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Winien jest „system”, czy raczej ludzie?

Niezdrowe chorowanie

Nie po raz pierwszy
sprawdza się stare porzekadło, że aby chorować,
trzeba mieć końskie zdrowie! Dowodzą tego choćby
aż trzy przypadki, które w
przeciągu ostatnich kilku
tygodni przytraﬁły się tylko jednej z zabrzańskich
rodzin.

Wiekowy senior rodu (nazwisko do wiadomości redakcji) wychodząc niedawno
ze szpitala otrzymał receptę,
której mimo wysiłków jego
bliskich nie udało się zrealizować w żadnej z kilku odwiedzanych aptek. - Takich
druków nie stosuje się już od
ponad pół roku – usłyszała
córka chorego w aptece przy
ul. Reymonta. – Obowiązujące od kwietnia formularze
mają numery zaczynające się
od „2” i posiadają trzy kody
kreskowe, a ten rozpoczyna się
od „1” i ma pojedynczy kod.
W aptece Dbam o Zdrowie
(ul. Wolności 319) dodatkowo zwrócono uwagę na niewłaściwie podaną dawkę leku
i wypisane dwoma charakterami pisma i różnymi kolorami długopisów dane pacjenta
i nazwę lekarstwa. – To może
rodzić podejrzenie, że ktoś

sam sobie ten lek wypisał na
„czystej” recepcie – tłumaczyła zdumionej kobiecie farmaceutka. Podobne uwagi mieli
aptekarze gliwiccy, co dobrze
świadczy o kompetencjach
personelu tych placówek. W
ostateczności trzeba było wrócić do szpitala, by receptę wypisać na nowo.
Tydzień później wnuk naszego bohatera (mieszkaniec Gliwic, pracownik zabrzańskiej ﬁrmy) udał się do
przychodni, trapiony przez
gorączkę i uporczywy kaszel. Lekarz wprawdzie ewidentnie potwierdził chorobę,
jednak mężczyzna nie dostał
zwolnienia, bo nie znał NIP-u
zakładu pracy. Chory przyjechał więc do Zabrza, gdzie
przepracował cały dzień.
Nazajutrz, gdy zjawił się w
rejestracji z żądanym numerem, okazało się, że zwolnienie wypisane jest od…
poniedziałku, czyli również
na dzień, który przepracował. Gdy w środę wczesnym
rankiem (zwolnienie było
trzydniowe), kaszlący i nadal
słaby stanął przed okienkiem
rejestracji, usłyszał, że ma iść
do pracy, bo limit zapisów do
lekarza na ten dzień został już
wyczerpany. Dopiero po na-

szej interwencji (zażądaliśmy,
by w takim razie przychodnia
dała zaświadczenie, że chory
jest już zdolny do pracy) rejestratorka zgodziła się zapisać
go na kolejny dzień. W efekcie tych ciągłych wędrówek
mężczyzna, choć zużył cały
przepisany lek, nie wyzdrowiał całkowicie. – Jednak
poszedłem do pracy, bo „nie
mam zdrowia”,
””, by kolejny raz
iść
ść do przychodni – mówi w
rozmowie z GŁOSem.
Również pracującej w Zabrzu matce naszego Czytelnika
inna lekarka (w tej samej placówce) wypisała zwolnienie,
na którym poza NIP-em zakładu pracy i danymi osobowymi
chorej nie było tak istotnych
danych, jak data wystawienia
zwolnienia czy termin, do którego chora miała przebywać
na L4! Zakład pracy odesłał
już druk do korekty.
Z relacji naszych Czytelników wynika, że podobne przypadki nie są odosobnione. Nie
wszystkie kłopoty chorych da
się zrzucić – jak niejednokrotnie twierdzą pracownicy
służby zdrowia - na Narodowy Fundusz Zdrowia czy mityczny „system”. W opisanych
przypadkach na pewno nie
one zawiniły…
(eska)

O G Ł O S Z E N I E

Wspólnie zadbajmy o czystość w naszym mieście

Papier do niebieskiego
niebieskiego,, szk
szkłłłoo do zielonego

Uwaga! Wrzucana do worka Nie wrzucamy:
makulatura powinna być sucha, · fajansu; porcelany i ceramiki
zgnieciona oraz pozbawiona · luster; szkła okiennego
pleśni czy grzybów.
· żarówek; - lamp neonowych, ﬂuorescencyjnych i rtęciowych
Nie wrzucamy:
· reﬂektorów; izolatorów

Regularne sortowanie śmieci nie jest
trudne. I w dodatku bardzo się opłaca!
ł
łaca!
Korzy ci odczują zarówno nasz portfel,
Korzyś
jak i środowisko.

Jak można zorganizować segregację w
domu? Jeśli masz dużo miejsca, najwygodniejszym rozwiązaniem będzie kosz podzielony na różne frakcje. Jeśli masz mało
miejsca, możesz ograniczyć ilość koszy do
trzech. Do jednego wrzucaj odpady zmieszane, do drugiego odpady ulegające biodegradacji, natomiast do trzeciego wszystkie te, które nadają się do odzysku (papier,
szk o, tworzywa sztuczne, opakowania
szkł
wielomateriałowe itp.). Gdy pojemnik się
wypełni, wyrzuć śmieci, pamiętając o podziale na odpowiednie frakcje. Do wrzucania szk
szkła służą pojemniki/worki w kolorze
zielonym. Papier i kartony powinny traﬁać
do pojemnik
pojemników/workó
w/work w niebieskich.
Papier to najłatwiejszy do przetworzenia
surowiec wtórny. Można poddawać go
kilka razy recyklingowi.
Mokry czy zat
zatłuszczony papier nie nadaje się do segregacji. Wrzucaj go do
pojemnika ze zmieszanymi śmieciami.
Szk o w stu procentach nadaje się do recySzkł
klingu. Jest doskonałym
łłym surowcem wtórnym. Szk
Szkło można przetworzyć w całości i
nie potrzebuje dodatkowych elementów,
by powstał z niego kolejny produkt. Szklane opakowania należy wrzucać do pojemnik w na surowce wtórne bez zawartości,
nikó

najlepiej niepotłuczone.
uczone. Dok
Dokładne czyszczenie nie jest konieczne. Nie powinno
się usuwać etykiet, jeśli wymaga to użycia
wody. Jeśli na etykiecie znajduje się informacja, że jest ona wykonana z folii termokurczliwej (PVC), należy ją zdjąć. Zdjęta folia PVC nie nadaje się do recyclingu, należy
ją wrzucić do śmieci zmieszanych.

PAPIER
Wrzucamy:
·
·
·
·

gazety, magazyny, prospekty, foldery
zeszyty, książki
torby i worki papierowe
tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z
tych materiałów
· papier biurowy

· tłustego papieru i kartonu
· kalek oraz papierów przebitkowych
· zabrudzonego lub tłustego papieru (np.
z masła, margaryny)
· artykułów higienicznych
· papieru z folią, termicznego i faksowego
· worków po cemencie, tapet

SZKŁO

Wrzucamy:

· szklane butelki po napojach i żywności
(bez nakrętek)
· butelki po napojach alkoholowych
· słoiki (bez nakrętek)
· szklane opakowania po kosmetykach

Uwaga! Szkło w stu procentach
nadaje się do recyklingu. Jest
doskonałym surowcem wtórnym, , ponieważ można
przetwarzać je wielokrotnie.

·
·
·
·

szkła żaroodpornego
doniczek; szkła okularowego
ekranów i lamp telewizyjnych
szyb samochodowych

Pamiętaj! Jeśli nie wiesz, do jakiej
grupy przyporządkować dany
odpad, wrzuć go do pojemnika na
odpady zmieszane.

Uwaga!

Od listopada br. został zmieniony
harmonogram odbioru odpadów
ów zbieó
ranych selektywnie (papier, tworzywa
sztuczne/metal i opakowania wielomateriałowe,
łłowe,
owe, szk
szkłłło).
o). Wprowadzone zmiany
mają na celu wyeliminowanie dotychczasowych utrudnień. Nowy harmonogram dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.um.zabrze.
pl,, w zak
zakłłładce
adce odpady.

