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Przez udo wszczepili
chorej zastawkę serca

SUKCES

Spektakle ze znakiem jakości
Dwa przedstawienia opolskiego teatru lalek - „Iwona, księżniczka Burgunda” i „O mniejszych braciszkach
św. Franciszka” - otrzymały atesty wysokiej jakości artystycznej. Te prestiżowe wyróżnienia firmuje Polski
Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów
Dzieci i Młodzieży (ASSITEJ), a przyznaje specjalna kapituła, w której zasiadają wybitni znawcy teatru.
- Cieszy nas bardzo takie docenienie naszej pracy mówi Krystian Kobyłka, dyrektor OTLiA. - Zwłaszcza
że konkurencja jest duża, bo w Polsce działa ponad 20
scen lalkowych.
Oba wyróżnione przedstawienia mają już na koncie
kilka innych znaczących nagród. Uroczyste wręczenie
MAK
atestów nastąpi 9 października w Warszawie.

MEDYCYNA. Ten rewelacyjny, bezoperacyjny zabieg lekarze z WCM przeprowadzili
jako pierwsi na Opolszczyźnie. 83-letnia pacjentka czuje się dobrze.
czoraj po znieczuleniu
ogólnym lekarze nakłuli tętnicę udową
pacjentki i poprzez naczynia
krwionośne wprowadzili zastawkę wprost do jej serca.
Wcześniej zastawka została złożona, żeby zmieściła się w cewniku, a po wszczepieniu uległa rozłożeniu jak parasolka.
Tzw. zabiegi przezskórnego
wszczepienia zastawki wymagają od lekarzy ogromnej
precyzji, doświadczenia i niezwykłych umiejętności manualnych. Na świecie są wykonywane od 2004 r., a w Polsce
od grudnia 2008 r. Do tej pory były zarezerwowane dla klinik. WCM w Opolu jako drugi ośrodek niekliniczny (po Rzeszowie) podjął się tego
wyzwania. Z sukcesem.

W

- Wraz z wydłużaniem się życia coraz więcej ludzi w podeszłym wieku cierpi na zwężenie zastawki aortalnej - tłumaczy dr n. med. Jacek
Kaperczak, ordynator oddziału kardiochirurgii WCM
w Opolu. - Ponieważ często
towarzyszy temu wiele innych chorób, jak np. niewydolność krążenia, oddechowa czy nerek, tradycyjna operacja kardiochirurgiczna wymagająca rozcięcia klatki piersiowej - byłaby u tych

INWESTYCJA

PAWEŁ STAUFFER

Nowy most będzie za trzy lata

Od lewej: dr Jerzy Sacha, dr Andrzej Wester (w środku) oraz dr Jacek Kaperczak. Z prawej zabieg obserwuje dr Iassen Michev z Mediolanu. - Macie bardzo dobry zespół lekarzy - ocenił gość z Mediolanu.
osób niemożliwa, obarczona bardzo wysokim ryzykiem
śmierci. Tymczasem taki zabieg to dla nich jedyny ratunek. Trzeba jednak zaznaczyć, że to nie jest procedura dla każdego pacjenta. Są
ścisłe medyczne kryteria.
Wczorajszy zabieg przeprowadzili: dr Jacek Kaperczak,
dr n. med. Andrzej Wester
(kardiolog inwazyjny, kierownik pracowni hemodynamiki),
Jerzy Sacha (kardiolog), Tade-

usz Perkowski (anestezjolog),
Grzegorz
Mainka
(echokardiografista) oraz zespół pielęgniarek. Nadzorował
go Iassen Michev z Mediolanu,
tzw. proctor, czyli lekarz z dużym doświadczeniem, wydelegowany przez firmę Medtronic,
producenta zastawek.
Wcześniej doktorzy Kaperczak, Wester, Mainka oraz
Radosław Gawroński przeszli szkolenie w Szwajcarii.
Medtronic musiał też wydać

WCM zgodę na takie zabiegi.
Jedna zastawka kosztuje
80 tys. zł. W tym roku Ministerstwo Zdrowia sfinansuje
tylko dwa takie zabiegi. - Istnieje jeszcze druga nieinwazyjna metoda - zaznacza dr
Andrzej Wester. - Polega
na wszczepieniu zastawki
poprzez nakłucie koniuszka
serca. Być może drugi zabieg
wykonamy w ten sposób.
MAŁGORZATA FEDOROWICZ
mfedorowicz@nto.pl - 77 44 32 576

Przeprawa łącząca Bierawę i Cisek ma być gotowa
w 2013 roku - zapowiadają urzędnicy ze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźle. Kilka dni temu spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które przeznaczy pieniądze na budowę mostu. - Szacowany koszt tej inwestycji to 33 miliony
złotych - informuje Adam Lecibil, rzecznik starostwa
w Kędzierzynie-Koźlu.
Istniejący drewniany most na Odrze jest w fatalnym
stanie technicznym. Drogowcy na bieżąco łatają w nim
dziury, ale nawierzchnia bardzo szybko ulega kolejnym
uszkodzeniom. Niedawno wprowadzono na moście zakaz wjazdu pojazdów o masie powyżej 2 ton. Ze względu na niestabilną konstrukcję nie mogą się po nim poruszać także piesi. Nowy most ma powstać 10 metrów
TOM
obok istniejącego.

KRONIKA POLICYJNA
NIEMODLIN > Gazem zaatakował staruszkę. Do rozboju doszło wczoraj po południu na ulicy Bohaterów Powstań Śląskich.
Do mieszkania 80-letniej
kobiety wszedł nieznany
mężczyzna i psiknął jej
w twarz gazem. Kobieta
upadła, a bandyta prze-

Opłaca się stawiać na innowacje

WAŻNE

KONKURS. Do 30 września można jeszcze wziąć udział w III edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2010”.
III edycja konkursu
Tcji rwa
„Krajowi Liderzy Innowai Rozwoju”, którego celem
jest m.in. identyfikowanie
i właściwa prezentacja przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.
Podmioty często nie mają
świadomości, że stosują
w swej działalności innowa-

cyjne i nowatorskie rozwiązania w postaci innowacji
marketingowych czy organizacyjnych. Organizowany już
po raz trzeci konkurs pozwala na zaprezentowanie podjętych i zrealizowanych działań
innowacyjnych i rozwojowych,
nie tylko o bardzo zaawansowanym charakterze. Udział

dla firm mikro, MŚP, gmin i organizacji jest bezpłatny
na wszystkich etapach konkursu.
Punktem odniesienia branym
pod uwagę przy ocenie realizowanych przedsięwzięć jest porównywanie działań podejmowanych przez podmioty

o tej samej wielkości i podobnym potencjale (np. firma mała z małą, a średnia ze średnią), stąd nie istnieje ryzyko
porównywania podmiotów,
które posiadają duże rozbieżności np. w sferze możliwości finansowania inwestycji.
Udział w konkursie pozwala na umocnienie wize-

szukał mieszkanie i zabrał dużą sumę pieniędzy
(ile - tego policja nie chce
powiedzieć). - Kobieta
jest w szoku, ale poza tym
nic jej się nie stało - mówi
Maciej Milewski, rzecznik
Komendy Wojewódzkiej
Policji w Opolu. Poszukiwania bandyty trwają. ARTI

runku podmiotu w regionie
oraz daje możliwość prezentacji na forum ogólnopolskim.
Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody, m.in.
w postaci pakietów oprogramowania.
Ankiety zgłoszeniowe należy wysyłać do 30.09.2010 r.

Firmy startujące w konkursie mogą uzyskać następujące tytuły i wyróżnienia:
Innowacyjna Firma, Innowacyjny Produkt, Innowacyjna Usługa, Innowacyjny
Projekt Unijny, Dynamicznie Rozwijająca się Firma,
Innowacyjna Gmina, Innowacyjna Organizacja.
Szczegóły: tel. 226213000,
www.liderzyinnowacji.pl.

