trów.  

Podpisanie umowy to finał 
ponad 10-letnich starań rady 

społecznej szpitala oraz jej dy-
rektora. Ostatnie cztery lat to 
intesywne prace - szczególnie 
nad pozyskaniem funduszy 
na inwestycję.  

W garncu miodu jest łyżka 
dziegciu. Pierwotnie centrum 
miało mieć około 80 łóżek. Nie-
stety — jak tłumaczy Robert 
Szank — ceny materiałów bu-
dowlanych oraz robocizny wy-
musiły ograniczenie rozmia-
rów inwestycji.  

Obecny projekt przewi-
dziany jest na około 50 łóżek, 
ale zaprojektowany jest, tak by 
w przyszłości móc go rozbudo-
wać nawet o dwie kondygnacje 
i tym samym podwoić liczbę łó-
żek. Do nowego budynku zo-
stanie przeniesiony obec-
nie działający oddział, więc 
w praktyce miejsce będzie tylko 
o 20 więcej.   

50 miejsc to za mało  
Tymczasem potrzeby Kosza-
lina i regionu są wielkie. Dziś 
w ramach SZGICP funkcjonuje 
oddział opieki długotermino-
wej — jest na nim 27 łóżek, a li-
sta oczekujących na miejsce li-
czy ponad 250 nazwisk.  

Podopieczni oddziału spędzają 
na nim średnio pół roku.  

Większość to osoby starsze, 
schorowane, leżące, które nie 
mogą funkcjonować bez cało-
dobowej opieki. Ale nie tylko — 
na oddział opiekuńczy trafiają 
też i młodzi ludzie po ciężkich 
wypadkach, wymagający reha-
bilitacji i opieki. 

Podstawą skierowania pa-
cjenta do zakładu 
pielęgnacyjno-opiekuńczego 
jest wniosek lekarza podstawo-
wej opieki zdrowotnej lub 
wniosek lekarza prowadzącego 
pacjenta z oddziału szpital-
nego, po zakończonym  lecze-
niu w warunkach szpitalnych. 
Przyjęcie na oddział poprze-
dzone jest wywiadem pielęg-
niarki środowiskowej oraz 
oceną pacjenta w tzw. skali 
Barthel (pacjenci leżący, z ro-
zmaitymi problemami zdro-
wotnymi). 

 Do zakładu nie mogą zostać 
przyjęte osoby, dla których 
podstawowym wskazaniem 
do objęcia opieką jest choroba 
psychiczna, zaawansowana 
choroba nowotworowa lub 
uzależnienie.  

W Koszalinie powstanie Centrum Opieki 
Długoterminowej za 15 milionów 

Robert Szank pokazuje wizualizację. Na piętrze przewidziano 
przestronne  sale na około 50 łóżek i gabinety specjalistyczne 
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Kołobrzeg 
PiS proponuje zmiany 
w kolejowej inwestycji 
W Ministerstwie Infrastruktury 
będą rozważać  kolejne zmiany 
w kołobrzeskiej dokumentacji 
przedprojektowej,  przygotowy-
wanej dla wielomilionowej inwe-
stycji Modernizacja Nadbałtyckiej 
Magistrali Kolejowej.  Taką infor-
mację przekazali wczoraj 
kołobrzeżanom tutejsi działacze 
PiS: były europoseł i wiceszef PiS 
w regionie Czesław Hoc oraz radni 
miejscy: Maciej Bejnarowicz i Ja-
cek Kalinowski. Relacjonowali 
swoje spotkanie w Ministerstwie 
Infrastruktury, na którym przeko-
nywali urzędników  do poprowa-
dzenia kołobrzeskiego fragmentu 
magistrali nową drogą, np. wzdłuż 
budowanej S6: - Bo warianty pre-
zentowane przez firmę IDOM 
praktycznie odcinają nam osiedle 
Ogrody i dzielnicę uzdrowiskową 
od reszty miasta i grożą komu-
nikacyjnym paraliżem Kołobrzegu 
- mówili działacze PiS. Proponują, 
by od wysokości Ustronia Mor-
skiego lub Bagicza ruch kolejowy  
wyprowadzić na południe, tak, by 
pociągi od strony Trójmiasta, 
wjeżdżały do Kołobrzegu  od  
strony Białogardu. Nowa koncep-
cja może  podrożyć  inwestycję. 
Prawdopodobnie do kosztów 
musiałoby się dorzucić miasto. 
Wyprowadzenie linii kolejowej 
na południe miało już swoich 
zwolenników.  (IMA)

W SKRÓCIE

wydarzenia

REKLAMA 009207793

13.07.2019 r., godz. 20.00, Amfi teatr w Kołobrzegu, ul. Fredry 1 
Bilety do nabycia:

Sklep muzyczny FLAMENCO, ul. Giełdowa 7D,
Punktu Informacji Turystycznej, ul. Dworcowa 1 i ul. Morska 1
online: kupbilecik.pl, biletyna.pl, ebilet.pl, bilety.fm, bilety24.pl

ORGANIZATOR: 665 277 377,  61 424 28 24

REKLAMA 009208281

Wybieramy najlepszy 
sklep i usługę lata!

 Zgłoś się i weź udział w naszym plebiscycie! 
Dla laureatów

I miejsca - kampania reklamowa o wartości ponad 

 15 tysięcy złotych netto! 
II miejsca- kampania reklamowa o wartości ponad 

 11 tysięcy złotych netto! 
III miejsca- kampania reklamowa o wartości ponad 

 7 tysięcy złotych netto! 
Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lipca. 

Szczegóły akcji na stronie  koszalin.naszemiasto.pl   
Kontakt: Katarzyna Kucaba, tel. 519 503 524, katarzyna.kucaba@polskapress.pl


