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I. Informacje o funkcjonowaniu KCZ Sp. z o.o. w I półroczu 2014 roku. Wstęp. 

 

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

największym świadczeniodawcą w powiecie krapkowickim realizującym usługi w ramach powszechnego 

ubezpieczenia zdrowotnego. Usługi realizowane są w rodzajach: lecznictwo szpitalne, ambulatoryjne, 

rehabilitacja lecznicza, zdrowie psychiczne, opieka długoterminowa. W związku z przedłużeniem umów 

w 2013 roku na kolejny rok przez OOWNFZ Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. nie miało możliwości 

zakontraktowania nowych usług. Jednakże systematycznie spółka stara się wprowadzać inne usługi, 

obserwując potrzeby lokalnej społeczności. 

Rok 2013 był kolejnym rokiem, który spółka zakończyła z dodatnim wynikiem finansowym. Po raz 

kolejny podniesiono wartość kontraktu dla oddziału chirurgicznego o około 2000 pkt w stosunku rocznym. 

Ponadto 2013 rok zakończył się rekordową do tej pory ilością urodzonych dzieci na oddziale 

ginekologiczno - położniczym. Do 30.06.2014 roku na świat przyszło 382 dzieci, co w porównywalnym, 

rekordowym okresie w 2013 roku wyniosło 297. Oznacza to, że urodziło się w pierwszym półroczu 2014 r.  

o 85 dzieci więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.  

W 2014 roku swoją działalność rozpoczęła poradnia chorób metabolicznych, która od samego 

początku znalazła uznanie wśród pacjentów, mimo, że działa na zasadach komercyjnych. Poradnia zajmuje 

się głównie poradami związanymi z prawidłowym odżywianiem, jak również leczy pacjentów z otyłością. 

Część tych pacjentów jest później kierowana do leczenia chirurgicznego i po jego wykonaniu w dalszym 

ciągu są pod opieką poradni.  

 

II. Informacje ogólne o KCZ Sp. z o.o. NZOZ – kadry. 

 

 W 2014 roku, podobnie jak w 2013 r. Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. nie posiada 

problemów kadrowych. W każdym z oddziałów odbywa się kształcenie młodych lekarzy. Na oddziale 

wewnętrznym zatrudnionych jest 8 lekarzy, z czego 2 zakończyło staż specjalizacyjny z zakresu chorób 

wewnętrznych uzyskując tytuł specjalisty. Jeden z lekarzy rozpoczął kształcenie się w dziedzinie 

reumatologii, ogromnie deficytowej specjalizacji na terenie województwa opolskiego. Dzięki temu już 

w następnym roku możliwe będzie udzielanie przez tego lekarza świadczeń w poradni reumatologicznej 

Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Kolejny z lekarzy uzyskał tytuł specjalisty gastroenterologa. 

W chwili obecnej dwóch lekarzy internistów posiada tytuł specjalisty gastroenterologa, a jeszcze jeden 

rozpoczął w tym zakresie kolejny staż. Na oddziale pediatrycznym zatrudnionych jest 4 lekarzy, z czego 

2 odbywa staż specjalizacyjny z zakresu pediatrii w systemie rezydenckim. Na oddziale ginekologiczno - 

położniczym zatrudnionych jest 7 lekarzy, z czego dwóch kształci się w dziedzinie położnictwa i ginekologii 

w systemie rezydenckim. Dodatkowo jeden z lekarzy kontynuuje specjalizację w zakresie onkologii 

ginekologicznej. Ponadto kilka razy w miesiącu w KCZ Sp. z o.o. wykonywane są zabiegi przez konsultanta 

wojewódzkiego ds. ginekologii onkologicznej. Dwóch lekarzy zatrudnionych jest na etatach cząstkowych, na 

zasadach wolontariatu. Planowane jest utworzenie jeszcze jednego miejsca specjalizacyjnego na oddziale 

ginekologiczno – położniczym. Na oddziale chirurgicznym zatrudnionych jest 5 lekarzy. Wszyscy z nich 

posiadają tytuł specjalisty. Jeden z lekarzy kontynuuje specjalizację w zakresie chirurgii onkologicznej. 

Podobnie jak na oddziale ginekologicznym możliwe będzie poszerzenie katalogu wykonywanych zabiegów.   

 W okresie wakacyjnym, jak ubiegłym roku w naszym 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 również swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach i szkoleniach, 

m.in. na kursach anestezjologicznych, opieki długoterminowej, operacyjnych a także standardowych 
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kursów EKG, krwiodawstwa. Część pielęgniarek ukończyła staże specjalizacyjne. Posiadamy coraz to lepiej 

wykształconą kadrę medyczną. Podnosi się przez to standard świadczonych usług. 

 W 2014 roku odbyło się spotkanie zorganizowane przez Oddział Noworodkowy KCZ Sp. z. o.o. 

poświęcone standardom opieki nad noworodkiem. W spotkaniu wzięło udział ponad sto osób z całego 

województwa opolskiego i dolnośląskiego. 

 

II. 1. Oddziały szpitalne. 

 

Opieka szpitalna w strukturach KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach funkcjonuje podobnie jak 

w 2013 roku w pięciu podstawowych oddziałach szpitalnych oraz zespołach chirurgii jednego dnia. 

1) Oddział Wewnętrzny, 

2) Oddział Pediatryczny, 

3) Oddział Chirurgiczny, 

4) Oddział Ginekologiczno - Położniczy,  

5) Oddział Noworodkowy,  

6) Oddział Urologiczny – zespół chirurgii jednego dnia, 

7) Oddział Okulistyczny – zespół chirurgii jednego dnia. 

 
 

 Ad. 1) Oddział Wewnętrzny - 55 łóżek. 

Funkcjonalną częścią oddziału wewnętrznego jest 4-łóżkowa sala intensywnego nadzoru 

kardiologicznego, na której prowadzona jest obserwacja oraz leczenie chorych w stanie zagrożenia życia lub 

z ryzykiem wystąpienia niebezpiecznych dla życia powikłań.  

Liczną grupę pacjentów oddziału wewnętrznego stanowią osoby cierpiące z powodu zaburzeń 

metabolicznych, wśród których dominuje cukrzyca typu II oraz jej powikłania narządowe. Oddział zajmuje 

się leczeniem również schorzeń gastrologicznych i endokrynologicznych, ze względu na specjalizacje lekarzy 

zatrudnionych na oddziale.  

W strukturze oddziału funkcjonuje pracownia diagnostyki kardiologicznej wyposażona w system do 

prowadzenia testów wysiłkowych, zestaw rejestrujący parametry pracy serca metodą Holtera oraz 

echokardiograf i spirometr.  

 
Tabela nr 1 Wypisani pacjenci według miesięcy na Oddziale Wewnętrznym. Dane za okres: 01.01.2014 - 30.06.2014r. 
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 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. W 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.  

W związku ze zwiększonymi zachorowaniami dzieci na górne drogi oddechowe i zachorowaniami 

grypowymi w I i II kwartale 2014r. oddział wypracował znaczne nadwykonania, których nie udało się 

zmniejszyć nawet w okresie letnim. Kolejny rok, w którym powtarza się podobna sytuacja, potwierdza 

również, że oddział uzyskał odpowiednią renomę i rodzice wraz z swoimi dziećmi wybierają nasz oddział.  

   
Tabela nr 2. Wypisani pacjenci według miesięcy na Oddziale Pediatrii. Dane za okres: 01.01.2014 - 30.06.2014r. 

 
 

 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, które planowaliśmy 

wprowadzić w 2013 roku. Oddział wyspecjalizował się w wykonywaniu portów dla pacjentów 

przygotowywanych do dializ (20% zabiegów wykonywanych w województwie opolskim wg. rozliczeń JGP), 

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 w oddziale. Większość pacjentów przyjmowanych jest w celu 

wykonania określonych procedur zabiegowych, a nie zachowawczych. Wg posiadanych danych 82% 

pacjentów stanowią pacjenci zabiegowi.  

 W dalszym ciągu obserwujemy zgłaszanie się do leczenia w oddziale pacjentów spoza terenu 

województwa opolskiego i to z bardzo odległych miejscowości. Nie dotyczy to pacjentów trafiających 

w trybie nagłym, ale do planowego zabiegu. Sprawia to, że czas oczekiwania na niektóre zabiegi wynosi 

nawet 3-6 miesięcy.  
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Tabela nr 3 Wypisani pacjenci według miesięcy na Oddziale Chirurgicznym. Dane za okres: 01.01.2014 - 30.06.2014r. 

 

 

 Ad. 4) Oddział Ginekologiczno – Położniczy – 29 łóżek. 

Na oddziale ginekologiczno – położniczym na wykonywane zabiegi czeka się ok. 2 miesięcy. Są tu 

hospitalizowane 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 2014 roku wykonywane są 

również zabiegi z zakresu ginekologii onkologicznej. W ramach części położniczej funkcjonuje trakt 

porodowy wyposażony w 3 stanowiska porodowe, salę porodów rodzinnych oraz salę cięć cesarskich. 

Oddział Ginekologii i Położnictwa KCZ Sp. z o.o. oprócz podstawowej działalności medycznej, 

wykonuje szereg procedur, które można śmiało nazwać ponadstandardowymi, które znacząco wpływają na 

ilość wykonywanych usług w oddziale. Zalicza się do nich m.in. kompleksową opiekę nad pacjentkami 

z problemami nietrzymania moczu.  

W dalszym ciągu odnotowywany jest wzrost ilości porodów. Na dzień 30.06.2014r. liczba ta 

wyniosła 382 i jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 85 porodów.  

KCZ Sp. z o.o. nadal prowadzi szkołę rodzenia w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala tj. w budynku 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach. W spotkaniach uczestniczy psycholog z Poradni 

Psychologiczno Pedagogicznej w Krapkowicach. Ponadto w zajęciach uczestniczy fizjoterapeuta udzielający 

fachowych wskazówek dotyczących prawidłowego masażu możliwego do wykonania przez rodziców dziecka 

w warunkach domowych. Planowane jest również wprowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu 

gabinetu masażu dla kobiet w ciąży. 
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Tabela nr 4 Wypisani pacjenci według miesięcy na Oddziale Ginekologii. Dane za okres: 01.01.2014 - 30.06.2014r. 

 
 

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

W oddziale utrzymuje się dotychczasowy czas hospitalizacji położnic, które wypisywane są  

w 2 – 3 dobie po porodzie fizjologicznym i nie później niż w 4 - 5 dobie po cięciu cesarskim. Oddział 

wykonuje badania USG przezciemiączkowe niemowląt. W 2014 roku na oddziale otwarty został pokój 

laktacyjny, gdzie matki w intymnych dla siebie warunkach mogą nakarmić dzieci piersią lub skorzystać 

z profesjonalnego laktatora. Jest to kolejne udogodnienie dla matek przebywających na oddziale. Oddział 

realizuje wszystkie standardy dotyczące opieki okołoporodowej.  

 Oddział pozyskał również sprzęt z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy otrzymując inkubator 

zamknięty, stanowisko do resuscytacji noworodka, kocyk do prowadzenia fototerapii, bilirubinometr, 

kardiomonitor, pompy infuzyjne. 
 

Tabela nr 5 Wypisani pacjenci według miesięcy na Oddziale Noworodków . Dane za okres: 01.01.2014 - 30.06.2014r. 
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Ad. 6 i 7) Oddział Urologiczny i Okulistyczny – zespół chirurgii jednego dnia. 

Do oddziału urologicznego trafiają pacjenci właściwie wszystkich powiatów województwa 

opolskiego. Świadczenia medyczne obejmują drobne zabiegi urologiczne, w szczególności: leczenie kamicy 

układu moczowego oraz zabiegi diagnostyczne (BAC) gruczołu krokowego. Z założenia pacjenci opuszczają 

szpital w dniu przyjęcia lub dnia następnego. Oddział urologii współpracuje z oddziałem chirurgii 

i ginekologii. Lekarze tych oddziałów dzięki współpracy z urologiem niejednokrotnie wykonują wspólnie 

zabiegi, dzięki czemu w trakcie jednej operacji możliwe jest przeprowadzenie zabiegów zarówno 

chirurgicznych, jak i urologicznych.  

Oddział okulistyki jednego dnia wykonuje świadczenia w ramach powszechnego ubezpieczenia 

zdrowotnego od marca 2012 r. Czas oczekiwania na zabieg wynosi ok. 2 lat. Miesięczny limit pozwala na 

wykonanie ok. 45 operacji usunięcia zaćmy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów wykonuje się 

ok. 10 zabiegów komercyjnych. Odpłatność za zabiegi w tym momencie ponoszą pacjenci.  

W 2014 roku planuje się rozszerzenie katalogu zabiegów o zabiegi witrektomii. 
 

 

II. 2. Poradnie specjalistyczne. 

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. posiada w swojej strukturze 16 poradni specjalistycznych. 
Największe poradnie stanowią: poradnia chirurgiczna, urazowo-ortopedyczna, ginekologiczna 
i endokrynologiczna. Są to poradnie bezpośrednio związane z podstawową działalnością oddziałów 
szpitalnych. Poza poradnią gastroenterologiczną otwarta została poradnia chorób metabolicznych, 
działające na zasadach komercyjnych.  
 
Tabela nr 6. Wykonanie kontraktu w poradniach i pracowniach specjalistycznych w okresie od 01.01.2013-30.06.2014r. 
 

Nazwa poradni, pracowni wykonanie (pkt.) Limit (pkt.) Różnica (pkt.) Różnica wartość (zł) 

Fizjoterapia 177 061,00  148 874,00  28 187,00  28 187,00  

Cytologia 12,00  192,00  -180,00  -1 656,00  

Por. alergologiczna 7 328,50  7 168,00  160,50  1 524,75  

Por. chirurgiczna 13 798,00  13 158,00  640,00  5 760,00  

zabiegowe 9 848,50  8 772,00  1 076,50  9 688,50  

Por. dermatologiczna 8 346,00  7 757,00  589,00  5 065,40  

Por. diabetologiczna 4 546,00  4 698,00  -152,00  -1 504,80  

Por. endokrynologiczna 12 904,00  12 858,00  46,00  460,00  

Por. pulmonologiczna 3 404,50  3 054,00  350,50  3 329,75  

Por. kardiologiczna 10 775,00  10 150,00  625,00  6 062,50  

Por. ortopedyczna 15 685,00  14 382,00  1 303,00  11 727,00  

zabiegowe 3 389,00  3 596,00  -207,00  -1 863,00  

Por. ginekologiczna 8 684,00  6 540,00  2 144,00  19 724,80  

zabiegowe 0,00  726,00  -726,00  -6 679,20  

Por. reumatologiczna 3 445,50  3 084,00  361,50  3 578,85  

Por. urologiczna 5 992,50  4 507,00  1 485,50  13 815,15  

zabiegowe 6,50  503,00  -496,50  -4 617,45  

Por. zdrowia psychicznego 5 719,00  5 694,00  25,00  198,25  

Por. medycyny sportowej 1 497,00  3 804,00  -2 307,00  -19 840,20  

Por. uzależnień 5 446,00  4 212,00  1 234,00  9 995,40  

Ogółem wartość nadwykonań 75 816,70 zł. 
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Tabela nr 7 Ilość przyjętych pacjentów w poradniach specjalistycznych na dzień 30.06.2014 r. 

 

Nazwa komórki organizacyjnej Liczba porad 

Dział (Pracownia) Fizykoterapii 13223 

Poradnia Alergologiczna 1359 

Poradnia Chirurgii Ogólnej 4525 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 3416 

Poradnia Dermatologiczna 1850 

Poradnia Diabetologiczna 1049 

Poradnia Endokrynologiczna 1662 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 873 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc 611 

Poradnia Kardiologiczna 1594 

Poradnia Reumatologiczna 769 

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I 

Współuzależnienia 820 

Poradnia Urologiczna 1679 

Poradnia Zdrowia Psychicznego 1205 

Pracownia Endoskopii 313 

 

Poniżej przedstawiona została informacja dotycząca czasu oczekiwania na wizytę w niektórych poradniach 

specjalistycznych w KCZ Sp. z o.o. NZOZ. Na uwagę zasługuje fakt, że mimo znaczącego zwiększenia wartości 

umów w poszczególnych zakresach poradni specjalistycznych w dalszym ciągu występuje w niektórych 

poradniach okres oczekiwania. W poradni endokrynologicznej zwiększono ilość świadczeń w 2014 roku 

o 4813 pkt, a w dalszym ciągu okres oczekiwania pozostaje bardzo długi. Przyczyna jest podobna jak 

w latach ubiegłych: więcej kobiet trafiających do poradni ginekologicznych w powiecie, tym samym więcej 

kierowanych do poradni endokrynologicznej. Ponadto poradnia obsługuje pacjentów z 4 ościennych 

powiatów, w których tego typu poradnie nie funkcjonują. Poniższe kolejki dotyczą przypadków stabilnych, 

natomiast w trybie pilnym pacjenci przyjmowani są w miarę możliwości na bieżąco. 
 

Tabela nr 8  Kolejki oczekujących na świadczenia w KCZ Sp. z o.o.  stan na 30.09.2014r. 

Miejsce wykonania świadczeń Średni czas oczekiwania w dniach Termin możliwej rejestracji pierwszorazowej 

Poradnia alergologiczna 2 miesiące 4.12.2014r. 

Poradnia chirurgiczna Na bieżąco Na bieżąco 

Poradnia urazowo-ortopedyczna 3 miesiące 12.01.2015 

Poradnia dermatologiczna 1,5 miesiąca 13.11.2014. 

Poradnia diabetologiczna 5 miesięcy 15.02.2015 

Poradnia endokrynologiczna 14 miesięcy 31.12.2015 

Poradnia ginekologiczna 1,5 miesiąca 04.12.2014 

Poradnia pulmonologiczna 2 miesiące 04.12.2014 

Poradnia kardiologiczna 8 miesięcy 15.05.2015 

Poradnia medycyny sportowej 2 tygodnie 16.10.2014 

Poradnia reumatologiczna Na bieżąco Na bieżąco 

Poradnia odwykowa Na bieżąco Na bieżąco 

Poradnia urologiczna 57 18.12.2014 

Poradnia zdrowia psychicznego Na bieżąco Na bieżąco 

Pracownia endoskopii 
6 miesięcy 
2 miesiące 

Kolonoskopia 30.03.2015 
 

Gastroskopia 02.12.2014 
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II. 3. Pracownie diagnostyczne. 

 

 KCZ Sp. z o.o. w celu zapewnienia sprawnej i wiarygodnej diagnostyki, dysponuje pracowniami 

specjalistycznymi. Oprócz pracy na rzecz oddziałów szpitalnych oraz poradni specjalistycznych świadczą one 

usługi dla pozostałych placówek lecznictwa otwartego na terenie powiatu na podstawie indywidualnych 

umów. Udzielane są w nich także świadczenia odpłatne dla pacjentów, lub bezpłatne stanowiąc 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: Pracownia RTG, Pracownia USG, Pracownia Endoskopii, 

Laboratorium diagnostyczne. Pracownia endoskopowa została wyposażona w drugi zestaw wideo 

gastroskopu i kolonoskopu wraz z diatermią argonową i automatyczną myjką do endoskopów. Tym samym 

zakończono założoną wcześniej dwuletnią inwestycję dla pracowni endoskopowej. W tej chwili możliwe jest 

wykonywanie w jednym czasie zabiegów gastroskopii, jak i kolonoskopii (w dwóch odrębnych 

pomieszczeniach). Ponadto pracownia została wyposażona w klimatyzację, co zwiększa komfort 

wykonywanych zabiegów, zwłaszcza w okresie letnim.  

Laboratorium diagnostyczne w 2014 roku po zakończeniu postępowania przetargowego zostało 

wyposażone w jeszcze nowszy sprzęt laboratoryjny oraz oprogramowanie. Natomiast do końca 2014 roku 

zrealizowany zostanie projekt ucyfrowienia pracowni RTG. Jest to kolejny etap przystosowania placówki do 

prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.  

 

II. 4. Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska.  

 

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 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. Nocna, świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska bezpośrednio 

współpracuje z oddziałami szpitalnymi w szczególności oddziałem pediatrii, który zabezpiecza opiekę 

pediatryczną w przypadku dyżurowania lekarza innej specjalności niż pediatria. Jest to zgodne ze 

standardami wprowadzonymi przez NFZ. Ponadto prowadzona jest rejestracja rozmów telefonicznych 

przychodzących i wychodzących. Podwyższa to bezpieczeństwo udzielanych świadczeń, a także stanowi 

narzędzie do rozstrzygania ewentualnych roszczeń ze strony pacjentów. 

 

II. 5. Dodatkowe informacje dotyczące funkcjonowania KCZ Sp. z o.o.  

 

 Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. rozpoczęło proces wdrażania kolejnych standardów ISO, 

tym razem związanych z zarządzaniem środowiskiem, bezpieczeństwem informacji, oraz bezpieczeństwem 

i higieną pracy. W listopadzie br. zostanie poddane odpowiednim audytom. Ponadto udało się 

zakwalifikować do programu unijnego, dzięki któremu rozpoczęto również wdrażanie procedur dla 

uzyskania akredytacji Centrum Monitorowania Jakości przy MZ.  

 Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. posiada ustabilizowaną sytuację finansową, jak i kadrową. Nie 

posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, wszelkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.  
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Systematycznie wymagane jest odnawianie bazy sprzętowej oraz zwiększanie wartości umów 

realizowanych z NFZ, ponieważ obserwujemy największe dotychczas zainteresowanie krapkowicką 

placówką od wielu lat, co pokazują również nadwykonania, praktycznie we wszystkich zakresach 

realizowanych usług oraz ilość pacjentów leczonych w szpitalu i poradniach. 

 

 

III. Działania prozdrowotne i edukacyjne w Powiecie Krapkowickim w 2014 r. 
 
III. 1 Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 

 
Rada Powiatu Krapkowickiego uchwałą Nr XVII/130/2012 z dnia 27.03.2012 r. przyjęła Powiatowy 

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 – 2015. W myśl Programu, realizując postawione 

w nim cele i kierunki, z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, powstał m.in. 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. 

Prowadzona jest promocja zdrowia psychicznego wśród dorosłych i młodzieży. W spotkaniach dla 

młodzieży oraz rodziców w szkołach ponadgimnazjalnych oraz Zespole Szkół Specjalnych w Krapkowicach, 

uczestniczą pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach.  

 W ramach integracji osób ze schorzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi 

wprowadzone zostały w dniu 3 grudnia Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Osób 

Niepełnosprawnych (w ten dzień przypada 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 trzeci w Krapkowickim 

Domu Kultury 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 prowadzą również działania 

profilaktyczne zgodne z Powiatowym Programem Zdrowia Psychicznego na lata 2012 - 2015.  
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Zespól Szkół Specjalnych w Krapkowicach 

1. Działanie grupy wsparcia dla rodziców, gdzie upowszechniana jest wiedza na temat zdrowia 

psychicznego. Rodzice mają możliwość wymiany doświadczeń, dzielenie się wsparciem emocjonalnym, 

zwalczanie bezradności wobec problemów m.in. niepełnosprawności dziecka, własnej choroby, trudnej 

sytuacji życiowej, zrozumienie siebie i innych oraz szukanie wspólnymi siłami rozwiązań. 

2. Interdyscyplinarne działania pracowników szkoły w związku z zaistniałymi problemami 

wychowawczymi wybranych uczniów (Dyrektor, wychowawcy, pielęgniarka szkolna, psycholog). 

3. Warsztaty asertywności, radzenia sobie ze stresem, rozumienie emocji, zajęcia adaptacyjne dla nowych 

uczniów zapobiegające wykluczeniu klasowemu, przeprowadzone w wybranych klasach Zespołu Szkół 

Specjalnych. 

4. Stworzenie szkolnych programów profilaktycznych i wychowawczych zgodnie ze strategią 

Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 oraz ustaleniami MEN 

działań 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 poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego 

znalazły się w opracowanym w bieżącym roku Programie promocji zdrowia i profilaktyki problemów 

dzieci i młodzieży na lata 2013-2016. 

5. Uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach psychologów i pedagogów z terenu powiatu krapkowickiego 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach, dotyczące zintegrowanych działań 

specjalistów na terenie szkół  

� konsultacje z pracownikami poradni dotyczące poszczególnych uczniów. 

6. Indywidualne konsultacje dla rodziców mających problemy wychowawcze. 

7. Propagowanie alternatywnego spędzania czasu wolnego przez ucznia (zapobieganie wagarom, 

profilaktyka uzależnień, dbanie o higienę psychiczną) m.in.; 

� wyjazdy do teatru, 

� wyjścia na seanse filmowe, 

� wycieczki, 

� udział w zawodach sportowych (m.in. Międzynarodowe Zawody Sportowe w Czechach), również 

poza zajęciami szkolnymi, w wolnym czasie uczniów. 

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach 

1. Promocja zdrowia psychicznego wśród uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) - porady: 

Porady udzielane uczniom odnoszą się do realizacji podstawowych potrzeb w rodzinie, zaburzeń 

w relacjach rodzinnych, trudności adaptacyjnych w szkole, na praktyce zawodowej i w grupie rówieśniczej, 

profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, odpowiedzialności wobec prawa, alkoholizmu rodziców 

i konsekwencji z tego wynikających. 

Porady dotyczyły w szczególności: 

� Konfliktów w grupach rówieśniczych i w życiu rodzinnym - złożonych relacji z rodzicami, 

opiekunami, rodzeństwem i kolegami. 

� Stosowania przemocy psychicznej i emocjonalnej w szkole i w domu oraz sposobów radzenia sobie 

z nimi. 

� Budowania pozytywnej samooceny. 

� Odkrywania własnej tożsamości oraz praca nad systemem norm i wartości. 

� Metod radzenia sobie z niepowodzeniami szkolnymi i osobistymi. 

� Przyczyn i skutków używania substancji psychoaktywnych. 

� Wkraczania w dorosłe życie – budowania odpowiedzialności za siebie, odpowiedzialnego 

rodzicielstwa. 
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� Zaburzeń odżywiania. 

Porady udzielane rodzicom mają charakter wspierający, terapeutyczny i edukacyjny; dotyczą one 

przede wszystkim przemocy domowej, trudności w relacjach interpersonalnych w rodzinie, profilaktyki 

używania przez ich dzieci substancji psychoaktywnych, absencji szkolnej ze wskazaniem na przyczyny 

i skutki. Dobrą praktyką są wspólne spotkania rodziców, uczniów i wychowawcy przy udziale pedagoga 

a czasami również kuratora sądowego czy specjalisty ds. nieletnich. 

Powyższe działania w istotny sposób przyczyniają się do upowszechniania wiedzy młodzieży i dorosłych na 

temat zdrowia psychicznego, zagrożeń związanych z niezaspokojeniem potrzeb a w konsekwencji zaburzeń 

w ich funkcjonowaniu w rodzinie i środowisku. 

2. Promocja zdrowia psychicznego wśród uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) – działania 

edukacyjne. 

� Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego w oparciu o materiały edukacyjne np. 

foldery, ulotki, broszury informacyjne, gazetki tematyczne na terenie szkoły, filmy edukacyjne 

prezentowane uczniom, treści przekazywane rodzicom na zebraniach szkolnych i za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego Librus. 

� Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego poprzez treści przekazywane na zajęciach 

lekcyjnych i podczas programów i zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień (dla klas pierwszych 

i drugich, zasadniczych szkół zawodowych oraz integracyjnych dla klas pierwszych) – organizator – 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krapkowicach w celu lepszego poznania siebie i innych. 

� Uwrażliwienie młodzieży na różne aspekty zdrowia psychicznego, używania i stosowania właściwej 

terminologii charakteryzującej wyżej wymienione zagadnienie, czynników ryzyka i chroniących 

a także akceptacji osób, których zdrowie psychiczne jest zagrożone, bądź wymaga wsparcia 

terapeutycznego i farmakologicznego. 

� Planowane jest objęcie uczniów klas drugich zawodowych i średnich spotkaniami informacyjnymi 

na temat chorób psychicznych (objawy, wczesna pomoc). Spotkania te prowadzić będzie higienistka 

szkolna. 

3. Działania profilaktyczne i wspierające dla przeżywających różnorodne kryzysy życiowe  

� Sugerowanie przez pedagoga szkolnego konsultacji psychologicznej, psychoterapeutycznej 

i psychiatrycznej wobec uczniów i rodziców przeżywających trwałe i okresowe trudności życiowe i 

zdrowotne oraz będącymi w kryzysie. 

� Bieżące wsparcie uczniów po stracie (śmierci) rodziców, rodzeństwa, kolegów, koleżanek oraz 

innych bliskich im osób. 

� Pomoc uczniom w zmniejszaniu oraz eliminowaniu napięć psychicznych i emocjonalnych 

związanych z niepowodzeniami szkolnymi, konfliktami w rodzinie i grupie rówieśniczej. 

� Monitorowanie sytuacji opiekuńczo – wychowawczej i emocjonalnej uczniów, których rodzice 

pracują za granicą. 

� Stałe, bieżące wsparcie uczniów i ich rodziców, opiekunów doświadczających przemocy. 

 
Zespól Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach 

Działania w ramach programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego 

w Krapkowicach w latach  2013-2014 realizowano w oparciu o działania z zakresu profilaktyki 

pierwszorzędowej, czyli: 

� promującej zdrowy styl życia, 

� dostarczającej informacji nt. skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwiającej 

dokonanie racjonalnego wyboru, 

� wspierającej rozwój umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętności zaspokajania 

potrzeb np. przynależności, miłości, umiejętności nawiązywania kontaktów), 

� radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom ze strony otoczenia 

itp., 
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� stwarzającej możliwości zaangażowania się w działalność pozwalającą na realizowanie potrzeb, 

rozwijanie zainteresowań aktywności, sukcesu, itp. 

Wśród tych działań wymienić można m.in.: 

� wymianę międzynarodową w ramach programu Socrates - Comenius. Działania realizowane przez 

uczestników wymiany promowały zdrowy i aktywny tryb życia, 

� promowanie idei programu „Szkoła bez przemocy” w celu budowania przyjaznego i bezpiecznego 

klimatu w szkole 

� warsztaty profilaktyczne „Stres, jak sobie z nim radzić” - warsztaty dla uczniów klasy 2G, 2A, 

� prelekcję dla rodziców „Stres szkolny, jak pomóc uczniom w jego przezwyciężaniu” przeprowadzone 

przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 

� warsztaty integracyjne dla uczniów kl. I. Budowanie zgranego zespołu klasowego zorganizowane 

przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

� akcję charytatywną „Walka z głodem” – uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka. Środki 

zebrane podczas zbiórki zostały przekazane na dożywienie i pomoc socjalną dla dzieci 

z najuboższych rodzin powiatu krapkowickiego, 

� profilaktykę zachowań agresywnych i przemocy - warsztaty dla uczniów kl. 2G, 

� warsztaty profilaktyczne „Odpowiedzialność karna nieletniego” – zajęcia dla uczniów klas I LO 

i Gimnazjum przeprowadzone przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, 

� apel wychowawczy. Omówienie bieżących spraw wychowawczych w szkole, 

� spotkanie z psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach dla ucz. kl. IIA. 

Omówienie form oferowanej pomocy, 

� warsztaty profilaktyczne z terapeutą uzależnień dot. sięgania po środki psychoaktywne dla uczniów 

klas I LO i Gimnazjum, 

�  wyjazd z Zespołem Szkół im. Juliana Tuwima i pomoc uczniów Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego 

przy realizacji programu „Śladami Krainy Św. Anny”. Uwrażliwienie na potrzeby osób 

niepełnosprawnych, 

� prelekcję dla rodziców dot. profilaktyki sięgania po środki psychoaktywne „O narkotykach bez 

histerii z terapeutą uzależnień, 

� realizację programu „Różowa wstążeczka z pielęgniarką szkolną dla uczniów kl. 3, 

� realizację programu profilaktycznego „Razem” (rozwijanie świadomości własnego ciała, 

świadomości przestrzeni i działania w niej, rozwijanie umiejętności nawiązywania pozytywnych 

relacji z innymi ludźmi). Zajęcia w Przedszkolu nr 6 w Krapkowicach, realizowane metodą ruchu 

rozwijającego Weroniki Sherborne. Prowadząca: pedagog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

z Krapkowic, 

� warsztaty profilaktyczne dot. zachowań agresywnych i przemocy realizowane przez przedstawiciela 

Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z Opola profilaktyka HIV/AIDS - zajęcia dla 

uczniów klas I. Wystawka informacyjna dla uczniów całej szkoły realizowane przez pielęgniarkę 

szkolną i pedagoga szklonego, 

� międzynarodowy Dzień Praw Człowieka wydarzenie przygotowane przez klasę IIIA, 

� warsztaty dla uczniów kl. III LO nt. wystąpień publicznych, radzenia sobie ze stresem 

z przedstawicielami Wyższej Szkoły Bankowej z Opola, 

� zbiórkę darów dla najuboższej ludności Gminy Krapkowice z ramienia Polskiego Komitetu Pomocy 

Społecznej. Uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka, 

� udział w III Powiatowych Obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, 

� udział w międzynarodowym Dniu Wolontariusza. Spotkania dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego 

i Gimnazjum Dwujęzycznego nt. problematyki wolontariatu z przedstawicielem Powiatowego 

Centrum Wolontariatu, działającego przy Klubie Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Krapkowicach, 

� koncert profilaktyczny dla całej szkoły, promujący zdrowy styl życia, wartości oraz życie z pasją 
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realizowany przy współpracy z Centrum Alternatywnej Edukacji „Alter Edu”, Stowarzyszenie na 

Rzecz Ludzi Uzależnionych „To Człowiek”, 

� szkolne święto Halloween, Szkolne Narodowe Święto Niepodległości, szkolne uroczystości z okazji 

Mikołajek oraz Świąt Bożego Narodzenia. Integrowanie społeczności szkolnej, budowanie 

bezpiecznej, przyjaznej atmosfery w szkole, a także klimatu współpracy, 

� warsztaty profilaktyczne dot. uzależnienia od nikotyny - warsztaty dla uczniów kl. IG, IIG, 

� koncert muzyczny dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Anna”. Uwrażliwienie na potrzeby 

innych ludzi, 

� uczestnictwo w lekcji wyjazdowej do domu „Barka” k. Strzelec Op. Problematyka wykluczenia 

społecznego, 

� udział szkoły w programie „Profilaktyczny program w zakresie przeciw – kl. IIIA, IIA, IIIG. Działania 

uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, 

� udział szkoły w konkursie „Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń", 

� opracowanie programu adaptacyjnego dla uczniów klas I przez Komisję ds. wychowania 

i profilaktyki, 

� Dzień pierwszaka – integracja uczniów klas I LO, 

� zajęcia integracyjne w Gimnazjum Dwujęzycznym koordynowane przez pedagoga szkolnego 

i pedagoga Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 

� apel wychowawczy. Omówienie bieżących spraw wychowawczych i profilaktycznych w szkole, 

� warsztaty dla uczniów Gimnazjum „Jak reagować na cyberprzemoc” –opracowanie materiałów 

profilaktycznych dla szkoły. 

 

Zespól Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach 

1. Upowszechnianie wiedzy nt. zdrowia psychicznego w społeczności szkolnej: realizacja zajęć 

prowadzonych przez pedagoga i wychowawców, przekazanie informacji nt., co to jest zdrowie 

psychiczne, jak dbać o dobrostan ogólny, dzięki któremu człowiek dobrze radzi sobie z nauką, 

wymaganiami codziennego życia, z jakimi problemami psychicznymi może zetknąć się człowiek 

(głównie zaburzenia depresyjne, nałogi, samobójstwo) i gdzie szukać pomocy?; 

2. Pomoc rodzicom w radzeniu sobie i rozwiązywaniu problemów związanych z zaburzeniami zachowania 

uczniów, kierowanie do odpowiednich placówek w celu udzielenia fachowej pomocy; 

3. Prowadzenie konsultacji pedagoga z wychowawcami i nauczycielami na temat zaburzeń zachowania 

uczniów, trudności wychowawczych i niepowodzeń szkolnych uczniów. 

4. Działalność punktu konsultacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – udzielanie pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

5. Uświadamianie wpływu aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia na zdrowie psychiczne człowieka – 

realizacja projektu KIK/34 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez 

edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” 

6. Przeprowadzenie kampanii społecznej „Mój Walenty jest the best idzie ze mną zrobić test" (krajowe 

Centrum ds. AIDS) rozpropagowanie materiałów dydaktycznych, informacyjnych „Ars czyli, jak dbać 

o miłość". Celem kampanii było ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież 

(np. alkoholu, tytoniu, narkotyków i dopalaczy), także w kontekście przyszłych ról rodzicielskich. 

7. Promowania zdrowego stylu życia (organizowanie imprez rekreacyjno - sportowych, festynów, udział 

w programach profilaktyczno - zdrowotnych). 

8. Zwiększenia aktywności uczniów w zakresie zgłaszania własnych pomysłów oraz inicjatyw (wspieranie 

działalności Samorządu Uczniowskiego). 

9. 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, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, gimnazja, Starostwo Powiatowe, SANEPID, 

Biuro Administracyjno- Ekonomiczne Oświaty, pracodawcy, Stowarzyszenie Nadzieja przy Kościele 
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Zielonoświątkowców). 
 

Ponadto podjęto działania mające na celu wprowadzenie problematyki z zakresu ochrony zdrowia 

psychicznego do Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki Szkoły, w tym realizacji 

poniższych zadań: 

� kształtowania postawy akceptacji i wyrozumiałości dla odmiennych zachowań innych ludzi (zajęcia 

z wychowawcą), 

� uczenia podejmowania racjonalnych decyzji związanych z naciskami grupy rówieśniczej (zajęcia 

z wychowawcą, warsztaty dla uczniów), 

� kształtowania otwartości i wrażliwości na potrzeby innych (propagowanie idei wolontariatu 

w Szkole), 

� zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród młodzieży (spotkania z pedagogiem, psychologiem). 

 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

 Zadania podejmowane w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 

2012-2015 przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Krapkowicach to: 

1. Realizacja „Programu wspomagania rodziny w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczych 

w ramach profilaktyki przemocy w rodzinie”: 

� „Szkoła dla rodziców” – kilkublokowy cykl zajęć warsztatowo – treningowych dla rodziców 

rozwijających kompetencje wychowawcze. Ogółem objęto: 39 rodziców. 

� Specjalistyczne doradztwo psychologiczno – pedagogiczne dla rodziców i nauczycieli w ramach 

bieżących konsultacji w poradni oraz punktów konsultacyjnych organizowanych w terenie. Ogółem 

objęto: 226 rodziców, 84 nauczycieli. 

� Zajęcia psychoedukacyjne dla zespołów klasowych o tematyce związanej z profilaktyką agresji, 

uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz rozwoju jakości życia. Ogółem objęto 91 uczniów 

szkół podstawowych i 18 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

� Wspieranie przedszkoli i szkół w realizowaniu zadań edukacyjno – wychowawczych wobec dzieci 

i młodzieży we współpracy z rodziną  poprzez prowadzenie zajęć warsztatowo – treningowych dla 

nauczycieli; moderatorów pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Ogółem objęto: 

142 nauczycieli. 

2. Program „Razem możemy więcej” – zajęcia integracyjne dla zespołów klasowych. Ogółem objęto: 

gimnazja – 188 uczniów, szkoły ponadgimnazjalne – 355 uczniów. 

3. Program rozwoju umiejętności efektywnego uczenia się „Nikt nie rodzi się mistrzem” dla zespołów 

klasowych. Ogółem objęto: szkoły podstawowe – 165 uczniów. 

4. Program rozwoju wrażliwości na innych „Razem” z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego 

Weroniki Sherborne, z udziałem zarówno dzieci w wieku przedszkolnym, jak i uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych (cykl zajęć). Ogółem objęto: dzieci w wieku przedszkolnym – 119 dzieci, uczniowie 

szkoły ponadgimnazjalnej – 59 uczniów. 

5. Program wspomagania rozwoju emocjonalno – społecznego dzieci w wieku przedszkolnym (cykl 

3 spotkań z każdą z dwóch grup). Ogółem objęto 50 dzieci w wieku przedszkolnym. 

6. Treningi uwrażliwiające na potrzeby małego dziecka. Ogółem objęto 90 dzieci i 90 rodziców. 

7. Terapia rodziny. Ogółem objęto: 32 rodziny. 

8. Psychoterapia i inne formy psychologicznej pomocy terapeutycznej. Ogółem objęto: 50 dzieci 

i młodzieży. 

9. Popularyzowanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w zakresie wspierania rozwoju, wychowania 

i uczenia się dzieci i młodzieży wśród rodziców w formie tematycznych wykładów i pogadanek. 

Ogółem: 20 wykładów i prelekcji. 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach 
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Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych należy do zadań priorytetowych realizowanych 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach. Osoby niepełnosprawne wg przepisów ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w grupie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy.  

Powiatowy Urząd  Pracy w Krapkowicach opracowuje oraz realizuje program promocji zatrudnienia, 

aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych oraz udziela pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia, jak 

również pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. 

Osoby niepełnosprawne, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi, w większym stopniu niż inni 

bezrobotni, odczuwają spadek samooceny związany z brakiem zatrudnienia, czują się pokrzywdzone 

i szybciej zniechęcają się  do szukania nowej pracy.  

 

W tabeli poniżej zestawione zostały dane dotyczące liczby osób bezrobotnych posiadających 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w latach 2013/2014. 

 

Okres 

Liczba osób 

bezrobotnych 

Niepełnosprawni posiadający 

status osoby bezrobotnej 

Niepełnosprawni 

poszukujący pracy 

Niepełnosprawni ze 

schorzeniami psychicznymi 

na dzień 31.12.2013r. 2591 130 24 16 

na dzień 30.09.2014r. 2260 125 24 17 

Tabela. Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w PUP Krapkowice w 2013/2014 roku. 

 

W grupie niepełnosprawnych znalazło się 17 osób (dane z dnia 30.09.2014r.) posiadających 

orzeczenie ze względu na choroby psychiczne i to oni  narażeni są na długotrwałe bezrobocie. Z powyższego 

zestawienia wynika, że liczba tych osób nieznacznie wzrosła z różnych przyczyn. Najważniejsza z nich to 

uprzedzenia pracodawców związane z zatrudnianiem osób z zaburzeniami psychicznymi. Kolejnym 

czynnikiem ograniczającym możliwość zatrudnienia jest brak zakładów pracy chronionej na lokalnym rynku 

pracy co powoduje niedostateczną ilość stanowisk zapewniających zatrudnienie dostosowane do 

indywidualnych możliwości i potrzeb niepełnosprawnych, w tym także chorych psychicznie.  

 

Formy wsparcia dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w tym 

z zaburzeniami psychicznymi. 

Praca dla osób z zaburzeniami psychicznymi ma moc uzdrawiania i przy odpowiednio sprofilowanym, 

kompleksowym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb wsparciu osoba chorująca, może stać się 

pełnowartościowym uczestnikiem rynku pracy. Dlatego też PUP Krapkowice przygotowuje dla tych osób 

Indywidualne Plany Działań(IPD), w ramach których proponuje się usługi oraz instrumenty rynku pracy, 

które mają za zadanie przyczynić się do szybszej integracji z rynkiem pracy. 

W ramach Indywidualnych Planów Działań ustalane są zadania do samodzielnej realizacji przez osobę 

niepełnosprawną, których celem jest pobudzenie i ukierunkowanie osoby bezrobotnej do podejmowania 

indywidualnych działań zmierzających do podjęcia zatrudnienia. W 2014 roku przygotowano 125 IPD dla 

osób niepełnosprawnych, w tym również z orzeczeniem ze względu na choroby psychiczne. 

Osoby niepełnosprawne otrzymują ze strony PUP Krapkowice, wsparcie w procesie aktywizacji 

społeczno – zawodowej. Szczególną rolę odgrywają tutaj spotkania grupowe oraz indywidualne z doradcami 

zawodowymi mającymi za zadanie wdrożyć osoby niepełnosprawne na rynek pracy. W trakcie spotkań 

doradcy motywowali i byli wsparciem, oferowali również merytoryczną pomoc przy pisaniu CV i listów 

motywacyjnych, tworzeniu profili zawodowych i nauce autoprezentacji. Prowadzili również cykliczne 

spotkania informacyjne podczas których przekazywano informacje m.in. na temat możliwości udziału 

w seminarium prawnym, szkoleniach oraz stażach zawodowych, a także o uzyskaniu bezzwrotnej dotacji na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z tej formy pomocy łącznie w latach 2013/2014 skorzystały 

153 osoby niepełnosprawne, w tym z chorobami psychicznymi. 

Dodatkowo przy współudziale doradców zawodowych został uruchomiony program aktywizacji 

zawodowej absolwentów niepełnosprawnych „JUNIOR”. Celem programu jest umożliwienie wejścia w życie 
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zawodowe młodym osobom niepełnosprawnym.  

Stanowi on uzupełnienie działań realizowanych przez urzędy pracy w ramach kolejnych edycji 

Krajowego Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” z wykorzystaniem środków 

Funduszu Pracy. Propozycję udziału w programie przedstawiono 30 osobom niepełnosprawnym, w tym 

z zaburzeniami psychicznymi. Do projektu przystąpiło łącznie w 2013/2014 roku 11 osób bezrobotnych, 

niepełnosprawnych:  

� z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 8 osób, 

� z lekkim stopniem niepełnosprawności 3 osoby.  

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w PUP Krapkowice jako bezrobotna albo poszukująca pracy 

niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać  z usług i instrumentów rynku pracy na zasadach 

określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ramach tego osoby 

niepełnosprawne, w tym chore psychicznie mogą uzyskać pomoc w zakresie: 

� pośrednictwa pracy, 

� poradnictwa zawodowego, 

� szkoleń, 

� staży, 

� prac interwencyjnych, 

� jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, 

� jednorazowo środków na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 

� zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. 

W latach 2013/2014 Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach objął w/w działaniami aktywizującymi 

osoby niepełnosprawne i w efekcie 49 osób podjęło zatrudnienie. W wyniku szkoleń swoje kwalifikacje 

podniosło, uzyskało bądź uzupełniło 7 bezrobotnych. 41 osób uczestniczyło w stażach, 4 osoby podjęły 

zatrudnienie w ramach  robót publicznych. Do wykonywania prac społecznie użytecznych zostało 

skierowanych 19 osób niepełnosprawnych.  

Łącznie pomocą w zakresie aktywizacji zawodowej w 2013/2014 roku zostało objętych 120 osób 

niepełnosprawnych, w tym osoby z chorobami psychicznymi. Poniższe dane zostały zawarte w poniższej 

tabeli. 

 

Forma aktywizacji Ilość osób – 2013 rok Ilość osób – 2014 rok 

Podjęcie pracy 38 11 

Szkolenie 3 4 

Staż 22 19 

Prace społecznie użyteczne 12 7 

Roboty publiczne 3 1 

OGÓŁEM 78 42 

Tabela. Osoby niepełnosprawne, które znalazły zatrudnienie w 2013/1014 roku. 

 

Pracodawcy - PUP Krapkowice 

Pracodawcy często posiadają bezpodstawne uprzedzenia do zatrudniania osób niepełnosprawnych, 

w tym w szczególności osób posiadających orzeczenie ze względu na choroby psychiczne. Obawiają się, 

iż osoby takie mogą być agresywne, nieodpowiedzialne oraz mieć utrudniony kontakt 

z współpracownikami. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach współpracuje i utrzymuje kontakty 

z pracodawcami i przekonuje ich, że osoby z tego typu schorzeniami nie różnią się niczym od osób 

zdrowych. W niektórych sytuacjach wręcz radzą sobie lepiej, Są zdyscyplinowane, obowiązkowe 

i systematyczne. Wystarczy tylko odpowiednio przygotowane miejsce pracy, wyraźne określenie 

obowiązków dostosowanych do możliwości pracownika i poświęcenie nieco większej uwagi niż zwykle. 

Pomocne również mogą okazać się szkolenia oraz warsztaty  z zakresu komunikacji, asertywności czy walki 

ze stresem.  

W 2013/2014 roku do PUP Krapkowice zgłoszono 76 ofert pracy dla osób niepełnosprawnych – 
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na 103 miejsca pracy z czego 18 osób niepełnosprawnych podjęło zatrudnienie.  

W celu stworzenia osobom niepełnosprawnym, w tym z chorobami psychicznymi, korzystnych 

warunków do samodzielnego funkcjonowania w środowisku pracy, PUP Krapkowice podpisał porozumienia 

o współdziałaniu z następującymi parterami: 

� Fundacja Aktywizacja/oddział Opole, 

� Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach, 

� Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach, 

� Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach, 

� Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie, 

� Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach. 

 

Pozostałe działania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane przez PUP  Krapkowice 

W styczniu 2014 roku zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami gmin oraz jednostek 

samorządowych (MOPS, OPS), którego celem było zachęcenie do udziału wspólnie z tutejszym PUP 

w projekcie „ Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”. 

Projekt ten realizowany jest przez Fundację Aktywizacja w partnerstwie z PFRON, a jego ideą jest 

aktywizacja osób bezrobotnych niepełnosprawnych. W lutym 2014 roku odbyła się seria spotkań 

z bezrobotnymi spełniającymi wymagania do udziału w/w projekcie. W ich efekcie wyłoniono 

i zakwalifikowano 9 osób niepełnosprawnych, które do dnia dzisiejszego korzystają z tej formy aktywizacji. 

 

W 2013/2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach rozpowszechniał informacje oraz 

propozycje dotyczące warsztatów, szkoleń, projektów dla osób niepełnosprawnych, za pomocą strony 

internetowej, tablicy ogłoszeń (tabela poniżej) 

Forma aktywizacji Instytucja realizująca 

Oferta szkoleniowa: podstawy obsługi komputera i Internetu 
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom 

Niepełnosprawnym Ruchowo 

Warsztaty: Zdrowy Styl Życia 
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom 

Niepełnosprawnym Ruchowo 

Projekt: „Pełnosprawni na rynku pracy – program aktywizacji 

społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego” 
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

Seminarium prawne: „ABC Niepełnosprawności” 
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom 

Niepełnosprawnym Ruchowo 

Projekt: „ E-pracownik: specjalista ds. promocji i sprzedaży w 

Internecie” ; „ ECDL – Europejskie Prawo Jazdy Komputerowe” 

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom 

Niepełnosprawnym Ruchowo 

Projekt: „ Równe szanse – aktywizacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych z woj. Opolskiego” 

 

bit Polska Sp. z o.o. 

Warsztaty: Szybkiego uczenia się i zapamiętywania; 

Seminaria: „Prawo pracy dla osób z niepełnosprawnością”; „Prawa 

kobiet niepełnosprawnych” 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 

Projekt: „Wsparcie środowiska dla osób niepełnosprawnych z 

terenów wiejskich i małomiasteczkowych” 

Fundacja Aktywizacja 

Projekt: „Lepszy start” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Szkolenia: komputerowe ECDL START i CORE Fundacja Aktywizacja 

Projekt: „ Trener pracy moją szansą” Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

Konkurs autobiograficzny: „Sensotwórcy – ludzie dla których 

tworzenie ma sens – II edycja” 

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

Projekt: „ Krok do samodzielności” Fundacja Aktywizacja 

Tabela. Formy aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz realizujące je instytucje. 

 

 

W 2013 r. i 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy wspólnie ze Starostwem Powiatowym zorganizował 

Targi Pracy i Edukacji. W grudniu 2013 roku odbyły się III Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia 
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Osób Niepełnosprawnych. W trakcie w/w spotkań osoby niepełnosprawne oraz bezrobotne mogły 

zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy oraz uzyskać informacje od pracowników: 

� Fundacji Aktywizacja z Opola, 

� Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

� Urzędu Skarbowego, 

� Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

� Narodowego Funduszu Zdrowia, 

� Powiatowego Urzędu Pracy. 

W Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych, odbył się wernisaż prac osób 

niepełnosprawnych, pokaz malowania ustami i stopami oraz występy artystyczne. 

Powrót do normalnego życia społecznego i zawodowego jest najlepszą drogą do wyzdrowienia. 

Misją Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach jest aktywizacja osób bezrobotnych ze szczególnym 

uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, w tym również z zaburzeniami psychicznymi.  

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 

W ramach przeciwdziałania przemocy oraz wsparcia osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach podjęło następujące działania chroniące osoby 

doświadczające przemocy w rodzinie tj.:  

1. Prowadzono grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie gdzie w ramach tej grupy 

osoby doświadczającej przemocy spotkały się z psychologiem min. w celu nabycia umiejętności 

odpowiedniego reagowania na przemoc.  

� W okresie od stycznia do września b.r. przepracowano łącznie - 71 godzin, w tym:   

� zorganizowano spotkania grupowe -  32 godziny, 

�  zorganizowano spotkania indywidualne  - 39 godzin. 

� Z pomocy psychologa łącznie skorzystało -  25 osób, w tym:  

� w ramach grupy wsparcia – 20 osób, 

� w  ramach konsultacji  indywidualnych – 14 osób.  

2. W ramach poradnictwa prawnego z pomocy skorzystało  -  46 osób, (łącznie 35 godzin). 

3. Ponadto osobom doświadczającym przemocy w rodzinie udzielono wsparcia dla 48 osób (43 rodzin) 

w formie pracy socjalnej. 

4. Sprawcy przemocy którzy wyrażają swą chęć poprawy, faktycznych zmian, zachowań mają możliwość 

skorzystania z Programu korekcyjno – edukacyjnego skierowanego dla sprawców przemocy w rodzinie.  

� Od kwietnia do września 2014 r. przepracowano łącznie – 49 godzin.  

� Z programu korekcyjno – edukacyjnego w tym okresie skorzystało 8 osób, (w tym: 7 mężczyzn 

i 1 kobieta). 

 

 
 
 
III. 2 Profilaktyka raka piersi. 

 
Mammografia w Powiecie Krapkowickim w 2014 r. 

 Bezpłatne badanie mammograficzne, refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, kierowane 

było do Pań w grupie wiekowej 50 – 69 lat, które przez ostatnie dwa lata nie miały przeprowadzanego 

badania mammograficznego. To w tym wieku Panie są szczególnie narażone na zachorowanie na raka 

piersi.  

 

 

Nie jesteśmy w stanie dokładnie określić ile Pań z Powiatu Krapkowickiego wykonało badanie 

w innych placówkach medycznych takich jak np. Opolskie Centrum Onkologii w Opolu, ul. Katowicka 66a, 
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SPZOZ „Centrum” w Opolu, ul. Budowlanych 4, SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle, ul. 24 Kwietnia 7, N ZOZ 

Prudnickie Centrum Medyczne, ul. Szpitalna 1 i inne. 

 
 
Poniżej przedstawiono liczbę badań wykonanych w mammobusie na przestrzeni lat 2011 -2014. 

 

  2011r. 2012r. 2013 2014 

Data 11-14.03 28-30.06 razem 31.05 1-2.06 1-2.10 razem 3-6.06 7.11 razem 12-13.02 19.05 6-7.06 1-3.10 razem 

Krapkowice 178 341 519 47 182 246 475 290 60 350 150 40 148 186 524 

Data 22.03      6.06 6.10   29.07         8.06 7.10   

Gogolin 76   76  67 56 123 82   82     49 50 99 

Data 9-10.03 28-29.06   3-4.06 4-5.10   6-7.06 12.11       8-9.06 4-5.10   

Zdzieszowice 170 118 288  155 205 360 106 76 182     126 119 245 

Data        5.06 8.10   12.03         9.06 8.10   

Strzeleczki        115 88 203 84   84     94 72 166 

Data 23.03      6.06 7.10               8.10   

Walce 23   23  134 44 178     0       61 61 

Razem     906       1339     698         1095 

 
 
III. 3 Profilaktyka narkomanii. 

 
Dla trzech szkół ponadgimnazjalnych powiatu krapkowickiego zaplanowano środki w wysokości 

1.000 zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii. Podpisano już umowy na programy w Zespole 

Szkół im. Piastów Opolskich (w kwietniu 2014 r. zrealizowano program „Ogarnij się juz czas” za kwotę 

600,00 zł. – drugi program w trakcie opracowania, do wykorzystania pozostaje jeszcze kwota w wysokości 

400,00 zł.), z Zespołem Szkół im. Jana Kilińskiego (w trakcie realizacji) i z Zespołem Szkół im. Jana Pawła II 

(w trakcie realizacji).  

 
III. 4 Profilaktyka HIV/AIDS. 

 
Z okazji światowego dnia walki z AIDS, przypadającego 1 grudnia, w Starostwie Powiatowym 

w Krapkowicach zostanie zorganizowana XII Powiatowa Olimpiada Wiedzy dot. HIV/AIDS. Kierowana jest 

do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu. Poprzedzona jest ona 

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. 

 

III. 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,) Udzielono również 

dofinansowania do programów profilaktycznych realizowanych przez pracowników medycyny szkolnej 

w szkołach ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Są to następujące programy: „Różowa wstążeczka” – 

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 
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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. Ogólnie na dofinansowanie 

programów przeznaczono środki w wysokości 2.600 zł.  

 

III. 6 Akcje promocyjno – profilaktyczne. 

 
Starosta Krapkowicki objął patronatem akcję Motoserce prowadzoną pod hasłem „Krew darem 

życia” zorganizowaną przez Kongres Polskich Klubów Motocyklowych, Klubu Motocyklowego Troopers Of 

Highways MC Krapkowice oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Opolu 

w dniu 26.04.2014 r. Motoserce to coroczna impreza podczas której motocykliści i inne chętne osoby 

oddają krew dla potrzebujących dzieci. Na ten cel dofinansowano za kwotę 500,00 zł. materiały reklamowe, 

które pełniły rolę informacyjno - promocyjną podczas akcji. 

 

18 czerwca 2014 r. odbyło się również spotkanie profilaktyczne : „Zasady i realizacja populacyjnego 

programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Zasady i realizacja populacyjnego 

programu wczesnego wykrywania raka piersi. Nauka Samobadania piersi.” Organizatorem był Wojewódzki 

Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki  i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy przy 

współpracy z Samodzielnym Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu.  

  

W ramach akcji promocyjno – profilaktycznych wydrukowano szereg ulotek informujących 

o bezpiecznych zachowaniach. M.in. wydrukowano ulotki o pozycjach obronnych w przypadku ataku psa.  

W trakcie realizacji jest zakup fantomów piersi wykorzystywany do nauki samobadania przez 

młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz fantom noworodka do nauki postępowania przedmedycznego, 

który będzie wykorzystywany przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Wydział Polityki Społecznej 

wypożycza szkołom fantomy do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz piersi. Niestety fantomy 

piersi uległy już zużyciu i konieczny był zakup nowych eksponatów.  
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