
– To pierwszy taki ośro-
dek w Polsce – podkre-
śla Roman Kustosz, 
kierownik Pracowni 
Sztucznego Serca 
FRK. – Produkowane 
u nas pompy wspo-
magania serca są 
mniejsze i lżejsze 
od dotychczas 
stosowanych. Pa-
cjent będzie mógł 
z nimi swobod-
nie spacero-
wać, a nawet 
bezpiecznie 
opuścić szpi-
tal. To roz-

wiązanie, które 
nie było do tej pory 

stosowane w Europie – dodaje. 
W otwartym oficjalnie 7 maja za-
kładzie powstawać ma kilka pro-
tez serca tygodniowo. Urządzenie, 
które częściowo wszczepiane jest 
do ciała pacjenta, a częściowo za-
montowane na niewielkim wózku, 
stanowi ratunek dla pacjentów ze 
skrajnie niewydolnym sercem, za-
kwalifikowanych do transplantacji. 
Podtrzymuje chorego przy życiu 
w czasie oczekiwania na prze-
szczep i odciąża chory narząd, co 
w niektórych przypadkach daje 
szansę uniknięcia transplantacji. 
– Nie ma wątpliwości, że najlepsze 
jest ludzkie serce. Za dziesięć lat 
powiem to samo, ale nie zawsze 
ono jest. Wciąż nie mamy tylu daw-
ców, ile porównywalne z nami kra-

je. Cieszymy się więc, że komory 
tutaj stworzone ratują chorych – za-
znacza profesor Marian Zembala, 
dyrektor Śląskiego Centrum Cho-
rób Serca, w którym stosowane 
są wytwarzane przez FRK protezy. 
Pompy trafiają również do Instytutu 
Kardiologii w Warszawie. 
– Nigdy nie zastosowaliśmy innych 
pomp niż opracowane w Zabrzu. 
Teraz rozpoczynamy badania kli-
niczne nowej pompy. To wielki suk-
ces tego zespołu – mówi profesor 
Witold Rużyłło, dyrektor Instytutu 
Kardiologii.
Nowy zakład produkcji protez ser-
ca liczy dziewięć pomieszczeń 
i około 500 metrów kwadratowych 
powierzchni. Zamontowano tu 
system klimatyzacji i oczyszczania 

powietrza o szczególnym reżimie 
sanitarnym, a produkcja odbywa 
się przy zachowaniu najwyższych 
standardów jakości. Inwestycja 
kosztowała prawie 1,5 mln zł, 
z czego 570 tys. zł stanowiło unij-
ne dofinansowanie.

– Dzięki takim przedsięwzięciom 
jak tu, Zabrze rozpoznawalne jest 
w Polsce i Europie. Dziękuję za 
ogrom wysiłku i podejmowane 
od lat działania na rzecz chorych 
– podsumowuje prezydent Zabrza 
Małgorzata Mańka-Szulik. (hm)

W Zabrzu powstanie 
Centrum Zdrowia 
Kobiety i DzieckaChciałbyś zgłosić jakiś problem, 

interwencję, a może pochwałę? 
Czekamy na Twój telefon 

pod numerem 32 230-84-51

Telefoniczny Dyżur 
Redakcyjny

piątek 11.30 - 13.30
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W ubiegłym 
tygodniu swoje 

święto obchodzili 
zabrzańscy 

strażacy
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FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII URUCHOMIŁA 
PIERWSZY W POLSCE ZAKŁAD PRODUKCJI PROTEZ SERCA

Spełniło się marzenie profesora Zbigniewa Religi i setek pacjentów, których 
serca odmówiły posłuszeństwa. W zabrzańskiej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii 
ruszyła seryjna produkcja protez serca najnowszej generacji. Specjalistyczne pompy pozwalają pacjentom 
na bezpieczne oczekiwanie przeszczepu, a odciążając chory narząd, dają również szansę na jego regenerację.

PIERWSZY W POLSCE ZAKŁAD PRODUKCJI PROTEZ SERCAPIERWSZY W POLSCE ZAKŁAD PRODUKCJI PROTEZ SERCA

ZABRZAŃSKIE 
SERCA RATUJĄ 
ŻYCIE

Jedno z laboratoryjnych 
pomieszczeń
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Wstęgę przecina 
dr Jan Sarna,

szef FRK

nie było do tej pory 

ROMAN KUSTOSZ
kierownik Pracowni 
Sztucznego Serca FRK
Do produkcji protez serca musieliśmy 
stworzyć warunki zapewniające 
maksimum precyzji i czystości. 
To pierwszy taki ośrodek w Polsce.


