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POWIAT STR Z E LE C K I
Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4623845
z fili¹ w Lenicy
tel. 4639840, 4639830

Bez wystaw ptaków

HIV/AIDS
 dotyczy ka¿dego

Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie
tel. 4636337, 4636422, fax 4636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

W roku bie¿¹cym Krajowe Centrum
ds. AIDS zainicjowa³o kolejn¹ ogólnopolsk¹, multimedialn¹ kampaniê
spo³eczn¹ dotycz¹c¹ profilaktyki
HIV/AIDS. Tegoroczne dzia³ania prowadzono pod has³em W ¿yciu jak
w tañcu, ka¿dy krok ma znaczenie. Za metaforê zwi¹zku dwojga
ludzi uznano taniec jako uniwersalny
symbol, który ³¹czy ludzi w ró¿nym
wieku, ró¿nych narodowoci i ró¿nych przekonañ. Za pomoc¹ tañca
mo¿na w przyjazny sposób mówiæ
o trudnych tematach i docieraæ do
szerokiego grona odbiorców.
Jak wynika z przeprowadzonych
badañ, Polacy posiadaj¹ du¿¹ wiedzê
na temat HIV i AIDS, nie zawsze
potrafi¹ jednak wykorzystywaæ j¹ w
praktyce. A poniewa¿ w ostatnim
czasie zauwa¿ono wyrany wzrost
liczby zaka¿eñ HIV w grupie wiekowej 18  39 lat, przede wszystkim na
drodze kontaktów heteroseksualnych, kampaniê skierowano do osób
doros³ych, aktywnych seksualnie,
którzy ¿yj¹ w zwi¹zku lub taki zwi¹zek planuj¹ w przysz³oci. Szczególn¹ uwagê zwraca siê na konsekwencje, jakie mo¿e nieæ za sob¹
czêsta zmiana partnerów. To zupe³nie naturalne i czêsto spotykane zjawisko, potraktowane zbyt lekkomylnie mo¿e zawa¿yæ na ca³ym
¿yciu cz³owieka. Dlatego te¿ zachêca siê do podejmowania bezpieczniejszych zachowañ, budowania zwi¹zków, gdzie rozmawia siê o swojej
przesz³oci oraz poznania swojego
statutu serologicznego poprzez zrobienie testu na HIV.
Wed³ug danych epidemiologicznych
obecnie w Polsce zarejestrowano
oko³o 11.000 zaka¿eñ wirusem HIV,
ale niestety przyjmuje siê, ¿e tak na-

Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225
e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl
Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl
Zespó³ Szkó³ Zawodowych
w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: liceumza@edu.apple.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 4613381, 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl
Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl
Zespó³ Szkó³ Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl
Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Kad³ubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Specjalny Orodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Lenicy
tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl
Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze w. Anny
tel. 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl
Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl
Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903
Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903
Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313
Powiatowy Urz¹d Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Ko³o Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska 16
tel. 077/461 27 54; 077/ 461 23 20;
tel kom. 0604 540 402
Wydawca: Starostwo Strzeleckie
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Redaguje Zespó³.
Druk: Drukarnia PRO MEDIA
45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,
tel. 077/4428008,
fax 077/4428009

W Polsce dwie osoby dziennie dowiaduj¹ siê o swoim zaka¿eniu, a prawie 60% osób zaka¿aj¹cych siê to osoby
poni¿ej 30. roku ¿ycia.

prawdê osób ¿yj¹cych z HIV jest
trzy razy wiêcej. Obecnie najczêciej
do zaka¿enia wirusem HIV dochodzi
poprzez kontakt seksualny. Musimy
pamiêtaæ, ¿e w Polsce dwie osoby
dziennie dowiaduj¹ siê o swoim zaka¿eniu, a prawie 60% osób zaka¿aj¹cych siê to osoby poni¿ej 30. roku
¿ycia.
W profilaktyce HIV/AIDS bardzo
wa¿ne jest, aby ka¿dy z nas:
* budowa³ odpowiedzialny zwi¹zek oparty na partnerstwie, gdzie
rozmawia siê o swojej przesz³oci,
gdzie unika siê ryzykownych zachowañ seksualnych,
* pozna³ swój status serologiczny
czyli wykona³ test w kierunku HIV,
* a przede wszystkim uwiadomi³
sobie, ¿e zagro¿enie HIV dotyczy
równie¿ jego.
Testy w kierunku HIV mo¿na wykonaæ anonimowo oraz bezp³atnie w
Opolu,
w Poradni Przedma³¿eñskiej i Rodzinnej Towarzystwa Rozwoju Rodzin
przy ul. Damrota 6. Dok³adne informacje mo¿na uzyskaæ pod nr telefonu
077 454-48-45.
Jeli chcesz siê dowiedzieæ wiêcej na temat HIV i AIDS wejd na
stronê internetow¹ www.aids.gov.pl
oraz zapoznaj siê z ulotkami, broszurami i innymi materia³ami na ten temat. S¹ one bezp³atnie dostêpne w
Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Strzelcach Op. przy
ul. Pi³sudskiego 20, nr tel. 077 4400-313.
Patrycja P³oszaj
Powiatowa Stacja
Sanitarno  Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich

Szczepienia ochronne dzieci
Choroby zakane od wieków stanowi³y du¿e zagro¿enie dla ludzi,
wielu badaczy d¹¿y³o do wynalezienia skutecznej metody ich zapobiegania. Ju¿ w XVIII wieku zastosowano pierwsz¹ szczepionkê przeciwko ospie prawdziwej. Od tej pory metody szczepienia udoskonalano, obecnie konstrukcja szczepionek opiera
siê na bardzo nowoczesnych technikach, z in¿ynieri¹ genetyczn¹ w³¹cznie. Szczepienia przyczyni³y siê do
wykorzenienia niektórych chorób takich jak ospa prawdziwa czy choroba Heinego-Medina .
Celem szczepienia jest wprowadzenie do organizmu antygenu (zabitych lub ¿ywych os³abionych drobnoustrojów lub ich fragmentów), który wywo³uje reakcjê uk³adu odpornociowego. Nastêpstwem takiej reakcji i g³ównym celem szczepienia jest
wytworzenie w organizmie przeciwcia³ oraz tzw. odpornoci immunologicznej.
Szczepi¹c malca na krztusiec,
uchronimy go przed d³ugim le¿eniem
w ³ó¿ku, uci¹¿liwym kaszlem oraz za-

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (³¹czy wszystkie dzia³y)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarz¹du Powiatu
Tel. +48 77 4401703
Faks +48 77 4401701
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydzia³ Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy 706
Pozosta³e numery 705, 720
Wydzia³ Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718

paleniem p³uc. Szczepi¹c córkê na
ró¿yczkê, zabezpieczamy j¹ na wiele lat i gdy bêdzie w ci¹¿y, zetkniêcie
z wirusem ró¿yczki nie zagrozi jej
dziecku. Szczepienie na winkê wyeliminuje grobê powik³añ - zapalenia trzustki, j¹der, jajników i powinkowego zapalenia opon mózgowordzeniowych.
Szczepionki s¹ preparatami pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego, maj¹ zdolnoci wytwarzania odpornoci, a pozbawione s¹ zdolnoci
wywo³ywania chorób. Szczepionki
mog¹ zawieraæ jeden antygen, zapobiegaj¹ wtedy jednej chorobie. Dostêpne s¹ równie¿ szczepionki skojarzone. Zawieraj¹ kilka antygenów i
pozwalaj¹ uzyskaæ jednoczenie odpornoæ na kilka chorób.
Szczepienia ochronne u dzieci regulowane s¹ przez kalendarz szczepieñ, który obowi¹zuje na dany rok.
Program szczepieñ zawarty w
kalendarzu obejmuje wszystkie
szczepienia, które s¹ obowi¹zkowe i bezp³atne.
Kalendarz szczepieñ obowi¹zko-

Wydzia³ Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydzia³ Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomociami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,
745, 746, 747, 749.
Wydzia³ Architektoniczno  Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Wydzia³ Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
758, 764
Zespó³ Kontroli
Tel. wew.: 775.

wych jest dostêpny w ka¿dej przychodni. Dzieci szczepione s¹ w swoich przychodniach, a ka¿de szczepienie poprzedzone jest badaniem lekarskim. Szczepienia, które nie s¹ ujête
w kalendarzu szczepieñ s¹ pe³nop³atne. Rodzice sami wykupuj¹ szczepionkê skojarzon¹ w aptece, dziecko
jest k³ute tylko raz, a dostaje antygeny chroni¹ce przed kilkoma chorobami.
Kilka godzin po szczepieniu w
miejscu uk³ucia mo¿e pojawiæ siê
obrzêk. Jeli nast¹pi taka reakcja nale¿y owin¹æ r¹czkê dziecka wat¹ lub
gaz¹ zanurzon¹ w roztworze sody
oczyszczonej (1 ³y¿eczka na 1/2
szklankê wody) lub Altacetu i zabanda¿owaæ ok³ad. Co pó³ godziny trzeba ok³ad zmieniaæ, a po kilku godzinach mo¿na go zdj¹æ.
Szczepi¹c dzieci pamiêtajmy:
- szczepienia chroni¹ dzieci przed
chorobami zakanymi,
- szczepienie jest du¿ym stresem
dla dziecka, dlatego wa¿na jest
obecnoæ rodziców, dzia³a ona
Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydzia³ Edukacji, Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Wydzia³ Rolnictwa
i Ochrony rodowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydzia³ Gospodarki Mieniem Powiatu
Tel. wew.:783, 784.
Wydzia³ Promocji Powiatu
Tel. wew.: 713, 790, 791.

uspokajaj¹co na dziecko i zmniejsza jego lêk,
- ka¿de szczepienie musi byæ poprzedzone badaniem lekarskim,
- nie szczepimy dzieci, które maj¹
przeciwwskazania potwierdzone
przez lekarza, takie dzieci s¹
szczepione wed³ug indywidualnego kalendarza szczepieñ,
- jeli dziecko gor¹czkuje, w ostatnim tygodniu bra³o antybiotyki,
mia³o kontakt z osob¹ chor¹ na
chorobê zakan¹, wtedy lekarz
przesuwa termin szczepienia,
- pomiêdzy kolejnymi szczepieniami musi byæ zachowany odstêp czasowy, który okrela lekarz,
- po szczepieniu czasami mo¿e
wyst¹piæ podwy¿szona temperatura, obrzêk w okolicy podania
szczepionki, ogólne rozbicie.
Mo¿na wówczas podaæ tabletkê
przeciwbólow¹ lub przeciwgor¹czkow¹. W przypadku niepokoj¹cych
objawów skonsultowaæ siê z lekarzem
prowadz¹cym.
Klaudia Majer
PSSE Strzelce Opolskie

