stosunku do niego żadnych planów. Prawdopodobnie zostanie
więc zburzony albo sprzedany.
Nowa Stacja Pogotowia znajduje
się obecnie na etapie projektu
koncepcyjnego. Pełna dokumentacja będzie gotowa do końca
roku. Na realizację projektu inwestor ma zgodnie z umową
18 miesięcy. Szacunkowy koszt
budowy to 5 mln zł. Ca³oœæ sfinansuje Wojewódzkie Pogotowie
Ratunkowe w Katowicach.

GLIWICE. Karetka na sygnale wiezie pacjenta do najbli¿szego szpitala. Jej
drogê ca³y czas œledzi dyspozytor. Ratownik drog¹ elektroniczn¹ wprost na izbê
przyjêæ przekazuje informacje o stanie chorego, jego dane personalne oraz podawane leki. Tak ju¿ wkrótce ma dzia³aæ w Gliwicach Pogotowie Ratunkowe.

Zabrzañski oddzia³ AWF czeka na studentów. Jeszcze trwa rekrutacja

Studenci
w Pogoni

Gliwicka stacja pogotowia ratunkowego należy do największych w
regionie. Oprócz Gliwic obsługuje
również Knurów, Pyskowice oraz
Czerwionkę-Leszczyny. Dysponuje 8 ambulansami systemowymi.
Zatrudnia 132 pracowników a w
ciągu miesiąca obsługuje 2190
wyjazdów.

ZABRZE. Ju¿
w paŸdzierniku
studenci wychowania fizycznego rozpoczn¹
naukê w zmodernizowanej
hali „Pogoñ”.
W trzech grupach
studiowaæ bêdzie 108
osób. Tak przynajmniej
zak³ada plan, bo na
razie chêtnych jest tylko 60. Ca³y czas trwa
wiêc rekrutacja.

Nina Drzewiecka

Zygmunt
Frankiewicz
- prezydent
Gliwic:

nowienia przekaza³y go na nasze
potrzeby. Wiadomo, ¿e w nag³ych
przypadkach czêsto sekundy
decyduj¹ o ¿yciu i zdrowiu. Dziêki
doskona³emu skomunikowaniu
z DTŒ, autostradami A1 i A4,
karetka szybko i bez
problemów dotrze do wezwania.

Nowa Stacja Pogotowia, przy
skrzy¿owaniu ul. Jagielloñskiej
i Konarskiego bêdzie najnowoczeœniejszym tego typu obiektem
w Polsce. Powstanie w systemie
modu³owym, który w razie potrzeby, umo¿liwi ³atw¹ rozbudowê poprzez „do³o¿enie” kolejnych elementów. Stacja bêdzie gotowa za
18 miesiêcy i ma byæ wizytówk¹
firmy.

Pogotowie Ratunkowe zamierza wprowadzić tzw.
Zintegrowany System Teleinformatyczny. Będzie
to najnowocześniejszy w
Polsce system zarządzania ambulansami. Usprawni on pracę lekarzy oraz pracowników technicznych pogotowia. A co najważniejsze, pomoże w jeszcze szybszym
dotarciu do poszkodowanych.
W jego ramach możliwa będzie
m.in. transmisja danych medycznych on-line do szpitala jeszcze
w trakcie transportu chorego,
co znacznie skróci pobyt w izbie
przyjęć. Bieżący nadzór nad flotą
pojazdów czyli monitorowanie ich
wykorzystania, zużycia paliwa,
przejechanych kilometrów itp.

W ubieg³ym tygodniu w³adze miasta
oficjalnie przekaza³y
Wojewódzkiemu
Pogotowiu Ratunkowemu teren pod
budowê.
Artur Borowicz, dyrektor WPR
w
Katowicach,
podkreœla³,
¿e wszystko odby³o siê w
b³yskawicznym tempie – od
pierwszych sugestii dotycz¹cych
zmiany lokalizacji, w ci¹gu roku
wskazano pogotowiu 6 mo¿liwych
miejsc i sfinalizowano sprawê
przekazania gruntu.
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A jaki los czeka budynek przy ul. Zygmunta
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m³otem i oszczepem, skakaæ
wzwy¿ i w dal. Dodatkowo
mo¿liwe bêd¹ tu takie formy aktywnoœci jak pchniêcie
kul¹, trójskok i skok o tyczce.
Dla potrzeb uczelni wybudowany zostanie równie¿ basen.
Na to jednak trzeba bêdzie
trochê poczekaæ. Na razie
studentom musi wystarczyæ
hala „Pogoñ” i cotygodniowe
podró¿e do Katowic.

W zabrzañskim oddziale odbywaæ siê bêdzie 70% zajêæ.
Na pozosta³e zajêcia, m.in.
z lekkoatletyki czy p³ywania,
studenci jeŸdziæ bêd¹ do Katowic. Plan u³o¿ony bêdzie
tak, ¿eby nie musieli oni w
jednym dniu przyje¿d¿aæ do
Zabrza na æwiczenia, a potem
na inne jechaæ do Katowic.
Rozwi¹zano to w ten sposób,
¿e zajêcia w Zabrzu odbywaæ
siê bêd¹ w poniedzia³ki, wtorki i œrody, a w Katowicach w
czwartki i pi¹tki.
Jak wygl¹da zainteresowanie nowym kierunkiem? Czy
studenci chc¹ uczyæ siê w
Zabrzu? – Na razie zakwalifikowanych zostało 60 osób.
To dość mało, biorąc pod
uwagę, że miejsc jest 108. Z
drugiej strony jest to nowość
i zapewne dlatego nie wszyst-

Działać będzie call center a dokumentacja sporządzana będzie
w formie elektronicznej. Z kolei
platforma WEB do kontaktu z
pacjentem pozwoli na szybki dostęp do informacji – kto udzielał
pomocy, jakie leki podano itp.

- Otrzymaliœmy teren w idealnym
miejscu i o wielkiej wartoœci –
mówi³ Borowicz. - Mimo i¿ w³adze
miasta mog³y wykorzystaæ ten
doskonale po³o¿ony grunt do
celów komercyjnych bez zasta-

R

Dyrektor Borowicz zapowiedział
również, że pogotowie zamierza
realizować pilotażowy program
wyposażenia osób niepełnosprawnych w pagery. Dzięki nim,
w sytuacji zagrożenia zdrowia lub
życia będą one mogły wezwać Pogotowie Ratunkowe. Taki system mógłby
funkcjonować również w
Gliwicach.

Zabrze decyduj¹c siê na otwarcie filii AWF nie poprzestanie
na modernizacji hali „Pogoñ”.
-Rozpoczêto ju¿ procedury
przetargowe w sprawie budowy stadionu lekkoatletycznego
na terenie obiektów przy ul.
Jaskó³czej – informuje Adam
Kurbiel, wiceprezydent Zabrza.
Gdy obiekt powstanie, m³odzi
sportowcy bêd¹ mogli tam graæ
w pi³kê no¿n¹, rzucaæ dyskiem,

Prace modernizacyjne w hali
„Pogoñ” dobieg³y koñca.
Oprócz sal dydaktycznych przygotowano równie¿ pracowniê
komputerow¹
oraz
salê
audiowizualn¹ na 200 miejsc.
Do koñca wrzeœnia potrwaj¹
jeszcze prace na zewn¹trz budynku, przy elewacji.

Okoliczności były takie,
że wymagały szybkich
działań. Stacja przy ul.
Zygmunta Starego nie
spełnia żadnych standardów i wymogów - nie
ma zaplecza, nie ma
możliwości zapewnienia
właściwego użytkowania
sprzętu. Nie było też
nadziei na zmianę tej
sytuacji - stąd decyzja o
nowej lokalizacji.
Warto dopowiedzieć, że
od kilku lat w Gliwicach
działa Centrum Ratownictwa, które jest ośrodkiem unikatowym w skali
kraju. W Centrum działają dyspozytorzy wszystkich potrzebnych służb.
Mieszkańcy wiedzą, że
wykręcając numer 112
bardzo łatwo i szybko
otrzymają pomoc.
Wojewódzkie Pogotowie
Ratunkowe bardzo pomagało i wspierało nas
przy tej inicjatywie.

W imieniu władz miasta umowę z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym
podpisał przewodniczący Rady Miejskiej Marek Pszonak.

kie miejsca zostały
jeszcze zajęte. Można
więc dołączyć do grona
przyszłych sportowców.
Chętni mogą zgłaszać
się do 24 września
– poinformowano nas w
dziale dydaktyki katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego. Żeby uzyskać
bliższe informacje na temat
rekrutacji najlepiej zajrzeć na
stronę: www.awf.katowice.pl.
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