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Od sze�ciu dni czê�æ polskiej gra-
nicy sta³a siê granic¹ wewnêtrzn¹
Unii. Aby j¹ przekroczyæ wystarczy
dowód to¿samo�ci, niepotrzebna jest
zielona karta, celnicy nie kontroluj¹
ju¿ naszych baga¿y. Mówi¹c w skró-
cie jest pro�ciej, wygodniej i szyb-
ciej. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e ko-
rzystanie z niektórych przys³uguj¹-
cych nam w zjednoczonej Europie
�wiadczeñ wymaga okazania odpo-
wiednich dokumentów. Tak w³a�nie
jest z bezp³atnymi �wiadczeniami
zdrowotnymi.

Opieka medyczna przys³uguje
nam w dwu przypadkach: po pierw-
sze mamy prawo do �wiadczeñ ko-
niecznych z medycznego punktu wi-
dzenia (nag³e zachorowania, urazy,
zagro¿enia ¿ycia, konieczno�ci sta-
³ego leczenia w czasie d³u¿szego po-
bytu za granic¹); ponadto NFZ mo¿e
wyraziæ zgodê na przeprowadzenie
leczenia lub badañ w innym pañstwie
UE (zabiegi planowane). W przypad-
ku zabiegów niedostêpnych na tere-
nie kraju zgodê wyraziæ musi mini-
ster zdrowia.

Jak otrzymaæ niezbêdne doku-
menty? Dla nas, jako osób fizycz-
nych najwa¿niejsze s¹ formularze
serii E 100, które wydawane s¹ na
wniosek ubezpieczonego przez regio-
nalny oddzia³ NFZ. Wniosek mo¿na
z³o¿yæ osobi�cie, przes³aæ listownie,
faksem lub drog¹ elektroniczn¹. Je�li
wniosek zosta³ przes³any formularz
serii E nale¿y odebraæ osobi�cie w
celu potwierdzenia danych ubezpie-
czonego.
Druki podañ mo¿na znale�æ na stro-
nach internetowych funduszu
www.nfz.gov.pl, w siedzibie fundu-
szu lub jeszcze pro�ciej otrzymaæ w
Informacji Starostwa Strzeleckiego �
na parterze.

i kolonoskopu o ³¹cznej warto�ci po-
nad 210 tys. z³otych.

Videobronchoskop o warto�ci
130 tys. z³otych zosta³ zakupiony w
ca³o�ci z funduszy niemieckich, na-
tomiast �rodki na videokolonoskop
pochodz¹ z dwóch �róde³: prawie 44
tysiêcy z gminy Strzelce Opolskie, a
37 tysiêcy ze �rodków w³asnych szpi-
tala. Nale¿no�ci z tego tytu³u, jak
zadeklarowa³ dyrektor ZOZ Marian
Kreis, bêd¹ sp³acane w ratach przez
kolejne 12 miesiêcy.

Lekarze, którzy bêd¹ korzystaæ
z zakupionego sprzêtu, nie ukrywaj¹
zadowolenia.

- Dotychczas brakowa³o takiej
aparatury w szpitalu, a jest ona nie-
zbêdna i - co wa¿ne - przy jej pomo-
cy mo¿na ratowaæ ludzkie ¿ycie �
skonstatowa³ ordynator Oddzia³u
Wewnêtrznego Andrzej Wittek.

Oba aparaty korzystaj¹ ze
wspólnej jednostki g³ównej: proceso-
ra i ekranu do monitorowania, a w
przysz³o�ci, oczywi�cie na ile po-
zwol¹ na to �rodki finansowe, bêdzie
mo¿na do³¹czaæ do niego szereg inne-
go rodzaju urz¹dzeñ, przyk³adowo
gastroskop. Nawiasem mówi¹c w
najbli¿szym czasie nale¿a³oby rów-
nie¿ kupiæ 2 gastroskopy, bo stare s¹
ju¿ mocno wyeksploatowane. 5000
badañ to ¿ywotno�æ takiego urz¹dze-
nia, po nich wyniki s¹ niemiarodajne
� dodaje dr Wittek.

Na pytanie dlaczego niezbêdny
jest zakup a¿ dwóch gastroskopów,
ordynator odpowiedzia³ � w prakty-
ce gastroskopiê wykonuje siê czê�ciej
ni¿ kolonoskopiê, po wykonaniu ba-
dania urz¹dzenie poddaje siê proce-
sowi sterylizacji, a to niestety trwa,

Sesja Rady Powiatu
28 kwietnia odby³a siê XIX sesja

Rady Powiatu Strzeleckiego. Zasad-
niczym jej tematem by³o udzielenie
Zarz¹dowi Powiatu Strzeleckiego ab-
solutorium za 2003 r. Po rozpatrze-
niu sprawozdania Zarz¹du z wyko-
nania bud¿etu powiatu za 2003 r. oraz
wniosku Komisji Rewizyjnej w spra-
wie udzielenia absolutorium Zarz¹-
dowi Powiatu Strzeleckiego, zaopi-
niowanego przez Regionaln¹ Izbê Ob-
rachunkow¹ w Opolu, Rada Powiatu
udzieli³a jednog³o�nie absolutorium
Zarz¹dowi za 2003 rok.

Nastêpnym punktem sesji by³a
informacja Komendanta Powiatowe-
go Policji w Strzelcach Op. o stanie
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicz-
nego na terenie powiatu strzeleckiego
w 2003 r. Jak wynika z wy¿ej wy-
mienionego materia³u na terenie po-
wiatu w roku 2003 w porównaniu do
2002 r.:
- nast¹pi³ spadek ogólnej liczby

przestêpstw, w tym przestêpstw
kryminalnych,

-  odnotowano spadek liczby prze-
stêpstw drogowych, w tym wy-
padków oraz kierowania pojaz-
dami w stanie nietrze�wym,

- wzros³y wska�niki wykrywalno-
�ci przestêpstw ogó³em o  ok.
11%, w tym przestêpstw krymi-
nalnych o ok. 13%,

- odnotowano znaczny wzrost licz-
by stwierdzonych przestêpstw
gospodarczych (wykrywalno�æ
wynios³a 100%),

- wzros³a liczba czynów pope³nio-
nych przez nieletnich i wzros³a
ilo�æ sprawców nieletnich.
Rada oceni³a zarówno stan bez-

pieczeñstwa jak i pracê strzeleckiej
Policji pozytywnie i tym samym jed-
nog³o�nie przyjê³a informacjê Ko-
mendanta.

W dalszej czê�ci obrad Rada
podjê³a nastêpuj¹ce uchwa³y:
- w sprawie wprowadzenia zmian

w uchwale nr XVIII/138/04 Rady
Powiatu Strzeleckiego  z dnia 31
marca 2004 r. w sprawie zmiany
bud¿etu Powiatu na rok 2004,

-  w sprawie zmiany uchwa³y Nr
XVII/133/04 dot. powo³ania ko-
misji dora�nej do opracowania
projektu Strategii Powiatu Strze-
leckiego wraz z Planem Rozwo-
ju Lokalnego. Zmiana polega na
przesuniêciu terminu zakoñcze-
nia prac komisji do 26 maja br.
Do tego czasu zostan¹ przepro-
wadzone konsultacje spo³eczne
wstêpnego projektu Strategii za-
proponowanego przez komisjê,

- w sprawie uchwalenia �Powiato-
wego programu przeciwdzia³ania
bezrobociu oraz aktywizacji lo-
kalnego rynku pracy w 2004
roku�. Program na ³¹czn¹ kwotê
1.379.300 z³ jest nakierowany na
realizacjê aktywnych programów
przeciwdzia³ania bezrobociu
oraz przygotowanie zawodowe
m³odocianych pracowników w
2004 r.;

- w sprawie: zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego Zespo³u
Opieki Zdrowotnej w Strzelcach
Opolskich za okres od 1 stycz-
nia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.;

- w sprawie wyra¿enia zgody na
dokonanie zamiany nieruchomo-
�ci bez dokonywania dop³at oraz

uchylenia uchwa³ Nr XXI/131/
2000, Nr XXIII/156/2000 Rady
Powiatu Strzeleckiego. Przed-
miotem zamiany ze strony po-
wiatu s¹ drogi powiatowe:
a) relacji Strzelce Op. � Olszo-

wa � Zalesie;
b) relacji Zdzieszowice � Le�ni-

ca � Kêdzierzyn-Ko�le na od-
cinku od Zalesia do granicy
powiatu

c) droga relacji Ozimek � Za-
wadzkie na odcinku granica
powiatów strzelecki-opolski
� Zawadzkie.

Ze strony Województwa Opol-
skiego przedmiotem zamiany jest
droga wojewódzka relacji Zawadzkie
� Strzelce Op. � Le�nica � Kêdzie-
rzyn-Ko�le na odcinku Strzelce Op.
� Le�nica;
- zmiany uchwa³y nr XVII/132/04

w sprawie zaopiniowania planu
finansowego i inwestycyjnego na
rok 2004 Zespo³u Opieki Zdro-
wotnej w Strzelcach Op. Zmia-
ny s¹ wynikiem wprowadzenia
do planu inwestycyjnego zadañ
pn.: �przebudowa gabinetu RTG
w szpitalu� oraz �ogrzewacz
wody dla ZOL w Zawadzkiem�;

- w sprawie wysoko�ci stawek
op³at za zajêcie pasa drogowego.
Zastrze¿enia co do stawek rocz-
nych w niej zawartych zg³osi³
Burmistrz Kolonowskiego � Jó-
zef Koty�, którego zdaniem nowe
stawki nara¿¹ gminê na dodatko-
we koszty przy budowie kanali-
zacji sanitarnej. Burmistrz zaape-
lowa³ do Rady o wstrzymanie siê
z podjêciem uchwa³y do nastêp-

nej sesji, po to by móc ponownie
omówiæ propozycje stawek rocz-
nych. Zdaniem Zarz¹du stawki
oprócz tego, ¿e s¹ znacznie ni¿-
sze od pierwotnie zaproponowa-
nych, s¹ tak¿e ni¿sze od stawek
uchwalonych przez s¹siednie
powiaty. W toku dyskusji Zarz¹d
zobowi¹za³ siê, ¿e podejmie roz-
mowy z Burmistrzem odno�nie
wysoko�ci spornych kwot sta-
wek. Maj¹c na uwadze powy¿-
sze a tak¿e to, ¿e niepodjêcie
uchwa³y na ten sesji spowodo-
wa³oby brak regulacji w tej kwe-
stii przez ok. miesi¹c (poniewa¿
uchwa³a wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia opubli-
kowania w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego,
a dotychczasowe stawki strac¹
moc 9 czerwca) Rada stosunkiem
g³osów 13 �za�, 3 �przeciw� przy
4 �wstrzymuj¹cych siê� podjê³a
uchwa³ê z jednoczesnym zobo-
wi¹zaniem Zarz¹du do z³o¿enia
informacji o wynikach przepro-
wadzonych rozmów na nastêp-
nej sesji.

Radni przyjêli tak¿e stanowisko, w
którym wyrazili zgodê na wszczêcie
procesu zmierzaj¹cego do wypraco-
wania procedur formalno-prawnych
przekszta³cenia Samodzielnego Pu-
blicznego Zespo³u Opieki Zdrowot-
nej w Strzelcach Op.
Kolejna sesje odbêdzie siê 26 maja
2004 r. Jej tematem g³ównym bêdzie
informacji Pañstwowego Powiatowe-
go Inspektora Sanitarnego dotycz¹ca
stanu sanitarnego powiatu w 2003 r.

I.S.

konsekwencj¹ jest wyd³u¿enie czasu
oczekiwania na badanie kolejnego
pacjenta.

Oczywi�cie sam kolonoskop,
który znajduje siê w Pracowni Ba-
dañ Endoskopowych na parterze,
posiada równie¿ wiele zalet. Niew¹t-
pliwym atutem jest jego nowocze-
sno�æ, giêtka rurka pozwala na bez-
bolesn¹ penetracjê jelita grubego,
przez co pacjent nie odczuwa bólu,
który dotychczas towarzyszy³ pod-
czas takiego badania, a na który nie
miêli�my wp³ywu. Z �dobro-
dziejstw� videokolonoskopu korzy-
staj¹ ponadto: Poradnia Gastrologicz-
na, Oddzia³ Chirurgii, Interny, Gine-
kologii i OIOM.

Natomiast videobronchoskop,
jak podkre�li³ ordynator OIOM Zbi-
gniew Brachaczek, jest urz¹dzeniem
niezbêdnym na tym oddziale, bowiem
oprócz wykonywania podstawo-
wych badañ drzewa oskrzelowego,
mo¿na przy jego pomocy usun¹æ cia-
³o obce, co niejednokrotnie jest za-
biegiem ratuj¹-
cym ¿ycie.
Bronchoskop
ma szeroki
wachlarz za-
s t o s o w a ñ ,
oprócz wy¿ej
w s p o m n i a -
nych, s³u¿y
do pobierania
materia³u do
badañ bakte-
riologicznych
i wycinków do
badañ histo-
pa to logicz-
nych, trudnej

Nowy sprzêt dla szpitala

intubacji i p³ukania drzewa oskrzelo-
wego, z pewno�ci¹ z jego mo¿liwo-
�ci bêdzie korzystaæ równie¿ Oddzia³
Dzieciêcy i Wewnêtrzny � doda³ dr
Brachaczek

Nowo�ci¹ w szpitalu jest rów-
nie¿ zamontowana ju¿ wanna do hy-
dromasa¿u w Trakcie Porodowym.
Do jej rozruchu brakuje jeszcze kilku
niezbêdnych elementów armatury, nie
ma te¿ bardzo wa¿nego aparatu po-
zwalaj¹cego na monitorowanie têtna
p³odu, ale jestem optymistycznej
my�li i mam nadziejê, ¿e z koñcem
maja bêd¹ mog³y relaksowaæ siê w niej,
bo takie m.in. ma ta wanna zastoso-
wanie, pierwsze pacjentki � powie-
dzia³ ordynator  Oddzia³u Ginekolo-
giczno � Po³o¿niczego Andrzej
Bany�.

Redakcjê równie¿ cieszy fakt, ¿e
nasz szpital powiatowy �wzbogaca
siê� o now¹ aparaturê.

Oby tak dalej, czego ¿yczymy
zarówno lekarzom jak i pacjentom.

/isa/

Wanna do hydromasa¿u
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W ramach PHARE 2002 Polska
Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci
bêdzie zarz¹dzaæ trzema komponen-
tami:
* Sektorowy Program: Ma³e i �red-

nie Przedsiêbiorstwa i Innowa-
cyjno�æ

* Bezpieczeñstwo i higiena pracy
w MSP

* Regionalny Program Wsparcia
Ma³ych i �rednich Przedsiê-
biorstw - Przedsiêbiorczo�æ w
Polsce

1. Sektorowy Program Ma³e i �red-
nie Przedsiêbiorstwa i Innowacyj-
no�æ bêdzie oferowa³ przedsiêbior-
com dwa rodzaje dotacji: na us³ugi
doradcze oraz na inwestycje. W ra-
mach tego komponentu bêdzie rów-
nie¿ dostêpna po¿yczka na innowa-
cje.

Dotacje na us³ugi doradcze bêd¹
obejmowaæ 50% kosztów us³ug do-
radczych wykonywanych przez
akredytowanych w PARP wyko-
nawców. Przewiduje siê 5 programów
doradczych:
* Rozwój i modernizacja przedsiê-
biorstw w oparciu o nowe technolo-
gie - planowana wysoko�æ dotacji od
1500 do 10 000 euro
* Wstêp do Jako�ci - planowana
wysoko�æ dotacji od 1000 do 13 500
euro
* �cie¿ka od innowacji do biznesu
- planowana wysoko�æ dotacji od
3000 do 30 000 euro
* Finansowanie rozwoju przedsiê-

PHARE 2002 ruszy³o
Wszyscy przedsiêbiorcy zapewne uciesz¹ siê z wiadomo�ci

o �rodkach, jakie mo¿na pozyskaæ z funduszu PHARE.
Poni¿ej podajemy najistotniejsze informacje.

biorstw - planowana wysoko�æ do-
tacji do 15 000 euro
* Dostêp do us³ug innowacyjnych
- planowana wysoko�æ dotacji od
1500 euro do 15000 euro

Jednocze�nie maksymalna kwo-
ta dotacji nie mo¿e przekroczyæ 100
000 euro. Dotacja inwestycyjna bê-
dzie skierowana do MSP, które wdra-
¿aj¹ nowoczesne technologie lub in-
nowacyjne rozwi¹zania w zakresie
produkcji lub us³ug.

W  tym programie wyznaczo-
no 2 terminy sk³adania wniosków:
30 lipca 2004 oraz 13 wrze�nia 2004
2.Bezpieczeñstwo i higiena pracy
w sektorze MSP sk³ada siê równie¿
z dwóch rodzajów dotacji: na us³ugi
doradcze i na inwestycje.

Dotacje na us³ugi doradcze bêd¹
obejmowaæ 50% kosztów us³ug do-
radczych wykonywanych przez
akredytowanych w PARP wyko-
nawców w zakresie dostosowania
MSP do wymogów i norm BHP obo-
wi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej.
Jednocze�nie kwota dotacji wynosiæ
bêdzie od 500 do 4000 euro. Jedno-
cze�nie kwota dotacji bêdzie wyno-
siæ od 2000 do 50 000 euro. Dotacja
inwestycyjna bêdzie przeznaczona
na zakup ochronnego sprzêtu i wy-
posa¿enia lub wymianê sprzêtu nie-
zgodnego z wymogami BHP.
Terminy sk³adania wniosków:
2 sierpnia 2004, 27 wrze�nia 2004,
25 pa�dziernik i 2 grudnia 2004.
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Druki
- w starostwie

Leczenie za granic¹


