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Urządzenie o nazwie DIERS (do bezinwa-
zyjnego badania wad postawy) kupione zosta-
ło w 2018 roku z budżetu obywatelskiego i 
dostarczone do Bielskiego Szkolnego Ośrod-
ka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej. 
Zapłacono za niego prawie ćwierć miliona zło-
tych i były to dobrze wydane pieniądze. Dzi-
siaj wiadomo już, że dzięki temu od września 
wspomnianego roku do kwietnia roku 2020 
zdołano przebadać już ponad tysiąc siedem-
set uczniów bielskich szkół i przedszkoli, któ-
rzy z racji wad postawy znaleźli się w progra-
mie ćwiczeń korekcyjnych. Do obsługi urzą-
dzenia przeszkolono też piętnastu nauczycieli.

Program został wstrzymany w momencie 
ogłoszenia stanu pandemii, podobnie jak za-
jęcia pozalekcyjne z gimnastyki korekcyjnej. 
Być może teraz, w styczniu 2021 roku, się to 
zmieni, o co zabiega m.in. bielski radny Ja-

nusz Buzek. - Skoro mogą odbywać się zaję-
cia z języków obcych, religii, to dlaczego nie 
z gimnastyki korekcyjnej, która jest niezwy-
kle istotna dla poprawy wad postawy naszych 
najmłodszych mieszkańców - uważa radny.

Z takim rozumieniem sprawy polemizuje 
jednak wiceprezydent Piotr Kucia, który tłu-
maczy, że zajęcia gimnastyczne, chociaż pro-
wadzone w małych grupach, wymagają bez-
pośredniego kontaktu nauczyciela z dziec-
kiem, inaczej niż ma to miejsce na innych do-
datkowych zajęciach pozalekcyjnych.

Jest jednak nadzieja, jak twierdzi wi-
ceprezydent, że już w styczniu gimnasty-
ka korekcyjna powróci. - Sytuacja w szko-
łach i przedszkolach się poprawia i jeśli bę-
dzie tak dalej, w porozumieniu z dyrektora-
mi szkół i przedszkoli zajęcia zostaną przy-
wrócone - twierdzi Piotr Kucia. (kj)

Nowoczesny 
aparat RTG z ra-
mieniem C firmy 
Siemens trafił do 
pracowni elektro-
kardiografi i i elek-
trofi zjologii, gdzie 
wykonuje się m.in. 
zabiegi ablacji. - To 
nowa pracownia. 
Aparat angiogra-
ficzny służący do 
obrazowania me-
dycznego, który się 
tam znajdował, był 
już mocno wysłu-
żony - mówi Łu-
kasz Matlakiewicz, 
zastępca dyrekto-
ra ds. administra-
cyjno-technicznych. Sprzęt 
kosztował prawie 800 ty-
sięcy złotych. Resort zdro-
wia dofi nansował inwesty-
cję kwotą ponad 744 tysię-
cy złotych. - Nasza placów-

ka dała na ten cel prawie 
60 tysięcy - dodaje zastęp-
ca dyrektora.

Z kolei 240 tysięcy zło-
tych dofinansowania szpi-
tal otrzymał na zakup USG. 

Aparat kosztował 250 tysię-
cy złotych. - Korzystać będą 
z niego pacjenci leczeni w 
naszej poradni kardiologicz-
nej - przybliża Łukasz Matla-
kiewicz. (mk)

P andemia sprawiła, 
że niektórzy doro-
śli pacjenci cierpią-

cy na groźne, przewlekłe 
choroby, unikają porad czy 
zabiegów w specjalistycz-
nych placówkach medycz-
nych, bojąc się zakażenia. 
Podobne przypadki dotyczą 
również małych pacjentów, 
których rodzice lub opieku-
nowie z obawy przed ko-
ronawirusem rezygnują z 
wizyty w Szpitalu Pedia-
trycznym w Bielsku-Bia-
łej. - Pandemia i wynika-
jące z niej obawy to nieje-
dyny powód rezygnowania 
z pomocy specjalistycznej 
opieki medycznej przez ro-
dziców czy opiekunów dzie-
ci lub zwlekania przez nich 
z szukaniem takiej pomocy. 

Jednak bez względu na mo-
tywy, tego typu zachowanie 
to błąd, obarczony dużym 
ryzykiem i groźnymi konse-
kwencjami. Przecież dzie-
ci także cierpią na groźne, 
przewlekłe choroby, które 
mogą ulec zaostrzeniu w 
przypadku braku fachowej 
opieki medycznej. Z wizytą 
w naszym szpitalu nie nale-
ży także zwlekać w sytuacji 
nagłego pojawienia się ja-
kiś niepokojących, poważ-
nych objawów lub w przy-
padku urazu, którym powi-
nien zająć się lekarz. Jako 
przykład powiem coś z wła-
snego doświadczenia leka-
rza chirurga. Zdarza się, 
że muszę usuwać jakiś na-
rząd, bo nie ma już innej 
możliwości, ale jednocze-

śnie wiem, że gdyby pacjent 
trafi ł do nas kilka dni wcze-
śniej, ten narząd dałoby się 
uratować. Widząc więc po-
ważne objawy wskazujące 
na istotne zagrożenie zdro-
wia dziecka, nie czekajmy z 
szukaniem pomocy medycz-
nej, bojąc się zakażenia ko-
ronawirusem, bo taka po-
moc i tak będzie potrzebna, 

a w tej sytuacji im później, 
tym gorzej. Apeluję o takie 
zachowania tym bardziej, 

Nowy sprzęt w „Wojewódzkim”

Na problemy
sercowe
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Do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej trafi ł sprzęt za ponad milion złotych. 
To aparat RTG umożliwiający zabiegi z zakresu chirurgii naczyniowej oraz USG 
z możliwością wykonania echa serca.

Lekarze pediatryka apelują  Potem może być za późno

Nie rezygnuj
z leczenia dziecka!
Obawa przed koronawirusem sprawia, że część rodziców unika wizyty w Szpitalu 
Pediatrycznym lub długo z nią zwleka, choć stan zdrowia ich dzieci ewidentnie wy-
maga kontaktu z lekarzem specjalistą. - Takie zachowanie może mieć bardzo poważ-
ne konsekwencje - mówią w szpitalu po ostatnich doświadczeniach.
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- Zdarza się, że muszę usuwać jakiś narząd, bo 
nie ma już innej możliwości, ale jednocześnie 
wiem, że gdyby pacjent trafi ł do nas kilka dni 

wcześniej, ten narząd dałoby się uratować.

dzenia do badania wad postawy u dzieci.

że wprowadzony w naszym 
szpitalu system zabezpie-
czeń zminimalizował ryzy-
ko zakażenia - mówi lek. 

med. Mirosław Harężlak, 
ordynator Oddziału Chi-
rurgii Dziecięcej oraz za-
stępca dyrektora Szpitala 
Pediatrycznego do spraw 
lecznictwa.

Wyjaśnia, że wspo-
mniany system zabezpie-
czeń składa się z kilku ele-
mentów. Po pierwsze, jeże-
li do szpitala trafi a dziecko 
z objawami infekcji gór-
nych dróg oddechowych, 
kierowane jest do izolatki 
i ma wykonywany szybki 
test antygenowy. W przy-
padku wyniku dodatnie-

go sprawa jest jasna, nato-
miast w przypadku wyni-
ku ujemnego chore dziec-
ko trafi a do specjalnie wy-

dzielonej, obserwacyj-
no-zakaźnej części szpita-
la, gdzie nadal jest izolo-
wane od innych pacjentów 
i gdzie oczekuje na wynik 
testu PCR, który jest do-
kładniejszy niż test antyge-
nowy. Dopiero gdy ten ko-
lejny test również da wynik 
negatywny, mały pacjent 
jest kierowany na konkret-
ny oddział. Po drugie, testy 
PCR wykonuje się również 
innym pacjentom przyjmo-
wanym do szpitala - dzie-
je się tak w przypadkach 
uzasadnionych klinicznie 

oraz gdy był kontakt z oso-
bą zakażoną. Po trzecie, 
każdy rodzic lub opiekun 
zgłaszający się do szpitala 
z dzieckiem wypełnia an-
kietę, w której informuje 
nie tylko o objawach za-
obserwowanych u dziec-
ka, ale także o jego możli-
wym kontakcie z osobą za-
każoną Covid-19. Wresz-
cie, po czwarte, personel 
szpitala ma i stosuje środ-
ki chroniące przed zakaże-
niem. - Wprowadzone za-
bezpieczenia oczywiście 
nie eliminują ryzyka zaka-
żenia do zera, ale znacząco 
je minimalizują. Z pewno-
ścią więc obawa przed ko-
ronawirusem nie powin-
na powstrzymywać rodzi-
ców i opiekunów małych 
pacjentów od odwiedzin w 
naszym szpitalu wówczas, 
gdy stan zdrowia dziecka 
jasno wskazuje, że potrzeb-
na jest specjalistyczna po-
moc medyczna - podkreśla 
Mirosław Harężlak. (mk)


