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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
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
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: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Redaguje Zespó³.
Druk: Drukarnia PRO MEDIA
45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,
tel. 077/4428008,
fax 077/4428009

Zadania z zakresu Powiatowego Zespo³u
do Spraw Orzekania
o Niepe³nosprawnoci w Strzelcach Op.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym stanem prawnym Powiatowy Zespó³ wydaje obecnie 3 rodzaje orzeczeñ:
- orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoci osobom powy¿ej 16 roku ¿ycia,
- orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnieñ osobom posiadaj¹cym orzeczenia innych organów (od 23 sierpnia 2003r.),
- oraz orzeczenia o niepe³nosprawnoci osobom do 16 roku ¿ycia.
Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoci orzeka dla celów
poza rentowych a mianowicie:
- odpowiedniego zatrudnienia, uwzglêdniaj¹cego psychofizyczne mo¿liwoci danej osoby,
- szkolenia, w tym specjalistycznego,
- zatrudnienia w zak³adzie aktywnoci zawodowej,
- uczestnictwa w warsztatach terapii zajêciowej ,
- koniecznoci zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, rodki pomocnicze oraz pomoce techniczne, u³atwiaj¹ce funkcjonowanie danej osoby,
- korzystania z systemu rodowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie siê korzystanie z us³ug socjalnych, opiekuñczych,
terapeutycznych i rehabilitacyjnych wiadczonych przez sieæ instytucji
pomocy spo³ecznej, organizacje pozarz¹dowe i inne placówki,
- koniecznoci sta³ej lub d³ugotrwa³ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi¹zku ze znacznie ograniczon¹ mo¿liwoci¹ samodzielnej egzystencji,
- koniecznoci sta³ego wspó³udzia³u na co dzieñ opiekuna dziecka w procesie
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- uzyskania karty parkingowej,
- zamieszkiwania osoby niepe³nosprawnej w oddzielnym pokoju.
Symbol przyczyny niepe³nosprawnoci zawarty w orzeczeniu o niepe³nosprawnoci, stopniu niepe³nosprawnoci lub wskazaniach do ulg i uprawnieñ
odzwierciedla rozpoznanie choroby, która powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ogranicza wykonywanie czynnoci ¿yciowych i aktywnoci spo³ecznej.
Orzeczenie mo¿e zawieraæ wiêcej ni¿ jeden, ale nie wiêcej ni¿ trzy symbole
przyczyn niepe³nosprawnoci, które wp³ywaj¹ na zaburzenie funkcji organizmu.
Obowi¹zuj¹ce symbole przyczyn niepe³nosprawnoci:
01-U - upoledzenie umys³owe;
02-P - choroby psychiczne;
03-L - zaburzenia g³osu, mowy i choroby s³uchu;
04-O - choroby narz¹du wzroku;
05-R - upoledzenie narz¹du ruchu;
06-E - epilepsja;
07-S - choroby uk³adu oddechowego i kr¹¿enia;
08-T - choroby uk³adu pokarmowego;
09-M - choroby uk³adu moczowo-p³ciowego;
10-N - choroby neurologiczne;
11-I - inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia
enzymatyczne, choroby zakane i odzwierzêce, zeszpecenia, choroby uk³adu
krwiotwórczego.
Orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoci mo¿e byæ wydane okresowo lub
trwale w zale¿noci od schorzenia i stanu jego zaawansowania.
Naruszenie sprawnoci organizmu uwa¿a siê za:
 trwa³e (sta³e) - je¿eli wed³ug wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje
poprawy;
 okresowe - je¿eli wed³ug wiedzy medycznej mo¿e nast¹piæ poprawa stanu
zdrowia.
Obowi¹zuj¹ce stopnie niepe³nosprawnoci (osoby powy¿ej 16 r.¿.):
1. znaczny,
2. umiarkowany,
3. lekki.
Aby staraæ siê o ustalenie stopnia niepe³nosprawnoci nale¿y z³o¿yæ druk
wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoci, który wype³nia wnioskodawca, natomiast w przypadku dzieci do 16 roku ¿ycia, aby uzyskaæ orzeczenie o niepe³nosprawnoci nale¿y z³o¿yæ druk wniosku o wydanie
orzeczenia o niepe³nosprawnoci, który wype³nia przedstawiciel ustawowy
dziecka. Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepe³nosprawnoci lub stopniu
niepe³nosprawnoci nale¿y za³¹czyæ Zawiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespo³u do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoci,
które wype³nia lekarz i zawiadczenie to wa¿ne jest tylko 30 dni od daty
wype³nienia przez lekarza. Do wniosku i zawiadczenia lekarskiego nale¿y
równie¿ do³¹czyæ kserokopiê dokumentacji medycznej, aktualnych wyników
badañ diagnostycznych oraz innych dokumentów mog¹cych mieæ wp³yw na
ustalenie stopnia niepe³nosprawnoci.
W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoci mo¿na równie¿ uzyskaæ legitymacje osoby niepe³nosprawnej, na podstawie których osoby niepe³nosprawne korzystaj¹ z obowi¹zuj¹cych ulg komunikacyjnych - zni¿ek w przejazdach PKP i PKS oraz innych ulg i uprawnieñ. W celu otrzymania
legitymacji osoby sk³adaj¹ w Zespole wnioski o ich wydanie wraz z kserokopi¹
orzeczenia oraz zdjêciem (legitymacje dzieci nie zawieraj¹ zdjêæ).Legitymacje
wydawane s¹ zarówno osobom posiadaj¹cym orzeczenia Powiatowego Zespo³u, jak i osobom posiadaj¹cym wa¿ne orzeczenia innych organów (KIZ, ZUS
KRUS, MON, MSWiA).

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 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.: 705.

Cennik us³ug medycznych
PRACOWNIA USG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

USG jamy brzusznej
USG miednicy ma³ej
USG sutków
USG uk³adu moczowego
USG gruczo³u tarczowego
USG j¹der
USG uk³adu kostno-stawowego
USG transrektalne, ocena gruczo³u krokowego
USG transvaginalne, ocena narz¹du rodnego
USG jam op³ucnowych
USG przezciemi¹czkowe
Biopsja aspiracyjna cienkoig³owa
pod kontrol¹ USG
13. UDP:
- têtnic szyjnych
- têtnic koñczyn dolnych
- ¿y³ koñczyn dolnych
- worka mosznowego
14. USG bioderek
15. UKG

-

60,00
60,00
70,00
50,00
70,00
70,00
70,00
70,00
90,00
60,00
60,00

- 150,00
- 110,00
- 110,00
- 110,00
- 110,00
- 150,00
- 110,00

Nowy
sprzêt

Projekt wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹

Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich informuje, ¿e w czerwcu br.
zosta³ zrealizowany projekt pt. Zakup aparatury medycznej w postaci ultrasonografu diagnostycznego i aparatu do znieczulania dla Zespo³u Opieki Zdrowotnej z siedzib¹ w Strzelcach Opolskich, o wartoci 269.854,00, wspó³finansowany w 75% przez Uniê Europejsk¹, w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UWAGA KLESZCZE !!!
dok. ze str. 1
Ochronny poziom przeciwcia³ u osoby szczepionej uzyskuje siê po podaniu drugiej dawki. Tak wiêc aby szczepienie by³o skuteczne nale¿y rozpocz¹æ
co najmniej 2 miesi¹ce przed planow¹
wizyt¹ w terenie wystêpowania choroby. Wy¿ej wymieniony cykl szczepienia zachowuje skutecznoæ przez
oko³o 5 lat.
JAK UCHRONIÆ SIÊ PRZED
KLESZCZAMI?
Unikaj typowych siedlisk kleszczy, tj. wilgotnych lasów poroniêtych trawami i krzakami, nie chod
po cie¿kach, które s¹ szlakami
zwierz¹t, nie siadaj na trawie.
Stosuj w³aciwy ubiór podczas
przebywania w siedliskach kleszczy np. ci¹ganie gumk¹ nogawek
spodni lub wk³adanie nogawek w
skarpetki, noszenie obuwia krytego i bluzek z d³ugim rêkawem. Zak³adaj ubrania w jasnych kolorach,
co u³atwi dostrze¿enie kleszczy
jeszcze przed przyczepieniem siê
do skóry.
Stosuj rodki odstraszaj¹ce (repelenty).
Po powrocie z lasu lub ³¹ki
sprawd ubranie i usuñ dostrze¿one kleszcze. Warto tak¿e wzi¹æ
prysznic. Sprawdzaj swoje cia³o
bardzo dok³adnie. Zwracaj przy
tym szczególn¹ uwagê na miejsca,

Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydzia³ Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej, Turystki i Promocji
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespó³ ds. Promocji Powiatu 713
Wydzia³ Ochrony rodowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydzia³ Gospodarki Mieniem Powiatu
Tel. wew.:783, 784.
Wydzia³ Inwestycji i Zarz¹dzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791

-

-

-

gdzie skóra jest delikatna: pachwiny, pêpek, miejsca za uszami, zgiêcia pod kolanami, ow³osiona skóra g³owy itp.
Je¿eli dostrze¿esz wczepionego kleszcza, usuñ go jak najszybciej np: za pomoc¹ pêsety z cienkimi koñcami. Chwyæ mocno
kleszcza, tak blisko skóry, jak
tylko mo¿liwe. Pewnym ruchem
oderwij go od skóry (nie obracaj¹c). Miejsce po uk¹szeniu nale¿y zdezynfekowaæ np. za pomoc¹ spirytusu. Jeli pozostan¹
czêci kleszcza wbite w skórê,
nale¿y je usun¹æ tak szybko, jak
tylko mo¿liwe.
Nie stosuj mas³a, oleju, kremu,
wazeliny. Mog¹ one spowodowaæ wstrzykniêcie wiêkszej iloci materia³u zakanego do cia³a.
Je¿eli masz k³opot z usuniêciem
kleszcza, zg³o siê do lekarza.
Anna Zimon PSSE
w Strzelcach Opolskich

