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Wraca nyska „naczyniówka”?
Są pieniądze i chętni, by leczyć
Krzysztof
Strauchmann
kstrauchmann@nto.pl

Zdrowie

NFZ zamierza przeznaczyć
na funkcjonowanie drugiego
oddziału naczyniowego 6 mln zł
rocznie. Uniwersytecki Szpital
Kliniczny w Opolu dostaje
na swój oddział 16 milionów
złotych. - Zaoferowana suma nie
zwala z nóg, ale chcemy przystąpić do konkursu. I nie dlatego, że
jest okres wyborczy. Taka jest
potrzeba – komentuje Norbert
Krajczy, dyrektor SP ZOZ w Nysie. – Nie powiem w tej chwili,
jak będzie skonstruowane nasze
zgłoszenie, bo może się okazać,
że ktoś inny też wystąpi i będzie
tańszy - dodaje.
Chirurgia naczyniowa zajmuje się operacyjnym lecze-
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Opolski NFZ ogłosił konkurs
na prowadzenie drugiego
w województwie oddziału
chirurgii naczyniowej. Swoją
ofertę przygotowuje szpital
w Nysie.

Robert Bryk (z prawej): Od 1 listopada mieszkańcy będą mieli
dostęp do chirurgii naczyniowej nie tylko w Opolu.
niem naczyń krwionośnych
głównie w miażdżycy, cukrzycy, zatorach płucnych, żylakach. Do 2016 roku taki oddział
już funkcjonował w Nysie i był
prowadzony przez prywatną
spółkę Polsko – Amerykańskie
Kliniki Serca. PAKS dostawało
kontrakt o rocznej wartości 1,2
mln zł, ale roczne koszty dzia-

łania oddziału szacował na ok.
10 mln zł. - Polsko Amerykańskie Kliniki Serca nie przystępują do konkursu NFZ ze
względu na obecny brak możliwości prowadzenia tego oddziału – mówi Bartosz Sadowski, prezes Zarządu American
Heart of Poland S.A. - Nowe
możliwości leczenia w zakresie

chirurgii naczyniowej ma
szanse stworzyć SP ZOZ w Nysie.
Drugi oddział naczyniówki
na Opolszczyźnie ma obejmować 6 powiatów od nyskiego
po strzelecki. Tak duży obszar
budzi wątpliwości dyrektora
nyskiego szpitala. - Z Krapkowic czy Strzelec karetka z pacjentem będzie jechała przez
Opole i czasem może do nas nie
dojechać – mówił Norbert Krajczy. - Będę musiał wystąpić
do NFZ z pytaniem, czy to nie
ulegnie pewnej korekcie.
Na poniedziałkowej konferencji prasowej w sprawie
wznowienia oddziału naczyniowego pojawiło się aż trzech
kandydatów PiS do Parlamentu. Politycy i dyrektor NFZ
tłumaczyli jednak, że ostatnia
decyzja nie ma nic wspólnego
z kampanią wyborczą.
- W tym nie ma żadnej magii
wyborczej, a wyłącznie wielka
służba i zrozumienie potrzeb
pacjentów – komentuje Violetta
Porowska, podkreślając że
w ostatnich 4 latach budżet
NFZ na Opolszczyźnie zwiększył się o pół miliarda złotych.
¹
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03
Chcą ratować stary
kanał, który znika
na naszych oczach
Pomysł

Tomasz Kapica
tkapica@nto.pl

Unikatowy na skalę europejską Kanał Kłodnicki zarasta,
a fragmenty zabytkowych
śluz niszczeją. Mieszkańcy
chcą to zmienić.
Powstał ponad 200 lat temu.
Poprzedziło to odnalezienie na
Śląsku potężnych pokładów
węgla, który miał być transportowany drogą wodną do środkowych Niemczech. Kanał
Kłodnicki prowadził z Zabrza
do Kłodnicy (dziś osiedle
Kędzierzyna-Koźla),
gdzie
wpadał do Odry. Liczącą prawie 50 metrów różnicę poziomów pomiędzy Gliwicami
a Koźlem, barki pokonywały
za pomocą 18 śluz.
Na znaczeniu stracił po wybudowaniu Kanału Gliwickiego
w latach 30. ubiegłego wieku.
Na terenie Kędzierzyna-Koźla
wciąż zachował się spory odcinek tej unikatowej na skalę Europy drogi wodnej i pozostałości infrastruktury służącej
do żeglugi. Niedawno powstała
społeczna Inicjatywa Na Rzecz

Ochrony Reliktów Kanału
Kłodnickiego. Jej przedstawiciele alarmują, że to ostatni
dzwonek, by cokolwiek uratować. W sprawę zaangażował się
m.in. znany opolski społecznik
Bronisław Piróg. - Niestety, budowa obwodnicy KędzierzynaKoźla spowodowała zasypanie
największej śluzy i praktyczne
zasypanie dużej części kanału.
Warto jednak ratować śluzę
w Kłodnicy - przekonuje Piróg.
- Nurt rzeki Kłodnicy wypłukuje podstawę tej śluzy. Udało
się tym problemem zainteresować przewodniczącego Rady
Miasta Ireneusza Wiśniewskiego. Rozmawiałem też z prezydent Sabiną Nowosielską. Mam
nadzieję, że to co pozostało
z Kanału Kłodnickiego doczeka
się wreszcie należnego zainteresowania i zadbania.
Władze miasta miały ponad
10 lat temu pomysł na odrestaurowanie części kanału
i przeznaczenie go do celów turystycznych. Nic z tego jednak
nie wyszło. Podobne kanały
w Holandii i Irlandii odrestaurowano i zrobiono z nich atrakcje turystyczne.
¹
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Świadomość twoją tarczą. Daj sobie pomóc
To nie są wcale rzadkie sytuacje – przemoc ze strony
najbliższych, zaciskająca się
pętla zadłużenia z szybkich
pożyczek, bezczelne oszustwa „na wnuczka”, niemożność utrzymania rodziny, gdy
nie wpłynęła kolejna rata alimentów... I to rosnące poczucie osamotnienia i bezsilności, gdy nie wiadomo, gdzie
szukać pomocy. Tak jednak
być nie musi. Jest wiele sposobów, by uzyskać wsparcie
– profesjonalne i nieodpłatne
– o czym w całym kraju przekonywać będą eksperci akcji
„Świadomość Twoją tarczą”,
promującej Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Pomoc prawna i psychologiczna w trudnej sytuacji
życiowej kojarzy się wielu wyłącznie z dużymi wydatkami.
Ponadto w małych miejscowościach dostęp do niej bywa
utrudniony. Odpowiedzią na
palącą potrzebę udzielenia
wsparcia osobom, które pad-

ły ofiarą przestępstw jest powstała w tym roku Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem. W jej ramach
działa już pięćdziesiąt jeden
Okręgowych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, które pod swoją pieczą
mają kolejne dwieście osiemdziesiąt trzy Lokalne Punkty.
Wszystkie one prowadzone są przez wyspecjalizowane organizacje pozarządowe,
a ich znacząca liczba sprawia,
że pomoc można uzyskać
w większości powiatów w Polsce. Ponadto, w każdym punkcie 7 dni w tygodniu, działa całodobowy telefon dyżurny.
Specjaliści
dyżurujący
w punktach – prawnicy, psychologowie, terapeuci, są do
dyspozycji wszystkich, którzy
doświadczyli
przestępstwa
lub znają kogoś, kto znalazł
się w podobnej sytuacji. Co
ważne, opieka obejmuje nie
tylko osoby pokrzywdzone
oraz świadków, ale też członków ich rodzin i to bez względu na rodzaj przestępstwa. Na

spotkanie z ekspertem można
umówić się telefonicznie, ale
można też po prostu przyjść
do wybranego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Na co konkretnie może
liczyć osoba, która zgłosi się
do punktu? Prawnicy dyżurujący w punkcie pomogą w napisaniu pisma czy w przygotowaniu i złożeniu wniosku,
przeprowadzą analizę dokumentacji prawnej albo zorganizują mediacje. Wsparciem
psychologicznym zajmują się
specjaliści, mający ogromne
doświadczenie w kontaktach
z pokrzywdzonymi i członkami
ich rodziny.
Ale Punkty Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
to również wsparcie materialne, w postaci na przykład bonów żywnościowych, zakupu
odzieży czy pokrycia kosztów
opieki nad dzieckiem w żłobku,
klubie czy opłacenie zaległego
czynszu i dopłaty do rachunków za media. Gdy zajdzie taka

potrzeba, pracownicy punktu
pomogą znaleźć tłumacza,
a nawet bezpieczne schronienie.
– Zakres możliwej pomocy w ramach programu
realizowanego przez Fundusz
Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy
Postpenitencjarnej,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, jest
naprawdę imponujący. Teraz
musimy dotrzeć z informacją
o nim do jak największej grupy
osób – podkreślają organizatorzy akcji „Świadomość Twoją
tarczą”, którzy na terenie całego kraju informować będą
o możliwościach uzyskania
nieodpłatnej fachowej pomocy.
W mobilnym punkcie
informacyjno-promocyjnym
przemierzą całą Polskę, aby
dotrzeć
do
mieszkańców
mniejszych ośrodków. Pojawią
się w wielu powiatach, będą
wskazywać wszystkim zainteresowanym najbliższe Punkty
Pomocy Pokrzywdzonym, ale
też na miejscu podpowiedzą,

jaka forma pomocy będzie
najlepsza w konkretnym przypadku. Istotną częścią przedsięwzięcia jest akcja edukacyjna, która ma pomóc podnieść
świadomość prawną Polaków,
szczególnie w zakresie najpowszechniejszych i najbardziej uciążliwych przestępstw,

takich jak uchylanie się od
płacenia alimentów, przemoc
domowa czy nielegalne praktyki pożyczkowe. Eksperci akcji
swoją wiedzą dzielić się będą
osobiście, ale również przy pomocy serii poradników, dystrybuowanych w czasie spotkań
w całym kraju.
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