
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STACJI OPIEKI CARITAS W 
ZDZIESZOWICACH ZA OKRES 01.01.2005 – 30.06.2005

Stacja  Opieki  Caritas  w  Zdzieszowicach  powstała  w  1993  roku  by  służyć 
mieszkańcom  Miasta  i  Gminy  Zdzieszowice.  Jej  celem  jest  pielęgnacja  ludzi  chorych, 
starszych i niepełnosprawnych w domu chorego.
Pielęgniarki środowiskowo – rodzinne zatrudnione w Stacji Opieki Caritas w Zdzieszowicach 
niosą ludziom chorym fachową pomoc pielęgniarską.
Wykonują zabiegi  pielęgniarskie,  lecznicze,  diagnostyczne,  prowadzą edukację  zdrowotną, 
pośredniczą  w  nawiązaniu  kontaktów  medycznych  i  socjalnych,  wypożyczają  sprzęt 
rehabilitacyjny dla pacjenta przebywającego w domu.
Głównym jednak działem pracy pielęgniarek Stacji  Opieki  Caritas  w Zdzieszowicach jest 
opieka nad ludźmi terminalnie chorymi w ostatnim stadium choroby, czyli opieka paliatywna. 
Opieka ta wymaga dużych nakładów finansowych oraz opieki całodobowej. Stacja Opieki 
Caritas posiada samochody służbowe, które to pozwalają na szybkie dotarcie do chorego bez 
względu na porę roku czy porę dnia. Pacjent objęty opieką paliatywną ma zapewnioną stała 
opiekę i godne warunki śmierci w domu, wśród rodziny i osób mu bliskich.
Funkcjonujący system opieki szpitalnej oraz trudności finansowe służby zdrowia sprawiły, iż 
opieka terminalna jest zrzucona na barki pielęgniarstwa środowiskowego.
Od 01.01.2004 pielęgniarki środowiskowe Caritas pracują w oparciu o listy aktywne.
Deklaracje do pielęgniarek środowiskowych Caritas złożyły 1683 osoby i to te osoby mają 
zapewnioną opiekę pielęgniarską.
Informujemy  również,  iż  listy  aktywne  są  nadal  otwarte  i  każdy  mieszkaniec  powinien 
wybrać sobie pielęgniarkę środowiskową i złożyć deklarację.
Osoby, które nie mają złożonych deklaracji nie podlegają opiece pielęgniarskiej.

Od 01.01.2005 – 30.06.2005 pielęgniarki środowiskowe Caritas w Zdzieszowicach wykonały 
2844 wizyt w domu chorego.
Podczas tych wizyt wykonano 3942 czynności w ramach pielęgnacji obłożnie chorego.
U przewlekle chorych wykonano 3608 zabiegi pielęgniarskie.
W ramach diagnostyki wykonano 18 pobrań materiałów do badań laboratoryjny, 628 testów 
diagnostycznych oraz 764 pomiarów parametrów życiowych.
Do  zabiegów  leczniczych  wykonanych  przez  pielęgniarki  Stacji  Opieki  Caritas 
w Zdzieszowicach można zaliczyć:

- iniekcje domięśniowe – 204,
- iniekcje podskórne – 28,
- wlewy dożylne – 60,
- opatrunki – 932,
- podawanie leków – 654,
- zakładanie wenflonu – 10.

Usprawnianie chorego to również bardzo ważny dział opieki nad chorym. Dzięki dużej ilości 
sprzętu rehabilitacyjnego pielęgniarki wykonują ćwiczenia usprawniające w domu chorego, 
co pozwala na  częstsze wykonywanie  tych czynności,  a  co za tym idzie  szybszy powrót 
pacjenta do pełnej lub częściowej sprawności ruchowej.



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Dotacje na działalność Stacji Opieki Caritas w Zdzieszowicach przeznaczone przez UMiG 
w Zdzieszowicach za okres od 01.01.2005 do 30.06.2005 wyniosły 25.000,00 zł.
Dotacje  Opolskiego  Oddziału  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  w  ramach  podpisanego 
kontraktu  na  usługi  pielęgniarskie  za  okres  od  01.01.2005  –  30.06.2005  wyniosły 
21.600,00 zł.

Dotacje UMiG w Zdzieszowicach zostały wykorzystane na poszczególne cele:
1. Płace brutto pracowników – 25.000,00 zł.

Dotacje z Opolskiego Oddziału NFZ zostały wykorzystane na pozostałe wydatki poniesione 
przez Stację Opieki Caritas między innymi:

1. Składki na Ubezpieczenia Społeczne,
2. Składki na Fundusz Pracy,
3. Opłaty za najem lokalu,
4. Opłaty za telefon,
5. Opłaty za energię elektryczną i wodę,
6. Opłaty za centralne ogrzewanie,
7. Zakup paliwa do samochodów służbowych,
8. Zakup leków i sprzętu medycznego jednorazowego użytku,
9. Zakup środków dezynfekcyjnych i środków czystości,
10. Zakup materiałów biurowych,
11. Ubezpieczenie samochodów oraz pomieszczeń Stacji Opieki Caritas

Caritas  Diecezji  Opolskiej  doposażył  Stację  Opieki  Caritas  w  Zdzieszowicach  w  sprzęt, 
przeprowadził  przegląd techniczny sprzętu,  przeprowadził  przeglądy techniczne i  naprawy 
samochodów,  poniósł  całkowite  koszty  związane  z  utylizacją  odpadów  skażonych, 
zorganizował kursy specjalistyczne pozwalające pielęgniarkom podnieść swoje kwalifikacje.


