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
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
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Skuteczne badania

Padziernik miesi¹cem profilaktyki raka piersi

PAMIÊTAJ
O PROFILAKTYCE !

Rak piersi jest najczêstszym nowotworem wystêpuj¹cym u kobiet.
Ka¿dego roku atakuje 12 ty. Polek,
50% kobiet, u których zosta³ on zdiagnozowany umiera. Rozwija siê przewa¿nie oko³o 50 roku ¿ycia, a czêstoæ zachorowañ wzrasta wraz z
wiekiem. Zdarza siê jednak i u kobiet
m³odych.
Do grupy podwy¿szonego ryzyka zalicza siê przede wszystkim kobiety, których najbli¿sze krewne
(matka, babcie, siostry, córki ) zachorowa³y na raka piersi. Pod sta³¹
kontrol¹ lekarza powinny byæ tak¿e
panie, u których ujawni³y siê inne
rodzaje nowotworów. Podwy¿szone
ryzyko wi¹¿e siê równie¿ z wiekiem
(po 50 roku ¿ycia ), oty³oci¹, stosowaniem wysokot³uszczowej diety, nadu¿ywaniem alkoholu, paleniem tytoniu, a nawet stresem. Do
innych czynników, mog¹cych zwiêkszaæ zagro¿enie wyst¹pienia raka piersi nale¿y wczesny wiek pierwszej
miesi¹czki, póny wiek menopauzy, póny wiek pierwszej ci¹¿y ( po
35 roku ¿ycia ) lub jej brak, a tak¿e
brak lub krótki okres karmienia
piersi¹.
Musimy pamiêtaæ, ¿e rak piersi
jest w bardzo du¿ym procencie uleczalny, warunkiem jest rozpoznanie
choroby we wczesnym stadium, a
wówczas mamy nawet 90% szans na
powrót do zdrowia. W du¿ej mierze
zale¿ to jednak od nas samych. Ka¿da
kobieta powinna natychmiast zg³osiæ
siê do lekarza, gdy zaobserwuje objawy nasuwaj¹ce podejrzenie nowotworu. Nale¿¹ do nich:
- zmiany w kszta³cie piersi lub ich
po³o¿eniu, np. uniesienie piersi ku
górze,
- zmarszczenie, wci¹gniêcie lub
zmiana koloru skóry piersi,
- wci¹gniêcie, zaczerwienienie lub
owrzodzenie brodawki sutkowej,
a tak¿e pomarañczowe jej zabarwienie,
- wydzielina z brodawki sutkowej
 surowicza lub zabarwiona krwi¹,
- guzek lub stwardnienie w piersi,
które ró¿ni siê konsystencj¹ od
otoczenia,
- powiêkszenie wêz³ów ch³onnych
pod pach¹.

Oczywicie nie ka¿dy guzek, stwardnienie lub zmiany skóry s¹ rakiem,
zawsze jednak wymagaj¹ badania lekarskiego. Czasami s¹ to stany zapalne lub nowotwory ³agodne, których
leczenie zapobiega przekszta³caniu siê
w nowotwory z³oliwe.
W celu zaobserwowania wszelkich zmian chorobowych, mog¹cych
pojawiæ siê w obrêbie piersi niezbêdne jest prowadzenie systematycznej
samokontroli piersi. Samobadanie
piersi nale¿y wykonywaæ, pocz¹wszy od 20 roku ¿ycia, raz w miesi¹cu, najlepiej miêdzy 7 a 10 dniem
cyklu, liczonym od 1-go dnia miesi¹czki. Kobiety, które przesz³y
okres przekwitania lub s¹ w ci¹¿y
powinny wykonywaæ badanie w te
same dni ka¿dego miesi¹ca. Ponadto
raz w roku nale¿y zg³osiæ siê na
badanie piersi do lekarza, nawet,
gdy nie wystêpuj¹ ¿adne niepokoj¹ce
zmiany. Pamiêtajmy równie¿, ¿e niezbêdne we wczesnej diagnostyce jest
wykonanie mammografii oraz USG
piersi. Mammografiê nale¿y wykonaæ przynajmniej raz w wieku 35  39
lat, co dwa lata powtarzaæ j¹ w wieku
40  49 lat i co roku powy¿ej 50 roku
¿ycia. USG piersi warto zrobiæ po
ukoñczeniu 20 roku ¿ycia.
Kobietom powiatu strzeleckiego
przypominamy o badaniach profilaktycznych:
* mammografiê mo¿na wykonaæ
w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach
Op.
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 1200  1700. Wymagana jest
wczeniejsza rejestracja - nr tel. 077
461 32 91.
Dla kobiet od 50 do 69 roku ¿ycia
badania wykonywane s¹ bezp³atnie.
* cytologiê mo¿na wykonaæ na oddziale ginekologiczno  po³o¿niczym
w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach
Op. w rody i pi¹tki w godzinach 1300
 1430. Na badania cytologiczne nie
trzeba siê rejestrowaæ, nale¿y mieæ ze
sob¹ ksi¹¿eczkê us³ug medycznych.
Dla kobiet od 25 do 59 roku ¿ycia
badania wykonywane s¹ bezp³atnie.

Zaka¿eniu siê przez cz³owieka
mo¿na zapobiegaæ, poddaj¹c miêso
czy wêdliny obróbce termicznej: gotowaniu czy pieczeniu. Zreszt¹ ca³e
miêso przeznaczone do sprzeda¿y lub
dalszej przeróbki na wyroby jest badane, ale to nie oznacza, ¿e nie mo¿na
zachorowaæ. Wystarczy kupiæ wieprzowinê lub dziczyznê gdzie, gdzie
nie mo¿emy byæ stuprocentowo pewni, ¿e zosta³o przebadane i... nieszczêcie gotowe. W³onica jest niezwykle
gron¹ chorob¹, ale na terenie naszego powiatu w ci¹gu ostatnich 10 lat
nie stwierdzono ani jednego zachorowania!
W sierpniu podczas badañ w jednej rzeni na terenie powiatu strzeleckiego stwierdzono obecnoci w³oni w miêsie wieprzowym. W dodatku by³ to gatunek paso¿yta, który
czêciej ni¿ u zwierz¹t hodowlanych
spotykany jest u zwierz¹t ¿yj¹cych

to choroba odzwierzêca, która rozwija siê po zjedzeniu surowego lub niedogotowanego miêsa zaka¿onych zwierz¹t, g³ównie wiñ lub dzików. U cz³owieka paso¿yty zagnie¿d¿aj¹ siê w jelicie, tam dojrzewaj¹ i rodz¹ larwy,
które nastêpnie przechodz¹ do krwi i wraz z ni¹ dostaj¹ siê do wszystkich
narz¹dów, ale przede wszystkim osiadaj¹ w miêniach, powoduj¹c miejscowy odczyn zapalny i ból. Pocz¹tek zaka¿enia jest na ogó³ bezobjawowy, ale
u niektórych osób wystêpuj¹ bóle brzucha i biegunka. Rzadko pojawiaj¹ siê
nudnoci i wymioty.
Objawy s¹ pocz¹tkowo takie jak podczas grypy: wysoka temperatura i
rozleg³e bóle w ca³ym organizmie, dlatego trudno rozpoznaæ, ¿e jest to
spowodowane w³onic¹. W³osieñ spiralny jest bardzo niebezpieczny, gdy¿
mo¿e doprowadziæ nawet do zgonu swojego nosiciela.

Do¿ynki w ¯êdowicach

Ostatniego dnia wrzenia i pierwszego padziernika bawiono siê w ¯êdowicach na dozynkach gminy Zawadzkie.

Patrycja P³oszaj
PSSE w Strzelcach Opolskich

UWAGA KONKURS

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.: 775.

dziko. Oczywicie podjêto wówczas
wszystkie przewidziane w takich
przypadkach kroki.
Zaintrygowana sposobem, w jaki
dosz³o do zaka¿enia wini, domowego przecie¿ zwierzêcia, gatunkiem
Trychinella bongorii, pytam, jak
mog³o siê to staæ. Otó¿, jak wyjania
W. W³odara, wcale nie jest takie niezwyk³e i nieoczekiwane, jak mog³oby
siê wydawaæ. Paso¿yt móg³ trafiæ do
wini przez... mysz. Albo przy sporz¹dzaniu przez gospodarza w³asnej
paszy w niezbyt higienicznych warunkach, kiedy dosz³o do tego np., ¿e
podczas rutowania zaka¿ona mysz
zosta³a przemielona wraz ze zbo¿em,
albo winka sama zjad³a mysz po
wpadniêciu jej do koryta. Natomiast
do zaka¿enia myszy mog³o dojæ po
zjedzeniu przez ni¹ pad³ego, a chorego lisa. To nieistotne, wa¿ne, ¿e paso¿yt w miêsie zosta³ wykryty w porê.

W³onica

Powiatowy Rzecznik Konsumentów zaprasza uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu powiatu do wziêcia udzia³u w Powiatowym
Konkursie z zakresu praw konsumentów. Fina³ konkursu planowany
jest na dzieñ 26.10.2006 r. godz. 9.30. w siedzibie Starostwa Powiatowego Konkurs jest jednym z zadañ opracowanego przez Rzecznika
Powiatowego Programu Edukacji Konsumenckiej na lata 2005-2006.
Informacje na temat konkursu zosta³y przes³ane do szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu powiatu.
Codziennoæ uczy nas, ¿e warto znaæ i korzystaæ z przys³uguj¹cych
nam praw konsumenckich. M³odzi ludzie napotykaj¹ coraz wiêcej problemów kontaktach ze sprzedawcami czy us³ugodawcami coraz bardziej interesuj¹ siê jednak prawem konsumenckim i wiedz¹ jak korzystaæ z przys³uguj¹cych uprawnieñ. Dlatego niniejszy konkurs jest
szans¹ na sprawdzenie swoich teoretycznych i praktycznych umiejêtnoci w tym zakresie.

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 Ruchu Drogowego i Dróg Powiatowych
Tel. wew.: 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 714,
715, 716, 717, 718,719,720.
Wydzia³ Finansowy
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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.

