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Zaden szpital z naszego regio4u nie chce
przyiqf aparatu ratuj4cego iycie chorym
na serce. Thafi on najprawdopodobniej
na Ukraing.

ffi troOzi o koronarograf, aparat niezbgd-
Wny w pracowniach hemodynamiki.
gdzie ratuje sig zycie chorym po zawalach
serca lub nimi zagro2onych. Sprzgt chc4
pr zekaza( F r ancuzi. Je dn ak iaden szpital z
_regionu n1e.zd.ec.y!9wql sig go przyjq| O
sprawre prsaly Juz Nowlny.

Pojedzie na Ukrainq
- Jest to dla mnie zupelnie niezrozumia-

le. Przeciez na zabiegi wykonyrrane przy
uzyciu koronarografoiv cz'eka iig w regio'-
nie nawet rok - diiwisig Marcin bvUowiti,
kt6ry po zmarlym eurodeputowariym Fili-
pie Adwencie kontynuuje akcjg sprowa-
dzania sprzgtu medycznego.

Darczyricy s4 coraz bardziej przekonani
do tego. by koronarograf przekazac na
Ukraing. - Tam chgtnych nie brakuje. Nie
moZemy czeka( w nieskbiczonoS6 - m6wi
Dybowski.

Po naszych publikacjach sprzgl.em zain-
teresowal sig Janusz Solarz. dyrektor Szpi-
tala Wojew6dzkiego nr 2 w Rzeszowie.
Sprzgtu jednak ostatecznie nie weZmie -
Okazalo sig, 2e to wzqdzenie 10letnie.
Zdaniem fachowc6w, po takim czasie ko-
ronarograf jest ju2 nadmiernie wyeksplo.

Konrad Zbrocki oF
sluguje koronaro-
graf dzidajqcy w
rzeszowskim SzpF
talu Wojew6dzkh
nt 2. Dyrekcja szpi-
tala nie zdecydo-
wala sig prryiSf
aparaiu z Francii,
bo uznala, ie iest
za stary.

atowany. Chcieli6rny sprawdzid stan urz4-
dzenia na miejscu. Jednak nie otrz1mali-
Smy od darczyric6w adresu francuskiego
szpitala - tlumaczy Solarz.

Sercowcy czekajq w kolejkach
Zadaniem Krzysztofa Witko, jednego

z organizalor6w akcji sprowadzania
sprzgtu, koronarograf, cho6 u2ywany,
moZe nadal sluiyi pacjentom. - Warto6i
wz4dzenia oszacowano na 3 mln zl.
Aparat jest w dobrym stanie - zapewnia
Witko.

Na Podkarpaciu dzialajq rylko dwa ko-
ronarograft - w Rzeszowie i Przemyslu. W
kolejkach na zabiegi czeka kilkaset os6b.
Niekt6rzy doczekaj4 sig ich dopiero za
roK. s


