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Sprawozdanie z działalności Krapkowickiego Centrum Zdrowia  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za I półrocze 2015 roku. 

 

I. Wstęp. 

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

prowadzony przez jednoosobowy Zarząd – Prezesa Zarządu. Organy Spółki stanowi Zarząd, 

Zgromadzenie Wspólników, oraz trzyosobowa Rada Nadzorcza. Spółka wykonuje usługi w rodzajach: 

lecznictwo szpitalne, ambulatoryjne (AOS), rehabilitacja lecznicza, zdrowie psychiczne, opieka 

długoterminowa, podstawowa opieka zdrowotna (POZ), świadczenia odrębnie kontraktowane.  

Spółka posiada umowy na realizację powyższych usług do 30.06.2016 r., z wyłączeniem POZ, 

gdzie umowa zawarta jest do 31.12.2015 r. Większość umów została przedłużona na kolejne okresy 

rozliczeniowe, w związku z tym nie było możliwości zakontraktować nowych usług w zakresie 

lecznictwa stacjonarnego i AOS. W 2015 roku KCZ Sp. z o.o. była podwykonawcą Szpitala 

Wojskowego w Opolu, w zakresie usług związanych z żywieniem dojelitowym pacjentów. Od 1 lipca 

2015 r. Spółka stała się bezpośrednim wykonawcą tych usług, podpisując cesję kontraktu z Opolskim 

Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (OOW NFZ). Ponadto w I półroczu br. 

rozpoczęto komercyjną działalność oddziału laryngologicznego, w ramach chirurgii jednego dnia. 

W dalszym ciągu nie słabnie zainteresowanie usługami świadczonymi przez Krapkowickie Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o. Rok 2014 był kolejnym rokiem, który Spółka zakończyła działalność z dodatnim 

wynikiem finansowym. W 2014 roku odnotowano najwyższą do tej pory ilość urodzeń na oddziale 

ginekologiczno-położniczym, a wyniosła ona 756 urodzeń. Do 30.06.2015 roku na świat przyszło 

317 dzieci. Prawdopodobnie w 2015 roku ilość urodzeń będzie mniejsza. Jest to związane 

z podwyższeniem standardów opieki okołoporodowej w Polsce, a przede wszystkim  spadkiem ilości 

urodzeń w Polsce oraz w województwie. Niemniej jednak pozostajemy w czołówce oddziałów 

położniczych w województwie pod względem ilości urodzeń. Przewyższa nas tylko miasto Opole, 

Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie, Nysa i Olesno, które są większymi powiatami i oddziałami 

szpitalnymi o II lub III poziomie referencyjności.  

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się otwarta w 2014 roku poradnia chorób 

metabolicznych, która od samego początku znalazła uznanie wśród pacjentów, mimo, że działa na 

zasadach komercyjnych, podobnie jak poradnia gastroenterologiczna. Poradnia  chorób 

metabolicznych 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 pozostaje pod opieką poradni, współpracując z kardiologiem, 

endokrynologiem, diabetologiem, chirurgiem, a przede wszystkim psychologiem. W 2015 roku 

poradnia przy udziale Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie zaczęła realizację zadania 

pt. „Wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony 

zdrowia w Polsce”, „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację 

społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Program realizowany jest w ramach 

Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (SPPW). Na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 

50 tys. zł. z programu. 

 

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

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. nie posiada problemów kadrowych. W każdym 

z oddziałów odbywa się kształcenie młodych lekarzy. W 2015 roku po raz pierwszy w historii 

KCZ Sp. z o.o. przyznana została akredytacja na prowadzenie specjalizacji na oddziale chirurgii 

ogólnej. Jest to ogromne wyróżnienie ze względu na rodzaje świadczonych usług, kadrę 
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i wyposażenie, ponieważ przyznano akredytację oddziałowi, mimo braku w strukturach szpitala 

Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej.  

Jest to równocześnie szansa na kształcenie nowej kadry medycznej w deficytowej specjalizacji 

w naszym województwie, a w przyszłości pozyskanie wykształconej kadry, która znajdzie zatrudnienie 

w naszym powiecie.  

Na oddziale wewnętrznym zatrudnionych jest 10 lekarzy, z czego 3 prowadzi specjalizację 

w dziedzinie chorób wewnętrznych. Jeden z lekarzy kształci się w dziedzinie gastroenterologii, jeden 

endokrynologii i jeden w bardzo deficytowej specjalizacji – reumatologii. Pozwoli to nam 

w przyszłości pozyskać dodatkowych specjalistów  w oddziale chorób wewnętrznych, a także 

w poradniach prowadzonych przez spółkę. Po zamknięciu poradni reumatologicznej w Kędzierzynie-

Koźlu obserwujemy podwojone zainteresowanie tymi usługami w naszej placówce. Tym samym 

potwierdza to właściwy kierunek w jakim rozpoczęto kształcenie jednego z lekarzy. Ponadto oddział 

zatrudnia lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych z dodatkowymi specjalizacjami, 

odpowiednio: gastroenterologii, diabetologii, kardiologii. Pozwala to na wielodyscyplinarne leczenie 

pacjentów na oddziale.  

Na oddziale pediatrycznym zatrudnionych jest 4 lekarzy, z czego 2 odbywa staż specjalizacyjny 

z zakresu pediatrii w systemie rezydenckim.  

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

w dziedzinie położnictwa i ginekologii w systemie rezydenckim. Spółka wystąpiła o jeszcze jedno 

miejsce rezydenckie na oddziale ginekologiczno-położniczym. Wniosek rozpatrywany będzie 

w IV kwartale 2015 roku. Dwóch lekarzy zatrudnionych jest na etatach cząstkowych, na zasadach 

wolontariatu.  

Na oddziale chirurgicznym zatrudnionych jest 5 lekarzy. Wszyscy z nich posiadają tytuł 

specjalisty. Jeden z lekarzy zakończył kształcenie i uzyskał tytuł specjalisty w zakresie chirurgii 

onkologicznej. Sprawiło to poszerzenie katalogu wykonywanych zabiegów. 

W okresie wakacyjnym, jak każdego już roku w szpitalu odbywali praktyki studenci medycyny. 

Prócz kadry lekarskiej w KCZ Sp. z o.o. również pielęgniarki i położne podwyższają swoje kwalifikacje 

i zdobywają wiedzę, m.in. odbywając w szpitalu staże i praktyki w ramach nauki w Wyższej Szkole 

Medycznej w Opolu i Nysie. Praktyki i staże odbywają także fizjoterapeuci i opiekunki medyczne 

(we współpracy z Politechniką Opolską oraz Politechniką w Katowicach).  

Pielęgniarki i położne podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach i szkoleniach, m.in. 

na kursach anestezjologicznych, opieki długoterminowej, operacyjnych a także standardowych 

kursów EKG, krwiodawstwa. Część pielęgniarek uzyskała specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa 

zachowawczego, anestezjologicznego, pediatrycznego, operacyjnego, medycyny ratunkowej. Zgodnie 

z planowanymi zmianami w systemie pozwoli to zapewnić KCZ Sp. z o.o. na jeszcze wyższą pozycję 

w rankingu, przy ewentualnych konkursach na świadczenia zdrowotne ogłaszane przez OOW NFZ. 

Ponadto położne z oddziału noworodkowego ukończyły kursy resuscytacji noworodka, zwiększając 

bezpieczeństwo hospitalizowanych tam dzieci, a także kursy specjalistyczne w zakresie wsparcia 

kobiet w okresie laktacji, co z kolei zwiększa ofertę oddziału noworodkowego, podwyższa jakość 

i standard oferowanych usług i kompetencje personelu.  

W 2015 roku odbyło się II spotkanie zorganizowane przez Oddział Noworodkowy KCZ Sp. z. o.o. 

poświęcone standardom opieki nad noworodkiem. Podobnie jak w roku poprzednim w spotkaniu 

wzięło udział ponad sto osób.  
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II. 1. Oddziały szpitalne. 

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

w 2014 roku, w pięciu podstawowych oddziałach szpitalnych oraz zespołach chirurgii jednego dnia. 

W 2015 r. powstał oddział otolaryngologiczny – zespole chirurgii jednego dnia. 

 

 

Wspomniane oddziały to: 

1) Oddział Pediatryczny, 

2) Oddział Wewnętrzny, 

3) Oddział Chirurgiczny, 

4) Oddział Ginekologiczno - Położniczy,  

5) Oddział Noworodkowy,  

6) Oddział Urologiczny – zespół chirurgii jednego dnia, 

7) Oddział Okulistyczny – zespół chirurgii jednego dnia, 

8) Oddział Otolaryngologii – zespól chirurgii jednego dnia. 

 
 

Ad. 1) 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 2015r. oddział wypracował znaczne nadwykonania, które częściowo 

zmniejszono w okresie letnim. W oddziale leczone są dzieci nie tylko z terenu powiatu 

krapkowickiego, ale również kędzierzyńsko - kozielskiego, strzeleckiego, prudnickiego i opolskiego. 

W III kwartale wykonano malowanie oddziału. 

 

Ad. 2) Oddział Wewnętrzny z częścią gastroenterologiczną - łącznie 55 łóżek. 

Funkcjonalną częścią oddziału wewnętrznego jest 4 - łóżkowa sala intensywnego nadzoru 

kardiologicznego (SINK), na której prowadzona jest obserwacja oraz leczenie chorych w stanie 

zagrożenia życia lub z ryzykiem wystąpienia niebezpiecznych dla życia powikłań.  W 2015 roku Spółka 

otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu na SINK. Z tych środków oraz części środków własnych 

zakupiony zostanie centralny system monitorujący wraz z 4 kardiomonitorami. 

Liczną grupę pacjentów oddziału wewnętrznego stanowią osoby cierpiące z powodu zaburzeń 

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

niewydolności krążeniowe, inne schorzenia kardiologiczne, gastrologiczne i endokrynologiczne. 

W związku z wyspecjalizowaną kadrą lekarską rozpoczęto również wykonywanie procedur 

związanych z endoskopowym tamowaniem krwawienia z przewodu pokarmowego. Zabiegi 

wykonywane są przez lekarzy oddziału wewnętrznego z wykorzystaniem sali operacyjnej. 

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.  
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W ostatnim miesiącu KCZ Sp. z o.o. otrzymał środki z Ministerstwa Zdrowia na zakup sprzętu do 

diagnostyki kardiologicznej, za które zostanie zakupionych 8 pulsoksymetrów, 3 aparaty EKG oraz 

holter ciśnieniowy. Sprzęt, przy udziale własnym Spółki, pozyskany został w ramach zadania 

pn. „Zakup zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej przeznaczonego dla oddziałów 

wewnętrznych w 2015 roku”, w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program 

Wyrównywania dostępności do profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego 

POLCARD na lata 2013-2016”.  

 

 
Tabela nr 1. Procedury wiodące: Oddz. Wewnętrzny Dane za okres: 01.01.2015 r. - 30.06.2015 r. 

 
E53 – Niewydolność krążeniowa pow. 69 r.ż. 

L82 –Ostra niewydolność nerek 

E73 - Choroby zastawek serca pow. 17 r.ż. 

G17 - Przewlekłe choroby wątroby 

D46 - POChP 

E77 - Inne choroby układu krążenia 

E61 - Zaburzenia rytmu serca 

S56 - Posocznica o ostrym przebiegu 

 

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 

(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. W dalszym ciągu 

utrzymuje się 82% zabiegowe leczenie pacjentów na tym oddziale. Oddział wykorzystuje nowatorskie 

metody leczenia, w tym wprowadzone w 2015 roku do oddziału leczenie przy wykorzystaniu 

ozonoterapii. W 2015 roku przy zabiegach bariatrycznych, poza standardowo zakładanymi opaskami, 

wykonuje się tzw. slave resekcje, czyli zmniejszenie wielkości żołądka przy wykorzystaniu staplerów. 

Średni czas hospitalizacji na oddziale wynosi 2,5 dnia. 

 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 2. Struktura JGP – zabiegowe, niezabiegowe: Oddz. Chirurgiczny  Dane za okres: 01.01.2015 r. - 30.06.2015 r. 

 
Tabela nr 3.  JGP wiodące – Oddz. Chirurgiczny Dane za okres: 01.01.2015 r.- 30.06.2015 r. 

 

F72 –Operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem 

G25- wycięcie pęcherzyka żółciowego 

Q52 – Dostęp w leczeniu nerkozastępczym 

Q23 – Operacje żylaków 

H72 – Amputacje rozległe i duże 

J37 – Owrzodzenia skóry 

F31 – Kompleksowe zabiegi  

F31A - Kompleksowe zabiegi jelita grubego 

 

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

Na oddziale ginekologiczno – położniczym na wykonywane planowo zabiegi czeka się 

ok. 3 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 2015 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. KCZ Sp. z o.o. w dalszym ciągu prowadzi szkołę 

rodzenia, w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala tj. w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy 



8 
 

w Krapkowicach. W spotkaniach uczestniczy psycholog z Poradni Psychologicznej. Ponadto 

w zajęciach uczestniczy fizjoterapeuta udzielający fachowych wskazówek dotyczących prawidłowego 

masażu możliwego do wykonania przez rodziców dziecka w warunkach domowych oraz ratownik 

medyczny. Uruchomiona została również druga szkoła rodzenia – prywatna, założona przez położne 

pracujące na oddziale położniczym KCZ Sp. z o.o. Szkoła współpracuje z oddziałem, a pacjentki 

korzystające z jej usług trafiają do porodu na oddział w Krapkowicach. Mając na uwadze, że szkoła 

rodzenia jest działalnością edukacyjną dla przyszłych rodziców, niefinansowaną przez OOW NFZ, 

będącą jednocześnie formą zachęcenia matek do rodzenia w naszym szpitalu, Zarząd Spółki nie 

widział jakichkolwiek przeciwwskazań do powstania dodatkowej prywatnej szkoły rodzenia.  

W 2015 roku, na blok operacyjny zakupiono nowoczesny sprzęt do wykonywania zabiegów 

operacyjnych metodą laparoskopową. Sprzęt zwiększył ofertę i atrakcyjność oddziału ginekologiczno 

- położniczego. Lekarze odbyli szereg szkoleń w tym zakresie. Dzięki zakupionym urządzeniom wraz 

z osprzętem zabieg jest mniej inwazyjny, skraca się czas hospitalizacji, a pacjentki szybciej powracają 

do funkcjonowania w życiu codziennym. W chwili obecnej na bloku operacyjnym znajdują się dwie 

wieże laparoskopowe z osprzętem, a w 2016 roku planowany jest zakup kolejnej. 
 

Tabela nr 4.  JGP wiodące: Oddz. Ginekologii             Dane za okres: 01.01.2015 r. - 30.06.2015 r.  

N01- Poród 

M14 – Średnie zabiegi górnej części układu rozrodczego 

M13 – Duże zabiegi górnej części układu rozrodczego 

M16 – Zagrażające lub dokonane poronienie 

M02 – Duże zabiegi dolnego odcinka układu rozrodczego 

M05 – Zabiegi w nietrzymaniu moczu u kobiet 

M30 – Leczenie zachowawcze w innych chorobach układu rozrodczego 

M15 – Małe zabiegi górnej części układu rozrodczego 

 

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

Oddział zajmuje się hospitalizacją położnic i noworodków, które wypisywane są w 2 - 3 dobie po 

porodzie fizjologicznym i nie później niż w 4 - 5 dobie po cięciu cesarskim. Oddział wykonuje również  

badania USG przezciemiączkowe niemowląt. W 2014 roku na oddziale utworzono 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.  
 

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 
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pacjenci opuszczają szpital w dniu przyjęcia lub dnia następnego. Oddział urologii, współpracuje 

z oddziałem chirurgii i ginekologii. Lekarze tych oddziałów przy współpracy z urologiem 

niejednokrotnie wykonują wspólnie zabiegi, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzenie zabiegów 

zarówno chirurgicznych, jak i urologicznych w trakcie jednej operacji.  

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. 35 operacji usunięcia zaćmy (miesięcznie). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

pacjentów wykonuje się również ok. 15-20 zabiegów komercyjnych. Zgodnie z planami wprowadzono 

zabiegi witrektomii. Zabiegi te wykonywane są przez wysokiej klasy lekarzy, specjalizujących się 

w wykonywaniu tego typu zabiegów. 

 

Ad. 8) Oddział Otolaryngologii – zespół chirurgii jednego dnia. 

Oddział rozpoczął działalność w 2015 roku, odpłatne. Oferuje usługi dla pacjentów, w tym dzieci. 

Na oddziale wykonywane są zabiegi operacyjne, w tym:  

- usunięcie migdałków gardłowych, podniebiennych,  

- korekcje przegrody nosa, 

- elektrochirurgii małżowin usznych, 

- podcięcie wędzidełka języka,  

- usuwanie zrostów w nosie, 

- leczenie koagulacją krwawień z nosa,  

- wszczepienia implantów podniebiennych metodą PILLAR.  

Ten ostatni zabieg jest skutecznym sposobem leczenia przewlekłego chrapania, a także lekkiego lub 

umiarkowanego bezdechu sennego. 

W listopadzie 2015 r. planowane jest otwarcie poradni otolaryngologicznej, działającej na 

zasadach komercyjnych, do czasu ogłoszenia konkursu przez OOW NFZ. Ponadto w październiku br. 

planowane jest przeprowadzenie tzw. Białej Soboty, w trakcie której przeprowadzone zostaną 

bezpłatne badania dla pacjentów cierpiących na dolegliwości laryngologiczne. 
 

 

Tabela nr  5.  Liczba leczonych pacjentów w Szpitalu KCZ Sp. z o.o.   w okresie: 01.01.2015 r.-30.06.2015 r. 

Oddziały Liczba leczonych 

Wewnętrzny 1174 

Chirurgiczny 788 

Ginekologiczno-Położniczy 1013 

Pediatryczny 408 

Noworodków 346 

Urologia oddział leczenia jednego dnia 54 

Okulistyka oddział leczenia jednego dnia 265 

 

II. 2. Poradnie specjalistyczne. 

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. posiada w swojej strukturze 17 poradni 
specjalistycznych. Największe poradnie stanowią: poradnia chirurgiczna, urazowo-ortopedyczna, 
ginekologiczna i endokrynologiczna. Są to poradnie bezpośrednio związane z podstawową 
działalnością oddziałów szpitalnych. Poza ostatnio otwartymi poradniami: gastroenterologiczną 
i chorób metabolicznych, działającymi na zasadach komercyjnych, otwarta została poradnia 
żywieniowa, która działa na potrzeby umowy na świadczenia odrębnie kontraktowane (żywienie 
dojelitowe w warunkach domowych).   
 
Tabela nr 6. Liczba przyjętych pacjentów w poradniach specjalistycznych w okresie od 01.01.2015r. - 30.06.2015 r. 
 

Poradnie Liczba świadczeń 

Endokrynologiczna 1999 

Alergologiczna 1266 
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Chirurgiczna 4848 

Dermatologiczna 1587 

Diabetologiczna 1189 

Gruźlicy płuc 582 

Kardiologiczna 1484 

Medycyny sportowej 391 

Urazowo-ortopedyczna 3266 

Ginekologiczno-położnicza 1026 

Reumatologiczna 741 

Urologiczna 1362 

Odwykowa 912 * 

Zdrowia psychicznego 1137 

* indywidualne + grupowa, jeżeli miała 6 osób liczona jako 6 wizyt - 912 
* indywidualne + grupowa, jeżeli miała 6 osób liczona jako 1 wizyta - 380 

 

Poniżej przedstawiona została informacja dotycząca czasu oczekiwania na wizytę w niektórych 

poradniach specjalistycznych w KCZ Sp. z o.o. Na uwagę zasługuje fakt, że mimo znaczącego 

zwiększenia wartości umów w poszczególnych zakresach poradni specjalistycznych, w dalszym ciągu 

występuje w niektórych poradniach wydłużony okres oczekiwania. W poradni endokrynologicznej 

zwiększono ilość świadczeń, 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 kobiet kierowanych jest do poradni endokrynologicznej oraz 

zamknięta w ubiegłym roku poradnia w Opolu. Poniższe kolejki dotyczą przypadków stabilnych, 

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

Tabela nr 7.  Kolejki oczekujących na świadczenia w KCZ Sp. z o.o.  stan na 30.09.2015 r. 

 

Miejsce wykonania świadczeń     Średni czas oczekiwania  Termin możliwej rejestracji pierwszorazowej 

Poradnia alergologiczna 1,5 miesiąca 17.11.2015 

Poradnia urazowo-ortopedyczna 2 miesiące 02.12.2015 

Poradnia dermatologiczna 1,5 miesiąca 12.10.2015 

Poradnia diabetologiczna 6 miesięcy 18.04.2016 

Poradnia endokrynologiczna 19 miesięcy 25.04.2017 

Poradnia ginekologiczna 4 tygodnie 30.10.2015 

Poradnia pulmonologiczna 3 miesiące 05.01.2016 

Poradnia kardiologiczna 7 miesięcy 05.05.2016 

Poradnia medycyny sportowej 5 tygodni 12.11.2015 

Poradnia urologiczna 3 miesiące  08.01.2016 

Pracownia endoskopii: gastroskopia 
kolonoskopia 

2,5 miesiąca 
11 miesięcy 

17.12.2015 
02.11.2016 

 

W pozostałych poradniach specjalistycznych pacjenci przyjmowani są na bieżąco. 
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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. lekarze podstawowej opieki 

zdrowotnej. Pracownie KCZ Sp. z o.o. stanowią uzupełnienie usług wykonywanych przez te podmioty. 

Pracownia Endoskopii realizuje umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie diagnostyki 

kosztochłonnej. W strukturze Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. znajdują się jeszcze: 

Pracownia RTG, Pracownia USG, Pracownia Endoskopii, Laboratorium diagnostyczne. Pracownia 

endoskopowa posiada dwa zestawy wideo gastroskopu i kolonoskopu wraz z diatermią argonową 

i automatyczną myjką do endoskopów. W pracowni możliwe jest wykonywanie w jednym czasie 

zbiegów gastroskopii, jak i kolonoskopii w dwóch odrębnych pomieszczeniach. Pracownia posiada 

klimatyzację, co zwiększa komfort wykonywanych zabiegów, zwłaszcza w okresie letnim.  

Laboratorium diagnostyczne posiada nowoczesny sprzęt laboratoryjny oraz oprogramowanie. Pobór 

materiału do badania odbywa się także w soboty i niedziele. 

 Pod koniec 2014 roku zakończono projekt ucyfrowienia pracowni RTG. Dzięki tej zmianie w 2015 

roku  pacjenci otrzymują swoje zdjęcia na nośnikach cyfrowych, w przypadku np. zgubienia zdjęcia 

istnieje możliwość ponownego jego nagrania. Personel w szpitalu posiada w systemie szpitalnym 

dostęp do wykonanych zdjęć praktycznie od ręki. Zdjęcia archiwizowane są na bieżąco. Zakończono 

wykorzystywanie szkodliwych substancji przy wywoływaniu zdjęć RTG. 

 

II. 4. 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 Zdzieszowicach. 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 OOW 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. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Górażdżach 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) 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 OOW 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.  
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Czas oczekiwania na przyjęcie w chwili obecnej wynosi 1,5 roku. Zakład leczy pacjentów 

w bardzo ciężkich stanach, czego potwierdzeniem jest żywienie pacjentów dojelitowo, za pomocą 

pomp żywieniowych i diety przemysłowej. Obecnie leczonych jest 13 takich pacjentów. 

  

II. 6. Dodatkowe informacje dotyczące funkcjonowania KCZ Sp. z o.o.  

 Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zakończyło proces wdrażania kolejnych standardów 

ISO, uzyskując certyfikat ISO zarządzania zintegrowanymi systemami jakości, środowiska, BHP. 

W szpitalu na głównych ciągach komunikacyjnych oraz przed wejściem głównym zamontowano 

cyfrowy monitoring zwiększając bezpieczeństwo personelu, pacjentów i osób odwiedzających. 

 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. W chwili obecnej problem mogą stanowić nadwykonania, które powstają na skutek 

zgłaszania się coraz większej ilości pacjentów, którzy chcą leczyć się w naszej placówce. Praktycznie 

w każdym zakresie przekraczany jest kontrakt z OOW NFZ. Trudno jest wyhamować dobrze działający 

system. Działanie takie może spowodować, że pacjenci będą odchodzić do ośrodków oferujących 

usługi na niższym poziomie, ale bez oczekiwania na ich wykonanie.   

 Zadaniem przed jakim stoi w tej chwili Spółka, to wymiana oświetlenia na energooszczędne, 

montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach szpitala i przychodni, a także zakup dwóch 

aparatów USG oraz stołu operacyjnego. Planowane jest również systematyczne odnawianie 

pomieszczenia przychodni przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach.  

 Jednym z priorytetów do realizacji w najbliższym czasie jest pozyskanie środków zewnętrznych 

na budowę Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w Szpitalu oraz budowa Zakładu Opiekuńczo –

Leczniczego w Krapkowicach. 

 
III. Działania prozdrowotne i edukacyjne w Powiecie Krapkowickim w 2015 r. 
 
III. 1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 

Promocja zdrowia psychicznego prowadzona jest wśród dorosłych i młodzieży. W spotkaniach 

dla młodzieży oraz rodziców w szkołach ponadgimnazjalnych oraz Zespole Szkół Specjalnych 

w Krapkowicach, uczestniczą m.in. pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w Krapkowicach.  

W ramach integracji osób ze schorzeniami psychicznymi, 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 czwarty odbędą się obchody tego święta.  

Każda ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krapkowicki, Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Dom 

Pomocy Społecznej „ANNA” jak i Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego prowadzą 

działania promocyjne zgodne z Powiatowym Programem Zdrowia Psychicznego na lata 2012 - 2015.  

 Realizując postawione w ww. Programie cele i kierunki, powstał też Informator o dostępnych 

formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 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. 
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Zespół Szkół Specjalnych w Krapkowicach 

W roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach 
prowadzono: 
1. Zajęcia w ramach 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, zdrowotnymi rodziców i uczniów oraz trudną sytuacją finansową wybranych 
uczniów i ich rodzin (dyrektor, wychowawcy, pielęgniarka szkolna, psycholog). 

3. Warsztaty asertywności dla nauczycieli i uczniów w celu wskazania sposobów radzenia sobie ze 
stresem, nauka rozumienia emocji i kontrolowanego, bezpiecznego sposobu ich 
rozładowywania.  

4. Zajęcia adaptacyjne dla nowych uczniów zapobiegające wykluczeniu klasowemu 
i rówieśniczemu, przeprowadzone w wybranych  klasach. 

5. Diagnozę sytuacji wychowawczej i kontynuację szkolnych programów profilaktycznych 
i wychowawczych zgodnie ze strategią Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
na lata 2012-2015 oraz kierunkami działań MEN w obszarze ochrony zdrowia psychicznego 
i bezpieczeństwa uczniów, w tym również zapobiegania depresji i samobójstwom. Zadania, 
realizowane przez szkołę i obserwowane w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora wynikały 
z przyjętego przez rząd Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zagadnienia związane m.in. 
z zapobieganiem samobójstwom wśród młodzieży, agresją a także poradnictwem i pomocą 
w stanach kryzysu psychicznego znalazły się w opracowanym w bieżącym roku Programie 
promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży na lata 2013-2016. 

6. Uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach psychologów i pedagogów z terenu powiatu 
krapkowickiego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach, dotyczące 
zintegrowanych działań specjalistów na terenie szkół w kierunku wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego uczniów miały na celu wsparcie szkoły we wspólnych działaniach na rzecz 
zdrowia psychicznego w domu ucznia: 
� konsultacje z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczące poszczególnych 

uczniów i uzgodnienie sposobu postępowanie z nimi w domu; 
� spotkanie nauczycieli z psychiatrą dzieci i młodzieży miało na celu przedstawienie 

stosowanych w szkole form pracy i udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 
uściślenie współpracy pomiędzy stronami; 

� udział uczniów w spektaklu teatralnym "Walizka i parasol", przygotowywanym na zajęciach 
pozalekcyjnych w KDK o charakterze terapeutycznym i prezentacja efektów uczniom 
i pracownikom szkoły miało na celu wskazanie sposobów poradzenia sobie z trudnościami 
życiowymi; 

� udział w festiwalu polskiej piosenki dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności dawało 
uczniom poczucie wartości i sprawstwa; 

� realizacja zadań wynikających z programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" w tym m.in. 
spotkanie profilaktyczne z policją i treserem psa policyjnego zapoznało uczniów ze sposobem 
wykorzystania go do działań, ale też wzmocniło poczucie bezpieczeństwa i dało informację 
jakimi środkami dysponuje policja dla zapewnienia bezpieczeństwa;  

� cykl warsztatów prowadzonych przez twórców i artystów "PASJA" wskazywał na 
wykorzystanie lokalnych stowarzyszeń dla nauki sposobu spędzania czasu wolnego 
z wykorzystaniem swoich umiejętności i zdolności; 

� piknik w leśniczówce Poznowice wskazał jak bezpiecznie spędzić czas korzystając z darów 
natury - spotkanie z Kołem Łowieckim "Złoty Róg", opowieści o życiu w lesie, piknik na łonie 
natury;, 
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� wycieczka do Białki Tatrzańskiej- zajęcia z edukacji prozdrowotnej z wykorzystaniem zajęć 
rewalidacyjnych prowadzonych na basenie, w saunach i jaccuzi dały przykład jak praktycznie 
rozładować stres, obserwacja wpływu wiatru halnego na zachowanie i reakcje człowieka 
uzmysłowiło jak warunki zewnętrzne wpływają na nasze samopoczucie. 

7. Ponadto prowadzone były indywidualne konsultacje dla rodziców mających problemy 
wychowawcze z psychologiem szkolnym, wychowawcami, dyrektorem, kuratorami sądowymi 
i pracownikami społecznymi. 

8. Alternatywne spędzanie czasu wolnego przez uczniów w celu zapobiegania wagarom, w ramach 
profilaktyki uzależnień, nauki sposobu dbania o higienę psychiczną m.in.; 
� angażowano uczniów w projekty, dające większe szanse na odnalezienie się w życiu dorosłym 

m.in. (zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, zajęcia z zakresu edukacji i poradnictwa 
zawodowego, edukacji proekologicznej, hipoterapii, nauki podstaw języka czeskiego, 
wykorzystania matematyki w codziennym, życiu i bezpiecznego korzystania z dóbr Internetu 
itp.) 

� realizowano wyjścia na seanse filmowe, spektakle muzyczne, organizowano wycieczki, 
korzystano z możliwości udziału w zawodach sportowych, meczach, również poza zajęciami 
szkolnymi, w wolnym czasie uczniów itp.. 

9. Prowadzono interdyscyplinarne działania i spotkania w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w środowisku uczniów i ich domów (współdziałanie z Policją, Ośrodkami Pomocy Społecznej, 
rodzinami, zespołami interdyscyplinarnymi w przypadku założenia Niebieskiej Karty) 

10. Przeprowadzono pedagogizację rodziców w kierunku świadomości wpływu odżywiania na 
zdrowie i zachowanie dzieci i młodzieży. 

 
Na rok szkolny 2015/2016 w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego zaplanowano: 
1. Cykl zajęć, lekcji, apeli realizowanych przez wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, 

psychologa, logopedę i bibliotekarza i innych zaproszonych gości na temat sposobów dbania 
o zdrowie. 

2. Realizacja akcji ogólnopolskich "Usłysz Afrykę" i "Odpakowani". 
3. Dalsza realizacja działań w zakresie projektu Bezpieczna i przyjazna szkoła, Bezpieczna szkoła+ . 
4. Kontynuowanie grupy wsparcia dla rodziców,   
5. Kontynuowanie interdyscyplinarnych działań pracowników szkoły w związku z zaistniałymi 

problemami wychowawczymi u wybranych uczniów.   
6. Kontynuowanie warsztatów asertywności, radzenia sobie ze stresem, rozumienia emocji.  
7. Zajęcia adaptacyjne dla nowych uczniów zapobiegające wykluczeniu klasowemu, 

przeprowadzone w wybranych klasach Zespołu Szkół Specjalnych. 
8. Kontynuacja szkolnych programów profilaktycznych i wychowawczych zgodnie ze strategią 

Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.  
9. Uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach psychologów i pedagogów z terenu powiatu 

krapkowickiego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach, dotyczące 
zintegrowanych działań specjalistów na terenie szkół w tym konsultacje z pracownikami poradni 
dotyczące poszczególnych uczniów na terenie szkoły.  

10. Indywidualne konsultacje dla rodziców mających problemy wychowawcze. 
11. Propagowanie nadal alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego przez ucznia 

(zapobieganie wagarom, profilaktyka uzależnień, dbanie o higienę psychiczną) m.in: 
� angażowanie dzieci w projekty, dające większe szanse na odnalezienie się w życiu dorosłym, 
�  wyjścia na seanse filmowe, 
� wycieczki, 
� udział w zawodach sportowych, również poza zajęciami szkolnymi, w wolnym czasie uczniów. 

12. Interdyscyplinarne działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w środowisku uczniów 
(współdziałanie z Policją, Ośrodkami Pomocy Społecznej, rodzinami, zespołami 
interdyscyplinarnymi w przypadku założenia Niebieskiej Karty). 

13. Warsztaty dla rodziców w kierunku wpływu odżywiania na zdrowie. 
14. Wyjazd integrujący uczniów i ich rodziców z pracownikami szkoły w celu poprawy komunikacji 

i funkcjonowania społecznego rodzin. 
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Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach 

W 2015 roku zrealizowano następujące zadania mając na uwadze korelację, jaka występuje 

pomiędzy zdrowiem fizycznym i psychicznym człowieka. 

1. Przeprowadzono zajęcia na temat chorób psychicznych w klasach II technikum i II zasadniczej 

szkoły zawodowej w ramach lekcji z wychowania fizycznego - edukacji prozdrowotnej 

w 2 semestrze roku szkolnego 2014/2015. Wykorzystano film pt. „Zmącony umysł” oraz 

zrealizowano zajęcia warsztatowe. 

Kolejne zajęcia odbędą się w 2 semestrze roku szkolnego 2015/2016  i zostaną nimi objęte 

aktualne klasy drugie. 

2. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się spotkanie informacyjno – profilaktyczne dla rodziców 

uczniów klas pierwszych i drugich nt. substancji psychoaktywnych i ich wpływu 

na funkcjonowanie młodzieży i kondycję ich zdrowia psychicznego. Zaproszono przedstawiciela 

KPP w Krapkowicach. 

3. „Poznaj prawdę a prawda Cię uwolni” Pod takim tytułem dnia 3 marca 2015 roku odbył się 

autorski program profilaktyczny zaproponowany przez Fundację LATARNIA. Zostali nim objęci 

uczniowie klas pierwszych i drugich zawodowych i średnich. Podejmowali z młodzieżą tematy 

trudne, ale równocześnie takie, o których rodzice nie zawsze potrafią rozmawiać ze swoimi 

dziećmi.  

Były to poza uzależnieniami także tematy dotyczące wczesnej inicjacji seksualnej, prostytucji, 

chorób wenerycznych, przemocy i konsekwencji podejmowania wyborów życiowych w tym obszarze. 

Nawiązywały pośrednio i bezpośrednio do skutków, jakie powodują niewłaściwe wybory w obszarze 

zdrowia psychicznego. Wymienione powyżej zrealizowane zadania były wynikiem wcześniej 

zaplanowanych działań jak i bieżących potrzeb środowiska szkolnego. Działania te mają 

przyporządkowane ramy czasowe, jednak nie są jedynymi, które podejmowane są w szkole. Zarówno 

podczas zajęć lekcyjnych, dodatkowej pracy nauczycieli i wychowawców a także innych pracowników 

szkoły z uczniami i ich rodzicami czy opiekunami, w pracy pedagoga szkolnego i higienistki szkolnej 

aspekt ochrony zdrowia psychicznego ma swoje naczelne miejsce. 

Oddziaływania profilaktyczne prowadzone były m.in. w ramach: 

� lekcji wychowawczych, 

� lekcji wychowania fizycznego oraz innych przedmiotów, 

� zajęć warsztatowych z uczniami, 

� zajęć pozalekcyjnych, 

� udziału w uroczystościach szkolnych, dniach rekolekcyjno - wychowawczych, imprezach 

kulturalnych, wycieczek szkolnych, 

� spotkań z higienistką szkolną, 

� spotkań ze specjalistami (m.in. psychologami, pedagogami, kuratorami sądowymi, 

funkcjonariuszami policji i in. według potrzeb), 

� spotkań z rodzicami, indywidualnych kontaktów, 

� współpracy z instytucjami wspomagającymi (Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, 

Komendą Powiatową Policji, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej i in. ). 

Treści profilaktyczne były włączane do programów nauczania różnych przedmiotów 

ogólnokształcących i zawodowych. 

Oddziaływania pedagoga w aspekcie ochrony zdrowia psychicznego w swojej istocie 

i założeniach dla każdej grupy niżej wymienionych odbiorców mają charakter wspierający, 

terapeutyczny, interwencyjny i edukacyjny i istotnie przyczyniają się do ochrony zdrowia 

psychicznego uczniów, rodziców i nauczycieli. 
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Przyczyniają się one 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. 

1. Porady udzielane uczniom odnoszą się do przemocy domowej, realizacji podstawowych potrzeb 

w rodzinie, zaburzeń w relacjach rodzinnych, trudności adaptacyjnych w szkole, na praktyce 

zawodowej i w grupie rówieśniczej, profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, absencji 

szkolnej, bieżących trudności dydaktycznych, odpowiedzialności wobec prawa, alkoholizmu 

rodziców i zaniedbywania przez nich sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi w rodzinie, 

zaburzeń odżywiania, zasad ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej, wkraczania w dorosłe 

życie – budowanie odpowiedzialności za siebie, odpowiedzialnego rodzicielstwa, wsparcia 

uczniów po stracie bliskich osób. 

2 Porady udzielane rodzicom / opiekunom mają charakter wspierający, terapeutyczny 

i edukacyjny; dotyczyły 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 (interwencje w sytuacjach kryzysowych). 

Porady te odnoszą się do obszaru działań Promocja i ochrona zdrowia psychicznego wśród 

uczniów i rodziców /prawnych opiekunów – 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 

drugich pierwszych zasadniczych szkół zawodowych / oraz integracyjnych / dla klas 

pierwszych – organizator – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krapkowicach /. 

� 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. 

Ponadto znaczącym obszarem działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego są 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. 
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Plany na rok 2015, w roku szkolnym 2015/2016 

1. Uczniowie wszystkich pierwszych klas średnich i zawodowych będą uczestniczyli w zajęciach 

integracyjnych uwrażliwiających na potrzeby swoje i drugiego człowieka – organizowane przez 

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Krapkowicach/ wrzesień - październik 2015 r. / 

2. Przeprowadzone zostaną zajęcia na temat chorób psychicznych w klasach II technikum 

i II zasadniczej szkoły zawodowej w ramach lekcji z wychowania fizycznego - edukacji 

prozdrowotnej w 2 semestrze roku szkolnego 2015/2016. Zostanie wykorzystany film 

pt. „Zmącony umysł” oraz zrealizowane zostaną zajęcia warsztatowe. 

3. Uwzględniając bieżące potrzeby i możliwości uczniowie zostaną objęci działaniami 

profilaktycznymi w zakresie skutków używania substancji psychoaktywnych odnosząc się do 

zadań z obszaru zadbania o ochronę zdrowia psychicznego. 

przeprowadzenia spektakli profilaktycznych z aktywną prelekcją z zakresu promocji zdrowia 

psychicznego pn „Wyjść poza schemat” oraz „Pętla zdarzeń” skierowanych do uczniów Zespołu Szkół 

Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach, ul. Zamkowa 5. 

 

Zespól Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach 

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

Kilińskiego w Krapkowicach realizowano w oparciu o działania z zakresu profilaktyki 

pierwszorzędowej, czyli: 

� 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., 

� promującej zdrowy styl życia, 

� stwarzającej możliwości zaangażowania się w działalność pozwalającą na realizowanie 

potrzeb, rozwijanie zainteresowań aktywności, sukcesu, itp. 

Wśród tych działań wymienić można m.in.: 

� Realizacja programu „WF z klasą” 

� Realizacja programu „Wśród innych” w ramach projektu „Razem możemy więcej” 

� Realizacja programu profilaktycznego „ARS, czyli jak dbać o miłość” 

� Warsztaty „Techniki szybkiego uczenia się i zapamiętywania” 

� Apel wychowawczy – omówienie bieżących spraw wychowawczych szkoły 

� Warsztaty w klasach pierwszych i drugich „Brak akceptacji samego siebie. Dostrzeganie 

w sobie możliwości, nie ograniczeń”. 

 

W roku szkolnym 2015/2016 planuje się kontynuację dotychczasowych działań profilaktycznych 

realizowanych w formie: lekcji wychowawczych, lekcji wychowania fizycznego oraz innych 

przedmiotów, zajęć warsztatowych z uczniami, zajęć pozalekcyjnych, udziału w uroczystościach 

szkolnych, apelach, imprezach kulturalnych, wycieczek szkolnych, spotkań z pielęgniarką szkolną, 

spotkań ze specjalistami (m.in. psychologami, pedagogami, kuratorami sądowymi, funkcjonariuszami 

policji i in. wg potrzeb), współpracy z instytucjami wspomagającymi (Poradnią Psychologiczno - 

Pedagogiczną, Komendą Powiatową Policji, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej i in.). 

 

 



18 
 

Zespól Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach 

Działania prozdrowotne i edukacyjne zrealizowane w roku szkolnym 2014/15 

1. Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród młodzieży w ramach zajęć 

prowadzonych przez pedagoga i wychowawców dotyczących uzależnień i ich konsekwencji, 

przekazywanie informacji na temat instytucji i placówek działających na rzecz zdrowia i pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia na temat jak radzić sobie ze stresem przed egzaminem, 

zdrowie psychiczne nastolatków a zagrożenia cywilizacyjne 

2. Prowadzenie w ramach godzin wychowawczych zajęć m.in. na temat sposobów radzenia sobie ze 

stresem, komunikacji interpersonalnej, procedury Niebieskiej Karty, profilaktyki HIV/AIDS, 

asertywności i innych zachowań ryzykownych 

3. Zajęcia i warsztaty z uczniami: 

� zajęcia integracyjne dla klas pierwszych prowadzone przez pedagoga z Poradni Psychologiczno 

– Pedagogicznej; 

� warsztaty profilaktyczne prowadzone przez terapeutę uzależnień ze Stowarzyszenia na rzecz 

ludzi uzależnionych"  To człowiek"; 

� warsztaty nt. "Przemoc i problemy alkoholowe w rodzinie", -prowadzone przez psychologa 

z Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach; 

� warsztaty rozwojowo-edukacyjne “ Rozwiń skrzydła” prowadzone przez pedagoga z Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej; 

� działania w ramach projektu ,,Zachowaj równowagę" promujących prawidłowe żywienie 

i aktywność fizyczną (otrzymanie certyfikatu ,,Szkoły przyjaznej żywieniu i aktywności 

fizycznej"); 

� spotkanie z przedstawicielami Policji oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

w ramach II edycji programu „Myślę, więc jestem bezpieczny na drodze”; 

� akcja „Bezpieczne Wakacje”. 

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, propagowanie ogólnopolskiej kampanii 

„Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty- do leczenia, nie do brania”. 

6. Wspieranie rodziny w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia  - pedagog wychowawcy, instytucje 

współpracujące ze Szkołą 

7. Podnoszenie kompetencji wychowawczo-profilaktycznych nauczycieli – szkolenie w ramach 

ogólnopolskiej kampanii „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty - do leczenia, nie do brania”, 

“Leki, użycie pozamedyczne- zagrożenia domowej apteczki”. 

8 Podnoszenie kompetencji interpersonalnych nauczycieli- szkolenia: 

� “ Integracja zespołu nauczycielskiego- budowanie pozytywnej atmosfery w kadrze” 

� “ Trening pokonywania stresu i zapobiegania wypaleniu zawodowemu u nauczycieli” 

9. Realizacja innych zadań Programu Wychowawczego i Profilaktycznego realizowane przez 

wychowawców, pedagoga szkolnego: 

� kształtowanie postawy akceptacji i wyrozumiałości dla odmiennych zachowań innych ludzi; 

� propagowanie idei wolontariatu, udział w akcjach na rzecz potrzebujących; 

� zapobieganie zaburzeniom depresyjnym wśród młodzieży;  

� promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie imprez rekreacyjno - sportowych, 

festynów, udział w programach profilaktyczno – zdrowotnych; 

�  wspieranie samorządności i działalności Samorządu Uczniowskiego; 
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� 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 przy Kościele 

Zielonoświątkowców). 

 

Plany działań prozdrowotnych i edukacyjnych na rok szkolny 2015/16 

1. Kontynuacja zadań wyżej wymienionych.  

2. Podejmowanie nowych inicjatyw min.: 

� Stop dyskryminacji; 

� akcja „ Dopalacze kradną życie”; 

� akcja „ Bezpieczny na drodze”;   

� inne. 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

Zadania podejmowane w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 

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

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

uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz rozwoju jakości życia. Ogółem objęto 

154 uczniów. 

2. „Rozwiń skrzydła” – program rozwojowo – edukacyjny dla młodzieży klas gimnazjalnych oraz dla 

młodzieży szkół ponadgimnazjalnych rozwijający umiejętności psychospołeczne i przygotowujący 

do prawidłowego funkcjonowania  w życiu dorosłym – 22 uczniów. 

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

256 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

4. Program wspomagania uczenia się dzieci młodszych „Jak skutecznie pomagać dzieciom w nauce 

czytania i pisania” (cykl grupowych spotkań z rodzicami). W programie wzięło udział 

10 rodziców. 

5. Treningi uwrażliwiające na potrzeby małego dziecka „Rosnę i rozwijam się”. Ogółem objęto 

44 dzieci i 47 rodziców. 

6. Terapia rodziny. Ogółem objęto: 7 rodzin. 

7. Psychoterapia i inne formy psychologicznej pomocy terapeutycznej. Ogółem objęto: 56 dzieci 

i młodzieży. 

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

bieżących konsultacji w poradni oraz punktów konsultacyjnych organizowanych w terenie. 

Ogółem objęto: 79 rodziców, 48 nauczycieli. 

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

i młodzieży we współpracy z rodziną  poprzez prowadzenie cyklów zajęć warsztatowo – 

treningowych dla nauczycieli; moderatorów pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Ogółem 

60 uczestników zajęć. 

10. Popularyzowanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w zakresie wspierania rozwoju, 

wychowania i uczenia się dzieci i młodzieży wśród rodziców w formie tematycznych wykładów 

i pogadanek. Wzięło w nich udział 218 osób. 
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Poza tym planuje się kontynuację: 

1) Psychoterapii i terapii rodziny dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i problemami 

w funkcjonowaniu w sferze emocjonalno – społecznej. 

2) Wspieranie wychowawczo – opiekuńczej funkcji rodziny poprzez prowadzenie: tematycznych 

warsztatów i treningów oraz popularyzowanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej 

w ramach tematycznych prelekcji i wykładów. 

3) Wspomaganie nauczycieli i szkół w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży 

oraz organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej (spotkania superwizyjno – 

konsultacyjne, grupy wsparcia). 

4) Specjalistyczne doradztwo psychologiczno – pedagogiczne dla rodziców i nauczycieli 

w ramach bieżących konsultacji w poradni oraz punktów konsultacyjnych organizowanych 

w terenie.  

5) Realizację programów profilaktycznych dla grup dzieci i zespołów klasowych wspomagających 

rozwój i nabywanie oczekiwanych umiejętności edukacyjnych oraz psychospołecznych.  

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach 
Jednym z wielu działań Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach jest podniesienie 

kompetencji osobistych i zawodowych osób niepełnosprawnych w szczególności z zaburzeniami 

intelektualnymi. Mają one za zadanie zwiększyć atrakcyjność w oczach pracodawców i przygotować 

osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do zaistnienia na rynku pracy. 

Proponowane wsparcie jest wielowymiarowe i pozwala na podniesienie konkurencyjności wśród 

osób poszukujących zatrudnienia poprzez rozwijanie umiejętności poszukiwania pracy oraz 

uczestnictwo w kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, stażach. Do realizacji 

w/w działań służą usługi oraz instrumenty rynku pracy dostępne zgodnie z ustawą o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

Na dzień 30.09.2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach zarejestrowanych było 

2 227 osób bezrobotnych, w tym 130 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

(64 kobiet, 66 mężczyzn), co stanowi około 6% ogółu bezrobotnych. W grupie tych osób 16 posiada 

orzeczenie ze względu na choroby psychiczne i to one narażone są na długotrwałe bezrobocie 

ze względu na obawy pracodawców związane z zatrudnianiem tej grupy niepełnosprawnych. Wśród 

bezrobotnych niepełnosprawnych największą grupę stanowią osoby posiadające wykształcenie 

podstawowe: 52 osoby, 31 osób posiada wykształcenie średnie, 39 zawodowe zasadnicze oraz 8 osób 

wykształcenie wyższe. 

Zgodnie ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od dnia 27 maja 

2014 r. wprowadzono funkcję doradcy klienta oraz profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych. 

Przyniosło to wiele korzyści, w szczególności dla osób niepełnosprawnych, ponieważ zastosowane 

jest indywidualne podejście do klienta. Działania związane z aktywizacją bezrobotnych, w tym 

w szczególności osób posiadających orzeczenie ze względu na choroby psychiczne ukierunkowane 

zostały na jego rzeczywiste potrzeby, możliwości, predyspozycje. Profilowanie wprowadziło 

możliwość zastosowanie wobec osoby bezrobotnej takiej formy pomocy, która najbardziej 

odpowiada jej aktualnej sytuacji i potrzebom.  

Osobie profilowanej może zostać ustalony jeden z trzech profili pomocy. W ramach każdego 

profilu stosowane są określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy formy 

pomocy. 

Na dzień 30.09.2015 r. w PUP Krapkowice zarejestrowanych było 130 osób posiadających 

orzeczenie o niepełnosprawności. Do I profilu pomocy zakwalifikowała się grupa 3 osób, do II profilu 

72 osoby oraz do III profilu 55 osób niepełnosprawnych.  
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Nowelizacja ustawy wprowadziła również szereg nowych form wsparcia dla osób bezrobotnych. 

Zwiększyło to możliwość podniesienia kwalifikacji oraz szans na znalezienie zatrudnienia. Urząd Pracy 

w Krapkowicach w 2015 r. pozyskał środki na wprowadzenie tych form w życie. W szczególności 

należy wymienić:  

� bon stażowy; 

� bon zatrudnieniowy; 

� bon szkoleniowy; 

� bon na zasiedlenie; 

� refundacja pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne osób do  30 roku życia; 

� dofinansowanie pracodawcy wynagrodzenia zatrudniając osoby powyżej 50 roku życia. 

Osoby upośledzone intelektualnie stanowią grupę bezrobotnych, która ma największe trudności 

w uzyskaniu zatrudnienia. Sytuacja ta spowodowana jest istnieniem barier społecznych oraz 

stereotypów dotyczących przekonania społeczeństwa o braku wartości pracy osób upośledzonych 

umysłowo i psychicznie chorych. Poza tym, sami niepełnosprawni nie posiadają umiejętności pełnego 

kierowania swoim życiem i potrzebują wsparcia ze strony innych osób. PUP Krapkowice wychodząc 

naprzeciw tym potrzebom organizuje spotkania informacyjne oraz porady grupowe mające 

za zadanie przełamanie wewnętrznych lęków osoby niepełnosprawnej, poznanie jej zainteresowań, 

oczekiwań, predyspozycji, zasad tworzenia dokumentów aplikacyjnych, przygotowania się 

do rozmowy kwalifikacyjnej. Również podczas organizowanych spotkań przekazywano informacje 

m.in. na temat usług oraz instrumentów rynku pracy, możliwości udziału w bezpłatnych stażach, 

szkoleniach. Dzięki współpracy z Fundacją Aktywizacja z Opola, która jest organizacją działającą 

na rzecz osób niepełnosprawnych zorganizowano 6 spotkań tematycznych z osobami 

niepełnosprawnymi. Zintegrowane działania aktywizacyjne miały na celu usamodzielnienie się oraz 

poprawę życia osób niepełnosprawnych. 73 osoby wzięły udział w w/w spotkaniach. Łącznie 

w 2015 r. zorganizowano 41 spotkań informacyjnych w których uczestniczyło 353 bezrobotnych, 

również niepełnosprawnych.  

Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach jako 

bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu mają prawo korzystać z usług oraz 

instrumentów rynku pracy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Tabela poniżej przedstawia udział w/w osób w poszczególnych formach wsparcia. 
Forma aktywizacji Ilość niepełnosprawnych 

Staże 15 

Prace społecznie użyteczne 3 

Bony stażowe 2 

Porady/informacje grupowe 73 

Podjęły własną działalność gospodarczą  1 

Podjęły zatrudnienie po formach aktywizacji lub w wyniku 

skierowania 
25 

 

W 2015 r. zorganizowano po raz kolejny edycję programu JUNIOR – program aktywizacji 

zawodowej absolwentów niepełnosprawnych. Do w/w programu zakwalifikowano 5 osób 

posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym z zaburzeniami psychicznymi:  

� z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 2 osoby; 

� z lekkim stopniem niepełnosprawności – 3 osoby.  

W ramach programu JUNIOR  absolwenci niepełnosprawni podjęli staże na stanowiskach: 

� sprzedawcy/magazyniera; 

� robotnika gospodarczego; 

� pomocnika magazyniera; 

� pokojowej. 
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Również w 2015 r. pozyskano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w tym również dla osób 

z zaburzeniami intelektualnymi. W związku z tym zostały zorganizowane spotkania z w/w grupą 

bezrobotnych, na których zachęcano do skorzystania z tych form pomocy. 

Bezdyskusyjną sprawą jest fakt, że dla większości osób niepełnosprawnych praca ma bardzo 

duże znaczenie. PUP Krapkowice podejmuje realne działania przyczyniające się uzyskania 

zatrudnienia przez w/w grupę osób. Utworzono funkcję doradcy instytucjonalnego, który ma za 

zadanie nawiązanie współpracy z jak największą grupą pracodawców, pozyskiwanie ofert pracy, staży 

lub szkoleń z gwarancją zatrudnienia, przede wszystkim dla osób posiadających orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności,. Dzięki temu utworzono bazę pracodawców chcących zatrudniać osoby 

niepełnosprawne. Do dnia 30 września 2015 r. udało się pozyskać 33 oferty pracy dla osób 

posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, na 53 miejsca pracy. Łącznie poprzez 

realizację przez PUP Krapkowice usług i instrumentów rynku pracy w 2015 r. wyrejestrowano 

53 osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w tym na podjęcie zatrudnienia 

25 osób niepełnosprawnych. 

PUP w Krapkowicach wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami, stara się 

stwarzać takie warunki, aby osoby z niepełnosprawnością intelektualną, pomimo swoich ograniczeń 

mogły korzystać z pełni praw, na zasadach dostępnych dla wszystkich ludzi. Jednym z tych działań jest 

udział w pilotażowym wdrażaniu aplikacji PUP24, która jest narzędziem umożliwiającym szybkie 

i bezpośrednie dotarcie do zainteresowanego z odpowiednią ofertą. Aplikacja zawiera również opcję 

„zadzwoń” dzięki której, w momencie otrzymania interesującej oferty, bezrobotny może 

za pośrednictwem aplikacji zatelefonować do urzędu pracy lub bezpośrednio do pracodawcy. Prócz 

ofert aplikacja umożliwi też korzystanie z materiałów edukacyjnych czy informacyjnych urzędów 

pracy. 

W dniu 27 marca 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy wspólnie ze Starostwem Powiatowym 

zorganizował Targi Pracy i Edukacji, na których pracownicy Urzędu Pracy informowali osoby 

zainteresowane o aktualnych ofertach pracy, staży, szkoleń oraz innych formach pomocy 

oferowanych przez urząd.  

W 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach realizuje programy skierowane do osób 

bezrobotnych, w tym posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: 

� Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER – skierowany do osób młodych od 

18 do 29 roku życia w ramach którego osoby zarejestrowane w PUP Krapkowice bez względu 

na stopień oraz rodzaj niepełnosprawności mogą skorzystać m.in. z bonów (stażowy, 

szkoleniowy, zatrudnieniowy, zasiedleniowy) 

� RPO – skierowany do bezrobotnych powyżej 30 roku życia. W tym programie można 

skorzystać m.in. staży, szkoleń, refundacji składek, stanowisk pracy, dotacji, itp. 

Wszystkie formy pomocy realizowane są przede wszystkim u pracodawców gwarantujących 

zatrudnienie. Przyczynia się to do uzyskania wysokiej efektywności zatrudnieniowej oraz zadowolenia 

osób kierowanych w szczególności niepełnosprawnych ze względu na choroby psychiczne. Dla nich 

najlepszą drogą do wyzdrowienia jest powrót do normalnego życia społecznego oraz zawodowego. 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach w 2015/2016 roku planuje realizować działania na rzecz 

osób niepełnosprawnych: 

� organizować spotkania informacyjne grupowe oraz indywidualne; 

� współorganizować coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych; 

� rozpowszechniać informacje dotyczące szkoleń, staży, kursów skierowanych do osób 

niepełnosprawnych; 
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� pozyskiwać środki na aktywizację bezrobotnych niepełnosprawnych w ramach PFRON, 

PO WER, RPO, FP; 

� współpracować z jednostkami realizującymi zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Poza tym urząd pracy będzie nadal realizował rozwiązania wprowadzone nowelizacją ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 

� profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych, w tym posiadających orzeczenie 

o niepełnosprawności; 

� indywidualizację obsługi klienta; 

� zacieśnienie współpracy powiatowych urzędów pracy i gmin w stosunku do wspólnych 

klientów jakimi są osoby niepełnosprawne. 

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.:  

Realizowano Program Zapobiegania Przemocy w Rodzinie poprzez udzielanie wsparcia prawnego, 

psychologicznego oraz w formie pracy socjalnej osobom doznającym przemocy w rodzinie a także 

prowadzono ośrodek interwencji kryzysowej. 

Ośrodek ten o łącznej powierzchni 21 m2 składa się z pokoju mieszkalnego, kuchni oraz łazienki. 

Jest kompletnie umeblowany i wyposażony w sprzęt art. gospodarstwa domowego. Przeznaczony 

jest dla ofiar przemocy rodzinnej i molestowanych seksualnie.  

Ma na celu czasową izolację członków rodzin od sprawcy przemocy oraz zapewnienie swoim 

klientom wsparcia socjalnego, psychologicznego i pedagogicznego. 

W I półroczu 2015 roku schronienie znalazła tu 1 osoba będąca ofiarą przemocy. Miesięczny, 

stały koszt utrzymania ww. Ośrodka wynosił 250,00 zł +VAT. Łączny koszt utrzymania ww. mieszkania 

w pierwszym półroczu wyniósł 1.845,00 zł. 

Realizowano także Program Korekcyjno – Edukacyjny dla sprawców przemocy. Na realizację tego 

zadania przyznano środki z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5 076,00 zł. W I półroczu 

2015 r. do programu przystąpiło 6 mężczyzn, 4 z nich ww. program ukończyło. Program ma na celu 

min. doprowadzenie do faktycznych zmian w postawach i zachowaniach oraz ma zwiększyć poczucie 

odpowiedzialności za własne czyny u osób stosujących przemoc w rodzinie.  

 
DPS „ANNA” 

Mając na uwadze higieniczny tryb pracy z zakresie ochrony zdrowia psychicznego w Domu 
Pomocy Społecznej "Anna" w Krapkowicach zorganizowano cykl szkoleń dla pracowników domu. 
Szkolenia miały charakter warsztatowy. Wzięli w nich udział wszyscy pracownicy placówki.  
Szkolenie obejmowało 4 bloki tematyczne: 
1. Radzenie sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym pracowników. 
2. Sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych w pracy. 
3. Stosowanie właściwych metod pracy z podopiecznymi. 
4. Konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. 
 
III. 2 Profilaktyka raka piersi. 

Mammografia w Powiecie Krapkowickim w 2015 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.  
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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, SP ZOZ „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 -2015. 

W tym roku badania były przeprowadzane w naszym powiecie przez trzy firmy: Mammo Med 

Sp. z o.o. z Gdańska, LUX-MED Sp. z o.o. z Warszawy oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

PRO-SANA z Brzegu 

  2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 

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 27.02 11.03 30.03 

22-
23.06 razem 

Krapkowice 178 341 519 47 182 246 475 290 60 350 150 40 148 186 524 31 93 21 188 333 

Data 22.03     6.06   6.10   29.07         8.06 7.10     12.03 27.07 20.08   

Gogolin 76   76 67   56 123 82   82     49 50 99   69 69 44 182 

Data 
9-
10.03 

28-
29.06   

3-
4.06   

4-
5.10   

6-
7.06 12.11       

8-
9.06 

4-
5.10   16.03 13.03 24.03 26.06   

Zdzieszowice 170 118 288 155   205 360 106 76 182     126 119 245 37 62 11 48 158 

Data       5.06   8.10   12.03         9.06 8.10     13.03 27.03     

Strzeleczki       115   88 203 84   84     94 72 166   79 31   110 

Data 23.03     6.06   7.10               8.10             

Walce 23   23 134   44 178     0       61 61           

Razem     906       1339     698         1095         783 

 
III. 3 Profilaktyka narkomanii. 

Dla trzech szkół ponadgimnazjalnych powiatu krapkowickiego zaplanowano środki w wysokości 

1.000 zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii. 03.03.2015 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 i drugich Zespołu Szkół Zawodowych 

im. Piastów Opolskich w Krapkowicach. Podpisano już umowę na przeprowadzenie w dniach: 

04.11.2015 r., 05.11.2015 r. i 12.11.2015 r. warsztatów profilaktycznych dla młodzieży w Zespole Szkół 

im. Jana Kilińskiego pt: „Realne zagrożenia wynikające z zażywania substancji psychoaktywnych, 

obalenie mitów krążących wokół narkotyków, zachowania agresywne i przemocowe, łamanie norm 

prawnych w wyniku zażywania narkotyków oraz kształtowanie wśród młodzieży akceptowalnych 

społecznie zachowań”. W ramach warsztatów odbędzie się również w dniu 28.10.2015 r. spotkanie dla 

rodziców mające na celu m.in. uświadomienie im zagrożeń wynikających z zażywania substancji 

psychoaktywnych.  

 

III. 4 Profilaktyka HIV/AIDS. 

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

w Krapkowicach zostanie zorganizowana (jak co roku) XIII (już) Powiatowa Olimpiada Wiedzy na 

temat HIV/AIDS. Kierowana jest ona do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu 

naszego powiatu. Olimpiada poprzedzona jest cyklem lekcji szkoleniowych przeprowadzonych przez 

pielęgniarki higieny szkolnej i/bądź pedagogów oraz etapem szkolnym, w wyniku którego 

wyłonionych zostaje trzech finalistów zakwalifikowanych do etapu powiatowego. Celem Olimpiady 

jest poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom HIV, chorobom przenoszonym 

drogą płciową oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS. 
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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 – 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” – zapobieganie nowotworom gruczołu piersiowego i innym 

chorobom nowotworowym oraz „HIV/AIDS” – zapobieganie zakażeniom wirusem HIV. Programy 

profilaktyczne przeprowadzają podmioty medycyny szkolnej: Higiena Szkolna „Zamek” Benedykta 

Nowak realizująca zadania w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach oraz 

„Reba” s.c. Barbara Gawlik, Renata Dłubak prowadząca działalność w Zespole Szkół im. Jana 

Kilińskiego w Krapkowicach, Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach oraz Zespole Szkół 

Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach. Kwota dofinansowania zależna jest od ilości godzin 

przeznaczonych na przeprowadzenie programu w każdej ze szkół.  
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