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kardiochirurgii
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z doktorem
Potrzechlatachod wybuchuaferykorupcyjnej
G.
znÓwbędąprzeszczepy
w SzpitaluMsWiAprzyul.Wotoskiej
chirursiczne
naczyńwieńcowych
serca.JuŻruszyĘoperacje
zastawek
i wszczepianie
ędziemywykonywać
tansplantacje serca
- zapowiada prof.
Kazimierz Suwalski,
p.o.kierownikKliniki
szpitala
IGrdiochirurgii
MSWiA przy ul. Woloskiej.
- Potrzebujemy jednak czasu,
aĘ-znów zaistrieć w świado.
mościzarówno pacjentów jak i
lekarzy. Wańo, bo ten szpital
ma swoje tradycje - dodaje.
Klinika kardiochirurgii była
nieczynna od trzech lat, kiedy
pod zarzutem korupcji został
aresztolvany lelęrz Mirosław
G. Po tym wydarzeniu liczba
wykonywarrych przeszczepów
serca ze 1Jo rocznie spadłado
ok. 7o w całej Polsce. Tpko w
Szpitalu MSWń dr G. każdego

roku przeszczepiał ok 4o serc.
Ponownego uruchomienia oddziah podjęli sĘ teraz kardio.
df rurdzy ze stolicy i zlGakow"a
Dwódt lekarzy jest obecrrie w
rakcie specjalizaĄL - Ęroaadzillśmy doświadczony zespoł
chin:Ęól', aneste{ologówipielęgniarek - mówiprof. Suw-alski
Jednak - jak dowiedziellśmy
się nieofi dalnie - zarząd lecznicymyśliteżo Ściągnięciukardio-.
chirurga Mirosława G. z powrotem do k]inikl Najwcześniejw
przyszlym roku Nie ciąząjuz na
nim zazuty, m"in w sprawie zabójstwa pacjenta. Prokuratura
po tzechlatach śledztwaumo.
ryyla pod koniec paŹdziernika
więlszość wątków korupcyjnych w sprawie lekarza - Jesteśmyz nim w stalym kontakcie.

Tż*świetrtychkardiochirurgów
jest w Polsce niewielu, to prawdziwy wirhroz przeszczepów usł5ruze|iśmy
w placówce.
Powrotu znanego lekarza
drcą talae padenci zgromadzr.ni wokoł Stowarzyszenia Prze.
szczepionyÓ Serc' Wielu z niclt
osobiście operował dr G. Wystosowali oni list do dyrekcji z
prośbąo ściągnięciebyłegoordynatora do Szpitala MSWiA
Ęrrekcja placówki zapewnia, żeobecny zespołjuż teraz
jest przygotowany do przeszczepiania serc. - DuŹym problemem jest nadal pozyskiwańe dawców - tłumaczy lek
med.
Iftzysztof
Wróbel'
zastępca kierownika klinikl
Na razie lekarze skupiają Ę
na operacjach naczyń wieńco-

*W onowei"k|inicekardiochilurgiiodbyło
się iuż70 zabiegÓw
wydl wad wrodzonych i nabytych serca oraz leczeniu zaburzeńry- userca. - Mamycoraz więcej pacjentów, rośnie
liczba zabiegów - dodaje lek.
med. I(rzysztof Wróbel.
W przyszlym roku szpital
uruchotni nowy blok operacfi ny' dzięki czemu liczba operacji
wzrośnie nawet dwulgofuiie.
W nowej klinice kardiochirurgii sąłącznie zł łóżftaiblok

operacyjny z dwoma salami.
Chorzy mogą korzystać też z
pododdziafu anestezjologii i
intensyvmej terapii z sześcio.
ma monitorowan;mi stanowiskami. Jest też izolatka dla pa.
cjentów wymagającydr nadzoruepidemiologicmego.
W szpitalu dziala również
poradnia kardiochirurgiczna,
wktórej lekarze kwalifikują pacjentówdozabiegów.r

