Skrzyżowanie
naszpikowane elektroniką
W piątek oddano do użytku nowoczesne i zmodernizowane skrzyżowanie ulic Reymonta, Korczoka i Beskidzkiej w Gliwicach Sośnicy. Trwające trzy miesiące prace obejmowały nie tylko wymianę nawierzchni,
ale przede wszystkim budowę sygnalizacji świetlnej.
Jest to pierwsza w Gliwicach tego
typu nowoczesna, naszpikowana techniką sygnalizacja, która
m.in. będzie się dopasowywać

do natężenia ruchu samochodów. Ponadto na skrzyżowaniu
zainstalowano kamery obrotowe, z których obraz będzie przesyłany do Centrum Ratownictwa
Gliwice i Zarządu Dróg Miej-

skich, co pozwoli na rejestrację
wszystkich zdarzeń drogowych.
Przez najbliższych kilka tygodni
praca sygnalizacji świetlnej będzie na bieżąco dopasowywana
do potrzeb istniejącego ruchu
samochodów.
Inwestycja kosztowała 1,8 mln
zł. (mu)

Nowoczesne urządzenie umożliwi dostęp do diagnostyki
kolejnej grupie pacjentów

Zupełnie inny rezonans
Choć rezonans magnetyczny to urządzenie, które znajduje się
już na wyposażeniu wielu szpitali, to rezonansem typu otwartego może pochwalić się zaledwie kilka placówek w Polsce.
Od 13 października taka właśnie nowoczesna pracownia
rezonansu otwartego działa
w Knurowie.

wadzania pacjenta do wąskiego tunelu, jak to dzieje
się w urządzeniach starszej
generacji. Dzięki temu idealnie nadaje się dla ludzi obawiających się zamkniętych
przestrzeni, a także dzieci,
kobiet w ciąży i osób otyłych.
Jedynym przeciwwskazaniem
jest posiadanie rozrusznika
serca.

Na adaptację pomieszczeń
oraz wyposażenie pracowni wydano 2,5 mln złotych.
Aby umieścić ważący 16 ton
rezonans w pomieszczeniu,
wyburzono ścianę zewnętrzną. Niezbędne było również
wzmocnienie podłogi oraz
podwieszenie ołowianego sufitu. Samo urządzenie znajduje się w tzw. klatce Faradaya,
co oznacza, że wszystkie
ściany wykonane są z metalu. Dodatkowo, w pomieszczeniu musi być utrzymywana stała temperatura 24-26
stopni.

Aparat wyposażony jest
w szereg cewek, które nakłada się na diagnozowaną
część ciała. Dokładne dopasowanie bramy i cewki,
pozwala na uzyskanie doskonałego obrazu, bez cieni,
które mogą powstać w wyniku poruszania się pacjenta
w czasie badania.
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Zebrano 80 ton elektroodpadów!

Pacjent otrzymuje wyniki badania na płycie CD, można je
również przesłać e-mailem.
Na razie, za wykonanie badania trzeba zapłacić (ok. 390
zł). Jednak są spore szanse
na to, że od nowego roku
placówka podpisze kontrakt
z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Wtedy z tej metody
diagnostycznej będzie można
korzystać nieodpłatnie.

Gliwiczanie spisali się
na medal. Zbiórka niebezpiecznych odpadów
cieszyła się dużym
powodzeniem. W sumie
zgromadzono 80 ton
zepsutego lub nieużywanego sprzętu, który
mieszkańcom miasta
zalegał w szafach,
na strychach czy
w piwnicach.
– Akcja spotkała się z ogromnym
zainteresowaniem,
czego dowodem były bardzo
pochlebne wypowiedzi osób,
które skorzystały z możliwości oddania sprzętu, jak i tych
tylko dzwoniących do nas z
pytaniami o terminy kolejnych
zbiórek – mówi Dariusz Sanek z Wydziału Środowiska
gliwickiego magistratu.

Od stycznia tego roku szpital
w Knurowie działa jako spółka. To wszystko, co się w nim
dzieje, jest przykładem na to,
że prywatyzacji służby zdrowia nie należy się obawiać.
Potwierdza to wiceminister
Krystyna Szumilas. – Mieszkańcy Knurowa, którzy korzystają z tej placówki, widzą jak
się ona zmieniła. Szpital jest
coraz bardziej nowoczesny,
ma coraz lepszy sprzęt i jest
otwarty dla pacjentów.

Jako że badanie trwa
od 30 do 40 minut, specjalnie dla małych pacjentów w knurowskiej
pracowni na suficie
umieszczony zostanie
ekran, na którym dziec-

Rezonans otwarty, określany
jest mianem „przyjaznego pacjentowi”, umożliwia bowiem
wykonanie badania bez wpro-

ko będzie mogło
oglądać bajki.

W uroczystym otwarciu pracowni uczestniczyli Krystyna
Szumilas – wiceminister
Edukacji Narodowej, Adam
Matusiewicz – wicewojewoda śląski oraz Michał Nieszporek – starosta gliwicki.

Ze względu na niskie pole
magnetyczne, podczas badania w pomieszczeniu może
przebywać osoba towarzysząca, co zdecydowanie poprawia komfort pacjenta. Doskonale sprawdza się więc w
przypadku diagnostyki dzieci,
którym nie trzeba podawać
narkozy.

– Urządzenie pozwala na
obrazowanie ludzkiego ciała
z najwyższą dokładnością
i precyzją, ukazując wszelkie
zmiany chorobowe w organizmie. Aparat jest szczególnie przydatny w badaniach
mózgu i rdzenia kręgowego,
kręgosłupa, narządów jamy
brzusznej i miednicy, a także
w badaniach stawów – mówi
Michał Ekkert, prezes Zarządu Spółki Szpital w Knurowie.

Fot. ZDM
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Elektrośmieci zbierano od
maja do października. Specjalnie oznakowane punkty,
w których można było oddać
starą lodówkę, pralkę, telewizor (najstarszy miał 60 lat!),
telefon, itp., pojawiły się w
26 punktach miasta. W akcji
mogli więc wziąć udział mieszkańcy każdej z gliwickich dziel-

nic. Firma odbierająca elektrośmieci na zakończenie akcji
ufundowała 150 drzewek,
które zostały przekazane do
gliwickich szkół.
Dobra wiadomość dla spóźnialskich: kolejna akcja zbierania elektroodpadów ruszy
już na wiosnę. (mu)

......................................................

Zwłoki na DTŚ
Ciało mężczyzny z Zabrza znaleziono na terenie
budowy Drogowej Trasy Średnicowej. Zwłoki
odkrył w środę jeden z pracowników budowy.

Nina Drzewiecka

.

E

Fot. UM Gliwice

.

.

Ciało znajdowało się w studzience kanalizacyjnej. Pracownik, który je znalazł, powiadomił o zdarzeniu swojego kierowP A
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nika, a ten zaalarmował służby
ratunkowe. Policjanci ustalili,
że zmarły to 39-letni mieszkaniec Zabrza. Był pracownikiem
jednej z firm zatrudnionych przy
budowie Drogowej Trasy Średnicowej.
Oględziny nie wskazały na działanie osób trzecich. Przybyły na
miejsce zdarzenia prokurator
zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok. Trwa postępowanie
mające wyjaśnić okoliczności
śmierci. (mpp)

