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I. Informacje o funkcjonowaniu KCZ Sp. z o.o. w I półroczu 2018 roku. 
 

I.1. Informacje ogólne o KCZ Sp. z o.o.  

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

prowadzone jest niezmiennie przez jednoosobowy Zarząd – Prezesa Zarządu. Organy Spółki stanowią 

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. Od 01.10.2017 r. umowy w zakresie lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej, nocnej, świątecznej opieki zdrowotnej, izby przyjęć i świadczeń odrębnie 

kontraktowanych są realizowane i rozliczane w formie ryczałtu. Stało się to poprzez włączenie 

Szpitala do SYSTEMU PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ. Od lipca 2018 roku zwiększyła swój zakres usług o świadczenia w zakresie żywienia 

dojelitowego w warunkach domowych. Dzięki temu staliśmy się jedynym podmiotem  

w województwie oferującym świadczenia żywienia w warunkach domowych zarówno dojelitowe jak  

i pozajelitowe. Jest to ogromny komfort dla pacjentów i personelu sprawującego opiekę.  

W I połowie 2018 roku zmniejszyła się ilość urodzeń w stosunku roku poprzedniego, co pozwala 

sądzić, że ilość urodzeń na koniec 2018 r. może przekroczyć 650. Jak obserwujemy w innych 

placówkach jest to wynikiem zmniejszenia ilości urodzeń w województwie opolskim.  

Realizowane są podpisane w ubiegłym roku umowy na zakup wyposażenia dla oddziałów szpitalnych, 

a także umowy na programy zdrowotne realizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim  

w ramach RPO. 

W 2018 roku, podobnie jak w latach poprzednich Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  

nie posiada problemów kadrowych wśród kardy lekarskiej. Problemy związane głównie z osiąganiem 

wieku emerytalnego wśród personelu pielęgniarskiego stopniowo zostały zatrzymane. Do szpitala 

zgłasza się nowy, młody personel. W dalszym ciągu kształcimy młody personel lekarski na wszystkich 

oddziałach szpitalnych z wyjątkiem oddziału noworodków. Ilość zatrudnionych lekarzy  

na poszczególnych oddziałach wynosi odpowiednio 5 lekarzy na oddziale chirurgicznym plus lekarze 

dyżurni, 11 lekarzy na oddziale wewnętrznym, z czego 6 prowadzi specjalizację w dziedzinie chorób 

wewnętrznych. Różnorodne dodatkowe specjalizacje lekarzy pracujących na oddziale wewnętrznym 

sprawiają, że istnieje możliwość leczenia wielodyscyplinarnego bez konieczności konsultowania  

w innych oddziałach niezabiegowych, większość konsultacji i badań można wykonać na miejscu. 

Na oddziale pediatrycznym zatrudnionych jest 5 lekarzy, z czego 2 odbywa staż specjalizacyjny 

z zakresu pediatrii w systemie rezydenckim. Systematycznie następuje zmiana pokoleniowa 

na oddziale. Zastępca ordynatora rozpoczął specjalizację z alergologii, a kolejnego lekarza, 

który w ubiegłym roku ukończył specjalizację zmienił kolejny lekarz rezydent.  

Na oddziale ginekologiczno - położniczym świadczeń udziela 7 lekarzy, z czego dwóch kształci się 

w dziedzinie położnictwa i ginekologii w systemie rezydenckim.  

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, 

studenci studiów na kierunku zdrowia publicznego.  
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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, krwiodawstwa.  

W bieżącym roku część pielęgniarek korzystając z tzw. szybkiej ścieżki rozpocznie studia wyższe, 

zdobywając tytuł licencjata.  

Dotychczasowa praca personelu Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp.  z o.o. została doceniona przez 

kapitułę pierwszego  w powiecie krapkowickim Plebiscytu Hipokrates Powiatu Krapkowickiego. 

Wśród osób wyróżnionych znalazła się znaczna grupa lekarzy, pielęgniarek i położnych, ratowników, 

personelu pomocniczego naszej Spółki.  

Jak w latach poprzednich, również w 2018 roku Spółka otrzymała duże wsparcie z Powiatowego 

Urzędu Pracy w Krapkowicach, poprzez realizację wspólnych działań polegających na zatrudnianiu 

osób bezrobotnych, których zatrudnienie jest częściowo lub w pełni finansowane przez Urząd Pracy, 

utworzenie stanowiska pracy oraz kursy i szkolenia podwyższające kwalifikacje pracowników KCZ Sp.  

z o.o. 

Oddział pediatryczny Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. otrzymał w darze od Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy rozkładane fotele, z których rodzice będą mogli skorzystać, 

towarzysząc swoim dzieciom podczas pobytu w szpitalu. Do tej pory w tym celu wykorzystywane były 

łóżka znajdujące się na oddziale. Nowe rozwiązanie z pewnością poprawi komfort pobytu rodziców. 

Nie jest to jedyny dar WOŚP dla naszego szpitala w tym roku, ponieważ na oddział pediatryczny trafią 

jeszcze leżanki oraz nowoczesny aparat USG. Wcześniej na oddział trafiły łóżeczka dla najmłodszych 

pacjentów oddziału, jak i tych starszych, skaner żył, kardiomonitor, pulsoksymetry, pompy infuzyjne.  

Każdego roku staramy się wnioskować o sprzęt i wyposażenie do WOŚP. Praktycznie w każdym z nich 

otrzymujemy wsparcie. Spółka otrzyma również sprzęt dla oddziału noworodkowego w postaci 

inkubatorów, lamp do fototerapii, pulsoksymetrów, kardiomonitorów. 

  

I.2. Oddziały szpitalne 

Opieka szpitalna w strukturach KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach funkcjonuje w pięciu 

podstawowych oddziałach szpitalnych oraz zespołach chirurgii jednego dnia. Mimo, że są to te same 

oddziały jak w latach poprzednich, to wprowadzane były w nich nowe zabiegi, zwiększając katalog 

świadczonych usług w szpitalu, lub te leczone te same schorzenia jednakże z wykorzystaniem 

nowoczesnych technik operacyjnych, czy nowoczesnych metod leczenia, z wykorzystaniem nowego 

sprzętu. W dalszym ciągu wykonywane są zabiegi, w których jednocześnie uczestniczą ginekolodzy, 

chirurdzy, urolodzy i gastroenterolodzy.  

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. 

 
 

Ad. 1) Oddział Wewnętrzny -  łącznie 35 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 
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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 35 łóżek w salach 2, 3 i 4 - osobowych z niezależnymi węzłami sanitarnymi. W 2018 roku 

następuje przeorganizowanie oddziału, które ma na celu skupienie działalności oddziału w jednym 

skrzydle budynku. Zmniejszy to koszty, ale również pozwoli optymalnie wykorzystać potencjał 

kadrowy, sprzętowy, infrastrukturę. Ponadto zostanie dostosowany do zapotrzebowania  

na świadczenia. Oddział ściśle współpracuje z oddziałami zabiegowymi szpitala (Chirurgii  

i Ginekologii) zarówno w zakresie diagnostyki, czy 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.  

 

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. 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.  

Oddział wspomaga personel Nocnej Świątecznej Opieki Lekarskiej i Pielęgniarskiej w zakresie leczenia 

dzieci. 

 

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. Oddział 

wykorzystuje przy wykonywaniu zabiegów operacyjnych zarówno aparat RTG (ramię C), jak i USG 

znajdujące się bezpośrednio na Sali operacyjnej.  

Ogromną rolę w leczeniu pacjentów odgrywa żywienie dojelitowe i pozajelitowe, bardzo często 

wykorzystywane na oddziale chirurgii ogólnej. Nasz oddział w dalszym ciągu przygotowuje pacjentów 

do żywienia pozajelitowego oraz dojelitowego. Ponadto na oddziale szkolone są rodziny, by potrafiły 

samodzielnie zaopiekować się pacjentem żywionym w warunkach domowych, a także personel 

medyczny, w tym pielęgniarki środowiskowe. Od lipca br. jeszcze więcej pacjentów, ponieważ 

realizujemy kontrakt w zakresie żywienia dojelitowego dla pacjentów leczonych w warunkach 

domowych. Jest to kolejnych ok. 40 pacjentów miesięcznie. 

Oddział od trzech lat wykorzystuje ozonoterapię szeroko stosowaną w lecznictwie, z którego mogą 

skorzystać również pacjenci komercyjni. Ozonowanie krwi jest wykorzystywane jako uzupełnienie 

innych terapii m.in. przy: trudno gojących się ranach, owrzodzeniach, stopie cukrzycowej, 
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zaburzeniach krążenia obwodowego, grzybicy, reumatyzmie, chorobach zwyrodnieniowych stawów, 

cukrzycy, wspomagająco przy chemio i radioterapii w onkologii. W oddziale nastąpiła zmiana na 

stanowisku oddziałowej oddziału. 

 

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. 

KCZ Sp. z o.o. w dalszym ciągu prowadzi szkołę rodzenia w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala 

tj. w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach. W drugiej połowie br. szkoła 

zostanie przeniesiona do sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Ks. Duszy w 

Krapkowicach. Duże zainteresowanie tymi usługami sprawia, że konieczne było znalezienie innej 

lokalizacji, która mogłaby pomieścić ciągle zwiększającą się ilość pacjentów. W dalszym ciągu oddział 

współpracuje z drugą szkołą rodzenia – prywatną, założoną przez położne pracujące na oddziale 

położniczym KCZ Sp. z o.o., z którą realizowany jest projekt unijny w zakresie szkoły rodzenia.  

Jedna z położnych oddziału ginekologiczno - położniczego kolejny raz została nominowana przez 

swoje pacjentki do ogólnopolskiego plebiscytu „Położna na medal”. Tym razem pani Agnieszka 

wygrała konkurs, otrzymując tytuł Najlepszej Położnej Opolszczyzny. Docenienie jednej z położnych 

to jedocześnie wyróżnienie dla całego personelu realizującego usługi na oddziale ginekologiczno - 

położniczym. 

  

Ad. 5) Oddział Noworodkowy – 12 łóżek + 2 inkubatory 

Na oddziale wykonujemy wszystkie standardy związane z opieką nad noworodkiem. 

Wprowadzamy również usługi wykraczające ponad standard, czy też obowiązek. Utrzymujemy 

w dalszym ciągu wprowadzoną procedurę USG bioderek w okresie noworodkowym. Wykonywanie 

USG bioder jeszcze w Oddziale Noworodków umożliwia wcześniejsze wprowadzenie leczenia 

dysplazji stawów biodrowych lub jej profilaktyki. 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. Oddział posiada pełne wyposażenie, a w 2018 roku rozpoczną się 

prace mające na celu utworzenie oddziału patologii noworodka z OIOM-em noworodkowym. Sprawi 

to, że jeszcze więcej dzieci będzie mogło rodzić się na krapkowickiej porodówce, a także będą mogły 

leczyć się, które opuściły oddział noworodków, a są zbyt małe do leczenia w oddziale pediatrycznym. 

W tej chwili nie miały takiej szansy w Krapkowicach i musiały szukać opieki np. w Opolu.   

 

Ad. 6 i 7)  Oddział Urologiczny i Okulistyczny – zespół chirurgii jednego dnia 

Na oddział urologiczny trafiają pacjenci właściwie wszystkich powiatów województwa 

opolskiego. W oddziale świadczenia realizowane są przez lekarza udzielającego świadczeń również 

w poradni urologicznej KCZ Sp. z o.o. Dzięki temu pacjenci mogą otrzymać kompleksową usługę przez 

lekarza, który bezpośrednio po zdiagnozowaniu problemu prowadzi tego pacjenta również 

na oddziale.  

Na oddziale realizowane są drobne zabiegi urologiczne, w szczególności: leczenie kamicy układu 

moczowego oraz zabiegi diagnostyczne (BAC) gruczołu krokowego. W dalszym ciągu oddział 

wykorzystuje w zabiegach Botox w leczeniu chorób z nadreaktywnym pęcherzem. Wdrażany jest 
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program iniekcji dopęcherzowych toksyny botulinowej (Botox) u chorych z opornym na leczenie 

doustne pęcherzem nadreaktywnym.  

Na Oddziale Urologii Jednego Dnia coraz częściej wykorzystywany jest wysokoenergetyczny laser 

diodowy firmy Metrum-Cryoflex. Stosowany jest do wycięcia lub waporyzacji przerośniętego gruczołu 

krokowego, leczenia zwężeń cewki moczowej i resekcji guzów pęcherza moczowego. Zabiegi 

wykonywane są w trybie jednodniowym, czyli pacjent zoperowany w dniu przyjęcia wychodzi  

po wykonanym zabiegu już w dniu następnym. Zaoferowano pacjentom wykonanie tych usług  

na zasadach komercyjnych. W przypadku większego kontraktu zabiegi te zostaną wprowadzone  

do katalogu zabiegów wykonywanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.  

 

Oddział Okulistyki Jednego Dnia wykonuje świadczenia w ramach powszechnego ubezpieczenia 

zdrowotnego od marca 2012 r. Umowa na okulistyczne zabiegi jednego dnia jest jedną z umów która 

nie została zaliczona do tzw. „sieci szpitali”. Zmniejszeniu uległa o ponad 400 osób kolejka 

oczekujących, czas oczekiwania wynosi ponad 2 lata. 

Na oddziale wykonuje się w dalszym ciągu, poza usunięciem zaćmy inne zabiegi, w tym zabiegi 

witrektomii i inne drobne zabiegi okulistyczne. W ramach oddziału realizowany jest również program 

lekowy 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. W 2018 roku dokonana została 

zmiana sposobu rozliczania wykonywanych zabiegów usunięcia zaćmy.  

 

 

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 

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. W chwili obecnej w oddziale zabiegi realizuje 3 lekarzy.  

 
Tabela nr  1: Ilość leczonych pacjentów w Szpitalu KCZ Sp.  z o.o. w okresie: 01.01.2018 r.-30.06.2018 r. 

Oddziały Ilość leczonych 

Wewnętrzny 1030 

Chirurgiczny 669 

Ginekologiczno-Położniczy 855 

Pediatryczny 363 

Noworodków 300 

Urologiczny- zespół chirurgii jednego dnia 48 

Okulistyczny-  zespół chirurgii jednego dnia 395 

 

I.3. Poradnie specjalistyczne 
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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 01.01.2018 r.- 30.06.2018 r. 

Poradnie Ilość świadczeń 

Chirurgiczna 3508 

Urazowo - ortopedyczna 2946 

Endokrynologiczna 2280 

Dermatologiczna 1677 

Kardiologiczna 1544 

Ginekologiczno - położnicza 1852 

Diabetologiczna 1191 

Zdrowia psychicznego 1013 

Urologiczna 996 

Odwykowa 696 

Reumatologiczna 620 

Medycyny sportowej 494 

Żywieniowa 61 

 

Poniżej przedstawiona została informacja dotycząca czasu oczekiwania na wizytę do niektórych 

poradni 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 30.09.2018 r. 

Miejsce wykonania świadczeń Średni czas oczekiwania  Ilość oczekujących w kolejce 

Oddział okulistyczny 2 lata 1412 

Oddział wewnętrzny  83 dni 109 

Oddział ginekologiczny 18 dni 22 

Oddział chirurgii ogólnej 21dni 75 

Oddział urologiczny 163 dni 152 

Poradnia endokrynologiczna 611 dni 213 

Poradnia kardiologiczna 231 dni 184 

Poradnia reumatologiczna 228 dni 140 

Poradnia diabetologiczna 101 dni 153 

Poradnia urazowo-ortopedyczna 45 dni 46 

Poradnia dermatologiczna 78 dni 159 

Gabinet fizjoterapii 117 dni 637 

Poradnia urologiczna 98 dni 190 
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Pracownia endoskopii  63 dni  179 

Poradnia chirurgiczna 15 dni 137 

Poradnia medycyny sportowej 21 dni 31 

Poradnia ginekologiczna 4 dni 2 

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 między KCZ Sp. z o.o., a wspomnianymi placówkami 

lub opłacane bezpośrednio przez pacjentów. 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. Ponadto realizuje program przesiewowy Raka Jelita 

Grubego dla mieszkańców powiatu krapkowickiego. W strukturze Krapkowickiego Centrum Zdrowia 

Sp. z o.o. znajdują się jeszcze: Pracownia RTG, Pracownia USG, Pracownia Endoskopii oraz 

Laboratorium diagnostyczne. Pracownia USG została wyposażona o nowoczesny aparat USG. 

Dotychczas użytkowany został przeniesiony na Izbę Przyjęć. Dodatkowo oddział noworodkowy został 

wyposażony w aparat USG. 

 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.  

 Zgodnie z wcześniejszymi informacjami zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe,  

w wyniku, którego wprowadzono najnowocześniejszy sprzęt dostępny w laboratorium, zwiększający 

i przyspieszający jego pracę, zwiększający panel możliwych do wykonania badań na miejscu  

w laboratorium. Wdrożono również oprogramowanie pozwalające na integrację z oprogramowaniem 

podmiotów zlecających nam usługi.  

 

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. Poza Krapkowicami drugi zespół, będący podwykonawcą KCZ Sp. z o.o. 

zlokalizowany jest w miejscowości Zdzieszowice. Ponadto w szpitalu dyżuruje dodatkowy zespól 

wyjazdowy.  

Od 01.10.2017 r. realizacja usług w zakresie Nocnej Świątecznej Opieki lekarskiej i pielęgniarskiej 

jest obowiązkiem szpitali gwarantujących podstawowe zabezpieczenie medyczne. 
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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 nie 

wymagających 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. 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 ponad 2 lata, a w kolejce 

znajduje się ponad 60 pacjentów Dlatego konieczne jest jak najszybsze rozpoczęcie budowy nowego 

budynku umożliwiającego leczenie długoterminowe pacjentów. 

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Górażdżach przyjmuje pacjentów często w bardzo ciężkich stanach, 

czego potwierdzeniem jest żywienie pacjentów dojelitowo za pomocą pomp żywieniowych i diety 

przemysłowej. Średnio w ten sposób żywionych jest od 12- 15 pacjentów. 

W wyniku zakończonego postepowania konkursowego w 2018 roku KCZ Sp.  z o.o. zawarło umowę  

z NFZ na finansowanie na kolejne 4 lata działalności opieki długoterminowej w ZOL. Do konkursu 

przystąpiły dwa podmioty. Poza KCZ Sp.  z o.o. ofertę w dwóch kolejnych konkursach złożył Gminny 

Ośrodek Zdrowia w Gogolinie, który prawdopodobnie prowadzi ZOL w Kamionku, o czym nie wiedzą 

nawet pacjenci. Do KCZ Sp.  z o.o. zgłaszają się rodziny, które skorzystałyby z odpłatnych świadczeń  

w ZOL. Ze względu na brak miejsc zmuszeni jesteśmy im odmawiać. Do czasu wybudowania ZOL  

w Krapkowicach rozwiązaniem dla pacjentów komercyjnych, mógłby być ZOL  

w Kamionku  jeśli dysponowałby wolnymi miejscami. 

 
 

1.7. Programy Unijne. 

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. realizuje 4 programy z funduszy unijnych,  

które w znaczący sposób poprawiają opiekę nad pacjentem i już pozwoliły na zakup nowoczesnego 

sprzętu medycznego.  W chwili obecnej do szpitala trafiły dwa nowoczesne, elektryczne łóżka 

porodowe, 50 łóżek szpitalnych, z czego 5 łóżek na SINK, wózki do transportu chorych, stół 

operacyjny umożliwiający operowanie pacjentów bariatrycznych, dwa aparaty USG, urządzenie  

do bezprzewodowego monitorowania ciąży, w tym ciąży bliźniaczej, skanery żył, pompy infuzyjne, 

narzędzia chirurgiczne, sterylizator parowy, diatermia, defibrylator. W chwili obecnej czekamy  

na dostawę wieży endoskopowej, dodatkowych endoskopów, inkubatorów, respiratorów 

noworodkowych, aparatu USG z funkcją EUS. Zakupiony specjalistyczny sprzęt dla oddziałów: 

ginekologiczno - położniczego, noworodkowego, chirurgicznego i wewnętrznego jest już 

wykorzystywany w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów.  

Ponadto Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp.  z o.o. podpisało kolejną umowę na dofinansowanie 

z wykorzystaniem środków unijnych. Tym razem jest to informatyzacja, polegająca w szczególności 

na wprowadzeniu e-usług, zakupieniu nowych serwerów, stacji roboczych, drukarek, 

oprogramowania. Koszt inwestycji ok. 900 tys zł.  

 

1.8. Plany i informacje działalności poza systemem NFZ. 

 

W dalszym ciągu planowana jest rozbudowa szpitala o OIOM. Planowane są dwa warianty i etapy 

rozbudowy szpitala, z czego jeden uwzględnia rozbudowę szpitala przy skupieniu w jednym skrzydle 

oddziału wewnętrznego, rozbudowę na I piętrze oddziału noworodkowego z II poziomem 
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referencyjności, zmian na oddziale ginekologicznym oraz powstanie oddziału ortopedycznego  

lub chorób metabolicznych lub przeniesienie ZOL do nowego skrzydła budynku.  

Drugi wariant i kolejny etap przewiduje pozyskanie działek w najbliższym sąsiedztwie od Gminy 

Krapkowice oraz Prywatnego przedsiębiorcy. Taki wariant pozwoliłby zagwarantować rozwój spółki 

na kolejnych kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Pozwoliłby nie tylko rozszerzyć działalność szpitala,  

ale również przenieść i rozszerzyć działalności ZOL oraz rozbudowę o oddział chorób metabolicznych 

oraz w przypadku pozyskania inwestorów zewnętrznych innych działalności w szczególności różnych 

rodzajów działalności opieki długoterminowej, a także  – stacji dializ. 

Ponadto przystąpiono do prac polegających na stworzeniu pracowni tomografii komputerowej. Jeśli 

nie napotkamy przeszkód planujemy uruchomienie pracowni w I kwartale 2019 r.   

Zakup działek od Gminy Krapkowice pozwoli na wykorzystanie posiadanych planów modernizacji 

parkingu. Obecnie brakujące miejsca parkingowe przy szpitalu, są ogromnym utrudnieniem  

dla personelu, pacjentów i osób odwiedzających.  

Zarząd spółki zrealizował zmierzony cel polegający na utrzymaniu dotychczasowych cen  

na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, których to umowa kończyła się w 2017 roku. 

Należy zwrócić uwagę na rosnące koszty niezależne od Spółki, w tym kolejne podwyższenie 

najniższego wynagrodzenia w 2018 r. do 2100 zł, wzrostu wynagrodzeń, wprowadzeniu ustawy  

o płacy minimalnej w służbie zdrowia oraz braku personelu medycznego na rynku, co zwiększa i tak 

już rosnące koszty. Jeśli na szczeblu rządowym nie zostaną podjęte działania długoterminowe, 

rozwiązujące podstawowe problemy funkcjonowania szpitali, należy liczyć się ze znacznymi 

utrudnieniami w ich działaniu już w niedalekiej przyszłości, a nawet w 2019 roku.   

Zarząd wystąpił do Gminy Zdzieszowice o możliwość płacenia przez samorząd za leczenie ich 

mieszkańców w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Jednakże nie otrzymał żadnej 

odpowiedzi.  

Spółka będzie w dalszym ciągu kładła nacisk na podnoszenie jakości świadczonych usług, 

podwyższenie bezpieczeństwa leczonych pacjentów. Z tego tytułu poddała się recertyfikacji 

certyfikatu ISO 9001:2015 oraz 27001 w br. i otrzymała jego kontynuację na kolejne 3 lata. Spółka 

otrzymała również certyfikat „Szpital bez bólu” w kwietniu 2018r. 

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp.  z o.o. uczestniczyło w szeregu działań i spotkań realizowanych 

wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Krapkowicach. Były to mi.in. konferencje naukowe 

Towarzystwa Internistów Polskich, szkolenie dla personelu zajmującego się żywieniem dojelitowym  

i pozajelitowym w warunkach domowych pacjentów. 

Ponadto w ramach trwającej ogólnopolskiej akcji Tydzień Godnego Porodu uczestniczyliśmy  

w spotkaniach profilaktycznych skierowanych do kobiet, które zamierzają być mamą, ale także dla 

tych, które już przeszły etap porodu i wychowują swoje pociechy. W wykładach brał udział 

wyszkolony i wykwalifikowany personel szkoły rodzenia działającej na terenie powiatu 

krapkowickiego oraz krapkowickiej porodówki. W trakcie spotkań omawiano m.in. nowe standardy 

opieki okołoporodowej, uczono wiązania chust do noszenia dzieci, udzielano fachowych porad. 

Wspólnie z pracownikami Starostwa Powiatowego w spotkaniu „Opolska mam ma moc” w Gogolinie 

oraz w wydarzeniu w Opolu pn. „Karolinka na Zdrowie”. W trakcie tego spotkania rodziny z dziećmi 

mogły skorzystać z szeregu bezpłatnych badań dla dzieci, skorzystać z różnych porad i konsultacji 

naszego, fachowego personelu, a w szczególności poszerzyć wiedzę na temat kompleksowej opieki 

nad matką i dzieckiem realizowanej m.in. na terenie naszego powiatu.  
 
 
 

II. Działania prozdrowotne i edukacyjne w Powiecie Krapkowickim w 2018 r. 
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II. 1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 

Na stronie powiatowej znajduje się Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, 
pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi 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. 
W ramach integracji osób ze schorzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych z osobami 
zdrowymi co roku świętowane są Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych. W dniu 24 czerwca 2018 r. Powiat Krapkowicki przy Hali Widowiskowo – 
Sportowej w Krapkowicach zorganizował Piknik Rodzinny w ramach Powiatowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych. Podczas wydarzenia można było wziąć udział m.in. w turnieju megapiłkarzyków, 
wielu konkurencjach sportowych oraz zabawach animacyjnych z udziałem clowna.   
Ponadto 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 profilaktyczne skierowane do uczniów i osób dorosłych. W dniu 24 i 25 maja 2018 r. zostały 
przeprowadzone zajęcia profilaktyczne skierowane do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół 
im. J. Kilińskiego w Krapkowicach, których tematem było jak radzić sobie ze stresem w codziennym 
życiu oraz jak reagować w sytuacjach stresowych. Zajęcia przeprowadzone były przez 
wykwalifikowanego trenera rozwoju osobistego Pana Piotra Zawadzkiego z Centrum Szkoleniowego 
„Mozaika” z Opola.   

 

Zespół Szkół Specjalnych w Krapkowicach 

W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach 
prowadzono m.in. warsztaty asertywności, radzenia sobie ze stresem i rozumienia emocji. Odbywają 
się również zajęcia adaptacyjne dla nowych uczniów zapobiegające wykluczeniu klasowemu 
(przeprowadzane w wybranych klasach). Ponadto co roku realizowane są szkolne programy 
profilaktyczne i wychowawcze zgodnie ze strategią Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego oraz ustaleniami MEN w obszarze ochrony zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa 
uczniów, w tym również zapobiegania depresji i samobójstwom.  
Cyklicznie przeprowadzane są indywidualne konsultacje z psychologami i pedagogami z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach dla rodziców mających problemy wychowawcze.  
Propagowanie alternatywnego spędzania czasu wolnego przez ucznia (zapobieganie wagarom, 
profilaktyka uzależnień, dbanie o higienę psychiczną) realizowane jest poprzez angażowanie dzieci 
w projekty, dające większe szanse na odnalezienie się w życiu dorosłym (np. zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze, zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego itp.), wyjścia na seanse filmowe, 
wycieczki, udział w zawodach sportowych (również poza zajęciami szkolnymi) w wolnym czasie 
uczniów. 
Należy również wspomnieć o organizacji szeregu spotkań m.in. z pielęgniarką szkolną oraz akcji 
profilaktycznych, które dotyczą propagowania zdrowego stylu życia, dostarczania wiedzy 
o negatywnych aspektach życia społecznego i sposobach unikania zagrożeń. Do najważniejszych 
należą:  „Akcja przeciwdziałania HIV, AIDS”, Akcja „Różowa Wstążeczka”, Akcja "Zdrowe odżywianie", 
Akcja "Profilaktyka próchnicy", Akcja " Udzielanie pierwszej pomocy" oraz wiele innych.  
Ponadto uczniowie uczestniczą w organizowanych przez szkołę wydarzeniach okolicznościowych 
takich jak: "Śniadanie daje moc", którego celem jest propagowanie zdrowego odżywiania, udział 
w Powiatowym Dniu Osób Niepełnosprawnych, gdzie uczniowie integrują się z osobami spoza 
środowiska szkolnego czy udział w konkursie "Ja też mam Talent", który ma na celu wyłaniać ukryte 
talenty wśród uczniów oraz sprawdzać ich własne możliwości przed szerszym gronem licznie 
zgromadzonej publiczności.  
Ważnym elementem integracji społecznej uczniów, są spotkania rekreacyjno-sportowe w których 
uczestniczą zarówno uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Tuwima szkoły jak i uczniowie 
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Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żywocicach, Szkoły Podstawowej nr 3 
w Gogolinie oraz ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.  
 

Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach 

Na zajęciach z wychowawcą, na lekcjach wychowania do życia w rodzinie, na lekcjach edukacji 

prozdrowotnej oraz w ramach indywidualnych rozmów z pedagogiem szkolnym poruszano 

następujące tematy: 

1. Uzależnienia: 

a. Szkodliwość stosowania używek. 

b. Zagrożenia związane z niewłaściwym korzystaniem z Internetu. 

c. Związki między różnego rodzaju środkami psychoaktywnymi, a wynikami w pracy i nauce. 

d. Co wiemy o nałogach i sposobie ich zwalczania. 

e. Mechanizmy uzależnień. 

f. Narkotyki, dopalacze ,alkohol, Internet - jak nie wpaść w pułapkę uzależnienia. 

g. Program ARS- czyli jak dbać o miłość. 

2. Inne: 

a) Mówienie „nie” w sytuacji przymusu i działania autorytetu. 

b) Radzenie sobie ze stresem, frustracją negatywnymi emocjami. 

c) Współczesne zagrożenia ekologiczne i cywilizacyjne. 

d) Higiena osobista i higiena pracy. 

e) Spotkanie z przedstawicielem Policji – działania prewencyjne, odpowiedzialność nieletniego 

wobec prawa, kształtowanie postaw obywatelskich. 

f) Choroby czasów współczesnych. 

g) Jak żyć w zgodzie z ekologią? 

h) Sterydy, anoreksja, bulimia – skutki dla zdrowia psychicznego i fizycznego. 

i) Badania profilaktyczne. 

j) Profilaktyka nowotworowa. 

k) Podstępne WZW. 

l) HIV/AIDS. 

m) Choroby i zaburzenia  psychiczne. 

n) Przygotowanie do starości. 

o) Rola wypoczynku i rekreacji na sprawność emocjonalną, umysłową i fizyczną człowieka. 

Zespól Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach 

W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach prowadzono 

następujące działania: 

1. 20.09.2017 r. - Warsztaty o samoakceptacji prowadzone przez Piotra Zawadzkiego - coacha 

rozwoju osobistego. 

2. 25.09.2017 r. - Wspieranie uczniów klas pierwszych w adaptacji do nowej sytuacji –  warsztaty 

integracyjne dla uczniów kl. I LO. „Budowanie zgranego zespołu klasowego”. Warsztaty 

przeprowadzone przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Krapkowicach. 

3. 09.10.2017 r. - Spektakl profilaktyczny  „Wspomnienia narkomanki”. 

4. 16.10.2017 r. - Udział Młodzieży kl. 2A w projekcie „Mosty współpracy. Projekt realizowany przy 

współpracy Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. 

5. 20.10.2017 r. - Kampania profilaktyczna dla uczniów LO „Uzależnienie to nie choroba”. 

6. 09.11.2017 r. - Ciekawość nie zawsze się opłaca. Zajęcia dla uczniów Gimnazjum 

przeprowadzone przez Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki. 

7. 10.11.2017 r. - Debata „Szkoła przyszłości”. 
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8. listopad 2017 – kwiecień 2018 - Udziału uczniów IX Ogólnopolskim Turniej Wiedzy 

Psychologicznej wydawnictwa „Charaktery” (W. Wysocka, D. Majewska). 

9. 20.11.2017 r. - Szkolenie dot. funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących dla uczniów 

kl. 1 LO. 

10. 24.11.2017 r. - Koordynowanie spotkania z przedstawicielami Straży Granicznej nt. zjawiska 

handlu ludźmi. 

11. listopad-grudzień 2017 r. - Cykl spotkań z coachingu grupowego dla uczniów kl. 2A, 2B LO 

z Karoliną Doleżych. 

12. 13.12.1018 r. - Wyjazd grupy uczniów LO na „Opolski maraton inspiracji”. 

13. 18.12.2017 r. - Dzień Zdrowego Żywienia. 

14. 21.12.2017 r. - Udział uczniów kl. IIILO w wykładzie z negocjacji na UO. 

15. 31.01.2018 r. - Warsztaty dla uczniów kl. 1A, 1B LO nt. zjawiska hejtu. Zajęcia przeprowadził 

uczeń Marcel Sojka. 

16. 01.02.2018 r. - Zajęcia dla uczniów klasy 3 Gimnazjum z przedstawicielem Komendy Powiatowej 

Policji w Krapkowicach nt. cyberprzemocy. 

17. 05.02.2018 r. - Spotkanie uczniów kl. 2B z przedszkolakami w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa.  

18. 16.02.2018 r. - Warsztaty w kl. 2 A LO nt. zjawiska cyberprzemocy. 

19. 13.03.2018 r. - Warsztaty w kl. 1 A LO nt. zjawiska cyberprzemocy. 

20. 21.03.2018 r. - Spotkanie kl. 3A z uczniami PSP w Malni w ramach realizacji przez naszą szkołę 

projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

21. 22.03.2018 r. - Kampania profilaktyczna „Hejt to jest słabe”.  

22. 26.03.2018 r. - Spotkanie uczniów kl. 2LO z trenerem Andrzejem Cichockim nt. celu w życiu, 

budowania swojej ścieżki rozwoju osobistego oraz zawodowego. 

23. 27.03.2018 r. - Szkolny „Dzień Mózgu”. 

24. 24.04.2018 r. - Warsztaty dla uczniów LO „Buduj siebie świadomie” z Joanną Gawinek -  

coachem  ICF, trenerem rozwoju osobistego.  

25. 24.04.2018 r. - Warsztaty dla uczniów LO „Od sportu do biznesu” z Damianem Grzegorzycą - 

przedsiębiorcą, nauczycielem, coachem, autorem  książki "The Goodman - człowiek dobry 

w życiu i biznesie".  

26. 06.06.2018 r. - Udział szkolnej drużyny ratowniczej  w VI Wojewódzkich warsztatach udzielania 

pierwszej pomocy zorganizowanych przez Wojewódzką Komendę Państwowej Staży Pożarnej 

w Opolu. 

Zespól Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach 

Działania profilaktyczne realizowane w roku szkolnym 2017/2018: 

1. Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego w ramach zajęć prowadzonych przez 
pedagoga i wychowawców, dotyczącej: 
a) uzależnień i ich konsekwencji, 
b) informacji na temat instytucji i placówek działających na rzecz zdrowia i pomocy 

psychologiczno-  pedagogicznej, 
c) procedury Niebieskiej Karty, 
d) profilaktyki HIV/AIDS, 
e) zdrowia psychicznego i zagrożeń cywilizacyjnych. 

2. Zajęcia i warsztaty z uczniami: 
a) zajęcia integracyjne dla klas pierwszych prowadzone przez pedagoga  z Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej, 
b) przystąpieniem szkoły do sieci Szkół Promujących Zdrowie, 
c) spektakl profilaktyczny " Alibi”, 
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d) program edukacyjny „Znamię! Znam je!”, profilaktyka czerniaka, 
e) program edukacyjny „ Podstępne WZW „ , profilaktyka chorób wątroby, 
f) realizacja projektu "Przyhamuj - życie przed tobą”, 
g) warsztaty rozwojowo-edukacyjne “ Rozwiń skrzydła” prowadzone przez pedagpga z PPP, 
h) program profilaktyczny „ Rozmowy bez wstydu”, dot. seksualności, tolerancji i zagrożeń 

związanych z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi, 
i) akcja Bezpieczne Wakacje - „Pływam bez Promili”, 
j) projekt "Kultura bezpieczeństwa", 
k) program ,, Różowa wstążeczka ‘’ – czyli walka z rakiem piersi oraz ,,Rak jąder‘’ i ,,Rak szyjki 

macicy’’, "Zespół FAS - czyli alkoholowy zespół płodowy „ przeprowadzone w klasach 1 przez 
pielęgniarkę szkolną. 

3. Udział w konkursach: 
a) Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS, I miejsce, 
b) Wojewódzkie warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej w Opolu, 
c) Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym (etap wojewódzki) , II miejsce drużyny, 
d) "Poznaj swoje prawa w pracy" zorganizowanym przez PIP, 
e) "Bezpiecznie od startu" dla młodzieży z zakładów rzemieślniczych. 

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. Realizacja innych zadań Programu Wychowawczego i Profilaktycznego realizowane przez 

wychowawców, pedagoga szkolnego: 
a) propagowanie idei wolontariatu, udział w akcjach na rzecz potrzebujących , zbiórka na rzecz   

Domowego Hospicjum Dla Dzieci w Opolu, zbiórka żywności dla Banku Żywności , akcja 
charytatywna „Idzie zima –kochajmy zwierzęta”, 

b) udział w projekcie badawczym "Młodzicyfrowi.pl" koordynowanym  przez Wydział Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Fundację DBAM O MÓJ Z@SIĘG, 

c) wspieranie samorządności i działalności Samorządu Uczniowskiego, 
d) współpraca z instytucjami działającymi na rzecz oświaty, zdrowia, rodziny i pomocy 

społecznej (współpraca z instytucjami: MOPS, Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodzin, 
Zespół Kuratorski, Zespół Interdyscyplinarny, PPP, Biuro Administracyjno- Ekonomiczne 
Oświaty, Starostwo Powiatowe, gimnazja , SANEPID, pracodawcy, Stowarzyszenie Nadzieja, 

e) honorowe krwiodawstwo. 
 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krapkowicach 

W roku szkolnym 2017/2018 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krapkowicach podjęła 

następujące działania prozdrowotne i edukacyjne o charakterze profilaktycznym: 

1. Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży na terenie 
przedszkoli i szkół w powiecie krapkowickim, ukierunkowane na rozwój umiejętności 
psychospołecznych, przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz innym 
ryzykownym i trudnym zachowaniom: 

a) Program rozwoju umiejętności psychospołecznych „Razem możemy więcej” na terenie szkół 
– uczestnicy: 228 uczniów. 

b) Program rozwojowo-edukacyjny „Rozwiń Skrzydła” na terenie szkół – uczestnicy: 20 uczniów. 
c) „Rozmowy bez wstydu”-program profilaktyczny z zakresu seksualności, tolerancji i zagrożeń 

z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi – uczestnicy: 73 uczniów. 
d) „Kolorowy sad” – program zajęć psychoedukacyjnych – uczestnicy: 13 uczniów. 
e) „ABC emocji”- program wspomagania rozwoju emocjonalno-społecznego – uczestnicy: 285 

uczniów. 
f) „Rosnę i rozwijam się” program wspomagania rozwoju dzieci metodą R.R W Sherborne na 

terenie przedszkoli – uczestnicy: 85 dzieci. 
g) Zajęcia „Bezpieczne wakacje” – 13 uczniów. 
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h) Program profilaktyczno-edukacyjny „Budujemy mosty” – 133 uczniów. 
i) „Akademia malucha” – zajęcia wspomagające rozwój dzieci w 1-wszym roku życia  

– 7 dzieci. 
j) Trening zastępowania agresji – 245 uczniów. 

2. Badania przesiewowe w zakresie zaburzeń rozwoju społeczno-emocjonalnego  
TOS-KA: 32 uczniów. 

3. Badania przesiewowe w zakresie ryzyka dysleksji: 423 uczniów. 
4. Pomoc udzielana dzieciom i młodzieży na terenie poradni poprzez prowadzenie różnorodnych 

zajęć terapeutycznych w formach dostosowanych do indywidualnych potrzeb – uczestnicy: 
94 dzieci i młodzieży. 

5. Terapia rodzin dzieci i młodzieży z trudnościami i zaburzeniami w rozwoju emocjonalno-
społecznym i zaburzeniami psychicznymi – uczestnicy: 12 rodzin. 

6. Psychologiczno-pedagogiczne punkty konsultacyjne dla rodziców i nauczycieli zarówno na 
terenie poradni jak i przedszkoli i szkół: uczestnicy – ogółem 449 osób (w tym rodzice, 
nauczyciele i inni specjaliści przedszkoli i szkół). 

7. Tematyczne prelekcje i wykłady dla rodziców popularyzujące wiedzę psychologiczno-
pedagogiczną w zakresie wspierania rozwoju i kształcenia dzieci i młodzieży – uczestnicy: 383 
uczestników (rodzice, nauczyciele). 

8. Treningi i warsztaty dla rodziców i nauczycieli: 
a) Treningi uwrażliwiające na potrzeby małego dziecka Metodą Ruchu Rozwijającego 

W. Sherborne „Rosnę i rozwijam się” – uczestnicy: 71 rodziców. 
b) Grupy wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem – uczestnicy: 44 rodziców. 
c) Warsztaty dla nauczycieli w zakresie wspierania rozwoju i kształcenia dzieci i młodzieży, 

przeciwdziałania i minimalizowania zaburzeń i odchyleń rozwojowych oraz zachowań 
dysfunkcyjnych, a także organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci 
i młodzieży (cykliczne spotkania z nauczycielami, specjalistami – moderatorami pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dla poszczególnych etapów edukacyjnych – ogółem 204 
osoby, 

d) Warsztaty dla rodziców w zakresie wspierania rozwoju i kształcenia: 30 osób. 
9. Interwencja w sytuacji kryzysowej: 65 rodziców i nauczycieli. 

 
Ponadto we wrześniu 2018 roku poszerzono ofertę poradni o diagnozę i terapię dzieci metodą 
Integracji Sensorycznej w wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach 

Prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach działania mają na celu podniesienie, 

uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz pomoc w określeniu i rozwijaniu kompetencji 

miękkich osób, które nabierają coraz większego znaczenia w odniesieniu do kontaktu z pracodawcą, 

pracy w zespole, czy po prostu pełnego funkcjonowania na rynku pracy. 

 

1. Do głównych działań edukacyjnych realizowanych przez tutejszy urząd należą przede wszystkim: 

a) udzielanie informacji o zawodach, o rynku pracy oraz o możliwościach kształcenia, szkolenia 

i podnoszenia kompetencji zawodowych, 

b) udzielanie porad, zarówno indywidualnych jak i grupowych umożliwiających wybór zawodu, 

zmianę kwalifikacji, podjęcie  lub zmianę zatrudnienia oraz określenie własnych celów 

i oczekiwań związanych z aktywnością zawodową, 

c) organizacja szkoleń umożliwiających zdobycie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy 

w określonym zawodzie czy profesji, 

d) organizacja staży, będących praktycznym przyuczeniem oraz wdrożeniem do pracy na danym 

stanowisku. 
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Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach podnoszenia lub zmiany 

kompetencji zawodowych odbywają się w ramach spotkań indywidualnych lub grupowych 

organizowanych w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach.    

Od stycznia 2018 r. odbyło się 38 spotkań grupowych, w których uczestniczyło 236 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 spotkań 

z pracownikami tych instytucji m.in. z Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym 

Ruchowo w Opolu  oraz z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zdzieszowicach.  

W bieżącym roku urząd zorganizował również spotkanie osób posiadających orzeczenie 

o stopniu niepełnosprawności z przedstawicielami nowopowstałej na naszym terenie firmy HENGST, 

której jednym z celów statutowych jest właśnie wsparcie takich osób w poszukiwaniu zatrudnienia 

i tworzenie stanowisk pracy dostosowanych do ograniczeń wynikających z niepełnosprawności 

potencjalnych pracowników. Wszelkie  informacje dotyczące możliwości zmiany lub podniesienia 

swoich kwalifikacji rozpowszechnianie są za pomocą strony internetowej, tablicy ogłoszeń oraz 

broszurek informacyjnych. 

 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 tych spotkań osoby  bezrobotne wraz 

z doradcą klienta tworzą indywidualny plan działań (IPD), obejmujący podstawowe usługi rynku pracy 

wspierane  instrumentami rynku pracy. IPD jest wyznacznikiem rezultatu aktywizacji zawodowej, 

który określany jest poprzez wyznaczone zadania do wykonania zarówno dla osoby bezrobotnej jak 

i dla pracownika urzędu. Omawiane są również potrzeby w zakresie uzupełnienia kwalifikacji, 

doświadczenia lub kompetencji miękkich, kluczowych z punktu widzenia lokalnego rynku pracy. 

Porady grupowe organizowane przez Powiatowy urząd Pracy w Krapkowicach umożliwiają 

rozwój umiejętności społecznych i organizacyjnych przydatnych w zdobywaniu  i wykonywaniu pracy.  

 

2. Szkolenia organizowane przez PUP Krapkowice są finansowane ze środków Funduszu Pracy, Unii 

Europejskiej lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.                     

Ich celem  jest uzyskanie podniesienie kwalifikacji zawodowych, zwiększenie szansy na podjęcie 

zatrudnienia lub działalności gospodarczej w szczególności, w przypadku:  

a) braku kwalifikacji zawodowych, 

b) konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, 

c) utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, 

d) braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. 

 

Podstawową formą organizacji szkoleń są szkolenia indywidualne. Są to szkolenia realizowane na 

podstawie wniosku złożonego przez osobę uprawnioną z uzasadnieniem celowości skierowania na 

wskazany kurs w formie gwarancji zatrudnienia złożonej przez pracodawcę. Są to działania o wysokiej 

efektywności zatrudnieniowej i gwarantują celowe wydatkowanie środków finansowych. 

Szkolenia grupowe są organizowane na podstawie  analizy ofert lokalnego rynku pracy oraz 

zgłoszeń ze strony pracodawców.  

Do dn. 31.08.2018 r. na szkolenia skierowano 38 osób, w tym 3 osoby niepełnosprawne.                        

Do dn. 31.08.2018 r.  zatrudnienie podjęły 24 osoby, w tym 3 osoby niepełnosprawne. 
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3. 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: 

a) umożliwienie osobie bezrobotnej nabycia kwalifikacji lub umiejętności praktycznych, 

b) zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy. 

Do dn. 31.08.2018 r. na staże skierowano 145 osób, w tym 5 osób niepełnosprawnych.                     

Do dn. 31.08.2018 r. staże ukończyło 77 osób, a zatrudnienie podjęło 58 osób.  

 

W ramach środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych są aktywizowane osoby niepełnosprawne zarejestrowane jako poszukujące pracy 

niepozostające w zatrudnieniu.  

Do dn. 31.08.2018 r. r. działaniami aktywizującymi objęto 4 osoby niepełnosprawne, w tym: 

a) na staże skierowano 2 osoby, 

b) na szkolenia skierowano 2 osoby.  

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.  

Doradca zawodowy podczas wizyt w szkole przekazuje uczniom informacje o potrzebach 

i oczekiwaniach pracodawców, zapotrzebowaniu na zawody i profesje oraz o sposobie wyznaczania 

własnych celów zawodowych i ich konsekwentnej realizacji. 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.  

W zakresie działań na rzecz edukacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych organizujemy 

spotkania w siedzibie urzędu dla młodzieży korzystającej z Warsztatów Terapii Zajęciowej, aby mogli 

zapoznać się z funkcjonowaniem jednostki oraz pracownikami  i w przyszłości samodzielnie załatwić 

sprawy w PUP. 

W związku z wprowadzeniem ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, 

dotychczasowe instrumenty ułatwiające powrót na rynek pracy, zostały również udostępnione 

opiekunom osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin. Aktualnie urząd pracy rozpowszechnia 

informacje o tych zmianach w formie ulotek dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz dla 

przedsiębiorców. 

Zadania zaplanowane na rok 2019 stanowią kontynuację i rozwinięcie zadań  realizowanych 

w 2018 roku. W szczególności dotyczy to działań związanych z organizacją porad grupowych, staży, 

szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych, w tym niepełnosprawnych,  jak również organizację 

spotkań z młodzieżą uczącą się.   

  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach realizuje projekt pt. „W rodzinie 

lepiej”, współfinansowany 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. 
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Celem ogólnym 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. Zakładano, że do udziału w projekcie 

zaproszonych zostanie minimum 60 rodziców zastępczych oraz minimum 10 dzieci wymagających 

wsparcia psychologicznego, reedukacyjnego lub rehabilitacyjnego. Na chwilę obecną projektem 

objętych jest już ponad 50 dzieci. 

Ponadto do działań o charakterze środowiskowym zapraszane są wszystkie rodziny zastępcze 

oraz przebywające pod ich opieką dzieci.  

Planowane zadania projektu o charakterze prozdrowotnym to: 

1. Pomoc psychologiczna – w ramach której prowadzone jest: 

a) poradnictwo i terapia dla osób sprawujących rodzinna pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej; (z pomocy tej do 31.07.2018 r. skorzystało 41 dzieci 

i 4 osoby dorosłe), 

b) badania psychologiczne dla kandydatów na rodziny zastępcze, osób prowadzących rodzinne 

domy dziecka, rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, 

c) 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, u których występują specyficzne trudności w nauce tj. dysleksja rozwojową 

(dysleksją, dysgrafią, dysortografią, 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 odpowiadają potrzebom poszczególnych dzieci, zgodnie z indywidualnym 

zaleceniem psychologa lub pedagoga lub wychowawcy szkolnego. Zajęcia odbywają się średnio 

1 raz w tygodniu przez godzinę. Do 31.07.2018 r. z pomocy tej skorzystało 32 dzieci. 

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 odbywają zajęcia fizjoterapeutyczne oraz logopedyczne 

i neurologopedyczne. Rodzaje wykonywanych zabiegów rehabilitacyjnych odpowiadają 

potrzebom poszczególnych dzieci, zgodnie z indywidualnym zaleceniem lekarza. Zabiegi odbywają 

się średnio 1 raz w tygodniu. Do 31.07.2018 r. z pomocy fizjoterapeuty i logopedy skorzystało po 

12 dzieci. 

4. Pomoc specjalistyczna - skierowana jest do dzieci po traumatycznych przejściach (przemoc 

seksualna) i rodziców zastępczych, którzy obecnie zajmują się wychowywaniem skrzywdzonych 

dzieci. Pomoc realizowana jest poprzez proces diagnozowania, terapii i konsultacji i udzielana 

przez wykwalifikowany w tym kierunku personel (umowa zlecenie). Do 31.07.2018 r. z pomocy 

psychologa-seksuologa skorzystało  5 dzieci (diagnoza, terapia) oraz ich rodzice zastępczy 

(konsultacje).  

5. Ponadto w ramach projektu zorganizowane były/będą wycieczki:  

a) Wycieczka edukacyjno-integracyjna do Krasiejowa – (2017 r.) 

b) Wycieczka edukacyjno-integracyjna do Twinpigs w Żorach (2018 r.) 

c) Wycieczka integracyjna do EnergyLandii w Zatorze (2019 r.) 

Wycieczki mają na celu zainspirować uczestników, zwłaszcza dzieci, do wzbogacania wiadomości, 

umiejętności i nawyków, kształcenia społeczno - moralnego, estetycznego i zdrowotnego,  

potęgowania poczucia sensu życia. Celem tych wycieczek jest również zaspokojenie potrzeb 

intelektualnych i poznawczych uczestników, budzenie pasji i zainteresowań poznawczych przez 
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wielokierunkowe, emocjonalne i aktywne zaangażowanie, jak również budowanie relacji pomiędzy 

rodzinami zastępczymi, w tym dziećmi przyjętymi do rodziny, budowanie pozytywnych więzi 

i zdrowych relacji rodzinnych stwarzających oparcie dla jej członków oraz propagowanie wzorców 

życia rodzinnego poprzez tworzenie warunków do praktykowania wspólnego spędzania czasu  oraz 

nauki przez zabawę. 

Dom Pomocy Społecznej „ANNA” 

DPS „Anna” w Krapkowicach podejmował w 2018 roku następujące działania prozdrowotne 

i edukacyjne: 

1. Zrealizowanie projektu z dotacji Powiatu Krapkowickiego dla organizacji pozarządowych 
otrzymanej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach 
pn. „Akademia Formy Seniora” poprzez trzy treningi otwarte skierowane do mieszkańców DPS 
„ANNA” i seniorów z terenu Powiatu Krapkowickiego (w tym przeprowadzenie maratonu 
sportowego „Zdrowo i Kolorowo” dla seniorów z terenu Powiatu Krapkowickiego). 

2. Zrealizowanie spotkań z dietetykiem klinicznym „Świat herbat”, „Zdrowe słodycze” dla 
mieszkańców DPS „ANNA” i wdrażanie nowych nawyków żywieniowych. 

3. Udział mieszkańców DPS „ANNA” w Krapkowickiej Olimpiadzie Seniorów. 
4. Zrealizowanie wycieczki prozdrowotnej do Kamienia Śląskiego do groty solnej i na plenerowe 

zabiegi wodolecznictwa według terapii Ks. Kneippa. 
5. Treningi umiejętności społecznych- treningi kulinarne- z udziałem mieszkańców DPS „ANNA” 

poprzez przygotowywanie prostych potraw z zakresu zdrowego żywienia. 
6. Realizacja zakupów dla mieszkańców w DPS „ANNA” obciążonych cukrzycą poprzez zastąpienie 

zakupów słodyczy, zdrowymi i wskazanymi przekąskami. 
7. Realizacja nowej piramidy żywienia ze szczególnym uwzględnieniem żywienia w podeszłym 

wieku i żywienia dietetycznego ze względów zdrowotnych. 
8. Wprowadzenie do jadłospisu nowych warzyw, owoców, kaszy, herbat owocowych i większej 

ilości płynów w postaci wody w celu profilaktyki m.in. zaparć. 
9. Realizacja rozwoju ruchowego mieszkańców poprzez: gimnastykę poranną, spacery, aktywne 

spędzanie czasu wolnego, wycieczki, gry i zabawy sportowe, rehabilitacja. 
10. Profilaktyka uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych (interwencje wobec osób 

nadużywających alkoholu, motywowanie do zmiany wzorców picia, wspieranie starań 
mieszkańców ograniczających picie, umożliwienie uczestnictwa w spotkaniach grup 
samopomocy).  

Ponadto w 2018 roku planuje się następujące działania:  
1. Udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Seniorów w Opolu. 
2. Rozpoczęcie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego pn. „ 
Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim”. 

3. Rozpoczęcie projektu społecznego „Decydujesz, pomagamy” pn. „Mundial integracyjny” 
sfinansowanego przez Fundację Tesco. 

 

II. 2 Profilaktyka narkomanii. 

W dniu 10 kwietnia 2018 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 Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach. 24 kwietnia 2018 

r. w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach odbyły się zajęcia profilaktyczne pn. „Co 

uczyni Cię top performerem” mające na celu uświadomić młodzieży ryzyko związane z zażywaniem 

narkotyków. W dniach 24 maja 2018 r. w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach zostały 

przeprowadzone zajęcia profilaktyczne pn. „Buduj siebie świadomie”, których tematem było 

kreowanie osoby asertywnej, nie ulegającej presji rówieśników związanej z sięganiem po substancje 

psychoaktywne. Ponadto w dniu 27 kwietnia 2018 r. wspólnie z Pracownią Rozwoju Osobistego 
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z Opola, została zorganizowana konferencja powiatowa pn. „Lokalna profilaktyka uzależnień i jej 

skuteczność – wnioski z badań i rekomendacje w miastach powiatowych województwa opolskiego”, 

w której uczestniczyli przedstawiciele gmin, Policji, służby zdrowia, dyrektorzy szkół i szkolnych Rad 

Rodziców z terenu Powiatu Krapkowickiego. Na ww. działania przeznaczono środki finansowe 

w wysokości 1.600,00 zł. 

 

II. 3 Działania profilaktyczne skierowane do obecnych i przyszłych mam. 

W ramach trwającej ogólnopolskiej akcji Tydzień Godnego Porodu zorganizowano dwa spotkania 

profilaktyczne skierowane do kobiet, które zamierzają być mamą ale także dla tych, które już przeszły 

etap porodu i wychowują swoje pociechy. Wykłady przeprowadzane były przez wykwalifikowane 

i doświadczone pielęgniarki położne. Poruszano takie tematy jak: „Chustonoszenie” – czyli jak 

prawidłowo korzystać z chust aby dziecko rozwijało się prawidłowo, „Nasze ciało w ciąży”, „Plan 

porodu” oraz „Nowe standardy opieki okołoporodowej”.  Spotkania cieszyły się bardzo dużym 

zainteresowaniem kobiet z terenu Powiatu Krapkowickiego, dlatego też będą one kontynuowane 

w przyszłości.  

 

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) XVI Powiatowa Olimpiada 

Wiedzy na temat HIV/AIDS. Kierowana jest ona do uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych 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 Profilaktyka raka piersi - mammografia w Powiecie Krapkowickim w 2018 r. 

Bezpłatne badanie mammograficzne, refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 

kierowane jest do kobiet w grupie wiekowej 50 – 69 lat, które przez ostatnie dwa lata nie miały 

przeprowadzanego badania mammograficznego. To w tym wieku kobiety są szczególnie narażone 

na zachorowanie na raka piersi.  

Poniższe tabele przedstawiają liczbę badań wykonanych w mammobusie na przestrzeni lat 

2015 - 2018. Należy również zauważyć, że badania mammograficzne dla mieszkanek powiatu 

krapkowickiego wykonują bezpłatnie również ośrodki stacjonarne na terenie województwa 

opolskiego m.in.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Opolskie Centrum Onkologii 

im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu, ul. Katowicka 66A oraz Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu, ul. 24 Kwietnia 7. 

 

 

2016 r. 

Gmina Data postoju Liczba  wykonanych badań 

KRAPKOWICE 

9 luty 2016 r. 102 

23 luty 2016 r. 18 

24 maj 2016 r. 38 

7 czerwiec 2016 r. 68 

25 październik 2016 r. 24 

10 listopad 2016 r. 165 
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Razem: 415 

GOGOLIN 

23 luty 2016 r. 12 

12 październik 2016 r. 81 

25 październik 2016 r. 21 

Razem: 114 

STRZELECZKI 

24 luty 2016 r. 19 

9 czerwiec 2016 r. 91 

17 październik 2016 r. 67 

Razem: 177 

WALCE 

13 czerwiec 2016 r. 105 

14 październik 2016 r. 52 

Razem: 157 

ZDZIESZOWICE 

5 czerwiec 2016 r. 47 

13 październik 2016 r. 112 

25 październik 2016 r.  22 

11 grudnia 2016 r. 12 

Razem:  193 

Liczba wykonanych badań mammograficznych w 2016 roku: 1056 

2015 r. 

  Gmina Data postoju Liczba wykonanych badań 

KRAPKOWICE 

27 luty 2015 r. 31 

11 marzec 2015 r. 93 

30 marzec 2015 r. 21 

22 – 23 czerwca 2015 r. 188 

29 wrzesień 2015 r. 20 

14 listopad 2015 r. 93 

Razem: 446 

GOGOLIN 

12 marzec 2015 r. 69 

27 lipiec 2015 r. 69 

20 sierpień 2015 r. 44 

30 wrzesień 2015 r. 15 

16 październik 2015 r. 63 

Razem: 260 

STRZELECZKI 

13 marzec 2015 r. 79 

27 marzec 2015 r. 31 

Razem: 110 

WALCE Razem: 0 

ZDZIESZOWICE 

13 marzec 2015 r. 62 

16 marzec 2015 r. 37 

24 marzec 2015 r.  11 

26 czerwiec 2015 r. 48 

15 listopad 2015 r. 75 

Razem:  233 

Liczba wykonanych badań mammograficznych w 2015 roku: 1049 

2017 r. 

Gmina Data postoju Liczba  wykonanych badań 

KRAPKOWICE 

13 i 28 marzec 2017 r. 148 

13 – 14 czerwca 2017 r. 150 

30 sierpnia 2017 r. 55 

18 września 2017 r. 11 

Razem: 364 

GOGOLIN 

21 lipiec 2017 r. 16 

31 sierpień 2017 r. 38 

Razem: 54 

STRZELECZKI 
13 marzec 2017 r. 70 

Razem: 70 

WALCE Razem: 0 

ZDZIESZOWICE 

30 styczeń 2017 r. 15 

14 marzec 2017 r. 72 

19 czerwiec 2017 r.  45 

30 sierpnia 2017 r. 9 

Razem:  141 

Liczba wykonanych badań mammograficznych w 2017 roku: 629 

2018 r. 

Gmina Data postoju Liczba wykonanych badań 

KRAPKOWICE 

28 maj 2018 r. 42 

7 czerwiec 2018 r. 87 

10 październik 2018 r.  

11 październik 2018 r.  

Razem: 129* 

GOGOLIN 

5 czerwiec 2018 r. 69 

11 październik 2018 r.  

Razem: 69* 

STRZELECZKI 

6 czerwiec 2018 r. 84 

15 październik 2018 r.  

Razem: 84* 

WALCE 

5 czerwiec 2018 r. 92 

12 październik 2018 r.  

Razem: 92* 

ZDZIESZOWICE 

7 – 8 czerwiec 2018 r. 117 

12 październik 2018 r.  

15 październik 2018 r.   

Razem:  117* 

Liczba wykonanych badań mammograficznych w 2018 roku: 491* 

*liczba wykonanych badań: stan na 5.10.2018 r. 
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II. 6  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 dwa 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 zajęcia 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 2018 r. szacuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości około 2.500,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządzili: Marcin Misiewicz, Koryna Bernardt, Tomasz Mierzwa, pracownicy jednostek powiatowych. 

Referuje na Radzie: Marcin Misiewicz – Prezes KCZ Sp. z o.o., Koryna Bernardt – dyrektor Wydz. Polityki Społecznej.  

Zatwierdził: Maciej Sonik – Starosta Krapkowicki. 

 
 


