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I. Informacje o funkcjonowaniu KCZ Sp. z o.o. w I półroczu 2016 roku. 
 
I.1. Informacje ogólne o KCZ Sp. z o.o.  

 
Krapkowickie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KCZ Sp. z o.o.) prowadzony 

jest przez jednoosobowy Zarząd – Prezesa Zarządu. Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników,  
3 – osobowa Rada Nadzorcza i wspomniany Zarząd. Skład Rady Nadzorczej, w stosunku do roku ubiegłego, 
nie uległ zmianie. Spółka wykonuje usługi w rodzajach tożsamych do roku ubiegłego: lecznictwo szpitalne, 
ambulatoryjne, rehabilitacja lecznicza, zdrowie psychiczne, opieka długoterminowa, podstawowa opieka 
zdrowotna (NPL), świadczenia odrębnie kontraktowane. Spółka posiada umowy na realizację powyższych 
usług do 30.06.2017 r. Umowy zostały przedłużone na kolejne okresy rozliczeniowe poprzez 
ich aneksowanie. Spółka mimo, że nie może kontraktować nowych usług (ponieważ nie są ogłaszane 
konkursy przez NFZ), to systematycznie zwiększa katalog wykonywanych zabiegów i procedur w ramach 
posiadanych powyżej kontraktów. W dalszym ciągu nie słabnie zainteresowanie usługami świadczonymi 
przez Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., co ma wpływ na realizowane nadwykonania 
w poszczególnych okresach.  
W 2015 roku zmniejszyła się ilość urodzeń w stosunku do 2014 roku, jednakże w dalszym ciągu pozostaje na 
wysokim poziomie, pozwalając nam wyprzedzać takie ośrodki jak Nysa, Prudnik, Głubczyce, Brzeg, 
Kluczbork, czyli powiaty w większości znacznie większe od powiatu krapkowickiego. W 2016 roku liczba 
urodzeń szacowana jest na ponad 600. Oddział utrzymuje wysoki poziom realizowanych usług. 
Zgodnie z zapowiedziami, Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., jako jedna z dwóch placówek na 
Opolszczyźnie, przystąpiła do programu pn. „Wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób 
z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce”. Program trwał 12 tygodni. Udział w nim 
mogło wziąć 50 osób w wieku 18-60 lat o BMI w zakresie 25-45 kg/m2 i braku znaczących chorób 
towarzyszących (chorób kardiologicznych, cukrzycy wymagającej farmakoterapii i innych). Założeniem 
projektu było nie tylko dążenie do zrzucenia wagi, ale przede wszystkim propagowanie zdrowych zasad 
żywienia i taka zmiana nawyków żywieniowych, aby każdy uczestnik programu mógł wdrożyć zasady 
racjonalnego stylu życia nie tylko podczas trwania programu, ale i po jego zakończeniu. Uczestnicy 
programu mogli skorzystać z porad i badań lekarzy, dietetyków, fizjoterapeutów, psychologów. 
Uczestników podzielono na grupy uwzględniające ich możliwości fizyczne czy też dodatkowe obciążenia 
zdrowotne. Osoby silniejsze ćwiczyły trzy razy w tygodniu, początkujące - dwa. Istotnym elementem była 
też opieka psychologa, którego zadaniem była pomoc w motywowaniu pacjentów. W części spotkań 
edukacyjnych, organizowanych w ramach programu, jego uczestnicy mogli poznać psychologiczne aspekty 
otyłości oraz wpływ otyłości na funkcjonowanie somatyczne. Część terapeutyczna, prowadzona w małych 
grupach, była poświęcona m.in. motywacji do odchudzania, zagadnieniu samokontroli i woli, nawykom 
żywieniowym poszczególnych uczestników programu czy psychologicznym skutkom odchudzania. 
Na zakończenie programu wszyscy uczestnicy ponownie przeszli badania lekarskie. Najlepsi uczestnicy 
otrzymali nagrody w kategorii: najlepsze wyniki w redukcji masy ciała i najwyższa frekwencja na zajęciach. 
W trakcie projektu grupa zrzuciła 230 kilogramów. W II połowie br. Krapkowickie Centrum Zdrowia 
Sp. z o.o. złożyło wniosek wraz z ościennymi szpitalami w Głubczycach i Strzelcach Opolskich do realizacji 
projektu w ramach Osi VIII Integracja Społeczna 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych 
i społecznych w ramach RPO WO 2014-2020. Planowane ogłoszenie wyników konkursu przewidywane jest 
na grudzień br. Zadanie będzie miało na celu m.in. walkę z otyłością i wdrażanie racjonalnych i zdrowych 
nawyków żywieniowych.  
W 2016 roku, podobnie jak w latach poprzednich, Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zaspokaja 
podstawowe potrzeby kadrowe. Na każdym z oddziałów odbywa się kształcenie młodych lekarzy. W 2016 
roku kształcono 4 lekarzy odbywających staże cząstkowe na oddziale chirurgicznym oraz staż specjalizacyjny 
w dziedzinie chirurgii ogólnej, zajmując posiadane miejsce akredytacyjne na tym oddziale Naszego Szpitala. 
To kolejny oddział, na którym posiadane miejsca specjalizacyjne są zajęte przez młodych lekarzy. 
Na oddziale chirurgicznym zatrudnionych jest 6 lekarzy. Wszyscy z nich posiadają tytuł specjalisty, w tym 
ordynator dodatkowo w dziedzinie chirurgii onkologicznej. Na oddziale wewnętrznym zatrudnionych jest 
11 lekarzy, z czego 4 prowadzi specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych. Trzech lekarzy posiada już 
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dodatkową specjalizację z gastroenterologii. Jeden z lekarzy kończy kształcenie w dziedzinie reumatologii. 
Ponadto oddział zatrudnia lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych z dodatkowymi 
specjalizacjami, odpowiednio: diabetologii, kardiologii, endokrynologii. Pozwala to na wielodyscyplinarne 
leczenie pacjentów na oddziale. W chwili obecnej kształci się największa liczba lekarzy od 2000 roku.   
Na oddziale pediatrycznym zatrudnionych jest 4 lekarzy, z czego 2 odbywa staż specjalizacyjny z zakresu 
pediatrii w systemie rezydenckim. W listopadzie jeden z lekarzy rezydentów kończy kształcenie egzaminem. 
Zostanie on zatrudniony na oddziale po uzyskaniu tytułu specjalisty. Tym samym zwolnione zostanie jedno 
miejsce specjalizacyjne, na które planowane jest już zatrudnienie nowego lekarza pragnącego kształcić 
się w dziedzinie pediatrii.  
Na oddziale ginekologiczno - położniczym świadczeń udziela 8 lekarzy, z czego dwóch kształci się 
w dziedzinie położnictwa i ginekologii w systemie rezydenckim. Jeden z lekarzy w październiku br. będzie 
zdawać egzamin. Ponadto KCZ Sp. z o.o. otrzymało dodatkowe miejsce specjalizacyjne. Dwóch lekarzy 
zatrudnionych jest na etatach cząstkowych, na zasadach wolontariatu.  
W okresie wakacyjnym, jak każdego już roku, w szpitalu odbywali praktyki studenci medycyny. 
Prócz kadry lekarskiej, w KCZ Sp. z o.o., również pielęgniarki i położne podwyższają swoje kwalifikacje 
i zdobywają wiedzę, m.in. odbywając w szpitalu staże i praktyki w ramach nauki w Wyższej Szkole 
Medycznej w Opolu i Nysie. Praktyki i staże odbywają także fizjoterapeuci i opiekunki medyczne 
(we współpracy z Politechniką Opolską oraz Politechniką w Katowicach).  
Pielęgniarki i położne podnoszą swoje kwalifikacje również poprzez udział w kursach i szkoleniach, m.in. 
na kursach anestezjologicznych, opieki długoterminowej, operacyjnych a także standardowych kursach EKG 
i krwiodawstwa. Część pielęgniarek uzyskała specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, 
anestezjologicznego, pediatrycznego, operacyjnego, medycyny ratunkowej. Ponadto położne z oddziału 
noworodkowego ukończyły kursy resuscytacji noworodka, zwiększając bezpieczeństwo hospitalizowanych 
tam dzieci, a także kursy specjalistyczne w zakresie wsparcia kobiet w okresie laktacji, co z kolei zwiększa 
ofertę oddziału noworodkowego, podwyższa jakość i standard oferowanych usług i kompetencje personelu. 
Kolejne pielęgniarki rozpoczęły specjalizację z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego oraz pielęgniarstwa 
anestezjologicznego. Sprawia to, że oddziały zatrudniają coraz to bardziej wykwalifikowaną kadrę, tym 
samym oferując pacjentom większe bezpieczeństwo i jakość świadczonych usług. Spółka nie posiada 
większych problemów kadrowych, a należy podkreślić, że część szpitali w województwie opolskim zmaga się 
z brakiem odpowiedniego personelu. 
KCZ Sp. z o.o. prowadzi również działalność edukacyjną we współpracy z Zespołem Szkół im. Jana 
Kilińskiego w Krapkowicach. Uczniowie z klas o profilu biologiczno - chemicznym uczestniczą w wykładach 
i warsztatach na terenie szpitala. Zajęcia z zakresu ochrony zdrowia, zachowań prozdrowotnych, 
profilaktyki, praw pacjenta prowadzą lekarze i wykwalifikowane pielęgniarki zatrudnieni w KCZ Sp. z o.o. 
 
I.2. Oddziały szpitalne. 
 

Opieka szpitalna w strukturach KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach funkcjonuje, podobnie jak w 2015 r., 
w pięciu podstawowych oddziałach szpitalnych oraz zespołach chirurgii jednego dnia. Mimo, że są to te 
same oddziały jak w latach poprzednich, to na każdym z oddziałów wprowadzane były nowe zabiegi, 
zwiększając katalog świadczonych usług w szpitalu. Są to również  interdyscyplinarne zabiegi, pozwalające 
na kompleksowe leczenie pacjentów z różnymi schorzeniami.  
 
Świadczenia wykonywane są na: 

1) Oddziale Wewnętrznym, 
2) Oddziale Pediatrycznym, 
3) Oddziale Chirurgicznym, 
4) Oddziale Ginekologiczno - Położniczym,  
5) Oddziale Noworodkowym,  
6) Oddziale Urologicznym – zespole chirurgii jednego dnia, 
7) Oddziale Okulistycznym – zespole chirurgii jednego dnia, 
8) Oddziale Otolaryngologicznym – zespole chirurgii jednego dnia. 
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Ad. 1) Oddział Wewnętrzny z częścią gastroenterologiczną -  łącznie 55 łóżek. 
Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie w zakresie chorób wewnętrznych, w tym: diagnostykę chorób 

nowotworowych, diagnostykę i leczenie zachowawcze chorób serca, diagnostykę i leczenie chorób 
przewodu pokarmowego, w tym zabiegowe leczenie endoskopowe (opaskowanie żylaków przełyku, 
usuwanie polipów, leczenie z zastosowaniem argonu, tamowanie krwawień), diagnostykę i leczenie 
cukrzycy, chorób endokrynologicznych, diagnostykę i leczenie otyłości, w tym kwalifikowanie do leczenia 
bariatrycznego. 
Oddział ma 55 łóżek w salach 2, 3 i 4-osobowych z niezależnymi węzłami sanitarnymi. Pięć monitorowanych 
łóżek mieści się w Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Z uwagi na fakt, iż najczęściej 
dla pacjentów internistycznych rehabilitacja jest integralnym elementem leczenia, chorzy objęci są 
przyłóżkową rehabilitacją ruchową i rehabilitacją oddechową prowadzoną przez dwie rehabilitantki. Na 
oddziale pracuje również diabetolog prowadzący pacjentów z cukrzycą i jej powikłaniami. Oddział ściśle 
współpracuje z oddziałami zabiegowymi szpitala (chirurgii i ginekologii), zarówno w zakresie diagnostyki,  
jak i przygotowania chorych do leczenia operacyjnego. Współpraca dotyczy również leczenia zabiegowego, 
w przypadku łączonych zabiegów metodami endoskopowymi i chirurgicznymi.  Chorzy hospitalizowani  
na oddziale, wymagający leczenia żywieniowego, mają zapewnione zindywidualizowane leczenie w pełnym 
zakresie, również żywienie dojelitowe, przez porty żywieniowe oraz żywienie pozajelitowe.  
Na oddział zakupiony został zestaw 4 kardiomonitorów wraz z centralą, który pozwala na monitorowanie 
przez pielęgniarkę wszystkich pacjentów znajdujących się na Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. 
Dotychczasowe, wieloletnie i wysłużone kardiomonitory, zostały zastąpione nowym sprzętem. Zakupu tego 
udało się dokonać dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z fundacji „Aktywni w Regionie”. 
Na oddziale wprowadzono, dotychczas trudno dostępny na terenie Opolszczyzny, zabieg protezowania 
przewodu pokarmowego. Metoda jest wykorzystywana u pacjentów chorujących na raka przełyku. 
Założenie protezy samorozprężalnej do przełyku pozwala choremu odżywiać się w sposób fizjologiczny. 
W porównaniu z innymi sposobami leczenia, czyli żywieniem pozajelitowym, czy poprzez stomię 
dożołądkową, jest to metoda najbardziej komfortowa. Nie wymaga zabiegu operacyjnego, stosowania diet 
przemysłowych i ogranicza ryzyko wystąpienia powikłań (np. metabolicznych w trakcie żywienia 
pozajelitowego). Taki zabieg był dotychczas dostępny dla pacjentów KCZ Sp. z o.o. jedynie w ośrodkach 
klinicznych. Osiągnięcie tego celu wymagało nakładów na specjalistyczny sprzęt i wielu szkoleń. Jednakże 
dzięki współpracy lekarzy gastroenterologów i chirurgów szpitala w Krapkowicach, zakładanie protezy 
do górnego odcinka przewodu pokarmowego jest pierwszym etapem, a kolejnym będzie też wykorzystanie 
tej metody do leczenia zwężeń jelit. Zgodnie z ostatnimi zapowiedziami o planowanych zmianach w 
systemie opieki oferta oddziału jest kompleksową metodą dla pacjenta pozwalającą na leczenie, zaczynając 
od diagnostyki, poprzez leczenie operacyjne, leczenie żywieniowe, aż do leczenia ewentualnych powikłań 
i leczenia paliatywnego.  
 

Ad. 2) Oddział Pediatryczny – 21 łóżek. 
 Oddział pediatryczny obejmuje leczeniem stacjonarnym pacjentów, którzy nie ukończyli 18 roku życia. 
Zakres zadań oddziału odpowiada kompetencjom ośrodka szczebla powiatowego. Oddział zapewnia 
całodobową opiekę (dyżury wykwalifikowanego personelu lekarskiego i pielęgniarskiego) oraz umożliwia 
przebywanie matki z dzieckiem na oddziale, co znacznie skraca czas leczenia dzieci. Na oddziale leczone są 
głównie schorzenia nieżytu jelitowego, ostrego zapalenia oskrzeli, krtani, ostre zakażenia, zapalenia płuc, 
ostre zapalenia jelitowo - żołądkowe, jelita grubego, lekkie zatrucia, zakażenia układu moczowego.  
Na oddziale każdego roku przybywa pacjentów, a w bieżącym roku, mimo okresu wakacyjnego, w którym 
zazwyczaj jest mniej pacjentów, zaobserwowano zwiększone zapotrzebowanie na usługi oddziału. Oddział 
wspomaga personel Nocnej Świątecznej Opieki Lekarskiej i Pielęgniarskiej w zakresie leczenia dzieci. 
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Ad. 3) Oddział Chirurgiczny – 29 łóżek. 
 Oddział wykonuje wiele specjalistycznych zabiegów, m.in. zabiegów bariatrycznych, zabiegów 
usuwania guzów tarczycy, a także zabiegów usuwania żylaków przy użyciu lasera. Oddział wyspecjalizował 
się w wykonywaniu portów dla pacjentów przygotowywanych do dializ, wymiany tych portów, a także 
leczenia przewlekłych ran i leczenia dojelitowego, przepuklin pachwinowych, jamy brzusznej i udowych, 
zespoleń jelita cienkiego, laparoskopowych cholecystektomii. Zabiegi te są standardowymi zabiegami 
wykonywanymi na oddziale. Większość pacjentów przyjmowanych jest w celu wykonania określonych 
procedur zabiegowych, a nie zachowawczych. W dalszym ciągu utrzymuje się wysokie, ponad 80% 
zabiegowe leczenie pacjentów na tym oddziale. 
Jako jeden z dwóch ośrodków na Opolszczyźnie oddział posiada neuromonitoring wykorzystywany przy 
wykonywaniu zabiegów usuwania tarczycy. Dzięki temu urządzeniu lekarze precyzyjnie określają położenie 
nerwów krtaniowych, co znacznie podnosi bezpieczeństwo zabiegów. W operowaniu tarczycy używane 
są nowoczesne elektronarzędzia, którymi dysponuje oddział, takie jak np. „Focus”, pozwalające na 
zamykanie naczyń krwionośnych bez podwiązek i wytwarzania wysokiej temperatury. Dzięki 
specjalistycznym urządzeniom można zamknąć wszystkie dodatkowe naczynia bez jednego szwu. Tym 
samym ograniczane są koszty materiałów szewnych, skraca się czas wykonania zabiegu, jednocześnie 
zwiększając bezpieczeństwo wykonania zabiegu, a także zmniejsza się ryzyko wystąpienia powikłań, takich 
jak stany zapalne. Kolejną nowo stosowaną metodą jest klejenie. Dzięki temu nie ma potrzeby zakładania 
szwów podskórnych, a nakładany specjalny klej jest jednocześnie opatrunkiem. 
Ogromną rolę w leczeniu pacjentów odgrywa żywienie dojelitowe i pozajelitowe, bardzo często 
wykorzystywane na oddziale chirurgii ogólnej. Nasz oddział przygotowuje pacjentów do żywienia 
pozajelitowego oraz dojelitowego. W tym celu zakładany jest dostęp żywieniowy (tzw. porty) do dużych 
naczyń krwionośnych. W warunkach bloku operacyjnego, pacjentowi zakładamy port żywieniowy. Ponadto 
na oddziale szkolone są rodziny, aby potrafiły samodzielnie zaopiekować się pacjentem żywionym 
w warunkach domowych, a także personel medyczny, w tym pielęgniarki środowiskowe. Umożliwia 
to wcześniejsze wypisywanie pacjentów z oddziału, a jednocześnie daje pewność, że pacjent będzie 
odpowiednio leczony w warunkach domowych, gdzie równolegle realizujemy, jako jedyni w województwie 
opolskim, kontrakt w zakresie żywienia pozajelitowego. 
 

Ad. 4) Oddział Ginekologiczno – Położniczy – 29 łóżek. 
Na oddziale hospitalizowane są pacjentki ze schorzeniami narządu rodnego oraz wymagające leczenia 

szpitalnego kobiety ciężarne. Pacjentki przebywające na oddziale objęte są kompleksową opieką w zakresie 
patologii ciąży oraz profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych narządu rodnego. W ramach 
części położniczej funkcjonuje trakt porodowy wyposażony w 3 stanowiska porodowe, salę porodów 
rodzinnych oraz salę cięć cesarskich. 
Oddział wprowadził dodatkową procedurę w kompleksowej opiece nad pacjentkami z problemami 
nietrzymania moczu. W chwili obecnej można powiedzieć, że jest to jedyny oddział w województwie 
opolskim realizujący tak kompleksowe usługi związane ze wspomnianym schorzeniem, a jednocześnie 
wykonujący największą ilość zabiegów z nim związanym. 
KCZ Sp. z o.o. w dalszym ciągu prowadzi szkołę rodzenia w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala tj. w budynku 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach. W spotkaniach uczestniczy psycholog z Poradni 
Psychologicznej. Ponadto w zajęciach bierze udział fizjoterapeuta udzielający fachowych wskazówek 
dotyczących prawidłowego masażu możliwego do wykonania przez rodziców dziecka w warunkach 
domowych oraz ratownik medyczny. W dalszym ciągu oddział współpracuje z drugą szkoła rodzenia – 
prywatną, założoną przez położne pracujące na oddziale położniczym KCZ Sp. z o.o.  
Oddział dysponuje najnowocześniejszym aparatem USG, który wykorzystywany jest w głównej mierze przez 
położnictwo, a w sytuacjach wątpliwych korzysta z niego również personel medyczny innych oddziałów 
szpitalnych. Aparat USG jest jednym z dwóch nowych aparatów zakupionych za ok 300 000 zł.  
Drugi aparat używany jest przez personel bloku operacyjnego. Dzięki temu nie ma potrzeby przewożenia 
aparatu pomiędzy pracownią USG a blokiem operacyjnym.  
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Ad. 5) Oddział Noworodkowy – 12 łóżek + 2 inkubatory. 
Oddział w 2016 roku obchodził swoje 60 - lecie istnienia. Z tego powodu zorganizowana została 

uroczysta, III już konferencja dla lekarzy, pielęgniarek i położnych. Zaproszeni zostali znakomici 
wykładowcy, specjaliści różnych dziedzin przydatnych w opiece nad noworodkiem. Konferencja cieszyła się 
dużym zainteresowaniem nie tylko lekarzy, ale również średniego personelu medycznego. 
Na oddziale wykonujemy wszystkie standardy związane z opieką nad noworodkiem. Wprowadzamy również 
usługi wykraczające ponad standard, czy też obowiązek. Jedną z nich jest wprowadzenie usługi USG 
bioderek w okresie noworodkowym. Większość ośrodków w Polsce pierwsze badanie wykonuje dopiero 
w wieku 4 - 6 tygodni życia dziecka. KCZ Sp. z o.o. zdecydował się na wykonywanie USG bioder jeszcze 
w Oddziale Noworodków, umożliwiając wcześniejsze wprowadzenie leczenia dysplazji stawów biodrowych 
lub jej profilaktyki, niż dzieje się to w przypadku badania wykonanego w 6 tygodniu życia dziecka. Ponadto 
na oddziale podajemy noworodkom, urodzonym drogą cięcia cesarskiego, i wcześniakom preparaty 
probiotyczne, zawierające bakterie jelitowe. Kobietom mającym problemy z pokarmem podajemy 
preparaty wspomagające laktację. Na oddziale znajduje się pokój laktacyjny, gdzie mama może pozostać 
sama z dzieckiem bez towarzystwa osób odwiedzających. Jest to oczekiwane udogodnienie, matki karmiące 
potrzebują takiego intymnego miejsca. Oddział stwarza im takie warunki. Na oddziale pobiera się również 
krew na badania przesiewowe, pozwalające wykryć mukowiscydozę, niedoczynność tarczycy 
czy fenyloketonurię oraz wiele innych wrodzonych chorób metabolicznych.  
Te i inne działania mają na celu zabezpieczenie jak najlepszych warunków i bezpieczeństwa matek 
i ich nowo narodzonych dzieci. Doświadczenie ostatnich lat i ilość rodzących się dzieci w Naszym Szpitalu 
motywuje do wprowadzania coraz to nowych usług i doskonalenia dotychczasowych.  
 

Ad. 6 i 7)  Oddział Urologiczny i Okulistyczny – zespół chirurgii jednego dnia. 
Na oddział urologiczny trafiają pacjenci właściwie wszystkich powiatów województwa opolskiego. 

Po połączeniu świadczenia usług na oddziale z usługami poradni urologicznej, wykonywanymi przez ten sam 
personel, większość operowanych pacjentów na oddziale urologicznym stanowią pacjenci z powiatu 
krapkowickiego. Świadczenia medyczne obejmują drobne zabiegi urologiczne, w szczególności: leczenie 
kamicy układu moczowego oraz zabiegi diagnostyczne (BAC) gruczołu krokowego. Oddział, podobnie jak 
oddział ginekologiczny, wprowadził do katalogu swoich usług wykorzystanie Botoxu w leczeniu chorób 
z nadreaktywnym pęcherzem. Wdrażany jest program iniekcji dopęcherzowych toksyny botulinowej (Botox) 
u chorych z opornym na leczenie doustne pęcherzem nadreaktywnym. To schorzenie, obok wysiłkowego 
nietrzymania moczu, jest najczęstszą przyczyną tzw. „popuszczania moczu”. Bardzo wstydliwy problem 
może być wyeliminowany dzięki wprowadzeniu do katalogu nowej procedury na oddziale urologicznym. 

Oddział okulistyki jednego dnia wykonuje świadczenia w ramach powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego od marca 2012 r. Czas oczekiwania na zabieg wydłużył się do ok. 3 lat. Miesięczny limit 
pozwala na wykonanie ok. 35 operacji usunięcia zaćmy, a zapotrzebowanie z każdym rokiem zwiększa się. 
Na oddziale wykonuje się coraz więcej zabiegów witrektomii, najwięcej na Opolszczyźnie. Ograniczeniem 
wykonywania zabiegów na oddziale okulistycznym jest wyłącznie limit w umowie z NFZ. Oddział posiada 
odpowiedni sprzęt i personel. Pod koniec 2015 roku zawarto umowę z NFZ na prowadzenie na oddziale 
programu lekowego leczenia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (age related macular 
degeneration — AMD). Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem to obecnie najpowszechniejsza choroba 
siatkówki oka i jedna z najczęstszych przyczyn utraty widzenia osób po 50 roku życia. Może prowadzić do 
całkowitej utraty widzenia. Program finansowany jest przez NFZ, a pacjenci włączeni do programu 
otrzymują wysokospecjalistyczne badania diagnostyczne, prowadzenie i monitorowanie procesu 
leczniczego, ale przede wszystkim iniekcje doszklistkowymi zastrzykami. Leczenie jest prowadzone 
w wybranych jednostkach chorobowych i obejmuje ściśle określoną grupę pacjentów. Pacjenci 
zakwalifikowani do programów lekowych są leczeni bezpłatnie.  
 
Ad. 8) Oddział Otolaryngologii – zespól chirurgii jednego dnia. 

Od 2015 roku w KCZ Sp. z o.o. pracują specjaliści otolaryngolodzy, którzy zajmują się diagnostyką 
i leczeniem chorób nosa i zatok przynosowych, chorób gardła, krtani i ślinianek, zaburzeniami słuchu 
i szumami usznymi, zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi. Jednym z najczęściej wykonywanych 
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zabiegów laryngologicznych w KCZ Sp. z o.o. u dzieci jest usuwanie trzeciego migdałka, z ewentualnym 
przecięciem migdałów bocznych. Usuwanie migdałów podniebiennych wykonywane jest również u osób 
starszych skarżących się na kłopoty z przełykaniem, chrapaniem czy anginami. Po zabiegu, po kilkugodzinnej 
obserwacji, jeśli pacjent jest w dobrej kondycji, wraca do domu. Oddział wykonuje również leczenie 
chrapania metodą PILLAR, który to zabieg jest skutecznym sposobem leczenia przewlekłego chrapania, 
a także bezdechu sennego.  

 
 

Tabela nr  1: Ilość leczonych pacjentów w Szpitalu KCZ Sp.  z o.o. w okresie: 01.01.2016 r.-30.06.2016 r. 

Oddziały Ilość leczonych 
Wewnętrzny 1035 

Ginekologiczno-Położniczy 895 

Chirurgiczny 746 

Pediatryczny 401 

Noworodków 276 

Okulistyczny -  zespół chirurgii jednego dnia 309 

Urologiczny - zespół chirurgii jednego dnia 67 

 
 
I.3. Poradnie specjalistyczne. 
 

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. posiada w swojej strukturze 17 poradni specjalistycznych. 
Największe poradnie stanowią: poradnia chirurgiczna, urazowo - ortopedyczna, ginekologiczna 
i endokrynologiczna.  
 
Tabela nr 2. Ilość przyjętych pacjentów w poradniach specjalistycznych w okresie od 01.01.2016 r.- 30.06.2016 r. 

Poradnie Ilość świadczeń 

Chirurgiczna 4 518 

Urazowo-ortopedyczna 3 623 

Endokrynologiczna 2 299 

Dermatologiczna 2 167 

Kardiologiczna 1 803 

Ginekologiczno-położnicza 1 598 

Diabetologiczna 1 193 

Zdrowia psychicznego 1 134 

Urologiczna 1 022 

Odwykowa    787 

Reumatologiczna    553 

Medycyny sportowej    465 

Żywieniowa      21 
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Poniżej przedstawiona została informacja dotycząca czasu oczekiwania na wizytę w niektórych poradniach 
specjalistycznych w KCZ Sp. z o.o. oraz do oddziałów szpitalnych.  
 

Tabela nr 3.  Kolejki oczekujących na świadczenia w KCZ Sp. z o.o.  stan na 23.09.2016 r. 

Miejsce wykonania świadczeń Średni czas oczekiwania  Termin możliwej rejestracji pierwszorazowej 

Oddział okulistyczny 4 lata 11.04.2020 

Oddział wewnętrzny  51 dni 25.01.2017 

Oddział ginekologiczny 35 dni 28.11.2016 

Oddział chirurgii ogólnej 23 dni 17.10.2016 

Poradnia endokrynologiczna 1,5 roku 10.07.2018 

Poradnia kardiologiczna 219 dni 17.07.2017 

Poradnia reumatologiczna 79 dni 24.03.2017 

Poradnia diabetologiczna 101 dni 23.03.2017 

Poradnia urazowo-ortopedyczna 46 dni 13.12.2016 

Poradnia dermatologiczna 59 dni 13.12.2016 

Gabinet fizjoterapii 74 dni 31.10.2016 

Poradnia urologiczna 119 dni 08.01.2017 

Pracownia endoskopii  47 dni  21.10.2016 

Poradnia chirurgiczna 14 dni 23.09.2016 

Poradnia medycyny sportowej 9 dni 21.10.2016 

Poradnia ginekologiczna 8 dni 25.10.2016 

Poradnia odwykowa Na bieżąco - 

Poradnia zdrowia psychicznego Na bieżąco - 

Poradnia żywieniowa Na bieżąco - 

 
I.4. Pracownie diagnostyczne. 
 
 Pracownie diagnostyczne, oprócz pracy na rzecz oddziałów szpitalnych oraz poradni specjalistycznych, 
świadczą usługi dla pozostałych placówek lecznictwa otwartego na terenie powiatu, na podstawie 
indywidualnych umów zawartych przez KCZ Sp. z o.o. z różnymi podmiotami oraz jako prywatne usługi. 
Udzielane są w nich także świadczenia odpłatne dla pacjentów lub bezpłatne stanowiące część procedur 
wykonywanych w ramach świadczeń w innych zakresach. Pracownie wykonują również świadczenia 
dla podmiotów prywatnych i podmiotów realizujących usługi w ramach powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, np. dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Pracownie KCZ Sp. z o.o. stanowią 
uzupełnienie usług wykonywanych przez te podmioty. Pracownia Endoskopii realizuje umowę 
z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie diagnostyki kosztochłonnej. W strukturze Krapkowickiego 
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. znajdują się jeszcze: Pracownia RTG, Pracownia USG, Pracownia Endoskopii oraz 
Laboratorium diagnostyczne. Pracownia endoskopowa posiada dwa zestawy wideo gastroskopu 
i kolonoskopu wraz z diatermią argonową i automatyczną myjką do endoskopów. W pracowni możliwe jest 
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wykonywanie w jednym czasie, w dwóch odrębnych pomieszczeniach, zabiegów gastroskopii i kolonoskopii. 
Pracownia posiada klimatyzację, co zwiększa komfort wykonywanych zabiegów, zwłaszcza w okresie letnim. 
Laboratorium diagnostyczne wyposażone jest w nowoczesny sprzęt laboratoryjny oraz oprogramowanie. 
Pobór materiału do badania odbywa się również w sobotę i niedzielę. Wyniki badań (dla podmiotów, 
z którymi KCZ Sp. z o.o. ma podpisane umowy) dostępne są również drogą elektroniczną. 
 
I.5. Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska. 
 

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. kolejny rok realizuje usługi w zakresie świadczenia nocnej 
i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Pacjenci uzyskują 
kompleksową usługę na miejscu w szpitalu, od opieki POZ do hospitalizacji, w przypadku wystąpienia takiej 
potrzeby. Drugi zespół, będący podwykonawcą KCZ Sp. z o.o., zlokalizowany jest w miejscowości 
Zdzieszowice.  

 
I.6. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Górażdżach (ZOL). 
 

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy jest to zakład stacjonarny, udzielający całodobowych świadczeń 
zdrowotnych obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających 
hospitalizacji. ZOL w Górażdżach posiada 40 łóżek w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
i zawartego kontraktu z NFZ. 
Zakład obejmuje całodobową opieką i leczeniem osoby, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają 
ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego. 
Osoby te nie wymagają dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień 
niepełnosprawności, wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji oraz rehabilitacji. 
Czas oczekiwania na przyjęcie do ZOL w chwili obecnej wynosi 1,5 roku. 
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Górażdżach przyjmuje często pacjentów w bardzo ciężkich stanach, 
co powoduje konieczność żywienia dojelitowego za pomocą pomp żywieniowych i diety przemysłowej. 
Obecnie leczonych jest 12 takich pacjentów. 
 

 
II. Działania prozdrowotne i edukacyjne w powiecie krapkowickim  

w roku szkolnym 2015/2016. 
 
II. 1  Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 
 

Promocja zdrowia psychicznego prowadzona jest wśród dorosłych i młodzieży. W spotkaniach dla 
młodzieży oraz rodziców w szkołach ponadgimnazjalnych oraz Zespole Szkół Specjalnych w Krapkowicach, 
uczestniczą m.in. pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach.  
W ramach integracji osób ze schorzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi 
wprowadzone zostały w dniu 3 grudnia Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych (w tym dniu obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, który 
został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Ustanawiając ten 
dzień ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz 
integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa). W tym roku po raz szósty odbędą się obchody 
tego święta.  
Każda ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krapkowicki, Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Dom Pomocy Społecznej 
„ANNA” jak i Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego prowadzą działania promocyjne zgodne 
z Powiatowym Programem Zdrowia Psychicznego.  
Realizując postawione w ww. programie cele i kierunki, powstał też Informator o dostępnych formach 
opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
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w powiecie krapkowickim. Został on udostępniony mieszkańcom, w wersji elektronicznej, na stronie 
internetowej Powiatu Krapkowickiego pod adresem: http://www.powiatkrapkowicki.pl, gdzie następnie 
należy wybrać zakładkę Starostwo → Wydziały → Wydział Polityki Społecznej → Pliki do pobrania.  
Informator jest co roku aktualizowany, by dane np. teleadresowe były aktualne. 
Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad nowym projektem rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 -2020. Aktualnie projekt 
z dnia 23.09.2016 r. jest w trakcie konsultacji publicznych, czas na zgłaszanie uwag mija dnia 17.10.2016 r.  
 

Zespól Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach. 
 
Tabela nr 4. Działania prozdrowotne w roku szkolnym 2016/2016 

Termin Działanie Koordynator 

wrzesień 2015 Opracowanie programu adaptacyjnego dla uczniów klas I. Komisja ds. wychowania 
i profilaktyki 

2015/2016 projekt „Żyj smacznie i zdrowo” koordynator – A.C 

08,23.09.2015 
09.10.2015 
27.10.2015 

Zajęcia integracyjne w kl. I Gimnazjum, LO koordynator – M.S. 

16.10.2015 Program profilaktyczny dla kl. I-III Gimnazjum „Szanuj 
zdrowie ratuj życie”. 

koordynator – M.S. 

19.10.2015 
23.10.2015 

Zajęcia z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji 
w Krapkowicach nt. „Odpowiedzialności karnej 
nieletniego”  

koordynator – M.S. 

30.09.2015 Dzień pierwszaka – integracja uczniów klas I LO. koordynator – M.S., E.K., S.S., 
E.P. 

30.10.2015 Koordynowanie programu profilaktycznego „Dopalacze” 
dla ucz. 3G 

koordynator – M.S. 

04,05.11.2015 Profilaktyka sięgania po środki psychoaktywne – spotkanie 
dla uczniów kl. I LO, Gimnazjum z terapeutą uzależnień. 

koordynator – M.S. 

12,19.11.2015 Profilaktyka sięgania po środki psychoaktywne – spotkanie 
dla uczniów kl. I LO, Gimnazjum z terapeutą uzależnień. 

koordynator – M.S. 

20.11.2015 Spotkanie dla uczniów kl. 1A, 2A „Czym skorupka za 
młodu, czyli laryngektomowani dzieciom”. 

koordynator – M.S. 

23.11.2015 Udział klasy w IIA, IIB w debacie społecznej organizowanej 
przez Komendę Powiatową Policji  w Krapkowicach „Nowe 
zagrożenie: dopalacze jako narkotyk”. 

koordynator – M.S. 

03.12.2015 Powiatowe obchody Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych – udział uczniów w uroczystościach – 
udział w kl. 1A, B. 

koordynator – M.S. 

18.01.2016 Warsztaty dla kl.2A,B,3G z zakresu ochrony zdrowia 
psychicznego. 

koordynator – M.S. 

29.01.2016 Program edukacyjno-prewencyjny  WSB  dla maturzystów 
„Bezpieczeństwo w Internecie.  Jak chronić swój 
wizerunek i godność. 

koordynator – M.S. 

16.06.2016 IV Wojewódzkie Warsztaty Ratownicze dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy. 

 koordynator -  E.P. 

2015/2106 Program ARS czyli jak dbać o miłość – kl. IA,B. koordynator – M.S. 



 1212 

Zespół Szkół Specjalnych w Krapkowicach. 
 

W roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach prowadzono: 
� działanie grupy wsparcia dla rodziców, gdzie upowszechniana jest wiedza na temat zdrowia 

psychicznego. Rodzice mieli możliwość wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia emocjonalnego 
wobec poczucia bezradności w radzeniu sobie z niepełnosprawnością dziecka, własną chorobą, trudną 
sytuacją życiową, zrozumieniem siebie i innych oraz wspólnego szukania rozwiązań tych problemów. 

� interdyscyplinarne działania pracowników szkoły w związku z zaistniałymi problemami 
wychowawczymi wybranych uczniów (dyrektor szkoły, wychowawcy, pielęgniarka szkolna, psycholog); 

� warsztaty asertywności, radzenia sobie ze stresem, rozumienia emocji, zajęcia adaptacyjne dla nowych 
uczniów zapobiegające wykluczeniu klasowemu. Warsztaty te przeprowadzone były w wybranych 
klasach Zespołu Szkół Specjalnych; 

� kontynuację szkolnych programów profilaktycznych i wychowawczych w obszarze ochrony zdrowia 
psychicznego i bezpieczeństwa uczniów, w tym również zapobiegania depresji i samobójstwom. 
Zadania realizowane przez MEN wynikają z przyjętego przez rząd Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego. Zagadnienia związane m.in. z zapobieganiem samobójstwom wśród młodzieży, a także 
poradnictwem i pomocą w stanach kryzysu psychicznego, znalazły się w opracowanym w bieżącym 
roku Programie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży na lata 2013-2016; 

� uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach psychologów i pedagogów z terenu powiatu krapkowickiego 
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach, dotyczące zintegrowanych działań 
specjalistów na terenie szkół oraz konsultacje z pracownikami poradni dotyczące poszczególnych 
uczniów; 

� indywidualne konsultacje dla rodziców mających problemy wychowawcze; 
� propagowanie alternatywnego spędzania czasu wolnego przez uczniów (zapobieganie wagarom, 

profilaktyka uzależnień, dbanie o higienę psychiczną) poprzez m.in; angażowanie dzieci w projekty 
dające większe szanse na odnalezienie się w życiu dorosłym, zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze, 
zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego, wyjścia na seanse filmowe, wycieczki, udział w zawodach 
sportowych, również poza zajęciami szkolnymi, w wolnym czasie uczniów; 

� interdyscyplinarne działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w środowisku uczniów 
(współdziałanie z policją, ośrodkami pomocy społecznej, rodzinami oraz zespołami 
interdyscyplinarnymi w przypadku założenia Niebieskiej Karty; 

� pedagogizację rodziców w kierunku świadomości wpływu odżywiania na zdrowie; 
� cykl spotkań m.in. z pielęgniarką szkolną dotyczących propagowania zdrowego stylu życia, dostarczania 

wiedzy o negatywnych aspektach życia społecznego i sposobach unikania zagrożeń. W ramach 
przeciwdziałania HIV i AIDS, zorganizowano akcje: „Różowa wstążeczka", "Zdrowe odżywianie", 
"Profilaktyka próchnicy", "Profilaktyka stomatologiczna dla uczniów I klasy"- wizyta w gabinecie 
stomatologicznym, apele związane z bezpiecznym spędzaniem wolnego czasu, spotkania dotyczące 
higieny osobistej; 

� cykl imprez: wyjazd do Pokrzywnej (zaginione miasto Rossenau) - poznawanie historii regionu, 
propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, "Śniadanie daje moc"- propagowanie zdrowego 
odżywiania, udział: w Powiatowym Dniu Osób Niepełnosprawnych - asymilacja z osobami spoza 
środowiska szkolnego, w imprezie "Mam talent"- wykazanie się i docenienie własnych możliwości przed 
szerszym gronem, spotkanie z kynoterapeutą - oddziaływanie terapeutyczne, w integracyjnych 
spotkaniach rekreacyjno - sportowych "Podziel się uśmiechem", w „Sportowym Dniu Dziecka" wraz 
z uczniami z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żywocicach, Szkoły Podstawowej 
w Gogolinie i Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach. 

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach. 
 

Działania profilaktyczne realizowane w roku szkolnym 2015/16. 
Na zajęciach z wychowawcą, na lekcjach wychowania do życia w rodzinie oraz na lekcjach edukacji 
prozdrowotnej poruszano m. in. tematy dot. uzależnień oraz inne tematy, o których rodzice nie zawsze 
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potrafią rozmawiać ze swoimi dziećmi a dotyczące: wczesnej inicjacji seksualnej, prostytucji, chorób 
wenerycznych, przemocy i konsekwencji podejmowania wyborów życiowych w tym obszarze. Realizowana 
problematyka nawiązywała pośrednio i bezpośrednio do skutków, jakie powodują niewłaściwe wybory 
w obszarze zdrowia psychicznego. Aspekt ochrony zdrowia psychicznego jest szczególnie akcentowany 
zarówno podczas zajęć lekcyjnych, w dodatkowej pracy nauczycieli i wychowawców, a także w działaniach 
pedagoga szkolnego i higienistki szkolnej.  
Tematy przeprowadzonych zajęć: 
� Szkodliwość stosowania używek  
� Zagrożenia płynące z Internetu 
� Związki między różnego rodzaju środkami psychoaktywnymi a wynikami w pracy i nauce 
� Co wiemy o nałogach i sposobie ich zwalczania 
� Mechanizmy uzależnień 
� Narkotyki, dopalacze, alkohol, Internet , jak nie wpaść w pułapkę 
� Program ARS- czyli jak dbać o miłość 
� Mówienie nie ,a autorytet 
� Radzenie sobie ze stresem 
� Współczesne zagrożenia ekologiczne i cywilizacyjne 
� Higiena osobista i higiena pracy 
� Spotkanie z przedstawicielem policji- kształtowanie postaw obywatelskich 
� Choroby czasów współczesnych 
� Jak żyć w zgodzie z ekologią? 
� Radzenie sobie z negatywnymi emocjami 
� Sterydy, anoreksja, bulimia 
� Badania profilaktyczne 
� Nowotwór piersi i prostaty- nauka samobadania piersi 
� HIV/AIDS 
� Choroby i zaburzenia  psychiczne 
� Przygotowanie do starości 
� Zasady usuwania odpadów komunalnych, recykling 
� Rola wypoczynku i rekreacji na sprawność umysłową i fizyczną człowieka. 
 
 

Zespól Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach. 
 

Działania profilaktyczne realizowane w roku szkolnym 2015/16. 
1. Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego w ramach zajęć prowadzonych przez 

pedagoga i wychowawców dotyczącej uzależnień i ich konsekwencji, informacji na temat instytucji 
i placówek działających na rzecz zdrowia i pomocy psychologiczno - pedagogicznej, procedury 
Niebieskiej Karty, profilaktyki HIV/AIDS, zdrowia psychicznego oraz zagrożeń cywilizacyjnych. 

2. Zajęcia i warsztaty z uczniami: 
� spotkanie z policjantem nt. prawnych konsekwencji czynów karalnych, 
� zajęcia integracyjne dla klas pierwszych prowadzone przez pedagoga  z Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej, 
� warsztaty pt. „Podejmowanie przez młodzież zachowań ryzykownych” prowadzone przez specjalistę 

seksuologa, 
� warsztaty profilaktyczne pt. "Relacje w grupie – kultura współżycia, tolerancja zachowań 

i poglądów, umiejętności słuchania i wyrażania swoich opinii " prowadzone przez specjalistę 
psychologa, 

� prelekcja S.N.A.P. - Stop narkotykom, alkoholowi, przemocy - współpraca ze Stowarzyszeniem  
„Nadzieja”, 

� spotkanie profilaktyczne z Krzysztofem Jaryczewskim, założycielem zespołu Oddział Zamknięty 
i liderem zespołu JARY OZ (we współpracy z Biblioteką Miejską), 
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� propagowanie akcji „Bezpieczna woda" - organizator Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
� realizacja programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, 
� realizacja projektu „Przyhamuj - życie przed tobą", 
� warsztaty nt. „Przemoc i problemy alkoholowe w rodzinie" - prowadzone przez psychologa 

z Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach, 
� warsztaty rozwojowo-edukacyjne „Rozwiń skrzydła” prowadzone przez pedagoga z Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach, 
� propagowanie akcji „Bezpieczne wakacje”, 
� propagowanie akcji „Pływam bez promili”, 
� udział w debacie „Nowe zagrożenie: dopalacz jako narkotyk” zorganizowanej przez Komendę Powiatową 

Policji, Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Krapkowicach i Ośrodek Pomocy Społecznej, 
� w klasach pierwszych przeprowadzono program ,,Różowa wstążeczka ‘’ – czyli walka z rakiem piersi 

oraz ,,Rak jąder‘’ i ,,Rak szyjki macicy’’. 
3. Udział w konkursach: 

� Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS, 
� WY(ko)MIKSUJ się z dopalaczy- organizator Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

4. Zorganizowanie w szkole punktu konsultacyjnego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - udzielanie 
pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

5. „Strefa rodzica" na stronie internetowej szkoły. 
6. Wspieranie rodziny w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia – pedagog, wychowawcy, instytucje 

współpracujące ze szkołą. 
7. Podnoszenie kompetencji wychowawczo - profilaktycznych nauczycieli:  

� udział w Konferencji „Badania ESPAD w województwie opolskim", 
� udział w debacie społecznej dot. założeń „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce", 
� udział w debacie „Nowe zagrożenie: dopalacz jako narkotyk” zorganizowanej przez Komendę 

Powiatową Policji, Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Krapkowicach i Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 

8. Realizacja innych zadań Programu Wychowawczego i Profilaktycznego realizowane przez 
wychowawców, pedagoga szkolnego: 
� kształtowanie postawy akceptacji i wyrozumiałości dla odmiennych zachowań innych ludzi, 
� propagowanie idei wolontariatu, udział w akcjach na rzecz potrzebujących, 
� zapobieganie zaburzeniom depresyjnym wśród młodzieży, 
� promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie imprez rekreacyjno - sportowych, 

festynów, udział w programach profilaktyczno – zdrowotnych, 
�  wspieranie samorządności i działalności Samorządu Uczniowskiego, 
� współpraca z instytucjami działającymi na rzecz oświaty, zdrowia, rodziny i pomocy społecznej 

(współpraca z instytucjami: Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodzin, 
Zespół Kuratorski, Zespół Interdyscyplinarny, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Biuro 
Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty, Starostwo Powiatowe, gimnazja, Powiatowa Stacja 
Sanitarno - Epidemiologiczna, pracodawcy, Stowarzyszenie Nadzieja). 

 
 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. 
 
  Działania realizowane w roku szkolnym 2015/2016. 
1. Zajęcia psychoedukacyjne dla zespołów klasowych o tematyce związanej z profilaktyką agresji, 

uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz rozwoju jakości życia. Ogółem objęto 664 uczniów.  
2. „Rozwiń skrzydła” – program rozwojowo – eduakcyjny dla klas szkół podstawowych oraz szkół 

ponadgimnazjalnych rozwijający umiejętności psychospołeczne i przygotowujący do prawidłowego 
funkcjonowania w życiu dorosłym – 59 uczniów.  

3. Program „Razem możemy więcej” – zajęcia integracyjne dla zespołów klasowych. Ogółem objęto 
426 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.  
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4. Program rozwoju umiejętności matematycznych „Pomóż mi zostać Pitagorasem”. Objęto 6 dzieci 
z rodzicami.  

5.  „Szkoła dla Rodziców” – program rozwoju opiekuńczo - wychowawczej funkcji rodziny; blok zajęć 
tematycznych. Objęto 57 rodziców.  

6. Program wspomagania uczenia się dzieci młodszych „Jak skutecznie pomagać dzieciom w nauce 
czytania i pisania” (cykl grupowych spotkań z rodzicami). W programie wzięło udział 13 dzieci 
i 14 rodziców.  

7. Socjoterapia. Objęto 5 uczniów gimnazjum.  
8. Treningi uwrażliwiające na potrzeby małego dziecka „Rosnę i rozwijam się”. Ogółem objęto 112 dzieci 

i 109 rodziców.  
9. Terapia rodziny. Ogółem objęto: 29 rodzin.  
10. Psychoterapia i inne formy psychologicznej pomocy terapeutycznej. Ogółem objęto: 26 dzieci 

i młodzieży.  
11. Specjalistyczne doradztwo psychologiczno – pedagogiczne dla rodziców i nauczycieli w ramach 

bieżących konsultacji w poradni oraz punktów konsultacyjnych organizowanych w terenie. Ogółem 
objęto: 268 rodziców, 245 nauczycieli i innych specjalistów.  

12. Wspomaganie przedszkoli i szkół w realizowaniu zadań edukacyjno – wychowawczych wobec dzieci 
i młodzieży we współpracy z rodziną poprzez prowadzenie cyklów zajęć warsztatowo – treningowych 
dla nauczycieli, w tym moderatorów pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Ogółem 
323 uczestników zajęć.  

13. Popularyzowanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w zakresie wspierania rozwoju, wychowania 
i uczenia się dzieci i młodzieży wśród rodziców w formie tematycznych wykładów i pogadanek; 
22 wykłady.  
 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach. 
 

W dniu 27.04.2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach podpisało umowę 
z województwem opolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego o dofinansowanie 
projektu konkursowego pt. „W rodzinie lepiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
w ramach Osi priorytetowej VIII - Integracja społeczna (w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej), 
Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych. Łączna wartość projektu wynosi 
800.000,00 zł, w tym dofinansowanie to 677.980,00 zł, a wkład własny 122.020,00 zł. Planowany czas 
trwania projektu wynosi 3 lata, tj. do 31.12.2018 r. 
Celem ogólnym naszego projektu jest wzrost dostępu do usług społecznych dla osób pełniących funkcję 
rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich rodzinom. Grupą docelową projektu są rodziny zastępcze, w tym dzieci 
i młodzież przebywająca w pieczy zastępczej. Do udziału w projekcie zaproszonych zostanie minimum 
60 rodziców zastępczych oraz minimum 10 dzieci wymagających wsparcia psychologicznego, 
reedukacyjnego lub rehabilitacyjnego. Ponadto do działań o charakterze środowiskowym zaprosimy 
wszystkie rodziny zastępcze oraz przebywające pod ich opieką dzieci.  
Planowane zadania projektu o charakterze prozdrowotnym to: 
1. Pomoc psychologiczna – w ramach której prowadzone jest: 

� poradnictwo i terapia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej; 

� badania psychologiczne dla kandydatów na rodziny zastępcze, osób prowadzących rodzinne domy 
dziecka, rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka; 

� grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. 
2. Pomoc reedukacyjna – która skierowana jest do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, 

wymagających wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach w takim stopniu, aby móc 
zapewnić dziecku optymalne funkcjonowanie w wymiarze szkolnym i społeczno - emocjonalnym, a także 
do dzieci, u których występują specyficzne trudności w nauce tj. dysleksja rozwojowa (dysleksja, 
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dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) i dzieci z grupy ryzyka (m.in. tych co nie radzą sobie z ortografią, 
źle czytają, pomijają litery, przekręcają litery, nieczytelnie piszą). Rodzaje zajęć reedukacyjnych będą 
odpowiadały potrzebom poszczególnych dzieci, zgodnie z indywidualnym zaleceniem psychologa lub 
pedagoga lub wychowawcy szkolnego. Zajęcia będą się odbywały średnio 1 raz w tygodniu przez 
godzinę. 

3. Pomoc rehabilitacyjna – skierowana jest do dzieci wymagających rehabilitacji, przebywających w pieczy 
zastępczej, u których stwierdzono opóźnienie psychoruchowe, FAS (płodowy zespół alkoholowy), wady 
rozwojowe, wady wrodzone i inne schorzenia. W ramach pomocy rehabilitacyjnej będą się odbywały 
zajęcia fizjoterapeutyczne oraz logopedyczne i neurologopedyczne. Rodzaje wykonywanych zabiegów 
rehabilitacyjnych będą odpowiadały potrzebom poszczególnych dzieci, zgodnie z indywidualnym 
zaleceniem lekarza. Zabiegi będą się odbywały średnio 1 raz w tygodniu. 

 
 

DPS „ANNA”. 
 

Działania prozdrowotne  i edukacyjne skierowane do pracowników i mieszkańców DPS „ANNA” były 
realizowane poprzez udział w szkoleniu pt. „Przyczyny powstawania wypalenia zawodowego, rola emocji 
w wypaleniu zawodowym, zdolność samoregulacji emocjonalnej”, zorganizowanym i sfinansowanym przez 
tut. Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. Szkolenie odbywało się cyklicznie 
- 4 spotkania czterogodzinne w okresie od kwietnia do lipca 2016.  
W marcu 2016 odbyło się szkolenie „Nowoczesna piramida żywienia”, sfinansowane ze środków DPS 
„ANNA”, którego celem było  tworzenie racjonalnego i estetycznego żywienia, opracowywania właściwych 
diet, dostosowania jadłospisu do potrzeb zdrowotnych mieszkańców i zapobieganie remisji objawów 
chorobowych. 
Zakupiono specjalistyczną literaturę dotyczącą terapii (7 książek) nt. technik pracy terapeutycznej (w tym 
pozwalających powstrzymać proces demencji), których znajomość pozwoli rozszerzyć ofertę zajęć dla 
mieszkańców DPS „ANNA”. Pozyskano na staż z Powiatowego Urzędu Pracy osobę niepełnosprawną 
w zawodzie fizjoterapeuty, która codziennie świadczyła usługi specjalistyczne na rzecz mieszkańców 
w zakresie podtrzymania ich sprawności fizycznej i zapobiegania konsekwencjom chorób. Po zakończonym 
stażu osoba ta została zatrudniona jako fizjoterapeuta w wymiarze ½ etatu. 
W DPS „ANNA” pielęgniarka prowadziła edukację zdrowotną i promocję zdrowia wśród samodzielnych 
mieszkańców, ucząc ich dbania o ciało i jego higienę. Utworzono strefę Pracy socjalnej poprzez 
wyodrębnienie i wyremontowanie pomieszczenia w budynku „ANNY”, zapewniającego mieszkańcom 
swobodę i intymność rozmów o swoich problemach, obniżając tym samym poziomu lęku i zapewniając 
poczucie bezpieczeństwa. 
Plany na rok 2017 w zakresie prozdrowotnym i edukacyjnym skierowane do pracowników i mieszkańców 
DPS „ANNA”: 
W celu zmniejszenia obciążenia stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu prognozuje się 
zorganizowanie szkolenia, podobnie jak w roku 2016 r. oraz kontynuację działań podjętych w 2016 r., 
tj. utworzenie w DPS „ANNA” strefy Zdrowego żywienia oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie. Planuje 
się również wybudowanie pochylni dla niepełnosprawnych do budynku „BIS” w celu poprawy 
funkcjonowania fizycznego osób zamieszkujących ten budynek, zminimalizowania stresu związanego 
z odrzuceniem społecznym, a tym samym poprawa funkcjonowania społecznego i aktywności fizycznej. 
 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach (PUP). 
 

Współczesny rynek pracy wymaga od osób czynnych zawodowo nieustannego aktualizowania 
posiadanych kwalifikacji, poszerzania ich, oraz uzupełniania o nowe, często niezwiązane z pierwotnie 
wyznaczonym zawodem. Globalizacja gospodarki, rozwój cywilizacyjny, tendencje demograficzne oraz 
postęp naukowo - techniczny wymuszają na osobach pracujących i poszukujących pracy umiejętności 
dostosowania się do nowoczesnych technologii, zmieniającej się organizacji pracy, a także podejmowania 
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inicjatyw i kreatywności. Wiąże się to z ustawicznym podnoszeniem swoich umiejętności, kwalifikacji czyli 
tzw. całożyciową edukacją, która ma znaczenie zarówno dla jakości życia codziennego jak również 
podejmowania różnych ról na rynku pracy. 
Edukacja dorosłych jest elementem aktywnej polityki zatrudnienia i wynika z konieczności dostosowania 
kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób bezrobotnych, poszukujących pracy jak również aktualnie 
zatrudnionych. Prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach działania mają na celu 
podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych zainteresowanych osób, co sprzyja rozwojowi lokalnego 
rynku pracy.  
 
Do głównych działań edukacyjnych urzędu pracy należą przede wszystkim: 
1. Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach kształcenia i szkolenia. 
2. Udzielaniu porad umożliwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę 

zatrudnienia. 
3. Organizację szkoleń dla osób zainteresowanych. 
4. Organizację staży. 
 
Ad.1. 

Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach kształcenia i szkolenia odbywa 
się w ramach spotkań grupowych organizowanych w siedzibie PUP Krapkowice. W 2016 r. odbyło 
się 39 spotkań grupowych, w których uczestniczyło 380 osób zarówno bezrobotnych zarejestrowanych 
w urzędzie pracy i jak pracujących zamierzających zmienić stanowisko pracy lub uzupełnić swoje 
kwalifikacje. Powiatowy Urząd Pracy  w ramach w/w działań współpracuje z podmiotami realizującymi 
projekty przeznaczone dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje poprzez organizowanie cyklicznych 
spotkań m.in. z Fundacją Aktywizacja z Opola oraz z Centrum Kształcenia Ustawicznego ze Zdzieszowic. 
Poza tym PUP Krapkowice prowadził nabór osób do projektu „KIS w Gminie Krapkowice szansą na lepsze 
jutro!”. Dla zwiększenia aktywizacji zawodowej osób wszelkie informacje dotyczące możliwości zmiany lub 
podniesienia swoich kwalifikacji rozpowszechnianie są za pomocą strony internetowej, tablicy ogłoszeń 
oraz ulotek. 
 
Ad.2. 

Udzielanie porad umożliwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę 
zatrudnienia odbywa się w trakcie porad indywidualnych oraz grupowych prowadzonych przez doradcę 
zawodowego lub doradców klienta. W ramach indywidualnych spotkań osoby z doradcą tworzony jest 
indywidualny plan działań (IPD) obejmujący podstawowe usługi rynku pracy wspierane  instrumentami 
rynku pracy. IPD wyznacza cel strategiczny, w przypadku osób bezrobotnych – zatrudnienie, etapy oraz ich 
powiązanie, a także sposoby ich realizacji. W ramach indywidualnego planu działań osoba bezrobotna 
będzie mogła skorzystać ze stażu lub szkolenia, co w efekcie przyczyni się do podniesienia jej kwalifikacji, 
zdobycia dodatkowego doświadczenia oraz zwiększy atrakcyjność na rynku pracy. W 2016 r. zostało 
stworzonych 1810 indywidualnych planów. 
Porady grupowe organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach umożliwiają rozwój 
umiejętności społecznych i organizacyjnych przydatnych w zdobywaniu  i wykonywaniu pracy. Głównym 
celem tych spotkań jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności, które w elastyczny sposób umożliwią 
budowanie własnej strategii poszukiwania informacji i modyfikowania jej w przyszłości w zależności od 
zmieniających się potrzeb edukacyjno-zawodowych. PUP Krapkowice w 2016 r. organizował przede 
wszystkim warsztaty, na których osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji na utworzenie własnej 
działalności gospodarczej, w jasny i przejrzysty sposób zapoznawały się z zagadnieniami dotyczącymi 
procedur otwarcia firmy, sposobu opodatkowania, oraz poprawności wypełniania wniosku. W 2016 r. 
zorganizowano 30 warsztatów, w których udział wzięło 120 osób. W wyniku tych spotkań na dzień 
26.09.2016 r. 36 osób otrzymało dotację i utworzyło własne firmy. 
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Ad.3. 

Szkolenia organizowane przez PUP Krapkowice są finansowane ze środków Funduszu Pracy, Unii 
Europejskiej lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ich celem  jest uzyskanie, 
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych 
do wykonywania pracy. 
Na szkolenia kierowanie są osoby bezrobotne lub poszukujące pracy zarejestrowane w ewidencji urzędu 
pracy. Szkolenia przeprowadzane są w formie indywidualnej, grupowej  lub w formie bonu szkoleniowego. 
Mają za zadanie podniesienie kwalifikacji zawodowych, zwiększenie szansy na podjęcie zatrudnienia 
lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:  
� braku kwalifikacji zawodowych; 
� konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji; 
� utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie; 
� braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. 
Kursy indywidualne są realizowane na podstawie wniosku złożonego przez osobę bezrobotną 
z uzasadnieniem celowości skierowania na wskazany kurs. W 2016 r. na szkolenia indywidualne skierowano 
18 osób, na dzień 26.09.2016 r. pracę podjęło 13 osób. 
Szkolenia grupowe są organizowane na podstawie  analizy ofert lokalnego rynku pracy oraz zgłoszeń 
ze strony pracodawców. Do dnia 26.09.2016 r. na szkolenia grupowe skierowano 30 osób, pracę podjęło 
13 osób. 
Bon szkoleniowy to forma kształcenia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Realizowana na podstawie 
wniosku złożonego przez bezrobotnego, z gwarancją zatrudnienia po kursie. W ten sposób osoba 
bezrobotna uzyskuje kwalifikacje zgodnie z potrzebami pracodawców. W tym roku realizowanych jest 
6 bonów szkoleniowych. Do dnia 26.09.2016 r. 5 osób podjęło zatrudnienie.  
Również PUP Krapkowice w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) finansuje na wniosek 
pracodawców, zainteresowanych wspomaganiem przekwalifikowania lub aktualizacji wiedzy i umiejętności 
osób pracujących szkolenia lub studia podyplomowe. Celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia 
przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań stanowiskowych, uzupełnienie 
lub uaktualnienie kompetencji jak również wzmocnienie pozycji firmy i pracowników na konkurencyjnym 
rynku pracy.  Do dnia 26.09.2016 r. z tej formy pomocy skorzystało 55 pracodawców. W ramach zawartych 
umów z kursów skorzystało 411 pracowników, a 5 osób rozpocznie studia podyplomowe.  
 
Ad.4. 

Staż czyli nabywanie nowych umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań 
praktycznych w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Celem skierowania na staż 
jest: 
� umożliwienie osobie bezrobotnej nabycia kwalifikacji lub umiejętności praktycznych; 
� zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy. 
Do dnia 26.09.2016 r. 237 osób bezrobotnych rozpoczęło staże, w tym 75 osób zakończyło, a 25 podjęło 
zatrudnienie. 
Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach realizując aktywną polityką rynku pracy, oraz jak najefektywniejsze 
wykorzystanie posiadanych zasobów wykracza poza ustawowy zakres działania dotyczący osób 
bezrobotnych pełnoletnich i świadczy bezpłatne usługi poradnictwa zawodowego dla młodzieży poniżej 
18 roku życia. Konieczność uczenia się przez całe życie, a przede wszystkim znajomość  tej potrzeby była dla 
urzędu pracy impulsem do wyjścia poza tradycyjne zadania. Z inicjatywy Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Krapkowicach, na początku 2016 r. wystosowano zaproszenia do dyrektorów szkół gimnazjalnych 
oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krapkowickiego w celu nawiązania współpracy mającej na celu 
podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw służących przygotowaniu młodzieży gimnazjalnej oraz 
ponadgimnazjalnej do wejścia na rynek pracy i aktywnego poruszania się po nim. W rezultacie w dniu 
23.02.2016 r. odbyło się spotkanie  przedstawicieli PUP Krapkowice z przedstawicielami szkół. W wyniku 
spotkania doradca zawodowy z PUP Krapkowice zorganizował 5 spotkań informacyjnych. Uczestniczyło 
w nich łącznie 150 uczniów z klas gimnazjalnych, zawodowych oraz techników. Tematem spotkań było 
przede wszystkim doradztwo edukacyjno – zawodowe, poznanie  aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz 
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promocja usług oraz instrumentów ofertowanych przez urząd pracy. Dostęp do informacji z zakresu 
aktualnego zapotrzebowania na zawody i specjalności pomaga młodzieży w podjęciu właściwej decyzji 
edukacyjnej i zawodowej oraz produktywnego przygotowania kadr na rynek pracy. 
Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach posiada wśród osób zarejestrowanych również młodzież 
z wykształceniem gimnazjalnym. W celu uzyskania danych dotyczących ich potrzeb, oczekiwań wobec 
urzędu oraz mając na względzie skuteczne i efektywne realizowanie zadań PUP Krapkowice w 2016 r. 
wprowadził ankiety dla osób z wykształceniem gimnazjalnym. Celem ankiety jest określenie gotowości 
badanych do podjęcia wysiłku ukierunkowanego na podniesienie poziomu kwalifikacji, aspiracji 
zawodowych, poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, warsztatach oraz dopasowanie usług oraz 
instrumentów rynku do ich oczekiwań.  
Zadania zaplanowane na rok 2017 stanowią kontynuację i rozwinięcie zadań realizowanych w 2016 roku. 
W szczególności dotyczy to działań związanych z organizacją porad grupowych, staży, szkoleń zawodowych 
dla osób bezrobotnych jak również organizację spotkań z młodzieżą uczącą się.   
 
II. 2  Profilaktyka raka piersi. 
 

Rak piersi to najczęstsza choroba nowotworowa wśród kobiet. Głównym powodem, dla którego tak 
wiele kobiet nadal umiera na raka, jest zbyt późne wykrycie choroby, wtedy gdy jest ona już 
w zaawansowanym stadium. Postęp medycyny, umiejętności polskich lekarzy i nakłady ministra zdrowia na 
specjalistyczną aparaturę stosowaną w diagnostyce i leczeniu onkologicznym sprawiają, że w zdecydowanej 
większości przypadków wczesne wykrycie raka piersi umożliwia całkowite wyleczenie. Dlatego warto 
regularnie wykonywać badania diagnostyczne (mammografię, USG i samobadanie piersi)! 
Największe ryzyko zachorowania na raka piersi dotyczy kobiet w wieku od 50 do 69 lat – dlatego Panie 
będące w tej grupie wiekowej powinny robić mammografię co dwa lata! Mammografia jest finansowana 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Trwa zaledwie kilka minut, a pacjentki, do których skierowany jest 
program profilaktyczny (czyli Panie w wieku 50 – 69 lat) nie muszą mieć na nią skierowania ani specjalnego 
zaproszenia. Aby wykonać mammografię w ramach programu, wystarczy zgłosić się do jednej z placówek, 
które realizują program. 
Wyniki badań dowodzą, że kobiety, które regularnie wykonują mammografię, dużo rzadziej umierają 
z powodu raka piersi. Mammografia to badanie, które za pomocą promieni rentgenowskich pozwala 
wykryć raka piersi we wczesnym stadium rozwoju – gdy leczenie jest dużo bardziej skuteczne. 
Badania na terenie naszego województwa wykonywane są placówkach medycznych stacjonarnych oraz 
w mammobusach.  
 
Tabela nr 5. Lista ośrodków wykonująca badania mammograficzne w woj. opolskim - w pracowni stacjonarnej 
Nazwa świadczeniodawcy Telefon Adres miejsca realizacji 

świadczeń 
Nazwa gminy Powiat 

Centrum Medyczno - 
Diagnostyczne ARTIMEX - 
EURODENT 

(77)461 53 37 ul. Plac Gwardii Ludowej 1, 
47-220 Kędzierzyn-Koźle 

Kędzierzyn-Koźle Powiat kędzierzyńsko-
kozielski  

Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-
Koźlu 

(77)4 062 500 ul. 24 Kwietnia 7, 47-200 
Kędzierzyn-Koźle 

Kędzierzyn-Koźle Powiat kędzierzyńsko-
kozielski 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Diagnostyka Obrazowa 

(77)417 35 33 ul. M. Skłodowskiej-Curie 
23, 46-200 Kluczbork 

Kluczbork Powiat kluczborski  

Nyski Ośrodek Onkologii "Onkovit" 
Sp. z o.o. 

(77) 433 24 86 ul. Rodziewiczówny 34, 48-
300 Nysa 

Nysa  Powiat nyski  

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej - Opolskie 
Centrum Onkologii im. prof. T. 
Koszarowskiego 

(77)441 60 08 ul. Katowicka 66A, 45-060 
OPOLE 

Opole Powiat m. Opole  

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej "Centrum" w 
Opolu 

(77)402 03 21 ul. Budowlanych 4, 45-202 
Opole 

Opole Powiat m. Opole  

Szpital Powiatowy im. Prałata J. 
Glowatzkiego w Strzelcach 

(77)461 32 91 ul. Opolska 36, 47-100 
Strzelce Opolskie 

Strzelce Opolskie Powiat strzelecki  
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Opolskich 

Szpital Powiatowy w Głubczycach (77)480 11 70 ul. Marii Skłodowskiej Curie 
26, 48-100 Głubczyce 

Głubczyce  Powiat głubczycki  

 
 
Największa liczba badań mammograficznych w mammobusach wykonywana jest w naszym powiecie 
w październiku, który jest ogłoszony jako miesiąc walki z rakiem piersi. I tak mammobus stacjonował będzie 
w Krapkowicach 10, 11 i 25 października, w Gogolinie 12 i 25 października, w Zdzieszowicach 
13 października, w Walcach 14 października, natomiast w Strzeleczkach 17 października br. 
Jednocześnie, ze względu na możliwość wykonania tegoż badania na terenie całego województwa trudno 
jest oszacować liczbę wykonanych badań przez panie z naszego Powiatu.  
 
Tabela nr 6. Liczba wykonanych mammografii 

  2015 r. 2016r. 

Data 27.02 11.03 30.03 
22-
23.06 29.09 14.11 razem 09.02 23.02 24.05 07.06 08.06 razem 

Krapkowice 31 93 21 188 20 93 446 102 18 38 68 61 287 

Data   12.03 27.07 20.08 30.09 16.10    23.02   10.06  

Gogolin   69 69 44 15 63 260  12   68 80 

Data 16.03 13.03 24.03 26.06  15.11      05.06 06.06  

Zdzieszowice 37 62 11 48  75 233    47 75 122 

Data 13.03 27.03 
  

   
  
   24.02  09.06   

Strzeleczki 79 31 
  

   
  

110  19  91  110 

Data 
    

  
  
  

  
     13.06   

Walce 
    

  
  
  

  
     105  105 

Razem 
    

  
  
 

  
 1049      704 

 
Panie, które ze względu na wiek nie uczestniczą w programie profilaktycznym, mogą wykonać bezpłatne 
badanie piersi (mammografię lub USG) na podstawie skierowania wydanego przez lekarza specjalistę 
(ginekologa, onkologa) przyjmującego w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. O tym czy pacjentka powinna 
mieć wykonane USG czy mammografię, decyduje lekarz. 
Ważnym elementem profilaktyki jest samobadanie piersi. Już od dwudziestego roku życia każda z Pań 
powinna regularnie badać piersi, a raz w roku takie badanie powinno być wykonane przez ginekologa, 
chirurga lub onkologa.  
 
„Lusterko Zdrowia” – akcja profilaktyczna. 
Powiat Krapkowicki wspólnie z Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach oraz Państwową 
Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Krapkowicach, kontynuując zapoczątkowaną w 2012 
roku akcją profilaktyczną, której tematem było zapobieganie nowotworom piersi u kobiet, wydało tzw. 
„Lusterko Zdrowia” w nakładzie 1000 szt.  
Jest to naklejka, prezentująca technikę badania piersi. Kobiety mają możliwość przyklejenia jej np. na lustro 
w domu. Dzięki temu będzie ona przypominać o wykonywaniu systematycznych badań piersi. Naklejka 
rozprowadzana jest bezpłatnie przez Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, 
Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. oraz Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krapkowicach przy 
okazji organizacji różnego rodzaju akcji i działań profilaktycznych.  
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II. 3  Profilaktyka narkomanii. 
 

W dniu 26 lutego 2016 r. przeprowadzono program profilaktyczny pn: „Poznaj prawdę a prawda Cię 
uwolni”, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków oraz ryzykownych zachowań młodzieży 
związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych, skierowany do uczniów klas pierwszych, drugich 
i trzecich Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach, natomiast 14 czerwca 2016 r. 
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach odbyły się warsztaty tematyczne poświęcone 
zapobieganiu uzależnieniom od narkotyków. Na ww. działania przeznaczono środki finansowe w wysokości 
2.150,00 zł. 
 
 
II. 4  Profilaktyka HIV/AIDS. 
 

Z okazji światowego dnia walki z AIDS, przypadającego 1 grudnia, w Starostwie Powiatowym 
w Krapkowicach zostanie zorganizowana (jak co roku) XIV (już) Powiatowa Olimpiada Wiedzy na temat 
HIV/AIDS. Kierowana jest ona do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu naszego 
powiatu. Olimpiada poprzedzona jest cyklem lekcji szkoleniowych przeprowadzonych przez pielęgniarki 
higieny szkolnej i/bądź pedagogów oraz etapem szkolnym, w wyniku którego wyłonionych zostaje trzech 
finalistów zakwalifikowanych do etapu powiatowego. Celem Olimpiady jest poszerzenie wiedzy młodzieży 
na temat zapobiegania zakażeniom HIV, chorobom przenoszonym drogą płciową oraz kształtowanie 
pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS. 

 
 

II. 5  Programy profilaktyczne realizowane przez podmioty medycyny szkolnej. 
 

Pracownicy medycyny szkolnej realizują w szkołach i w środowisku uczniów programy profilaktyczne. 
Korzystają bezpłatnie z pomocy dydaktycznych Starostwa Powiatowego (typu fantomy piersi, fantomy 
służące do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – fantomy osób dorosłych i dziecka). Udzielono 
również dofinansowania do programów profilaktycznych realizowanych przez pracowników medycyny 
szkolnej w szkołach ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Są to następujące programy: „Różowa 
wstążeczka” i „Rakoobrona” – zapobieganie nowotworom gruczołu piersiowego i innym chorobom 
nowotworowym oraz „HIV/AIDS” – zapobieganie zakażeniom wirusem HIV. Programy profilaktyczne 
przeprowadzają podmioty medycyny szkolnej: Higiena Szkolna „Zamek” Benedykta Nowak realizująca 
zadania w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach oraz „Reba” s.c. Barbara 
Gawlik, Renata Dłubak prowadząca działalność w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach, 
Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach oraz Zespole Szkół Specjalnych im. J. Tuwima 
w Krapkowicach. Kwota dofinansowania zależna jest od ilości godzin przeznaczonych na przeprowadzenie 
programu w każdej ze szkół. W sumie na ww. programy w 2016 r. przeznaczono środki w wysokości 
2.600,00 zł. 
 
 
II. 6  Profilaktyka z zakresu higieny osobistej – „czyste ręce”. 
 

Powiat Krapkowicki wspólnie z Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach oraz 
Państwową Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Krapkowicach, z uwagi na duże 
zainteresowanie akcją, już po raz drugi wydało naklejkę „Technika mycia rąk”, w nakładzie 1000 szt. 
Prezentuje ona w prosty i jasny sposób, jakie czynności powinna wykonywać osoba myjąc dokładnie swoje 
ręce, aby zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia zakażenia. Naklejka rozprowadzana jest przez 
Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, Krapkowickie Centrum Zdrowia 
Sp. z o.o. oraz Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krapkowicach przy okazji organizacji działań 
prozdrowotnych.  
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II. 7  Akcja prewencyjna – „Pozycje obronne w razie ataku psa”. 
 

Powiat Krapkowicki wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach, Powiatową Stacją 
Sanitarno – Epidemiologiczną w Krapkowicach oraz Powiatowym Inspektorem Weterynarii w Krapkowicach 
zapoczątkował akcję prewencyjną pn. „Pozycje obronne w razie ataku psa”. Celem akcji jest uświadomienie 
mieszkańcom powiatu krapkowickiego jak mają się zachować gdy zostaną zaatakowani przez psa. 
W ramach działań profilaktycznych w przedszkolach i szkołach z terenu powiatu krapkowickiego odbywają 
się zajęcia dla dzieci i młodzieży z profesjonalnym treserem psów (przy udziale wyszkolonych dwóch psów), 
inscenizujące sytuacje, jakie mogą zdarzyć się np. na placu zabawa, boisku, w lesie, czy w drodze do szkoły. 
Akcja nie będzie polegać na straszeniu dzieci, ale przestrzeganiu przed niebezpieczeństwem Dlatego na 
zakończenie każdych zajęć psy będą prezentować również inne umiejętności. Akcja ma charakter 
długofalowy i będzie kontynuowana przez najbliższe lata.  

4 czerwca br. z okazji powiatowego dnia dziecka na boisku przy Zespole Szkół im. J. Kilińskiego 
w Krapkowicach pokazano m.in. tresurę psa policyjnego z Komendy Powiatowej Policji oraz odbył się pokaz 

poprowadzony przez trenerkę psów, ze szkoły dla psów „Mardog” z Odrowąża pn. „Gdy zaatakuje pies”. 
Na potrzeby akcji zaprojektowano i wydrukowano ulotki informacyjne, informujące, by na widok 
agresywnego psa zachować spokój i nie panikować. „Nie szarp nawet, gdy pies chwyci np. za nogę. Zwierzę 
chcąc zatrzymać człowieka podejmującego próbę wyszarpania kończyny, instynktownie zaciska szczęki 
mocniej. Nie patrz także psu w oczy - w ten sposób można go rozdrażnić i sprowokować do ataku.”, które 
zostaną rozdysponowane głównie w szkołach dla których Powiat Krapkowicki jest organem prowadzącym 
ale również w ww. instytucjach, które wspólnie prowadzą akcję prewencyjną.  
 
 
II. 8  „Dzień zdrowia w krapkowickim starostwie”. 
 

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. we współpracy z Powiatem Krapkowickim, Powiatową Stacją 
Sanitarno – Epidemiologiczną w Krapkowicach oraz Komendą Powiatową Policji 28 kwietnia 2016 r. 
w budynku Starostwa Powiatowego zorganizowało „Dzień Zdrowia w krapkowickim starostwie”. Podczas 
akcji można było nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, zbadać ciśnienie tętnicze krwi, poziom glukozy 
we krwi oraz wykonać spirometrię płuc. Można było także wypróbować narko i alkogogle. 
Dniem Zdrowia krapkowickie starostwo rozpoczęło Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pracownicy 
wydziału komunikacji przez najbliższy tydzień oferowali petentom test alkogogli. Dla kierowców 
przygotowano upominki - apteczki samochodowe, a dla dzieci odblaski. Policjanci z krapkowickiej drogówki, 
również w terenie, namawiali zmotoryzowanych do bezpiecznej jazdy. 
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