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F#ffiK&ffiP&ffiK$ffi Ludzie z chorym sercem czekalqw kolejkach na st6t
operacyjnynawet rok

Nie ma kasy,
Tnie ma zabiegow

Ewa Kutryriska
e.kunynska@gcnowiny,pl

JesteSmy na ostatnim miejscu w kraju
pod wzglgdem wykonywanych angiopla-
stlk To zabiegi ratuj4ce iycie chorym na
serce.

Stanislau Kozlowski z Wolki trtowskiei
jest po dw6ch zawalach. W Srodg ni oddzial
le kardiologiiw Szpitalu Wojew6dzkim nr 2
lekarze wykonali u niego zabieg angiopla-
sryki: - Pierwszy miatem jeszcze w sierpniu.
tuZ po zawale. Na drugi czekaiem 28 dni.
Czujg sig dobrze, mam Swietn4 opiekg. Bo-
jg sig my6le6, co by bylo, gdybyn nie trafil na
st6l operaryjny - m6wi 73 - latek.

Potrzeba wiqcej pieniqdzy

W kolejce na zabieg koronarografii ser-
cowcy czekaj4 w Rzeszowie nawet rok. Na
zabiegi planowe zapisanych jest w Rzeszo-
wie ok. 400 os6b. Podobnie jest w przemy-
skim szpitalu. To spowodowalo,2e w rankin-
gu tygodnika,,Newsweek" wyl4dowaliSmy
na ostatnim miejscu pod wzglgdem wykony-
wanych angioplastyk.

- Tiafia do nas coraz wigcej zawalorvc6w.
Pacjent6w przybyva, a pienigdzy nalecze-
nie nie - tlmac,ry powody oczekiwania w
kolejkach na zabiegi Janusz Solarz, dyrektor
SW nr 2 w Rzeszowie. Szef szprtalaprzyzna-
je, 2e pracownia hemodynamiki jest w stanie
wykonad wigcej zabieg6w. - Potrzebujemy
jednak dodatkowych pienigdzy. Bez tego
musimy ograniczai zabiegi planowe. Je6li
jednak trafia do nas kto5 w stanie zagroie-
niazycia, to nie czeka - zasrrzega J. Solarz.

Gonimy inne oSrodki
Zdaniem ?iotra Latawca. dwektora od-

dzialu Narodoweso Funduszu Zdrowia w
Rzeszowie. zamy[amy ranking. ho angio-
plastykg czy koronarografig zaczgto u nas
wykonlnvad p62niej inz w innych o6rodkach:
- Jednak tych zabieg6w wykonuje sig w Prze-

my6lu i Rzeszowie coraz wigcej. JeZeli bg-
dzie ich przybywa6w takim tempielak obec-
nie, to w ci4gu kilka latznajdziemy sig przy-
najmniej w polowie rankingu.

Liczbg wykonywanych angioplasSk
zwigkszy zapewne dodatkowe t62ko zabie-
gowe, kt6re ma trafid do pracowni hemody-
namiki w Rzeszowie. Sy'tuacjg poprawily
takze calodobowe d@ry obu pracowni. *

WOJCIECH ZATWAflNI{X

Stanislaw Kozlow
ski na zabieg w pra
cowni hano$na
miki czekal 28 dni.
lliekt6ray pacjenci
czekajq w koleice
nawet rok, 0 termi
nie przyiqcia decy
duie stan zdrowia.


