
ZABRZE. Od 
ubieg³ego tygodnia 
mieszkañcy Zabrza 
mog¹ korzystaæ 
z nowych pracowni 
diagnostycznych 
w Szpitalu Rejono-
wym w Zabrzu-Bisku-
picach. 

Badania endoskopowe, EEG 
oraz EKG wykonywane s¹ nie 
tylko przy wykorzystaniu nowo-
czesnego sprzêtu najwy¿szej 
jakoœci, ale równie¿ w kom-
fortowych dla pacjenta warun-
kach. Dotychczas pacjenci mu-
sieli szukaæ tego rodzaju badañ 
specjalistycznych w innych 
oœrodkach, poza Zabrzem.  

Kompleks diagnostyczny pow- 
sta³ w niewykorzystywanych 
pomieszczeniach, które wyre-
montowano i zaadaptowano do 
nowych potrzeb. W ramach pra-
cowni wykonywane s¹ badania 
endoskopowe, EKG i EEG. 

 – Ta inwestycja to kolejny krok 
na drodze sta³ego podnosze-
nia jakoœci us³ug medycznych 
œwiadczonych mieszkañcom Za-
brza. I z ca³¹ pewnoœci¹ pójd¹ 
za ni¹ kolejne – powiedzia³a 
podczas uroczystego otwarcia 
Ma³gorzata Mañka-Szulik, pre-
zydent miasta. 

Gabinet endoskopii dysponuje 

W zabrzańskim Szpitalu Rejonowym otwarto 
nowoczesne pracownie.

Bezbolesna 
diagnostyka

dwiema salami zabiegowymi 
– w jednej wykonywana jest 
diagnostyka górnego odcinka 
przewodu pokarmowego, w dru-
giej – kolonoskopia. Wszystkie 
badania kolonoskopowe wyko-
nywane s¹ w p³ytkim znieczule-
niu ogólnym, eliminuj¹cym ból 
oraz gwarantuj¹cym pacjentowi 
maksimum komfortu. 

Dziêki nowoczesnemu sprzê- 
towi, lekarz obserwuje badany 
obszar na du¿ym monitorze – 
pozwala to na bardzo dok³adn¹ 
diagnostykê. 

Sala posiada równie¿ aparaturê 
do pe³nego monitorowania za-
biegu – zainstalowane central-
nie kolumny, z których może 
być podawany tlen, defibrylator 
oraz urządzenie do hamowania 
krwawień.  
W pracowni wykonywane s¹ nie 
tylko badania diagnostyczne, 
ale tak¿e nieinwazyjne zabiegi 
gastroskopowe, takie jak usu-
wanie polipów jelita grubego 
czy inne zmiany w ¿o³¹dku i 
dwunastnicy.

Jak wyjaœnia W³odzimierz Po-
krzywnicki, ordynator I Od- 
dzia³u Wewnêtrznego Szpitala 
Rejonowego w Biskupicach, 
kierownik pracowni endosko-
pii, dziêki monitorowanej sali 
do wybudzeñ, badania bêd¹ 
mog³y byæ przeprowadzane rów-
nie¿ w trybie ambulatoryjnym. 

Do wyremontowanych i dobrze 
wyposa¿onych pomieszczeñ 
przeniesiono równie¿ pracow-
nie  elektroencefalografii i elek-
trokardiografii.

Nowoczesny kompleks diagno-
styczny powsta³ ze œrodków 
bud¿etu miasta.
- Dziêki przekszta³ceniu szpita-
la w spó³kê mo¿emy powa¿nie 
myœleæ o przysz³oœci naszej pla-
cówki, jej rozwoju i moderniza-
cji. Dziêki trosce w³adz miasta 
mo¿emy nie tylko inwestowaæ 
w infrastrukturê techniczn¹ 

szpitala, ale tak¿e w zakupy 
nowej aparatury medycznej 
– mówi Jan Wêgrzyn, dyrektor 
szpitala. 

Warto przypomnieæ, ¿e w tym 
roku zakoñczono modernizacjê 
oddzia³u ginekologiczno-po³o- 
¿niczego przy ul. Traugutta. 
Na finiszu znajduj¹ siê pra-
ce zwi¹zane z modernizacj¹ 
oddzia³u dla przewlekle cho-
rych przy ul Janika (ma byæ 
oddany 30 wrzeœnia), prze-
budowywane jest prosekto-
rium, zakupiono tak¿e sprzêt 
i aparaturê medyczn¹. 1 paŸ- 
dziernika rozpocznie siê remont 
pomieszczeñ przeznaczonych 
na potrzeby bloków operacyj-
nych i centralnej sterylizacji 
szpitala. Bêd¹ one gotowe na 
wiosnê przysz³ego roku.  
W tym roku na remonty wyko-
rzystane zostanie 10,5 mln 
z³otych,  które przyzna³a szpi-
talowi Rada Miasta. Szpital 
Rejonowy w Biskupicach pe³ni 
ca³odobowe dy¿ury medyczne. 
Rocznie izba przyjêæ przyjmu-
je oko³o 28 000 pacjentów, z 
czego prawie 10 000 trafia na 
szpitalne oddzia³y. 

Nina Drzewiecka
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Badania bêd¹ mog³y byæ przeprowadzane równie¿ w trybie 
ambulatoryjnym - mówi ordynator W³odzimierz Pokrzywnicki

Wstęgę przecina Jan Węgrzyn, dyrektor szpitala w Małgorza-
ty Mańki-Szulik, prezydent Zabrza. 

Wszêdzie tam, gdzie wy- 
stêpuj¹ skupiska ludzi, za-
chodzi potrzeba istnienia 
handlu. Choæ dzisiejszy han-
del przybiera czêsto formê 
spektaklu, który g³ównie 
ma s³u¿yæ do ordynarnego 
drenowania kieszeni, to na 
ca³e szczêœcie istniej¹ jesz-
cze takie miejsca jak gliwic-
ki Ryneczek. Ze wzglêdu na 
lokalizacjê i formê dzia³ania 
jest to handel w postaci czy-
stej i omal nie ska¿onej. 

W przeciwieñstwie do war-
szawskich histeryzuj¹cych 
kupców, gliwiccy kupcy 
sami sprawili sobie obiekt 
do prowadzenia dzia³alnoœci 
handlowej. Skorzystali z do-
godnej formy posiadania, 
jak¹ jest wspó³w³asnoœæ.

Niezale¿nie od mnogoœci 
hipermarketów, galerii i 
megamarketów, Biedronek, 
Stokrotek i ¯abek towar 
oferowany na Ryneczku nie-
przerwanie znajduje swoich 
zwolenników. W niewiel-
kich boksach sprzedawcy 
oferuj¹ towar najzdrowszy i 
najœwie¿szy z mo¿liwych. 

Z naturalnych wzglêdów 
kupcy otaczaj¹ siê tym to-
warem, z którym mi³o siê 
spêdza czas. Niezale¿nie 
jednak od jakoœci towaru, 
sam¹ atrakcj¹ jest niespo-
tykane gdzie indziej w Gliwi-
cach nagromadzenie kolo-
rów i zapachów wêdlin, ryb, 
warzyw i owoców. Czy to w 
sezonie czy poza sezonem 
po Ryneczku mo¿na chodziæ 
jak po galerii. Kupowanie 

GLIWICE. 
M³ody miesz-
kaniec Gliwic 
ukrad³ ze skle-
pu przy ul. 
Zwyciêstwa 
skarbonkê z 
datkami przezna-
czonymi na cel 
charytatywny. 

Moment kradzie¿y za- 
rejestrowa³y kamery 
sklepowego monitorin-
gu. Detektywi odtworzyli 
zabezpieczony  film i bez 
problemów rozpoznali 
20-letniego sprawcê. 
Mê¿czyzna zabra³ z po-
jemnika 1035 z³ – by³y 
to datki na rzecz rato-
wania  ¿ycia chorego 
dziecka. Pozbawionemu 
skrupu³ów z³odziejowi 
grozi kara 5 lat pozba-
wienia wolnoœci. 

Bez 
skrupułów

tam to nie tylko zaspokoje-
nie trywialnej potrzeby cia³a 
lecz tak¿e przyjemnoœæ dla 
oka. Satysfakcjê z zakupów 
wzmagaj¹ ciep³e relacje ze 
sprzedaj¹cymi, posiadaj¹cy- 
mi odczuwaln¹ wiedzê i pa-
nowanie nad oferowanym 
towarem. 
¯a³osnym przejawem wspó³- 
czesnoœci s¹ kasy fiskalne. 

Do ka¿dego, najnêdzniejszego 
ogórka czy garstki czereœni, 
dok³adany jest paragon - 
symbol fiskalnego szczêœcia 
i pomyœlnoœci. 
Co jakiœ czas wœród ogór-
ków, pomidorów i buraków 
dostrzec mo¿na ponurych 
urzêdników skarbowych, któ-
rzy z oddaniem dbaj¹ o stan 
kasy publicznej. 

Paradoks tego radosnego fi-
skalizmu pojawia siê z chwil¹ 
uœwiadomienia sobie, ¿e z ta-
kiej formy rozliczania siê z po-
datków zwolnieni s¹ lekarze i 
prawnicy a wiêc grupy zawo-
dowe o przychodach co naj-
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mniej nie gorszych od kup-
ców z gliwickiego Ryneczku. 
Zalet¹ wspó³czesnej tech-
nologii jest jednak minima-
lizacja. Niewielkie kasy nie 
przyæmiewaj¹ urody wysta-
wianych na Ryneczku towa-
rów. Nie przeszkadzaj¹ w 
toczeniu rozmów, handlo-
waniu i kupowaniu. Dra¿ni¹ 
jedynie zdrowy rozs¹dek. 

Wojciech Nurek
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