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S T R Z E L E C K I

Uff, jak gor¹co,
czyli jak chroniæ siê przed upa³em

Mniej kasy dla s³u¿by zdrowia
dok. ze str. 1

Zbyt intensywny wysi³ek w cza-

sie gor¹cego dnia, spêdzanie zbyt d³u-

giego czasu na s³oñcu albo zbyt d³ugie przebywanie w przegrzanym
miejscu mo¿e spowodowaæ uraz termiczny. Aby móc skutecznie zapo-

biegaæ podobnym przypadkom, poznaj objawy i b¹d gotów do udziele-

nia pierwszej pomocy w takich przy-

padkach. Uraz termiczny mo¿e przybraæ postaæ oparzenia s³onecznego lub

wn¹trz pomieszczeñ, stosuj¹c ¿aluzje w drzwiach i oknach.
*

Rozwa¿ stosowanie zewnêtrz-

nych okiennic przez ca³y rok. Ze-

wnêtrzne okiennice latem nie dopusz-

czaj¹ ciep³a do wnêtrza domu, nato-

miast utrzymuj¹ ciep³o w domu zim¹.

Sprawd przewody urz¹dzeñ klima-

tyzacyjnych, czy s¹ w³aciwie izolowane i szczelne.

maj¹ce problemy z utrzymaniem p³y-

nów, powinny skontaktowaæ siê z lekarzem przed zwiêkszonym przyjmowaniem p³ynów.

*

alkoholowe zdaj¹ siê zaspokajaæ

pragnienie, to zazwyczaj powoduj¹

dalsze odwodnienie organizmu.

* Ubieraj siê w luno dopasowane

rzeczy, zakrywaj¹ce mo¿liwie naj-

przegrzania.

wiêksz¹ powierzchniê skóry. Lek-

Objawami oparzenia s³onecz-

ka, o jasnych kolorach odzie¿ odbi-

nego s¹: zaczerwienienie i bolesnoæ

ja ciep³o i promieniowanie s³oñca

skóry, mo¿liwe swêdzenie, gor¹czka,

oraz pomaga utrzymaæ normaln¹

ból g³owy.

temperaturê cia³a.

Pierwsza pomoc: we ch³odny

Dyrektor Departamentu Zdrowia w Urzêdzie Marsza³kowskim Roman Kolek

Sytuacja jest napiêta do granic

mo¿liwoci. Przynajmniej na Opolsz-

O³awie, a do dolnol¹skiego oddzia³u

NFZ. O ile mo¿na przyj¹æ, ¿e takie

czynie, ale te¿ w innych wojewódz-

przypadki s¹ sporadyczne, to jednak
taki sposób liczenia oznacza, ¿e te

regiony, które nie maj¹ w³asnych szpi-

gnienie, nudnoci i wymioty, kurcze
miêni (zw³aszcza nóg i brzucha),
utrata przytomnoci.

cze nie wesz³o w ¿ycie, ale nied³ugo

leczenia swoich mieszkañców. Ogra-

dowan¹ osobê w ch³odnym miejscu

zacznie obowi¹zywaæ. A gdy tak siê

(nogi unie na wysokoci 20-30 cm).

stanie  Opolszczyzna na przysz³y

nicza to w znaczny sposób dostêp

do leczenia wysoko specjalistyczne-

rok otrzyma o 30 mln z³ mniej ni¿

go, bo np. zamiast 1700 skierowañ

tkaniny jako ok³adu do obni¿enia tem-

z a k ³ a d a n o w p r z y g o t o wy wa n y m

do sanatoriów, opolski oddzia³ NFZ

peratury cia³a. Podawaj do picia wodê

osób do uzdrowisk.

pi¹ nudnoci, odstaw wodê. Jeli wy-

miesiêcy planie finansowym na 2006

staæ bêdzie tylko na wys³anie 1000

Pierwsza pomoc: po³ó¿ poszko-

Poluzuj ubranie. U¿yj zimnej mokrej

z sol¹, ma³ymi ³ykami. Jeli wyst¹-

Przeciwko temu zaprotestowa³a

st¹pi¹ wymioty, szukaj natychmia-

Niejedyne to województwo, któ-

ju¿ Rada Opolskiego Oddzia³u Woje-

re ma dostaæ mniej pieniêdzy ni¿ siê

wódzkiego NFZ, która w swoim sta-

padku utraty przytomnoci przy wy-

spodziewano. Kilka ju¿ protestuje.

nowisku wskazuje, ¿e takie rozwi¹-

rok.

zania przyczyni¹ siê do degradacji

A o co tak dok³adnie chodzi?

lokalnej ochrony zdrowia i wyd³u¿e-

O ci¹g³e zmiany. Zarówno w ko-

nia czasu oczekiwania na pomoc me-

dyczn¹. Podobne stanowisko zaj¹³

lejnych nowelizacjach ustawy o

Sejmik Województwa Opolskiego.

wiadczeniach zdrowotnych, jak i ci¹-

Zaprotestowali tak¿e zwi¹zkowcy ze

gle zmieniaj¹cych siê przepisach wy-

s³u¿by zdrowia.

konawczych. O to, ¿e przy takim

1 sierpnia na podobnych pozy-

tempie zmian, robienie jakichkolwiek

cjach stanêli równie¿ wszyscy zapro-

planów jest zajêciem karko³omnym.

szeni przez starostê Swaczynê na

Ma³o potrzebnym. I tak za chwilê

kolejn¹ debatê o s³u¿bie zdrowia 

siê trzeba je bêdzie zmieniaæ. To w³a-

starostowie Opolszczyzny i gocie -

nie wspomniane wczeniej rozpo-

reprezentuj¹cy wojewodê, Urz¹d

rz¹dzenie Ministra Zdrowia wywo-

Marsza³kowski, prezydenta Opola i

³a³o tak¹ burzê, choæ jeszcze 22

Zwi¹zek Pielêgniarek i Po³o¿nych 

czerwca  jak stwierdzi³ Roman Ko-

do samoczynnego ch³odzenia siê.

U¿yj rodków ochrony przed pro-

Objawy przegrzania s¹ nastêpu-

mieniami s³onecznymi o wysokim

j¹ce: os³abienie, zawroty g³owy, pra-

toriów  a Opolszczyzna takich nie

przez opolski oddzia³ NFZ od trzech

nia. Opalenizna spowalnia zdolnoæ

staj z pomocy medycznej.

NFZ, ujêtego w rozporz¹dzeniu Mi-

bêd¹ ponosiæ wiêksze koszty

* Unikaj zbytniego nas³onecznie-

na skórze wyst¹pi¹ pêcherze, zrób

tali klinicznych, ani w³asnych sanama -

przed nadmiernym nagrzaniem.

suchy, sterylny opatrunek i skorzy-

dzy centralê i oddzia³y wojewódzkie
nistra Zdrowia, które wprawdzie jesz-

tecznie bêd¹ chroniæ twarz i g³owê

olejki (kremy). Miejsca oparzone po-

lewaj du¿¹ iloci¹ zimnej wody. Jeli

twach. Wszystko za spraw¹ nowego

sposobu podzia³u rodków pomiê-

* No okrycia g³owy, które sku-

prysznic, u¿yj myd³a, aby usun¹æ

prezentuje zebranym stanowisko Rady Oddzia³u Opolskiego NFZ

stowej pomocy medycznej. W przyczuwalnym oddechu i têtnie, u³ó¿ poszkodowanego na boku.

B¹d przygotowany na wyst¹-

pienie gwa³townego ocieplenia !
*

Utrzymuj ch³odne powietrze we-

Ogranicz spo¿ycie napojów al-

koholowych. Mimo ¿e piwo i napoje

*

Oszczêdzaj elektrycznoæ. W

okresie du¿ych upa³ów ludzie maj¹

sk³onnoci do znacznie wiêkszego zu-

¿ycia energii elektrycznej na potrze-

by urz¹dzeñ klimatyzacyjnych, co
prowadzi do niedoboru mocy lub

przerw w dop³ywie pr¹du.

*

Przebywaj wewn¹trz pomiesz-

czeñ tak d³ugo, jak to mo¿liwe. Jeli
jest brak klimatyzacji, przebywaj na
najni¿szym poziomie budynku, poza
zasiêgiem wiat³a s³onecznego.

*

Spo¿ywaj zbilansowane, lekkie

*

Regularnie pij du¿e iloci wody.

posi³ki.

Osoby cierpi¹ce na epilepsjê oraz

schorzenia serca, nerek lub w¹troby,
bêd¹ce na niskowodnej diecie oraz

*

wspó³czynniku skutecznoci.

Unikaj skrajnych zmian tempe-

ratury. Zwolnij tryb ¿ycia. Zredukuj,
wykrel lub przeorganizuj wyczer-

puj¹ce zajêcia. Osoby wysokiego ryzyka powinny przebywaæ w ch³od-

nych miejscach. Stosuj tabletki sol-

ne, ale tylko wtedy, jeli zosta³y
zalecone przez lekarza.

*

Pamiêtaj, ¿e podczas upa³ów

wystêpuje zwiêkszone zagro¿enie

przeciwpo¿arowe - przebywaj¹c w

lesie, na podsuszonych ³¹kach, cierniskach, zachowaj szczególn¹ ostro¿noæ i staraj siê nie zaprószyæ ognia.

ród³o:
Zasady postêpowania i zachowania siê obywateli na wypadek ró¿nych zagro¿eñ

CO DALEJ Z AZBESTEM
Co co dawniej by³o rewelacyjnym materia³em do krycia dachów, ocieplania

budynków itd. jest teraz nasz¹ zmor¹. Mowa tu o azbecie. W celu wyelimino-

wania produkcji, stosowania

oraz obrotu wyrobami zawieraj¹cymi azbest

Rada Ministrów RP w dniu 14 maja 2002r., przyjê³a Program usuwania
azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest .

Ka¿dy w³aciciel lub zarz¹dca obiektu budowlanego zobowi¹zany jest do
przeprowadzenia

kontroli swoich

budynków i sporz¹dzenia oceny stanu bezpiecznego u¿ytkowania wy-

Region Opolski. Ustalone wspólne

lek, dyrektor Departamentu Zdrowia

robów zawieraj¹cych azbest*, powi-

Stanowisko skierowane zostanie na

Urzêdu

rêce Ministra Zdrowia.

nien to uczyniæ do koñca 2005r. na

Marsza³kowskiego



wszystko wygl¹da³o bardzo optymistycznie. Dzi ju¿ tak nie wygl¹da.

odpowiednich formularzach. Jeden
egzemplarz oceny nale¿y przekazaæ

Stanowisko mo¿e nie wystarczyæ

do Powiatowego Inspektora Nadzo-

W³anie dlatego z inicjatywy starosty Józefa Swaczyny w Strzelcach

Ju¿ w czasie spotkania sugero-

Opolskich spotkali siê wszyscy

wano jednak, ¿e to mo¿e nie wystar-

cz³onkowie Konwentu Starostów

czyæ.

Województwa Opolskiego. I wszyscy zaprotestowali.
Co wywo³a³o takie wzburzenie?
Pomijaj¹c ju¿ zmianê zasad ksiê-

gowania kosztów, co tak naprawdê

Ostro

wypominano,

ciciel, u¿ytkownik wieczysty lub
zarz¹dca nieruchomoci obowi¹zany

Opolszczyzna to poligon dowiad-

jest zg³osiæ prace polegaj¹ce na za-

czalny dla warszawiaków. ¯e ca³e
oszczêdnoci i wyniki restruktury-

bezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów

zacji powiatowych placówek s³u¿by

zawieraj¹cych azbest do Wydzia³u

zdrowia w naszym regionie bior¹ w

Architektoniczno-Budowlanego w

³eb. ¯e Opolszczyzna nie mo¿e siê

Starostwie. Osoby fizyczne niebêd¹-

godziæ ju¿ na dalsz¹ degradacjê. Stanowczo wyrazi³ to starosta Majka:

niewiele, przede wszystkim to, ¿e w

Nysa mówi doæ! Do tego doæ

proponowanych przez Ministerstwo

do³¹czyli na tym spotkaniu wszyscy

Zdrowia kryteriach podzia³u pieniê-

obecni.

ce przedsiêbiorcami przedk³adaj¹ informacjê o rodzaju, iloci i miejscach
wystêpowania azbestu w formie
uproszczonej odpowiedniemu

cje o bardziej spektakularnych rod-

wysokoci 1,7. Oznacza on, ¿e za

kach nacisku: wspólnym wyjedzie i
demonstracji w Warszawie, protecie

Niektóre gminy maj¹ w planie
b¹d ju¿ podjê³y uchwa³y o refundaTak wygl¹da schemat zarz¹dzania programem

Opolszczyzny w innym wojewódz-

ze strzykawkami na ulicach stolicy, a

twie trzeba bêdzie zap³aciæ 1,7 raza

nawet... g³odówce, co zasugerowa³ ju¿

wiêcej ni¿ gdyby leczony by³ w ob-

po spotkaniu dyrektor strzeleckiego

Realizacja Rezolucji Sejmu RP w spra-

komu zdarzy siê trafiæ na stó³ ope-

sprawê nale¿y tak nag³oniæ w ogól-

racyjny w O³awie z powodu koniecz-

nopolskich mediach, by niekorzyst-

spodarki, jak i ustawy o zakazie sto-

rêbie naszego regionu. A wiêc jeli np.

noci usuniêcia wyrostka robaczko-

szpitala Marian Kreis. Uwa¿a on, ¿e

ne rozwi¹zania zosta³y zmienione.-

wego, to za ten zabieg kosztuj¹cy w

Jeli siê tak nie stanie, dla naszego

Opolu i O³awie 1.000 z³, trzeba za-

szpitala oznaczaæ to bêdzie ponown¹

p³aciæ bêdzie 1.700 z³. Tyle, ¿e 700
z³ z tej kwoty trafi nie do szpitala w

restrukturyzacjê  powiedzia³.

Marta Górka

bur-

mistrzowi lub wójtowi.

Przy tym pada³y te¿ propozy-

tzw. wspó³czynnik migracyjny w
leczenie ubezpieczonego mieszkañca

skich przy ul. Gogoliñskiej 2). W³a-

¿e

osobom niewtajemniczonym mówi

dzy pomiêdzy oddzia³y NFZ ujêto

ru Budowlanego (w Strzelcach Opol-

wie programu wycofania azbestu z go-

sowania wyrobów zawieraj¹cych
azbest wraz z aktami wykonawczymi, z uwagi na skalê problemu i jego
ogólnokrajowy zasiêg wymaga opracowania d³ugofalowego programu usu-

cji dla osób fizycznych kosztów poniesionych przy usuwaniu azbestu.
Bardzo wa¿nym przy usuwaniu

wania tych wyrobów z terytorium

azbestu jest sposób prowadzenia

Polski. Jako docelowy przyjêto 30-

przy nim wszelkich prac. Aby nie

letni okres realizacji tego programu.

naraziæ siê na przykre dolegliwoci,

Przede wszystkim nale¿y utworzyæ

które mo¿e spowodowaæ ta substan-

bazê danych o lokalizacji, iloci i sta-

cja. Lepiej zleciæ te prace specjali-

nie istniej¹cych wyrobów zawieraj¹-

stycznej firmie. Wykaz firm znajdu-

cych azbest, przewidzianych do usu-

je siê w ka¿dej gminie w Gminnych

niêcia jako odpad niebezpieczny.

planach gospodarki odpadami.
JK.

