Flos
Vita

7

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

Test wiadomoci
konsumenckiej wród
starszych konsumentów

Grypa ¿o³¹dkowa
 biegunka wywo³ana
rotawirusami
W sezonie jesienno-zimowym
czêsto s³yszymy o grypie ¿o³¹dkowej lub sami cierpimy z powodu choroby, która mêczy nas przez kilka dni
biegunk¹ i wymiotami. Choroba ta, to
najczêciej zakana biegunka wywo³ywana przez wirusy, które nazywaj¹
siê rotawirusami.
Mo¿e zaatakowaæ wszystkich, ale
najczêciej choruj¹ ma³e dzieci od
pierwszego miesi¹ca do 3 roku ¿ycia.
U nich te¿ choroba przebiega w najciê¿szej, ostrej postaci. U starszych
dzieci i osób doros³ych mo¿e mieæ
przebieg ³agodny lub bezobjawowy.
Dane epidemiologiczne wskazuj¹, ¿e
prawie 100% dzieci do 5 roku ¿ycia
zaka¿a siê rotawirusami. Choroba rozprzestrzenia siê bardzo ³atwo, dlatego choruje wiele osób stykaj¹cych siê
z chor¹ osob¹ w rodzinie, przedszkolu, szkole. Do zaka¿enia dochodzi
najczêciej drog¹ tzw. pokarmow¹ 
przez brudne rêce, przedmioty zanieczyszczone ka³em osoby chorej, gdy¿
w jej kale znajduje siê bardzo du¿a
iloæ wirusa.
Zakaziæ siê mo¿na te¿ drog¹ kropelkow¹  przez drogi oddechowe,
poniewa¿ wirus mo¿e tez byæ w linie osoby maj¹cej biegunkê. Okres
wylêgania choroby trwa od 1 do 3 dni.
Wtedy nie wystêpuje jeszcze biegunka, ale mog¹ byæ nudnoci, wymioty i
gor¹czka. Po tym czasie pojawia siê
mêcz¹ca wodnista biegunka, trwaj¹ca
od 3 do 8 dni. Towarzyszyæ jej mog¹
infekcje dróg oddechowych. Nie sto-

suje siê leczenia przeciwwirusowego.
Choroba ustêpuje samoistnie, ale z
powodu wymiotów i biegunki istnieje
niebezpieczeñstwo odwodnienia organizmu, szczególnie dla ma³ych dzieci i
osób starszych, dlatego w czasie choroby powinny one udaæ siê do lekarza. Aby zapobiec zaka¿eniom wród
osób kontaktuj¹cych siê z chorymi
nale¿y szczególnie dbaæ o higienê r¹k i
toalety.
Niedawno w Polsce pojawi³a siê
mo¿liwoæ zapobiegania biegunkom
rotawirusowym poprzez szczepienia.
W lutym 2006 roku zarejestrowano
szczepionkê Rotarix, która mo¿e byæ
stosowana u niemowl¹t od 6 tygodnia
do 6 miesi¹ca ¿ycia. Podaje siê 2 dawki szczepionki drog¹ doustn¹ w odstêpie 4 tygodni. Szczepionka mo¿e
byæ podana razem z innymi szczepionkami obowi¹zkowymi dla niemowlêcia. Chroni¹ce przed zachorowaniem przeciwcia³a s¹ przekazywana przez matki przed porodem i czasie karmienia piersi¹.
Dane statystyczne wskazuj¹, ¿e
w Polsce co roku z powodu zaka¿enia
rotawirusami umiera oko³o 80 osób,
6.500 jest leczonych w szpitalach,
52.000 korzysta z pomocy lekarza, a
choruje a¿ 207.000 osób. Najwiêcej
zachorowañ ma miejsce w miesi¹cach
zimowych i wiosennych.
Opr. Katarzyna Kanoza,
Pañstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich

Prawie po³owa Polaków nie lubi
robiæ zakupów - wynika z badania
przeprowadzonego na zlecenie Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w listopadzie 2007 r. Jak pokazuje analiza TNS OBOP, wiêkszoæ Polaków uwa¿a siê za wiadomych
uczestników rynku, poniewa¿ potrafi
oceniæ jakoæ produktów i racjonalnie
podj¹æ decyzje o zakupie.
W praktyce jednak powszechne
jest zapominanie o wziêciu paragonu
czy nieczytanie podpisywanych
umów. Prawie wszyscy pamiêtaj¹ o
sprawdzeniu ceny - robi to 95 proc.
konsumentów; dla blisko 80 proc. jest
ona najwa¿niejszym kryterium, które
ma wp³yw na decyzje.
Z badañ wynika, ¿e prawie po³owa Polaków nie lubi robiæ zakupów.
G³ówn¹ przyczyn¹ zazwyczaj jest
trudna sytuacja materialna. wiadomoæ konsumencka ci¹gle wzrasta.
Mam nadziejê, ¿e na lokalnym podwórku przyczyniaj¹ siê do tego równie¿ dzia³ania podejmowane przez
Rzecznika Konsumentów w Strzelcach Opolskich, m.in. lekcje w szko³ach rednich, artyku³y prasowe.
Grup¹ szczególnie nara¿on¹ na naruszanie swoich praw konsumenckich s¹
osoby starsze i niepe³nosprawne. Dlatego tak wa¿ne jest w tej grupie upowszechnienie wiedzy na temat ich

praw jako konsumentów. To by³o powodem, ¿e w grudniu 2007 Rzecznik
zorganizowa³ wraz z Polskim Zwi¹zkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddzia³ Rejonowy w Strzelcach
Opolskich Wojewódzki Koncert
Równoci. Podczas niego mia³y miejsce dwa wyst¹pienia na temat praw
konsumentów; zorganizowano równie¿ test wiadomoci konsumenckiej.
Wszyscy obecni  ok. 220 osób otrzymali do wype³nienia testy sk³adaj¹ce siê z 3 pytañ dotycz¹ce podstaw praw konsumentów:
Pytanie 1: Instytucja, która zajmuje siê pomoc¹ konsumentom w województwie to:
Pytanie 2: W powiatach konsumentom pomaga:
Pytanie 3: W jakim czasie od zakupu mo¿emy sk³adaæ reklamacjê
z tytu³u niezgodnoci towaru z
umow¹.
By³ to test wyboru. Wydano 220
testów, z czego oddano wype³nionych 153. Z tego poprawnie wype³nionych by³o 71 testów (b³êdnie wype³niono 82 testy). Wynik ten jest
bardzo dobry i wiadczy o tym, i¿
prawie po³owa osób, które wype³ni³y testy, jest wiadomych podstawowego terminu sk³adania reklamacji i
wie, jakie instytucje zajmuj¹ siê pomoc¹ konsumentom.

Test wiadomoci konsumenckiej

Wielka Orkiestra wi¹tecznej
Pomocy zagra³a w powiecie

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

Wród osób, które prawid³owo
wype³ni³y testy 45 osób stanowi³y
kobiety, natomiast 26 mê¿czyni.
Natomiast wród b³êdnych testów 57 wype³ni³y kobiety, a 21 mê¿czyni.
Najwiêcej b³êdnych odpowiedzi
udzielono na pytanie 3 dotycz¹cego terminu sk³adania reklamacji 
termin ten wynosi 2 lata od momentu zakupu. Ze 153 osób bior¹cych
udzia³ w tecie 74 udzieli³y b³êdnej odpowiedzi na to pytanie
Na pytanie nr 1  o nazwê instytucji, która w województwie zajmuje
siê pomoc¹ konsumentom  a jest to
Inspekcja Handlowa - b³êdnej odpowiedzi udzieli³o zaledwie 15 osób, a
wiêc wiadomoæ w tym zakresie jest
bardzo wysoka.
Natomiast na pytanie nr 2  kto w

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 Strzeleckim Orodku Kultury mieci³ siê sztab WOP
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

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.

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.

powiecie zajmuje siê pomoc¹ konsumentom - b³êdnych odpowiedzi udzieli³y 22 osoby, zatem wynik wiadomoci by³ równie¿ wysoki.
Poprawnie na wszystkie 3 pytania 71 osób odpowiedzia³o poprawnie, ale bior¹c pod uwagê niedu¿¹ liczbê b³êdów w dwóch pierwszych pytaniach, mo¿na stwierdziæ, i¿ akcja
przynios³a skutek i wiadomoæ osób
starszych i niepe³nosprawnych, którzy poddali siê testowi jest bardzo
du¿a. Test odby³ siê po wys³uchaniu
wyst¹pieñ Rzecznika konsumentów
oraz Naczelnika Wydzia³u Ochrony
Konsumentów Inspekcji Handlowej
w Opolu  Anny Lubañskiej. Wszyscy uczestnicy otrzymali ponadto
ulotki tematycznie zwi¹zane z podstawowymi prawami konsumentów.
Ma³gorzata P³aszczyk

