
7P O W I A T   S T R Z E L E C K I

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

Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4623845
z fili¹ w Le�nicy
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 O�rodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Le�nicy
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

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 Nieruchomo�ciami
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.

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

Na pocz¹tku XXI wieku zacho-
rowania i zgony z powodu nowotwo-
rów z³o�liwych s¹ jednym z najpo-
wa¿niejszych problemów zdrowot-
nych w Polsce. Prawie po³owa zgo-
nów z powodu nowotworów z³o�li-
wych w Polsce nastêpuje przed 65.
rokiem ¿ycia � w tej grupie wiekowej
s¹ one na 1.-2. miejscu w�ród przy-
czyn przedwczesnej umieralno�ci.
Polska nale¿y do krajów europejskich
o bardzo wysokim poziomie zacho-
rowañ i umieralno�ci z powodu no-
wotworów z³o�liwych piersi, szyjki
macicy, jelita grubego, p³uc, skóry,
gruczo³u krokowego, ¿o³¹dka. Od po-
cz¹tku lat 60. liczba zgonów u mê¿-
czyzn wzros³a prawie 3-krotnie, a u
kobiet dwukrotnie. Szacuje siê, ¿e
przez nastêpne dziesiêciolecia liczby
te bêd¹ nadal ros³y.

W celu ograniczenia zachorowal-
no�ci i zmniejszenia umieralno�ci z
powodu nowotworów z³o�liwych
wprowadzono w Polsce Europejski
Kodeks Walki z Rakiem, który jest
zbiorem 11 zasad profilaktyki w wal-
ce z chorobami nowotworowymi �
obejmuje zalecenia dotycz¹ce stylu
¿ycia, jaki i zagadnienia wczesnej dia-
gnostyki populacyjnej.

Europejski Kodeks Walki z Rakiem

JAK  MO¯NA  WALCZYÆ  Z  RAKIEM
I  Prowadz¹c zdrowy styl ¿ycia,
mo¿na poprawiæ ogólny stan zdro-
wia i zapobiec wielu zgonom z po-
wodu nowotworów z³o�liwych.
1.   Nie pal; je�li ju¿ palisz, przestañ.

Je�li nie potrafisz przestaæ, nie pal
przy niepal¹cych.

2. Wystrzegaj siê oty³o�ci.
3. B¹d� codziennie aktywny rucho-

wo, uprawiaj æwiczenia fizyczne.
4. Spo¿ywaj wiêcej ró¿nych wa-

rzyw i owoców: jedz co najmniej
5 porcji dziennie. Ogranicz spo-
¿ycie produktów zawieraj¹cych
t³uszcze zwierzêce.

5. Je�li pijesz alkohol - piwo, wino
lub alkohole wysokoprocentowe
- ogranicz jego spo¿ycie: mê¿-
czy�ni do dwóch porcji dziennie,
kobiety do jednej porcji dziennie.

6. Unikaj nadmiernej ekspozycji na
promienie s³oneczne. Szczególnie
chroñ dzieci
i m³odzie¿. Osoby maj¹ce sk³on-
no�æ do oparzeñ s³onecznych po-
winny przez ca³e ¿ycie stosowaæ
�rodki chroni¹ce przed s³oñcem.

7. Przestrzegaj �ci�le przepisów do-
tycz¹cych ochrony przed nara¿e-
niem na znane substancje rako-
twórcze. Stosuj siê zawsze do in-

strukcji postêpowania z substan-
cjami rakotwórczymi. Przestrze-
gaj zaleceñ krajowych o�rodków
ochrony radiologicznej.

8. Bierz udzia³ w programach szcze-
pieñ ochronnych, przede wszyst-
kim przeciwko wirusowi zapale-
nia w¹troby typu B.

II Dla niektórych nowotworów ist-
niej¹ programy badañ przesiewo-
wych zwiêkszaj¹cych szansê na ich
wyleczenie
9. Kobiety po 25. roku ¿ycia powin-

ny uczestniczyæ w badaniach prze-
siewowych w kierunku raka szyj-
ki macicy.

10. Kobiety powy¿ej 50. roku ¿ycia
powinny uczestniczyæ w bada-
niach przesiewowych w kierunku
raka piersi.

11. Kobiety i mê¿czy�ni po 50. roku
¿ycia powinni uczestniczyæ w ba-
daniach przesiewowych w kierun-
ku raka jelita grubego i odbytnicy.

W ramach profilaktyki nowotwo-
rowej w województwie opolskim re-
alizowany jest:
* populacyjny program wczesnego
wykrywania raka piersi, skierowany

do kobiet w wieku 50 � 69 lat, które
nie wykonywa³y badania mammogra-
ficznego w ci¹gu ostatnich dwóch lat.
Na terenie powiatu strzeleckiego ba-
dania mo¿na wykonaæ w Szpitalu Po-
wiatowym w Strzelcach Op., tel.
077 461-32-91
* populacyjny program profilakty-
ki i wczesnego wykrywania raka szyj-
ki macicy, skierowany do kobiet w
wieku 25 � 59 lat, które nie wykona³y
cytologii w ci¹gu ostatnich trzech lat.
Na terenie powiatu strzeleckiego ba-
dania mo¿na wykonaæ w NZOZ
�MED-JEM� w Jemielnicy, tel.
077 463-83-93 oraz Specjalistycz-
nym Niepublicznym Ginekologiczno
� Po³o¿niczym ZOZ �FEMINA� w
Strzelcach Op., tel. 077 461-21-20
Na badania mammograficzne oraz
cytologiczne nie trzeba mieæ skie-
rowania od lekarza specjalisty. Na-
le¿y tylko zadzwoniæ i uzgodniæ
termin.

Wszystkich namawiamy do prze-
strzegania zaleceñ Kodeksu oraz
wykonywania badañ profilaktycz-
nych.

Patrycja P³oszaj
PSSE w Strzelcach Op.

Kiedy kilka miesiêcy temu poja-
wi³y siê informacje o przypadkach
sepsy w kilku regionach Opolszczy-
zny � wszyscy rodzice chcieli, by ju¿,
natychmiast, w³adze co� zrobi³y. To
�co�� � to oczywi�cie masowe szcze-
pienia, jak w tych powiatach, gdzie
dosz³o do zachorowañ m³odych lu-
dzi. Ale szczepionek wtedy na opol-
skim i polskim rynku brakowa³o. Og³o-
szono wiêc zapisy chêtnych; akcjê
zakupu szczepionek koordynowa³
ZOZ, po wakacjach mia³y siê rozpo-
cz¹æ szczepienia dzieci i m³odzie¿y.
Rozpoczê³y siê i� na dzi� sytuacja
wygl¹da nieweso³o: na 7003 szcze-
pionek, kupionych zgodnie z listami
chêtnych, wykorzystano zaledwie

Od kiedy na Opolszczy�nie wpro-
wadzono obowi¹zkowe szczepienia
ochronne przeciw meningokokom gru-
py C (Neisseria meningitidis)  - dla
niektórych grup wiekowych m³odzie-
¿y w powiecie brzeskim i kluczbor-
skim - pojawi³y siê tez obawy doty-
cz¹ce szkodliwego wp³ywu szczepio-
nek na zdrowie. Tym bardziej, ¿e w
aptekach z trudem i za du¿e pieni¹dze
mo¿na by³o dostaæ szczepionkê Neis
Vac C, a szczepionk¹ finansowan¹
przez Ministerstwo Zdrowia by³ Me-
ningitec. Ta sama szczepionka jest
równie¿ w tej chwili stosowana w
szczepieniach finansowanych przez
samorz¹dy na terenie powiatu strze-
leckiego. Szczepionka zosta³a zaku-
piona za granic¹ na specjalne zamó-
wienie, ale obecnie dostêpna jest rów-
nie¿ w aptekach.

W¹tpliwo�ci budzi przede
wszystkim do�æ du¿a, 2� lub 3�krot-
na, ró¿nica  ceny, co niektórym koja-
rzy siê z gorsz¹ jako�ci¹. Mimo ¿e
szczepionki te ró¿ni¹ pod wzglêdem
chemicznym, jednak ich aktywno�æ
biologiczna, czyli wytwarzania odpor-
no�ci przeciw meningokokom grupy
C, jest taka sama. Inny jest sposób ich
konfekcjonowania, co ma równie¿
wp³yw na cenê: szczepionka Neis Vac
C jest w postaci gotowej do szczepie-
nia, czyli w ampu³kostrzykawce, a
Meningitec to tylko szklana ampu³ka,
do której trzeba dodatkowo zakupiæ 2
strzykawki i 2 ig³y.

Szczepionka przeciwko meningo-
kokom grupy C jest dobrze tolerowa-
na. Jak przy ka¿dym szczepieniu mog¹
wyst¹piæ: zaczerwienienie skóry lub
obrzêk w miejscu wk³ucia b¹d� te¿
podwy¿szona temperatura. Reakcje na
szczepienie ustêpuj¹ po kilku dniach.
Dok³adniejsze informacje na temat
mo¿liwych dzia³añ niepo¿¹danych s¹
wymienione w ulotce, któr¹ ka¿dy pa-
cjent powinien otrzymaæ przy szcze-
pieniu.

Wiele osób obawia siê odleg³ych
w czasie skutków ubocznych. Jak na
razie, mimo ¿e szczepionki stosowa-
ne s¹  od  wielu lat na �wiecie, nic o

nich nie wiadomo. Znane s¹ natomiast
pozytywne skutki stosowania tych
szczepionek.

W Wielkiej Brytanii, gdzie w 1999
r. rozpoczêto ogólnokrajowy program
szczepieñ przeciwko meningokokom
grupy C u dzieci i dorastaj¹cej m³o-
dzie¿y, odnotowano spadek zachoro-
wañ o 80% i umieralno�ci o 90%. W
ramach kampanii przeprowadzonej z
inicjatywy pañstwa zaszczepiono
przeciwko meningokokom grupy C
ponad 12 milionów dzieci i m³odzie-
¿y.

Wykazano, ¿e szczepionka wy-
wo³uje d³ugo utrzymuj¹c¹ siê odpo-
wied� immunologiczn¹ i jest dobrze
tolerowana. Podobne efekty zaobser-
wowano po wprowadzeniu w 2002
roku szczepieñ w Holandii.

Szczepionki zapobiegaj¹ tylko
chorobie wywo³ywanej przez menin-
gokoki grupy C, które jednak wywo-
³uj¹ obecnie oko³o 50% zachorowañ,
z których oko³o 10 % koñczy siê
�mierci¹, a dalsze 20% pozostawia
trwa³e uszkodzenia, takie jak niedo-
s³yszenia, uszkodzenia uk³adu nerwo-
wego, ataki epileptyczne, utratê koñ-
czyn.

Szczepienie przeciwko meningo-
kokom nie s¹ szczepieniami obowi¹z-
kowymi, tylko zalecanymi. Ka¿dy
rodzic mo¿e dokonaæ wyboru, czy
zaryzykowaæ ciê¿k¹ chorobê czy za-
szczepiæ swoje dziecko i uchroniæ je
przed choroba i jej powa¿nymi na-
stêpstwami.  Najlepsz¹ por¹ do szcze-
pieñ jest jesieñ. Przeciwwskazaniem
jest  ostra infekcja wystêpuj¹ca wraz
z wysok¹ temperatur¹.

Pomimo szczepienia jednak  ro-
dzice powinni szczególnie obserwo-
waæ dzieci w czasie infekcji. Rodzice
dzieci gor¹czkuj¹cych, u których po-
jawi³a siê wysypka, powinni jak naj-
szybciej zg³aszaæ siê do lekarza. Wcze-
sne rozpoznanie zaka¿enia znacznie
zwiêksza szanse wyleczenia.

Katarzyna Kanoza
Pañstwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny
w Strzelcach Opolskich

Nasz zryw akcyjny
3300! W kwietniu szczepionki strac¹
wa¿no�æ. Je�li nie zostan¹ wykorzy-
stane -  gminy bêd¹ mog³y czuæ siê
podwójnie zawiedzione i poszkodo-
wane: nie tylko zafundowa³y je swo-
im m³odym mieszkañcom (z czego ci
nie skorzystali), ale i bêd¹ musia³y po-
nie�æ koszt utylizacji nie zu¿ytych
szczepionek. Aby tego unikn¹æ � w
gminie Strzelce Opolskie proponuje siê
nieodp³atne szczepienie przedszkola-
ków � ju¿ od 4 roku ¿ycia.

Dlaczego m³odzie¿ siê nie szcze-
pi? Mo¿na powiedzieæ, ¿e miêdzy
innymi� z powodu dziwnych prze-
konañ, o czym pisze Powiatowy In-
spektor Sanitarny w tek�cie zamiesz-
czonym ni¿ej.

mg.

Szczepionka dzia³a

MENINGOKOKI


