
- Od 1 lipca czeka nas wszystkich
w³a�ciwie rewolucja: szpitalne
�wiadczenia bêd¹ rozliczane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia nie
tak jak dotychczas, ale w oparciu o
JGP, czyli jednorodn¹ grupê pa-
cjentów. Co to jest �jednorodna
grupa pacjentów�?
- Jednorodna grupa pacjentów to jed-
nostka rozliczeniowa �wiadczeñ me-
dycznych. O zakwalifikowaniu do
danej grupy decyduje postawione
rozpoznanie lub wykonane procedu-
ry medycznej, takie jak badania, za-
biegi , którym pacjent by³ poddany.
Do tej pory rozliczanie �wiadczeñ
udzielanych w szpitalu odbywa siê
na podstawie procedur, sk³adaj¹cych
siê z oko³o 1600 pozycji. Grup ma
byæ oko³o 500. Reasumuj¹c, bêdzie
rozpatrywany przypadek chorobo-
wy z uwzglêdnieniem charakterysty-
ki pacjenta i sposobu leczenia. Po-
szczególne grupy powinny obejmo-
waæ pacjentów, których leczenie ma

JGP to system rozliczania
�wiadczeñ medycznych, a
nie leczenia

Rozmowa
z Beat¹ Czempiel, dyrektor

strzeleckiego szpitala

Obecni mieszkañcy gminy Jemielnica pragn¹ gor¹co zaprosiæ
wszystkich by³ych mieszkañcow gminy Jemielnica

na

SPOTKANIE POKOLEÑ

które ma siê odbyæ w ramach dni Jemielnicy

w dniach 19-20 lipca 2008.

Pragniemy, aby by³o to spotkanie wszystkich ludzi, którzy byli w jaki�
sposób zwi¹zani z gmina Jemelnica i zostawili na tym kawa³ku piêknej
ziemi �laskiej swoj¹ czastkê ¿ycia.
Zapraszamy wiêc wszystkich którym gmina Jemielnica jest bliska sercu.
Niech to spotkanie pokoleñ bêdzie dla nas czasem odnowienia znajomo-
�ci, wielkiej rado�ci, niech nas ubogaci nawzajem.
Mamy nadziejê, ¿e po tym spotaniu staniemy sie dla siebie bli¿si
w naszym wspólnym domu ziemskim.

Zapraszamy i czekamy!
Obecni mieszkañcy

Zapraszamy
na Gminny Zjazd Pokoleñ...

W gronie wyró¿nionych - Roman Stasiñski, i jego nauczyciele: Ilona Haj-
duk, Danuta Balikowska, Pawe³ Pagacz.
O powiatowej uroczysto�ci zakoñczenia roku szkolnego - wiêcej na str. 7 i 8.

Po wielu miesi¹cach, kiedy ros³y
nasze nadzieje na sfinalizowanie miê-
dzynarodowej umowy o zlokalizowa-
niu w Uje�dzie fabryki Mercedesa,
byli�my pe³ni optymizmu: w powie-
cie stanie jedna z najwiêkszych fa-
bryk Opolszczyzny, która da pracê

Mercedes wybra³ Wêgry

W Olszowej powstanie kolejna platforma FM Logistic - francuskiego opera-
tora logistycznego.

2,5 � 3 tysi¹com osób.
Wreszcie wiemy, jaki jest fina³. Kon-
cern Daimlera nie wybra³ ani Polski,
ani Rumunii, tylko Wêgry, a akurat o
tym kraju jako kolejnym potencjal-
nym naszym konkurencie by³o wy-
j¹tkowo cicho.

25 najlepszych

10 lat BARKI

W czerwcu nasilaj¹ siê ucieczki z domu � wtedy decyduje siê na to a¿
28% ze wszystkich uciekaj¹cych. I dotyczy to nie tylko nastolatków, ale
dzieci nawet kilkuletnich. W ca³ym kraju pocz¹tek tej �fali� nastêpuje
tu¿ przed koñcem roku szkolnego. A przyczyna jest oczywista: strach
przed reakcj¹ rodziców na z³e �wiadectwo. Potem zaczynaj¹ siê wakacje
� i znów jest powód do znalezienia siê �na gigancie�.  A latem ³atwiej
prze¿yæ tak¹ przygodê ni¿ zim¹.

O jubileuszu Barki  wiêcej czytaj na str. 2

dok. na str. 4

Z �giganta�
nie zawsze siê wraca

Ile dzieciaków w Polsce ucieka? Takich statystyk nikt nie prowadzi, ale jest to
kilka tysiêcy rocznie. Jednak nastoletni uciekinierzy zazwyczaj wracaj¹ szyb-
ko: co trzecie dziecko odnajduje siê w ci¹gu najbli¿szych dwóch dni od momen-
tu ucieczki. Zdarza siê jednak, ¿e poszukiwania trwaj¹ miesi¹cami. Rokrocznie
nie udaje siê odnale�æ oko³o tysi¹ca osób.

- Jak wygl¹da problem ucieczek w powiecie strzeleckim? � z tym pyta-
niem zwróci³am siê do kom. Jolanty Dec i m³. asp. Marcina Jastrzêbskiego
ze strzeleckiej komendy policji.
- Na naszym terenie nawet w czasie wakacji ucieczki dzieci czy m³odzie¿y

dok. na str. 4

Pisali�my o sukcesie uczniów z
liceum w Zawadzkiem w ogólnopol-
skim konkursie O�rodka Karta. Z
ogromn¹ przyjemno�ci¹ donosimy,
¿e w ramach programów O�rodka,
uczniowie z Zawadzkiego odnie�li
jeszcze jeden znacz¹cy sukces. Zgod-
nie z tradycj¹ laureaci wcze�niej-
szych edycji konkursu zapraszani s¹
do eliminacji jêzykowych, których
pomy�lne przebrniêcie pozwala na
udzia³ w miêdzynarodowych spotka-
niach m³odzie¿owych na terenie Nie-
miec lub innych krajów europejskich.
Podstawow¹ form¹ dotychczaso-
wych spotkañ by³y tzw. Akademie
Letnie (Summer Academies) organi-
zowane przez niemieckiego partnera
O�rodka Karta � Fundacjê Koerbera
z Hamburga. W bie¿¹cym roku for-
mu³ê spotkañ rozszerzono o dwu-
stronne m³odzie¿owe seminarium
polsko � niemieckie. Tematem prze-
wodnim planowanej w okresie od 20
do 26 lipca imprezy, bêdzie: At home
with foreign neibhbours? Poles In

Z Zawadzkiego
do Hamburga

dok. na str. 5
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Pacjent
w grupie


