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PO W IAT S T R Z E LE C K I
Na całym świecie nie ma lepszego badania,
wykrywającego wczesnego raka, niż mammografia

Opolanko, bądź mądra,
zrób mammografię!
Z początkiem br. ruszyła w całym kraju II tura badań mammograficznych, wykonywanych bezpłatnie w ramach skryningu. Badania te w roku bieżącym
dotyczą Polek z roczników 1940-1959, a więc w przedziale wiekowym 5069 lat, i – co ważne – tylko tych, które w minionych dwóch latach nie miały
wykonanej mammografii.
W I turze badań, czyli w minionym dwuleciu (2007-2008), w województwie opolskim na takie badania kwalifikowało się ok. 120 tys. mieszkanek regionu. Wprawdzie z zaproszeń na mammografię skryningową (dostarczanych
pocztą oraz za pośrednictwem pielęgniarek i położnych) Opolanki korzystały z zainteresowaniem raczej średnim, to jednak w porównaniu z frekwencją odnotowaną w większości regionów kraju podkreślić warto, iż mieszkanki
Opolszczyzny należały do grupy najbardziej zdyscyplinowanych Polek. Z danych systemu komputerowego SIMP (System Informatyczny Monitorowania
Profilaktyki) wynika wyraźnie, iż na badanie zgłosiło się blisko 60 tys. Opolanek, co daje ok. 50-procentową frekwencję i drugie miejsce w kraju.
Skryning mammograficzny to nie jest sztuka dla sztuki. Jego celem jest
wykrycie raka piersi w możliwie najwcześniejszym stadium. Jest to badanie
przesiewowe wykonywane na określonej wiekowo grupie zupełnie zdrowych
kobiet, w tym także – mówiąc inaczej a myśląc o nielicznych – nie wiedzących jeszcze o rozwijającym się zagrożeniu. A rozwijający się w piersi nowotwór złośliwy to bomba z opóźnionym zapłonem.
Co zatem w praktyce kryje się za skryningiem mammograficznym na
Opolszczyźnie? Ano przede wszystkim to, że właśnie dzięki niemu u 226
Opolanek, przebadanych w latach 2007-2008 – wg danych ze stycznia br.
(liczba ta nie jest bowiem jeszcze ostateczna) - wykryto nowotwór złośliwy
piersi. Gdyby nie skryning z pewnością większość z nich żyłaby w nieświadomości, nie podejmując w porę leczenia. A to oznacza jedno – znacznie mniejsze (żeby nie powiedzieć niewielkie) szanse na wyleczenie, na brak cierpienia,
na dłuższe życie…
Bo mammografia pozwala na wykrycie guzów piersi klinicznie niewyczuwalnych. Na świecie nie ma lepszego od niej badania, wykrywającego bardzo
wczesne stadium raka. Niestety, zbyt wiele Polek nie wie tego, nie chce wiedzieć, nie rozumie... Mity, przesądy, zabobony. XIX-wieczna wręcz ciemnota…
Z drugiej strony nie dziwi, że świadomość konieczności regularnego wykonywania mammografii jest ciągle w Polsce niewielka, skoro – jak wynika
z badań - jest ona ściśle związana z poziomem wykształcenia kobiety. Im jest
on wyższy tym większy jest odsetek pań uczestniczących w skryningu mammograficznym, rozumiejących jego znaczenie.
Podsumowując - kobiety mądre regularnie wykonują badanie mammograficzne, kobiety bez wykształcenia, zacofane – chowają głowy w piasek.
A Ty, Opolanko, do której kategorii się zaliczasz? A Twoja matka, ciotka,
szwagierka, bratowa, siostra, córka?...
***
Na liście placówek na Opolszczyźnie, w których można wykonać bezpłatne
badanie mammograficzne w ramach skryningu znajduje się również:
ZOZ w Strzelcach Opolskich, ul. Opolska 36a, tel. 077 46 13 291 w. 143

Nowa poradnia w OCO
- onkohematologiczna
Z dniem 3 lutego br. Opolskie Centrum Onkologii rozszerza
działalność dotychczasowej poradni onkologii ogólnej o leczenie nowotworów krwi i układu chłonnego. Nowa Poradnia Onkohematologiczna funkcjonuje w ramach
Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej i czynna jest dwa razy
w tygodniu, we wtorki i w piątki,
w godzinach 12-17.
Nowo zatrudnione specjalistki
hematologii dr dr Anna Rudkowska-Kazanowska i Mariola KubśDomańska leczą chorych w warunkach ambulatoryjnych oraz w odcinku dziennym chemioterapii.
Onkohematologia jest dziedziną medycyny pokrewną onkologii.
Zajmuje się leczeniem m.in. takich
schorzeń, jak ziarnica złośliwa,
szpiczak mnogi, przewlekłe białaczki, chłoniaki złośliwe.
- Rozszerzenie usług medycznych o tę działalność pozwoli nam
na jeszcze lepszą jakość leczenia
i kontroli zarówno nowych, jak
i już leczonych pacjentów z nowotworem krwi i układu chłonnego –
mówi dr Wojciech Redelbach, dyrektor OCO. – Dodam, że leczeniem m.in. chłoniaków i ziarnicy
zajmujemy się od lat. Nowa poradnia i nowi specjaliści zapewniać
będą naszym pacjentom kompleksowe leczenie, zgodnie ze standardami obowiązującymi we współczesnej onkohematologii.
Strzelce Op. dn. 05.02.2009r.
OBWIESZCZENIE
S TAR O S TY
STRZELECKIEGO
Działając na podstawie art. 11f
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. nr 193, poz.
1194 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r., Nr 98,
poz.1071 z późn. zm.), oraz art. 72
ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z 2008r. Nr 199, poz. 1227), podaję
do publicznej wiadomości,
że w dniu 03 lutego 2009r. została wydana na r zecz Gminy
Ujazd decyzja administracyjna Nr 1/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie części drogi
gminnej nr 105781 na działkach
nr 30/3 i 35, wraz ze zbiornikiem
retencyjno-chłonnym,
położonym na działce nr 22/8, (powstałej po podziale działki nr 22/7 na
działki nr 22/8 i 22/9), obręb Zimna Wódka, gmina Ujazd.
W terminie 28 dni od dnia ukazania się informacji można w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich - Wydział Architektoniczno – Budowlany ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr
211 (w godzinach pn.800÷1600, wt.
-pt.730÷1530), zapoznać się z treścią
decyzji oraz dokumentacją sprawy.
Obwieszczenie wywiesza się na
okres od 05 lutego 2009r. do 04
marca 2009r.
STAROSTA STRZELECKI
JÓZEF SWACZYNA

OFERTY PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Gogolińska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 462 18 10

STANOWISKO

GRAFIK
KOMPUTEROWY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
MIEJSCE WY- PRACODAWCY:
KONYWANIA WYKSZTAŁCENIE, STAŻ
PRACY
PRACY, UMIEJĘTNOŚCI,
SPECJALNOŚCI; INNE
STRZELCE
OPOLSKIE

- wykształcenie min. średnie
- podstawowa znajomość programów
graficznych
- wykształcenie min. średnie
- mile widziane doświadczenie
w pracy
- komunikatywność

OPIEKUN OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ZAWADZKIE

PRACOWNIK
DO ODCZYTU
WODOMIERZY

GMINA
STRZELCE - wykształcenie min. zawodowe,
OPOLSKIE, - mile widziane prawo jazdy kat.B
JEMIELNICA
STRZELCE
OPOLSKIE

- doświadczenie w pełnej
samodzielnej księgowości

PREZENTER
NEGOCJATOR

CAŁY KRAJ

- wykształcenie min. średnie
- 2 lata stażu pracy
- prawo jazdy kat. B
- dyspozycyjność

NAUCZYCIEL
JĘZYKA
ANGIELSKIEGO

JEMIELNICA

- wykształcenie min. licencjat
- biegła znajomość j. angielskiego

STRZELCE
OPOLSKIE

- wykształcenie min. średnie (mile
widziani studenci)
- obsługa komputera
- dobra dykcja,
- komunikatywność

SPECJALISTA DS.
TECHNICZNYCH

OLSZOWA

- wykształcenie techniczne
- doświadczenie
- uprawnienia SEP do 1 kV
- świadectwo kwalifikacyjne „E”

DYSPOZYTOR

STRZELCE
OPOLSKIE

- wykształcenie średnie techniczne
- obsługa komputera
- dyspozycyjność

OPERATOR
URZĄDZEŃ
KANALIZACYJNYCH

STRZELCE
OPOLSKIE

- wykształcenie średnie techniczne
- prawo jazdy kat. C
- dyspozycyjność

SPRZEDAWCA

STRZELCE
OPOLSKIE

- wykształcenie zawodowe lub
średnie
- znajomość elektryki

SPRZEDAWCA –
MAGAZYNIER

STRZELCE
OPOLSKIE

- wykształcenie min. zawodowe
- mile widziane uprawnienia na
wózek widłowy
- prawo jazdy kat.B

KSIĘGOWA ½ ETATU

KONSULTANT DS.
OBSŁUGI KLIENTA

SERWISANT MASZYN
OGRODNICZYCH

ZAWADZKIE

FRYZJER

STRZELCE
OPOLSKIE

FRYZJER

UJAZD

KUCHARZ
PIEKARZ

STRZELCE
OPOLSKIE

KELNERKA

STRZELCE
OPOLSKIE

KIEROWCA
C+E

STRZELCE
OPOLSKIE

KIEROWCA
AUTOBUSU

- wykształcenie kierunkowe
- doświadczenie mile widziane

- wykształcenie kierunkowe
- doświadczenie mile widziane

- wymagane doświadczenie

STRZELCE - prawo jazdy kat. D
OPOLSKIE
-ZAWADZKIE - uprawnienia na przewóz osób

OPERATOR POMPY
DO BETONU /
KIEROWCA

OLSZOWA

ROBOTNIK
BUDOWLANY –
MURARZ –MALARZTAPECIARZ

WG ZLECEŃ

PILARZ

- obsługa kasy fiskalnej
- obsługa komputera

KROŚNICA

- uprawnienia operatora pompy do
betonu
- prawo jazdy kat C

- mile widziane doświadczenie

- kurs operatora pilarek

DIAGNOSTA
LUB MECHANIK
SAMOCHODOWY

ZAWADZKIE

- wykształcenie średnie mechaniczne
oraz 4 letni staż pracy w przypadku
mechanika
- uprawnienia diagnosty

SUWNICOWY

ZAWADZKIE

- wykształcenie zawodowe
- uprawnienia suwnicowego

STRZELCE
OPOLSKIE

- stopień niepełnosprawności

SPRZĄTACZKA

