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Wyniki wreszcie s¹
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Dodajmy, ¿e rednia w kraju
wynios³a 24 punkty z czêci matematyczno-przyrodniczej, i 32
punkty z czêci humanistycznej. I
jeszcze jedna uwaga: maksymalnie z
obu czêci sprawdzianu mo¿na by³o
uzyskaæ po 50 punktów.
Co sprawi³o gimnazjalistom najmniej, a co najwiêcej trudnoci? Znów
przytoczmy opiniê OKE. W czêci
humanistycznej naj³atwiejsze dla
uczniów okaza³o siê wyszukanie informacji w podanym tekcie. Najtrudniejsze natomiast by³o pos³ugiwanie
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siê pojêciami z poetyki. Znaczn¹ trudnoæ sprawia³o te¿ wskazanie kontekstu historycznego oraz napisanie
rozprawki, szczególnie w zakresie
uzasadniania postawionej tezy oraz
budowania wypowiedzi poprawnej
pod wzglêdem jêzykowym,
ortograficznym i interpunkcyjnym.
W czêci matematyczno-przyrodniczej wielu uczniów potrafi³o
poprawnie wyszukaæ i odczytaæ informacje przedstawione na wykresie.
Najtrudniejsze okaza³o siê zrozumienie przedstawionej w zadaniu sytu-

Przypadek sepsy

to siê zdarzy³o. Ka¿da informacja
by³a bardziej fantastyczna od drugiej.
I ¿adna nie by³a prawdziwa. Teraz
mo¿emy mówiæ ju¿ o fakcie.
W Bo¿e Cia³o, 7 czerwca, trafi³
do strzeleckiego szpitala 2,5-letni
ch³opczyk z Rozmierki z wysok¹ gor¹czk¹ i jedn¹ krwaw¹ wybroczyn¹.
Przed podaniem ch³opcu antybiotyków pobrano krew na posiew, dziêki
czemu z ca³¹ pewnoci¹ mo¿na by³o
ustaliæ po pewnym czasie (wyników
nie da siê uzyskaæ natychmiast), co
by³o przyczyn¹ choroby  i wstêpne rozpoznanie potwierdzi³o siê).
W pi¹tek, nastêpnego dnia, objawy
nasili³y siê. Z podejrzeniem meningokowego zapalenia opon mózgowordzeniowych i sepsy - przewieziono go do opolskiego WCM, na Oddzia³ Intensywnej Opieki Medycznej Dzieciêcej. Po kilku dniach stan
dziecka poprawi³ siê na tyle, ¿e mo¿na by³o je przewieæ z powrotem do
strzeleckiego szpitala, gdzie w tej
chwili jest leczone.
- O takich przypadkach powinnimy byæ informowani w ci¹gu 24 godzin przez szpital, natomiast ta informacja dotar³a do nas dopiero po

czterech dniach  mówi K. Kanoza. W sytuacji, gdy podejrzenie przypadku zachorowania na chorobê zakan¹ zostaje potwierdzone, tak jak
sta³o sie w tym przypadku - zadaniem naszej inspekcji jest ustalenie
bezporednich kontaktów osoby
chorej, bo tylko przy takich mo¿na
siê zaraziæ. Do bliskich kontaktów
zaliczonych zosta³o 17 osób - z rodziny i s¹siadów chorego ch³opczyka. Wszystkim podano profilaktycznie antybiotyk. Natomiast nie s¹ zagro¿one osoby, które kontaktowa³y
siê z nimi. Nie s¹ tez zagro¿eni inni
pacjenci le¿¹cy na oddziale dzieciêcym ani jego personel.
- Na pytanie, czy nale¿y spodziewaæ siê nowych zachorowañ s³yszê
odpowied, ¿e wszystko jest mo¿liwe, aczkolwiek meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
nie nale¿y  wbrew obiegowym opiniom! - do chorób, którymi ³atwo siê
zaraziæ. Nosicielami bakterii wywo³uj¹cej j¹  dwoinki z grupy meningokoków jest wielu z nas (najczêciej
obecna jest w gardle). Zwykle nie jest
z³oliwa, nie daje o sobie znaæ i nie
wywo³uje ¿adnych dolegliwoci, ale
przy os³abieniu organizmu mo¿e zacz¹æ siaæ w nim spustoszenie, wywo³uj¹c tzw. sepsê meningokokow¹.
Najbardziej nara¿one na zachorowanie na sepsê meningokokow¹ s¹ dzieci od trzeciego miesi¹ca do 5. roku
¿ycia, a tak¿e nastolatki w wieku 1419 lat. Atakuje wiêc m³odych i zdrowych ludzi, których organizm uleg³
os³abieniu lub jeszcze nie naby³ odpowiedniej odpornoci. Choroba
wywo³ana przez meningokoki mo¿e
mieæ bardzo gwa³towny przebieg.
W razie jakichkolwiek w¹tpliwoci  w nag³ych wypadkach - mo¿na
dzwoniæ na alarmowy numer strzeleckiej PSSE: 0501 723 252.
M. Górka

Og³oszenie

acji problemowej zwi¹zanej z obliczeniem objêtoci graniastos³upa prostego o podstawie trapezu równoramiennego. Znaczn¹ trudnoæ w tym
zadaniu sprawi³o obliczenie liczby na
podstawie danego jej procentu.
Z zadaniami z czêci humanistycznej lepiej poradzi³y sobie dziewczêta (uzyska³y rednio 33,62 punktu; ch³opcy otrzymali rednio 29,39
punktu), w czêci matematycznoprzyrodniczej nieznacznie lepsi okazali siê ch³opcy.

Wyjanienie

- Dlaczego Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zosta³a poinformowana z opónieniem  pytam Beatê Czempiel, p.o. dyrektora szpitala.
Rzeczywicie lekarz zobowiazany jest powiadomiæ Sanepid o podejrzeniu wyst¹pienia choroby zakanej, a potem o ewentualnym potwierdzeniu tego faktu. W przypadku potwierdzenia choroby zakanej Sanepid wykonuje zadania zwiazane z
ustaleniem kontaktów chorego itd.
Okres pomiedzy podejrzeniem a
potwierdzeniem choroby zakanej
dzieli czas oczekiwania na wynik badania materia³u biologicznego. W tym
przypadku dziecko przebywa³o w
naszym szpitalu zaledwie tylko godzin i zosta³o przewiezione na oddzia³ OIOM opolskiego WCM. Próbki krwi dziecka zosta³y pobrane zarówno u nas, jak i w WCM-ie; i to oni
zg³osili do PSSE informacjê o potwierdzeniu zachorowania na chorobê zak n¹. Lekarz prowadz¹cy zasugerowa³ siê faktem, ¿e podejrzenie
o chorobie zg³osi oddzia³ macierzysty, czyli WCM. Mimo to, po weekendzie zg³osi³ podejrzenie do PSSE
w Strzelecach.Gdyby pacjent pozosta³ u nas, sytuacja nie zg³oszenia nie
mia³aby miejsca. Po kilku dniach pobytu w WCM dziecko wróci³o do
naszego szpitala.

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego informuje, ¿e przy ul. Jordanowskiej 2 w Strzelcach Opolskich
(Wydzia³ GKN pokój nr 107) znajduje siê wiat³okopiarka REGMA D 540E,
która przeznaczona jest do zbycia.
Zainteresowane osoby proszê o kontakt
z Naczelnikiem GKN Pani¹ Teres¹ Czak
pokój Nr 110, I piêtro, nr tel. (077) 440-17-40.

Mo¿na siê
tylko
cieszyæ

- tak komentuje wyniki egzaminu
gimnazjalnego wicestarosta Waldemar
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Gaida w Gimnazjum z Oddzia³ami
Dwujêzycznymi w strzeleckim ZSO
 szkole, dla której powiat jest organem prowadz¹cym. - To sukces samych uczniów, ale równie¿ nauczycieli i szkolnej bazy. Jeli ka¿dego
roku wyniki zewnêtrznych egzaminów s¹ niez³e  mo¿emy mówiæ o
tym, ¿e w tej szkole dobrze siê uczy.
- To nieprawda, ¿e przed przyjêciem uczniów do niej prowadzona jest
jaka selekcja, ¿e dobieramy tylko
najlepszych. Nie przychodz¹ tu wy³¹cznie uczniowie z czerwonymi paskami, co widaæ przy sprawdzaniu
umiejêtnoci jêzykowych przy przyjêciach do szko³y.

Badania lasów

wi¹ce w³asnoæ indywidualn¹  informacjê tê przekazujemy Pañstwu.
Wyniki wspomnianego projektu
s³u¿yæ maj¹ tworzeniu takiej polityki
w wymiarze narodowym i miêdzynarodowym , która skutecznie przyczyni siê do ochrony lasów i ich zasobów. Najpierw potrzebne jednak s¹
badania  monitoring wzajemnego oddzia³ywania lasów i rodowiska naturalnego oraz rozpoznanie i ocena komponentów ró¿norodnoci lenej, takich
jak: struktura, ró¿norodnoæ gatunkowa, martwe drewno. Ponadto analizowane elementy bioró¿norodnoci
lenej zostan¹ poddane ocenie ze
wzglêdu na mo¿liwoæ w³¹czenia ich
do dotychczasowej metodyki prowadzenia obserwacji na powierzchniach
Europejskiej Sieci Monitoringu Lasów.

W ramach projektu BioSoil Forest
Biodiversity planowane jest wykonanie prac terenowych na 438 powierzchniach I rzêdu Europejskiej Sieci Monitoringu Lasów (sieæ 16 x
16 km), za³o¿onych podczas realizacji wielkoobszarowej inwentaryzacji
stanu lasu.
Badania prowadzone bêd¹ na powierzchniach ko³owych (2000 m2), na
których wykonane zostan¹ pomiary
struktury drzewostanów m.in. piernic i wysokoci, iloci martwego drewna oraz analiza rolinnoci (zdjêcia fitosocjologiczne).
Powierzchnie BioSoil po³o¿one s¹
na terenach lenych ró¿nych form w³asnoci - 75 % na gruntach lenych
Skarbu Pañstwa oraz 25 % - na gruntach nale¿¹cych do osób fizycznych.

Informacja Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskich
Pojawi³o siê w Polsce wiele firm
sprzedaj¹cych u¿ywany sprzêt rehabilitacyjny, które informuj¹ na swoich stronach internetowych, ¿e na
u¿ywany sprzêt z ich oferty mo¿na
uzyskaæ dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Tymczasem sprzêt u¿ywany z niewiadomego pochodzenia nie posiadaj¹cy niezbêdnych certyfikatów
CE oraz nie spe³niaj¹cy w³aciwych
wytycznych Unii Europejskiej (wytyczna EMV 89/336/EWG za zmian¹
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/
EWG oraz g³ówna wytyczna do pro-

duktów medycznych 93/42/EWG )
nie mo¿e byæ sprzedawany w Polsce!
Nieznajomoæ prawa w³acicieli
tych firm skutkuje stosowaniem obni¿onej stawki VAT (7% zamiast
22%), co podlega karze karno-skarbowej do wysokoci 100% wartoci
sprzedawanego towaru! Uczulam
Pañstwa na istniej¹cy problem i sugerujê, by przy dofinansowaniu produktów prosiæ o niezbêdne aktualne
deklaracje zgodnoci CE.
£ukasz Kieszkowski
 Prezes REHAMOBIL Sp. z o.o.

