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POWIAT STR Z E LE C K I

Pacjent w grupie

dok. ze str. 1

podobn¹ kosztoch³onnoæ. Aktualne
rozliczanie stwarza sytuacjê, ¿e dostaje siê te same pieni¹dze bez wzglêdu na stan pacjenta. I to, ¿e jego leczenie wymaga dodatkowych zabiegów, bo np. stwierdzono inne, ni¿
rozliczane choroby wspó³towarzysz¹ce, nie ma tu znaczenie. Te same
procedury s¹ nieporównywalne.
Wprawdzie dostaje siê te same pieni¹dze, ale koszty s¹ ró¿ne w zale¿noci od przypadku.
- Czy to oznacza, ¿e np. 23-latek z zawa³em serca bêdzie leczony inaczej na tym samym oddziale, ni¿ 50-latek z takim samym
rozpoznaniem? Albo 17-latek z zapaleniem p³uc bêdzie leczony inaczej ni¿ choruj¹cy na to samo 78latek?
- Nie. Pacjent bêdzie leczony w³aciwie do swojego stanu. Ró¿niæ bêdzie siê rozliczanie tych pacjentów
przez szpital z NFZ. Je¿eli kosztoch³onnoæ po stronie szpitala dla tych
pacjentów bêdzie siê ró¿niæ, to powinni oni byæ zaliczani do ró¿nych
wzglêdem siebie grup lepiej lub gorzej p³atnych.
- Czy nie mamy siê czego obawiaæ? Czy pacjenci w starszym
wieku nie powinni siê baæ, ¿e ze
wzglêdu na wiek w³anie bêd¹ w
szpitalu leczeni mniej skutecznie
ni¿ ci, którzy choruj¹c na to samo,
wprawdzie le¿¹ na s¹siednich ló¿kach, ale s¹ o wiele m³odsi?
Nie, absolutnie nie. Tak jak powiedzia³am wczeniej, jednorodne
grupy to nowy system rozliczania
wiadczeñ medycznych, a nie leczenia.
- Jakie kryteria bêd¹ decydowa³y o zaliczeniu danego pacjenta do
JGP? Jaki jednakowy w ca³ym
kraju test, czy te¿ ka¿dy szpital
bêdzie mia³ w tym wzglêdzie samodzielnoæ?
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- Jak sama nazwa wskazuje jest to
system, wiêc obowi¹zywaæ bêdzie w
ca³ym kraju. Ka¿dy szpital bêdzie
kodowaæ grupy wg obowi¹zuj¹cych
zasad. Hospitalizacja pacjenta bêdzie
opisana poprzez wszystkie wiadczenia udzielane pacjentowi od momentu przyjêcia do wypisu, rozpoznanie g³ówne, rozpoznanie wspó³istniej¹ce, wiek pacjenta, p³eæ, tryb
przyjêcia na oddzia³, tryb wypisu,
czas udzielania wiadczeñ.
- Co przemawia³o za wprowadzeniem takiej zmiany sposobu finansowania wiadczeñ zdrowotnych?
- Na pewno dysproporcje miêdzy
szpitalami. S¹ takie szpitale, jak nasz,
które przyjmuj¹ wszystkich pacjentów i to przez 24 godziny dziennie.
A mo¿e s¹ i takie, które w wiêkszoci
przyjmuj¹ pacjentów planowych i
nie obarczonych dodatkowym ryzykiem. Ponadto ró¿nie mo¿e wygl¹daæ diagnostyka, zalecane zabiegi.
Jest bardziej lub mniej rozwiniêta.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e poza
stron¹ teoretyczn¹ istnieje praktyczna. Nikt nie potrafi oceniæ, czy dla
naszego szpitala, poza uporz¹dkowaniem, o którym wspomnia³am, jednorodne grupy oznaczaj¹ dodatkowe
pieni¹dze. Mo¿na to bêdzie oceniæ
dopiero po kilku miesi¹cach. Istnieje
ryzyko w przypadku, gdy przyjmuj¹c pacjentów na obecnym poziomie
przychody oka¿¹ siê ni¿sze ni¿ dotychczas, ale istnieje tak¿e ryzyko,
je¿eli system oka¿e siê nader korzystny. Przecie¿ wiadczenia s¹ limitowane, a nadwykonania nie zawsze p³atne w 100%. Odzia³ Intensywnej Terapii bêdzie rozliczany inaczej, wg punktów TISS, i z naszych
wyliczeñ wynika, ¿e na pewno na
tym stracimy.
Rozmawia³a Marta Górka

Z Zawadzkiego
do Hamburga

Hamburg (W domu z obcymi s¹siadami? Polacy w Hamburgu.). Sporód
setek kandydatów do grupy maj¹cej
reprezentowaæ Polskê na tym spotkaniu zakwalifikowa³ siê laureat X
edycji konkursu Karty, absolwent
LO w Zawadzkiem Micha³ Wêglarz.
Kryterium eliminacji jest zaawansowana znajomoæ jêzyka angielskiego.
Bogaty, siedmiodniowy program seminarium powiêcony bêdzie badaniu ladów polskich w niemieckiej
bramie na wiat, jak¹ by³ i jest wielki
Hamburg. M³odzi studenci i uczniowie najstarszych klas szkó³ rednich
z Polski i Niemiec odwiedz¹ miejsca
upamiêtnione mêczeñstwem Polaków
wiêzionych i pracuj¹cych przymusowo w rejonie Hamburga w latach II
wojny wiatowej. Ponadto przewidziano spotkania z miejscow¹ Poloni¹ oraz zapoznanie siê z pracami Towarzystwa Polsko  Niemieckiego w
wolnym miecie Hamburgu. M³odzi
ludzie przeprowadz¹ badania archiwalne oraz wys³uchaj¹ relacji wiadków. Ca³oæ podsumuje prezentacja
wyników uzyskanych w trakcie seminarium. Wydaje siê, ¿e w sytuacji,
gdy ponownie zapanowa³ w stosunkach polsko  niemieckich brak zaufania i wzajemne pretensje, inicjatywê Fundacji Koerbera i Orodka
Karta nale¿y powitaæ z nadziej¹ i
przychylnoci¹..
Nale¿y tu dodaæ, ¿e ju¿ dziewiê-

cioletnia praca w ramach konkursu
Historia Bliska, opisanego w poprzednim numerze naszego czasopisma (przypominamy, ¿e w tegorocznej edycji zespó³ z Zawadzkiego zaj¹³
w nim pierwsze miejsce), przynosi
spore, jak na warunki naszego ma³ego miasteczka efekty  ju¿ drugi uczeñ
uczestniczy w miêdzynarodowym
spotkaniu. Poprzednio Agnieszka
Kubal reprezentowa³a Polskê na Akademii Letniej w Niemczech (rok
2001). Dr Arkadiusz Baron uczestniczy³ w tego samego typu imprezie w
Berlinie w roku 2005 oraz prezentowa³ w obszernym referacie wyniki
swojej pracy z uczniami na dorocznym podsumowaniu sieci europejskich konkursów historycznych w
Hamburgu w roku 2006. Wspomniana sieæ konkursów gromadzi ju¿ 22
kraje europejskie w tym najwiêksze
konkursy historyczne z Niemiec,
Norwegii, Ukrainy, Rosji i W³och.
Podnosi to wymiernie wartoæ sukcesów osi¹ganych przez uczniów z
Zawadzkiego w polskim konkursie
Orodka Karta. Nominacja Micha³a
Wêglarza jest wielce wyró¿niaj¹cym
i satysfakcjonuj¹cym fina³em wieloletniej pracy konkursowej w Liceum
w Zawadzkiem.
Na pewno te¿ i nie ostatnim
Na razie gratulujemy Micha³owi nominacji i ¿yczymy sukcesu.
Zdzis³aw ¯uchowski

PZERII  min¹³ kolejny rok, lata lec¹ a pomys³ów przybywa

M³odzi duchem

Polski Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddzia³ Rejonowy w Strzelcach Opolskich spotka³
siê w ubieg³ym miesi¹cu na uroczystym walnym zebraniu sprawozdawczo  wyborczym. Wybrano na nim
nowy Zarz¹d, delegatów na zjazd wojewódzki, podsumowano ubieg³y rok
oraz ustalono plany na rok bie¿¹cy.
Zwi¹zek Emerytów jest bardzo efektywnie dzia³aj¹c¹ organizacj¹ pozarz¹dow¹ w naszym powiecie. W
2007 r. powo³ano 3 nowe ko³a terenowe: miasto Strzelce Opolskie, Osiedle i Barut. Dzi Zwi¹zek liczy obecnie 21 kó³, skupiaj¹cych na koniec
2007 r. 1687 cz³onków: przyjêto 187
nowych, a odesz³o 90.
Zwi¹zek by³ wspó³organizatorem 5
turnusów rehabilitacyjnych nad morzem, z których skorzysta³y 232 osoby. Oko³o 80% uczestników otrzy-

retkowe do Teatru Muzycznego w Gliwicach. Seniorzy w ub. roku bawili siê
równie¿ na trzech wieczorkach tanecznych.
Ponadto Zwi¹zek zorganizowa³ wraz z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów, przy wsparciu gminy Strzelce Opolskie, która udostêpni³a salê Domu
Kultury oraz powiatu  Wojewódzki Koncert Równoci. Wyst¹pi³a Powiatowa Orkiestra Dêta. Podczas koncertu by³y prelekcje na temat praw osób starszych i niepe³nosprawnych, rozdawano ulotki oraz przeprowadzono konkurs
konsumencki.
Sprawy socjalno  bytowe nale¿¹ do bardzo wa¿nych zadañ Zwi¹zku, niesienie wszelkiej pomocy w tym zakresie jest sta³ym przedmiotem uwagi i troski.
W aktualnych warunkach ¿ycia emerytów i rencistów potrzeby w zakresie
pomocy finansowej i rzeczowej s¹ bardzo du¿e. Pomoc finansowa w formie
zapomóg, zw³aszcza na zakup leków, jest udzielana przede wszystkim z funduszy zwi¹zkowych i jest ona dalece niewystarczaj¹ca. W roku 2007 do 30.11.
udzielono ³¹cznie 21 zapomóg pieniê¿nych w kwocie 2 500 z³.

ma³o dofinansowanie ze rodków
PFRON, a wszystkim Zwi¹zek zapewni³ transport autobusowy do i z
miejsca pobytu.
Organizowanie ¿ycia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów
jest zadaniem statutowym PZERiI
jako jeden z trzech podstawowych i
równorzêdnych celów jego istnienia.
wiadczy to dobitnie o znaczeniu,
jakie Zwi¹zek przywi¹zuje do zagro¿eñ zwi¹zanych z izolacj¹ i wykluczeniem spo³ecznym, które mog¹ dotkn¹æ ludzi ze wzglêdu na wiek, niepe³nosprawnoæ fizyczn¹, sytuacjê
finansow¹ b¹d rodzinn¹. Wychodz¹c
naprzeciw tym problemom Zwi¹zek
zadba³ o ró¿norodnoæ wypoczynku: w roku 2007 zorganizowano 3
wycieczki krajoznawcze, 9 wyjazdów do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach; wyjazdy na festyny
seniorów w Winowie i Kluczborku
oraz dwukrotnie na spektakle ope-

Nowy Sk³ad Zarz¹du:
1. W³adys³aw Haber  przewodnicz¹cy
2. Feliks Miszczuk  zastêpca przewodnicz¹cego
3. Stanis³aw D³utowski  zastêpca przewodnicz¹cego
4. Danuta Falandes  skarbnik
5. Józefa Balikowska  sekretarz
6. Jadwiga Sus  cz³onek
7. Adam Bia³oñ  cz³onek
Zwi¹zek planuje wiele ciekawych imprez w roku 2008, w tym:
1. 3 dniowa wycieczka po Beskidzie l¹skim
2. Turnusy wypoczynkowo  rehabilitacyjne  Jastrzêbia Góra i Sarbinowo
3. Wyjazdy do Teatru, Kina i Operetki
4. Spotkania, wieczorki taneczne
5. Wyjazdy do Parku Wodnego
6. Spotkania integracyjne i rodowiskowe
7. Festyny kulturalne w Izbicku i Kolonowskiem
8. Wyjazd do Otmuchowa  Lato Kwiatów
9. Wyjazd do Wroc³awia  Panorama Rac³awicka
10. Wielki Festyn z okazji Dnia Seniora w Ogrodach Parafialnych w Strzelcach
Opolskich.
Dzia³alnoæ Zwi¹zku pokazuje, ¿e bycie emerytem niekoniecznie oznacza
brak zajêæ. Strzeleccy emeryci s¹ aktywni i w Zwi¹zku zawsze dzieje siê co
ciekawego. Emeryci mog¹ zawsze liczyæ na wsparcie Starosty Pana Józefa
Swaczyny oraz Powiatowego Rzecznika Konsumentów Pani Ma³gorzaty P³aszczyk za co serdecznie dziêkujemy.
Siedziba Oddzia³u Rejonowego mieci siê w Strzelcach Opolskich, przy ul.
Krakowskiej 16, te. 077 461 23 70
W³adys³aw Haber

Jezioro w Ujedzie

Po 16 miesi¹cach zakoñczono prace
przy budowie zbiornika retencyjnego na potoku Jordan w Ujedzie. W
ten sposób miasto zosta³o zabezpieczone przed powodzi¹  niezbyt
pokanie wygl¹daj¹cy zazwyczaj potok, zmienia³ siê po ulewnych deszczach w gron¹, rw¹c¹ rzekê.
Ale ten nowo powsta³y zbiornik ma
pe³niæ równie¿ inn¹ funkcjê  rekreacyjn¹.
Warunki ku temu s¹ znakomite: niedaleko od centrum miasta; po³o¿enie
 malownicze; lustro wody  niema³e, bo powierzchnia jeziora liczy 5
hektarów. Nic, tylko urz¹dziæ tutaj
pla¿ê, jak¹ przystañ, boisko  dla
doros³ych mi³oników wypoczynku
i place zabaw dla dzieci.
Koszt zbiornika  jeziora wyniós³ 4
mln z³, a zadanie w 90 proc. sfinansowane zosta³o ze rodków Unii Europejskiej. Maksymalne piêtrzenie
wody w zbiorniku wynosi 5 m.

Tu¿ po powiêceniu zbiornika - 13 czerwca.

