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Rusza budowa
Cognitarium

Piją, jadą, zabijają

Politechnika
Koszalińska otrzymała dotację
celową z Ministerstwa
Edukacji i Nauki w wysokości 39.500.000 zł na dofinansowanie inwestycji pn.
„Budowa Centrum Wiedzy
Cognitarium”. Projekt zrealizuje pracownia z Katowic.
strona
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Nieletni wandale

9 i 10 lipca doszło do
dewastacji na terenie Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej. Ofiarą wandali była
zabytkowa
lokomotywa.
Sprawcami okazali się ośmioletni chłopcy. Sprawa
trafi do sądu dla nieletnich.
strona
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Odkrywcy
ze Szczecina

„Denkmal” – po niemiecku „pomnik” i „Pomorze”
– miejsce, gdzie działają.
Początkowo planowali zająć
się pomnikami ofiar I wojny światowej (tzw. Kriegerdenkmal) i nieczynnymi
cmentarzami, i miejscami
pamięci. Okazało się, że jest
większa potrzeba działania
w zakresie ocalenia pamięci
historycznej.
Fot. Magda Pater
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Upał groźny dla
najmniejszych

Gorące dni, choć wielu
cieszą, bo są cechą rozpoznawczą udanych wakacji,
to jednak nie każdemu służą. O ile dorośli są bardziej
odporni na nagłe zmiany
temperatury, szczęścia tego
nie mają dzieci, których
ciała są niezwykle podatne na tego typu wahania.
Mniejszą
wytrzymałość
podczas upału można zaobserwować także u zwierząt
– a zwłaszcza u psów. Co
Obecnie placówka szuka więc robić, kiedy w domu
m.in. pielęgniarki/pielęg- mamy i dziecko, i psa?
niarza,
położnej/położstrona
nego, lekarza specjalisty
w dziedzinie chirurgii naczyniowej,
pielęgniarki/ Turystyka, ale jaka?
pielęgniarza do PododdziaRuch turystyczny w czału Chirurgii Stomatologiczsie obecnych wakacji przenej. Szczegółowe informażywa renesans po okresie
cje są dostępne na stronie
pandemii. Część krajów otinternetowej:
www.swk.
wiera się na gości, a Polacy
med.pl/oferty-pracy.html.
ruszyli na ich podbój. TySzpital zapewnia, że trwają
siące ludzi wybiera też tuintensywne poszukiwania
rystykę wewnątrzkrajową.
lekarzy i pielęgniarek. Ich
Większość rezerwacji końliczba, konieczna dla praczy się jednak we wrześniu,
widłowego funkcjonowaz obawy na możliwość ponia danego oddziału, jest
wrotu ograniczeń.
określona przez Narodowy
strona
Fundusz Zdrowia.
(ejm)

Wypadki spowodowane jazdą na podwójnym gazie to już niemal codzienność. A coraz
częściej jest to jazda na gazie potrójnym, bo kierowca ma we krwi także inne niż alkohol środki odurzające, czyli narkotyki. Czy kolejne śmierci przekonają użytkowników
dróg, żeby nie wsiadać za kierownicę?
Więcej na stronie 3

Problemy w pracy dwóch oddziałów koszalińskiego szpitala

Braki kadrowe, głównie
wśród pielęgniarek, to powód ograniczenia funkcjonowania dwóch oddziałów
Szpitala Wojewódzkiego.
Praca oddziału chirurgii
naczyniowej została czasowo zawieszona, a oddział
kardiologii do końca lipca
będzie przyjmował tylko
pacjentów wymagających
pilnej interwencji.

Problemy z pozyskaniem
zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek ma wiele polskich
szpitali, m.in. w Kaliszu,
w Łomży, w Pucku, w Zamościu. Nasiliły się one
wraz z protestami pielęg-

niarek i położnych, które
od kilku lat domagają się
podwyżek
wynagrodzeń
i lepszych warunków pracy.
Zaznaczają, że rośnie średni
wiek pielęgniarki, co sprawia, że coraz więcej z nich
odchodzi na emeryturę,
a chętnych na ich miejsce
brak.
Podobnie jest z lekarzami,
z których ok. 20 proc. przekracza wiek emerytalny,
czyli 65. rok życia. Niektórzy pracują mimo przejścia
na emeryturę. Inni, którzy
nawet chcieliby nadal pracować i leczyć, poddają się
pod wpływem nowoczesnych technologii, takich

jak wypisanie e-recepty czy
e-skierowania. Młodsi wyjeżdżają do innych krajów,
gdzie mogą więcej zarobić.
Tak samo robią młode pielęgniarki i położne.
Innym problemem są
trudności w dostaniu się
na konkretne specjalizacje
lekarskie lub brak chętnych
na nie, np. na neurologię.
Ze statystyk Naczelnej
Izby Lekarskiej wynika, że
mamy w kraju tylko 15 tys.
pediatrów, 4,5 tys. neurologów i 29 tys. internistów.
Obecnie trwa sezon urlopowy, co także wpływa na
zmniejszenie obsady kadry
medycznej. Z powodu nie-

wystarczającej liczby personelu medycznego Szpital
Wojewódzki musiał czasowo zawiesić działalność
oddziału chirurgii naczyniowej i ograniczyć pracę
oddziału kardiologicznego.
– Pacjenci mogą skorzystać z przyszpitalnej
poradni chirurgii naczyniowej – informuje Marzena
Sutryk, rzecznik prasowy
Szpitala Wojewódzkiego.
– Natomiast pacjenci kardiologiczni, którzy mieli
zostać przyjęci na planowe
zabiegi, muszą poczekać,
bo część z tych zabiegów
została przełożona na późniejsze terminy.
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