
     

 

 

                     Sprawozdanie  merytoryczne z działalności Stacji Opieki    

                CARITAS Diecezji Opolskiej   w Kolonowskiem 

 

 
W  Stacji Opieki CARITAS Diecezji Opolskiej w Kolonowskiem zatrudnionych jest sześć 

pielęgniarek  w pełnym wymiarze godzin ( od 1 kwietnia 2011r. pielęgniarki zatrudnione w 

Stacji Opieki Caritas w Ozimku zostały przeniesione do Stacji Opieki Caritas w 

Kolonowskiem). Pielęgniarki posiadają pełne kwalifikacje z zakresu pielęgniarstwa 

środowiskowo-rodzinnego oraz opieki paliatywnej i propedeutyki medycyny paliatywnej. 

Ponadto pielęgniarki na bieżąco korzystają z różnego rodzaju  szkoleń , dzięki którym 

wykazują  w praktyce znajomość najnowocześniejszych technik pielęgnacyjnych. Pielęgniarki 

świadczą usługi  pielęgnacyjno- zabiegowe w środowisku zamieszkania pacjenta na terenie 

Miasta i Gminy Kolonowskie oraz na terenie Miasta i Gminy Ozimek. Każda pielęgniarka ma 

do dyspozycji samochód służbowy, dzięki któremu może dotrzeć do najbardziej odległych 

miejscowości Gmin .  

 

 

Stacja Opieki CARITAS wykonuje usługi z zakresu : 
 

• Promocji i profilaktyki zdrowia  : rozpoznawanie , ocena  i zapobieganie 

zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych , prowadzenie edukacji zdrowotnej, 

prowadzenie poradnictwa  w zakresie zdrowego stylu życia, realizacja programów 

promocji i profilaktyki chorób , organizacja grup wsparcia oraz prowadzenie działań 

profilaktycznych u podopiecznych z grup ryzyka zawodowego. 

• Świadczeń diagnostycznych: przeprowadzanie wywiadów środowiskowych , 

wykonywanie  pomiarów RR, poziomu glukozy i innych, ocena stanu ogólnego 

podopiecznego , ocena i monitorowanie bólu w opiece paliatywnej. 

• Świadczeń pielęgnacyjnych: realizacja opieki pielęgnacyjnej u pacjentów w 

różnych fazach życia i choroby  zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i 

współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej, wykonywanie zabiegów 

pielęgnacyjnych , przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i 

niepełnosprawności. 

 

 



 

 

• Świadczeń leczniczych: ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych , dobór 

technik karmienia w zależności od stanu pacjenta, cewnikowanie pacjenta , 

wykonywanie  wlewów  dożylnych, wlewów kroplowych, podawanie leków różnymi 

drogami i technikami, wykonywanie zleceń lekarskich, zakładanie opatrunków, 

kompresów na rany, odleżyny, odparzenia, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno- 

leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących , wykonywanie 

inhalacji, doraźne podawanie tlenu, zdejmowanie szwów, stawianie baniek lekarskich, 

udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia . 

• Świadczeń usprawniających : koordynacja i współdziałanie w rehabilitacji 

przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu 

chorobowego, usprawnienie ruchowe, drenaż złożeniowy, prowadzenie gimnastyki 

oddechowej, ćwiczenia ogólnousprawniające. 

• Świadczeń wykonywanych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej: 

opieka specjalistyczna , główne pielęgnacyjna osób przewlekle i obłożnie chorych 

• Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno- pielęgnacyjnego , min,: łóżkami 

zwykłymi i elektrycznymi, wózkami inwalidzkimi, wózkami toaletowymi, 

balkonikami, rowerkami rehabilitacyjnymi, rotorami, kulami pachowymi i 

łokciowymi , materacami p/ odleżynowymi, ssakiem elektrycznym , inhalatorami 

itp.W/w sprzęt w razie potrzeby jest wypożyczany pacjentom  do domu . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Działalność Stacji Opieki CARITAS Diecezji Opolskiej w Kolonowskiem od 

stycznia do grudnia 2014r. 

 

W Stacji Opieki CARITAS w Kolonowskiem , zatrudnionych jest sześć pielęgniarek 

środowiskowo - rodzinnych na pełnym etacie: 

p. Beata Ściupider– która pełni dodatkowo funkcję kierowniczki  

p. Iwona Wieczorek 

p. Łucja Czupała 

p. Teresa Kałamarz 

p. Celina Nieświec 

p. Urszula Korszla 

 
GMINA KOLONOWSKIE 
 
Od stycznia  do grudnia 2014r.  w Stacji Opieki Caritas w Kolonowskiem   zostało przyjętych 56 

nowych pacjentów ogólnie wraz ze stałymi pacjentami z lat ubiegłych  obsłużono 150 pacjentów                               

( w tym 12 pacjentów w ramach opieki pielęgniarskiej długoterminowej) .                                                    

Na koniec m-ca grudnia 2014r.  pozostało 77 pacjentów (12 pacjentów zmarło, 61 pacjentów 

wypisano). Pielęgniarki wykonały 4733 wizyt u pacjentów w domu a 29 pacjentów skorzystało z 

porad w samej placówce.  Z wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjno- rehabilitacyjnego w 2014r. 

skorzystało 59  pacjentów .  

 

GMINA OZIMEK 

Od stycznia  do grudnia 2014r.  w Stacji Opieki Caritas w Kolonowskiem   zostało przyjętych 562 

nowych pacjentów ogólnie wraz ze stałymi pacjentami z lat ubiegłych  obsłużono 751 pacjentów.                                             

( w tym 12 pacjentów w ramach opieki pielęgniarskiej długoterminowej) Na koniec m-ca grudnia 

2014r.  pozostało 168 pacjentów (59 pacjentów zmarło, 524 pacjentów wypisano). Pielęgniarki 

wykonały 10 661 wizyty u pacjentów w domu. Z wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjno- 

rehabilitacyjnego w 2014r. korzystało 35 pacjentów .  

 

 

Każda pielęgniarka ma do dyspozycji samochód służbowy, dzięki któremu może dotrzeć do 

najbardziej odległych miejscowości Gmin.  Sprawując opiekę pielęgniarską na terenie Miasta i Gminy 

Kolonowskie i na terenie Miasta i Gminy Ozimek pielęgniarki przemierzyły w 2014r.  76858 km . 

Pielęgniarki w ramach wizyt pielęgniarskich wykonywały czynności z zakresu pielęgniarstwa 

środowiskowo –rodzinnego i opieki długoterminowej  do limitu w ramach kontraktu  z Opolskim 

Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz poza limitem w ramach dotacji z Urzędami Gmin.  

 

 



Działalność Gabinetu Rehabilitacyjnego CARITAS Diecezji      

          Opolskiej  w Kolonowskiem od stycznia do grudnia 2014r. 

 

W Gabinecie Rehabilitacyjnym CARITAS w Kolonowskiem  zatrudnione są dwie rehabilitantki na 

pełnym etacie: 

 - mgr fizjoterapii Brygida Czaja 

 - mgr fizjoterapii  Anna Skorek ( do sierpnia 2014r)  

+ dwóch stażystów z UP Strzelce Opolskie  

 

Od stycznia do grudnia 2014r. w Gabinecie Rehabilitacyjnym CARITAS w Kolonowskiem zostało 

przyjętych : 

- z Gminy Kolonowskie 1101 pacjentów, którzy odbyli łącznie 7527 wizyt w gabinecie 

rehabilitacyjnym. 35 wizyt wykonali rehabilitanci w domu chorego. 

- z Gminy Ozimek 571 pacjentów, którzy odbyli łącznie 4442 wizyty w gabinecie rehabilitacyjnym. 5 

wizyt wykonali rehabilitanci w domu chorego.    

 

Gabinet Rehabilitacyjny wyposażony jest w następującą aparaturę: 

- DIATRONIK DT-7B-  to prądy diadynamiczne - stosowane przy chorobach 

zwyrodnieniowych mięśni i stawów, działa p/ bólowo i p/ zapalnie oraz  prądy RS- to inaczej 

elektrostymulacja- pobudza mięśnie . Zabiegi stosowane przeważnie przy zmianach 

reumatycznych.  

- SYS – STIM 226- to prądy Tens i prądy interferencyjne- działa p/ bólowo i p/ zapalnie. 

- PULSATRONIK ST-50- to elektrostymulacja i tonoliza, wspomaga pracę mięśni; 

galwanizacja  miejscowa, jonoforeza -  działa p/ bólowo i p / zapalnie. Zabiegi stosowane 

zwłaszcza przy schorzeniach  neurologicznych . 

- SONIKATOR  730- to ultradźwięki – działa p/ bólowo i p/ zapalnie; można wykonać 

również mikromasaż tkanek.  

- LAMP Ę SOLUX- stosowana przy odmrożeniach , oparzeniach ; zmniejsza obrzęk i wysięki , 

działa p/ zapalnie. 

       -     MIXING 2- to prąd stały  czyli jonoforeza, prądy diadynamiczne, prądy Tensa , działają  

             p/ bólowo i p/ zapalnie oraz elektrostymulacja, działa pobudzająco na pracę mięśni.                                     

- MAGNETRONIK- działa biostymulująco , p/ zapalnie; stosowany gównie przy 

zwyrodnieniach i schorzeniach neurologicznych. 

- URZĄDZENIE DO TERAPII UCISKOWEJ- PRESUS MINI - to  masaż limfatyczny , 

działa p/ obrzękowo , stosowany gównie po operacjach , po amputacjach piersi, ma również 

zastosowanie w przypadku przeciwwskazań do masażu suchego. 

- Oraz osprzęt do zabiegów z zakresu kinezyterapii  

          - aparat do masażu sekwencyjnego pneumatycznego Boa Max 2- to  masaż limfatyczny ,   

            działa p/ obrzękowo , stosowany gównie po operacjach , po amputacjach piersi. 

     -      lampę do terapii światłem spolaryzowanym Biotron 2- działa p/ zapalnie , p/ bólowo;   

             stosowana przy schorzeniach zwyrodnieniowych  

     -      uniwersalny aparat do elektroterapii Multitronic MT- 3- urządzenie wielofunkcyjne, działa     

             p/ bólowo, p/ zapalnie 

-   Terapus- aparat do laseroterapii- działa regenerująco, p/ zapalnie i p/ bólowo;     

     stosowany gównie przy zmianach neurologicznych. 


