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Z
ak³ad zosta³ powo³any
uchwa³¹ Rady Powiatu w
1999 roku. Swoje podwoje

otworzy³ 1 marca 2000 roku. Pla-
cówka zajê³a budynek po  zlikwi-
dowanym szpitalu kolejowym imie-
nia Hieronima Krasonia i przez ca³y
okres swojej dzia³alnoœci dyrekcja
robi wszystko, by ten budynek do-
stosowywaæ do obowi¹zuj¹cych prze-
pisów prawa.

– Przez te 20 lat stale towa-
rzysz¹ nam jakieœ remonty i mo-
dernizacje. Placówka zyska³a bar-
dzo du¿o, je¿eli chodzi o poziom in-
frastruktury. W tej chwili spe³nia
zasadnicz¹ czêœæ wymagañ ustawo-
wych – mówi Ma³gorzata Stañczak,
dyrektor Zak³adu Pielêgnacyjno-
Opiekuñczego w Stalowej Woli.

Pielêgnacja i opieka
to podstawa

Osoby przebywaj¹ce w oœrodku
wymagaj¹ opieki specjalistycznej,
której nie jest w stanie zapewniæ
im najbli¿sza rodzina. W wiêkszo-
œci s¹ to pacjenci przewlekle, soma-
tycznie chorzy. Spoœród 54 pacjen-
tów dziœ przebywaj¹cych w zak³a-
dzie, tak naprawdê o w³asnych si-
³ach nie porusza siê nikt. Prze-
mieszczaj¹ siê tylko i wy³¹cznie
przy pomocy ca³ego personelu me-
dycznego. Samodzielnie nie s¹ w
stanie w zasadzie wykonywaæ ¿ad-
nych czynnoœci codziennych.

– Je¿eli chodzi o naszych pacjen-
tów, w wiêkszoœci s¹ to osoby w po-
desz³ym wieku, których charaktery-
zuje wielochorobowoœæ. Nasz staty-
styczny pacjent przychodzi do nas z
kilkoma jednostkami chorobowymi,
które bêd¹ mu towarzyszyæ do koñ-
ca ¿ycia. Mamy te¿ oczywiœcie pa-
cjentów o wiele m³odszych, bo z roku
na rok przybywa osób po wypadkach
komunikacyjnych, wymagaj¹cych
dalszej rekonwalescencji i uspraw-
niania. W trakcie tych 20 lat przy-
by³o nam te¿ osób ¿ywionych dojeli-
towo, co w roku 2000, by³o jeszcze
kategori¹ nieodnotowan¹. Czêœæ z
naszych pacjentów tak naprawdê
nigdy nie odzyska sprawnoœci na
tyle, ¿eby wróciæ do œrodowiska do-
mowego. Trzeba sobie szczerze po-
wiedzieæ, ¿e nasi pacjenci bardzo
czêsto trafiaj¹ do nas ju¿ u schy³ku
swojego ¿ycia i w stanach terminal-
nych. Oczywiœcie, zdarzaj¹ siê takie
przypadki, ¿e dziêki rehabilitacji pa-
cjentowi na tyle poprawi siê stan
zdrowia, ¿e oceniony w skali Bar-
thel, czyli w skali, któr¹ my mamy
obowi¹zek siê pos³ugiwaæ do oceny
sprawnoœci pacjenta, przekracza 40
punktów, co pozwala na wypisanie
pacjenta do domu i przekazanie go
rodzinie pod opiekê. S¹ to jednak
przypadki bardzo rzadkie. W sumie,
w skali roku wypisujemy 2–3 pa-
cjentów – mówi dyrektor zak³adu.

Pacjenci przebywaj¹cy na oddzia-
le korzystaj¹ z opieki: lekarskiej,
pielêgniarskiej, opiekunów medycz-
nych, rehabilitantów, logopedów i
terapii zajêciowej z psychologiem.
Personel medyczny sk³adaj¹cy siê
z 47 osób, codziennie wk³ada ogrom-
ny wysi³ek w utrzymanie pacjenta
w dobrej kondycji.

– Trzon naszych dzia³añ to
przede wszystkim pielêgnacja, któ-

ra jest bardzo wa¿ne dla pacjen-
tów, nie bêd¹cych w stanie wyko-
naæ nawet tych podstawowych czyn-
noœci higienicznych. Od tego wiêc
zaczyna siê nasz dzieñ, a póŸniej
dopiero wdra¿amy wszystkie dzia-
³ania usprawniaj¹ce. Robimy
wszystko, ¿eby na ka¿dej p³aszczyŸ-
nie ten pacjent maksymalnie wró-
ci³ do sprawnoœci lub te¿ w bardzo
wielu przypadkach walczymy o to,
¿eby stan pacjenta nie ulega³ po-
gorszeniu – t³umaczy Ma³gorzata
Stañczak.

W chwili obecnej w zak³adzie
przebywa 54 pacjentów, czyli
wszystkie dostêpne ³ó¿ka s¹ zajê-
te. Na przyjêcie do placówki czeka
kolejne 50 osób. Istnieje wiêc bar-
dzo pilna potrzeba albo rozbudowy
placówki, albo wybudowania nowe-
go obiektu o wiêkszej liczbie ³ó¿ek,
bo zapotrzebowanie ze strony œro-
dowiska roœnie z roku na rok.

– Przez te 20 lat udowodniliœmy,
¿e ten rodzaj us³ugi medycznej  jest
potrzebny nam wszystkim. Nawet
dziœ, ci którzy s¹ zdrowi, sprawni,
musz¹ liczyæ siê z tym, ¿e mo¿e
przyjœæ taka chwila, w której bêd¹
potrzebowaæ opieki d³ugotermino-
wej. My, jako pracownicy, ka¿dego
dnia staramy siê podnosiæ jakoœæ
zarówno naszej infrastruktury, jak
i naszej pracy. Uwa¿am jednak, ¿e
wszyscy, ca³a lokalna spo³ecznoœæ
powinna do³o¿yæ wszelkich starañ,
¿eby taka placówka po prostu siê
rozwija³a. Zachêcam, ¿ebyœmy spró-
bowali wybudowaæ nowe miejsca, bo
bêd¹ naprawdê nam potrzebne, tym
bardziej, ¿e jesteœmy ju¿ genetycz-
nie starzej¹cym siê spo³eczeñstwem
– mówi dyrektor placówki.

Na co dzieñ pacjenci zak³adu
wielokrotnie doœwiadczaj¹ hojno-
œci ze strony mieszkañców. Zarów-

no w³adze miasta, powiatu, jak i
ró¿nego rodzaju instytucje i firmy
wspieraj¹ infrastrukturalne oraz
funkcjonalne przedsiêwziêcia pla-
cówki. Równie¿ prywatni mieszkañ-
cy bardzo czêsto sk³adaj¹ darowi-
zny, zupe³nie czasami niczym nie-
uzasadnione. Dla przyk³adu, kilka
dni temu zakoñczy³a siê zbiórka
pieniêdzy prowadzona przez pra-
cowników Miejskiego Dom Kultu-
ry w Stalowej Woli, dziêki której
zakupionych zosta³o 160 komple-
tów poœcieli. – Poœciel jest bardzo
wa¿nym elementem, je¿eli chodzi
o tak¹ czêœæ doposa¿enia placów-
ki, poniewa¿ nasz pacjent przede
wszystkim przebywa w ³ó¿ku, i tej
poœcieli stale nam brakuje – do-
daje Ma³gorzata Stañczak.

Pracownicy zak³adu chêtnie do
wspó³pracy zapraszaj¹ równie¿
wolontariuszy.

– Naszym pacjentom potrzebna
jest troska, zainteresowanie ze stro-
ny innych ludzi. Uczniowie ze szkó³
przychodz¹ do nas z ró¿nymi pro-
gramami, wnosz¹c tym pewnego ro-
dzaju powiew radoœci. Pacjenci wte-
dy czuj¹ siê zauwa¿eni, s¹ szczê-
œliwi, ¿e ktoœ o nich pamiêta, i ¿e
choæ przez chwilê mog¹ nie myœleæ
o swoim cierpieniu. Dlatego zapra-
szamy wszystkich ludzi dobrej woli,
którzy w jakikolwiek sposób chc¹
wspomóc naszych podopiecznych –
mówi dyrektor.

Warunki przyjêcia do ZPO

Skierowanie do Zak³adu Pielê-
gnacyjno-Opiekuñczego jest wypi-
sywane dla osoby, która wymaga,
ze wzglêdu na stan zdrowia, ca³o-
dobowych œwiadczeñ opiekuñczych,
pielêgnacyjnych i rehabilitacyjnych
oraz kontynuacji leczenia, a która
nie potrzebuje hospitalizacji na

Jubileusz pielêgnowania troski i szacunku
Zak³ad Pielêgnacyjno-
Opiekuñczy w Stalowej Woli
obchodzi w tym roku 20-lecie
swojej dzia³alnoœci. Przez ten
czas pomóg³ setkom osób
starszych i schorowanych,
poprawiaj¹c jakoœæ ich ¿ycia.

oddziale szpitalnym. W ocenie ska-
li poziomu samodzielnoœci, zwan¹
„skal¹ Barthel”, pacjent taki otrzy-
muje 40 punktów lub mniej.  Przed
przyjêciem pacjenta do ZPO, oce-
ny takiej dokonuje lekarz i pielê-
gniarka ubezpieczenia zdrowotne-
go, natomiast w dniu przyjêcia oso-
by chorej do zak³adu, na koniec
ka¿dego miesi¹ca lub w przypad-
ku zmiany stanu zdrowia – lekarz
i pielêgniarka danego zak³adu
opiekuñczego za pomoc¹ karty oce-
ny.

Z wnioskiem o wydanie skiero-
wania do placówki wystêpuje siê do
lekarza, który w danym momencie
sprawuje opiekê nad pacjentem.
Mo¿e byæ to lekarz POZ lub lekarz,
który w danej chwili opiekuje siê
pacjentem w szpitalu.

Niezbêdne dokumenty s¹ do
pobrania na stronie internetowej
zak³adu www.zpostalowawo-
la.bip.gov.pl. Komplet dokumen-
tów do wype³nienia mo¿na równie¿
uzyskaæ w placówce, która w Sta-
lowej Woli znajduje siê przy ulicy
D¹browskiego 5. Pracownicy Izby
Przyjêæ w godzinach od 7.00 do
14.35, bardzo chêtnie udzielaj¹
wyczerpuj¹cych informacji na te-

mat wype³nienia niezbêdnych do-
kumentów. Informacji mo¿na rów-
nie¿ uzyskaæ pod numerem tele-
fonu 15 844 86 15.

Podstawowym Ÿród³em finanso-
wania placówki jest kontrakt z
Narodowym Funduszem Zdrowia.
Natomiast na poczet zakwaterowa-
nia i wy¿ywienia, pacjent przeka-
zuje placówce 70 proc. swojego ak-
tualnego uposa¿enia (emerytury,
renty czy renty socjalnej).

Trzeba pamiêtaæ, ¿e ZPO to nie
to samo co Dom Pomocy Spo³ecz-
nej. Zak³ad opiekuñczy jest prze-
znaczony dla osób wymagaj¹cych
nadzoru specjalistycznego, maj¹-
cych okreœlone problemy zdrowot-
ne oraz istotne niedobory w samo-
opiece. Nie mog¹ wiêc trafiaæ do
niego osoby kwalifikuj¹ce siê do
Domów Pomocy Spo³ecznej albo
tak¿e u których jedynym wskaza-
niem do objêcia opiek¹ jest trudna
sytuacja socjalna. Chorzy w placów-
ce opiekuñczej nie s¹ zakwaterowa-
ni bezterminowo, a zak³ad ma obo-
wi¹zek wypisaæ pacjenta do domu
w przypadku poprawy stanu zdro-
wia powy¿ej 40 punktów oceny skali
Barthel.

Karolina Gryn

Ma³gorzata Stañczak od 20 lat czyli od pocz¹tku funkcjonowania w Stalowej
Woli Zak³adu Pielêgancyjno-Opiekuñczego jest jego dyrektorem

Placówka w Stalowej Woli znajduje siê przy ulicy D¹browskiego 5

Zasady ubiegania siê o przyjêcie
do Zak³adu Pielêgnacyjno-Opiekuñczego w Stalowej Woli

NIEZBÊDNA DOKUMENTACJA:

wniosek o wydanie

skierowania do ZPO

wywiad pielêgniarski

zaœwiadczenie lekarskie

karta kwalifikacji do

¿ywienia pozajelitowego

lub dojelitowego

(wype³nia lekarz)dokumenty stwierdzaj¹ce

wysokoœæ dochodu

œwiadczeniobiorcy

(decyzja o wysokoœci

emerytury, renty, zasi³ku

sta³ego itp.)

ocena ryzyka zwi¹zanego

ze stanem od¿ywiania

(wype³nia lekarz)

karta oceny œwiadczenio-

biorcy kierowanego do

ZPO – ocena wg skali

Barthel (wype³nia lekarz

oraz pielêgniarka)

skierowanie

do zak³adu pielêgnacyjno-

opiekuñczego

(wype³nia lekarz)

Dokumenty do wype³nienia mo¿na pobraæ na stronie internetowej
www.zpostalowawola.bip.gov.pl lub odebraæ osobiœcie

na Izbie Przyjêæ ZPO w Stalowej Woli

Dokumenty nale¿y z³o¿yæ lub przes³aæ na adres:
Zak³ad Pielêgnacyjno-Opiekuñczy,

ul. D¹browskiego 5, 37-464 Stalowa Wola
www.zpostalowawola.bip.gov.pl

��O terminie przyjêcia do zak³adu pracownicy informuj¹
pisemnie lub telefonicznie

��W przypadku braku miejsc, osoba zakwalifikowana zostaje
wpisana na listê osób oczekuj¹cych

To w tej sali codziennie pacjenci z fizjoterapeutami podejmuj¹ trud
powrotu do sprawnoœci
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