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Byczyna 9 marca 2016 roku

SPMWOZDANIĘ
z działalności NZOZ ,,Hospicjum Domowe Ziemi Kluczborskiej Sw. Ojca Pio"
w roku 2015.

1) W 2015 roku posługę chorym sprawowała trójka lekaruy, jeden psycholog, sześó
pielęgniarek, trzy rehabilitantki, seketarka medyczna, pracownik techniczny i konserwator
sprzętu . Sześć osób (eden \ekarz, trzy pielęgniarki, 2 rehabilitantki, sekretarka medyczna i
pracownik techniczny) zatrudnionych było na umowę o pracę w różnym wymiarze czasu
pracy, pozostali członkowie zespołu pracowali w oparciu o umowę - zlecenie, umowę
kontraktową lub wolontaryjnie. Jeden z Lekarzy realizował tylko zlecane specjalisĘczne
procedury anestezj olo giczne.

2) Umowa z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrońa
przewidywała sprawowanie opieki średnio nadtrzydziestoma chorymi miesięcznie w okresie
od 1 sĘcznia do 31 grudnia 20I5r. (11054 osobodni ). Zrea|izowaliśmy świadczenia opieki w
hospicjum domowym ptzekoczone o 2756 osobodni względem podpisanego pierwotnie
kontraktu. Po realizacji nadwykonń kontrakt zostń aneksowany i wszystkie nadwykonania
zostały zapŁacone. W całym 2015 roku miesięcznie obejmowaliśmy opieką średnio 53 osoby..

3) W roku 2015 obejmowaliśmy opieką łącznie w hospicjum domowym i poradni medycyny
paliatywnej l74 chorych - 88 mężczyzn i 86 kobiet.

4) Pacjenci hospicyjni zamieszkiwali w całym powiecie kluczborskim:
a) w Kluczborku - 50 chorych
b) w Wołczynie - 11 chorych
c) w Byczynie 10 chorych
d) po 3 chorych w: Krzywiczynach,Biadacnl,Ktzywiźnie, Kuniowie i Łowkowicach
e) po 2 chorych obejmowaliśmy opieką w: Laskowicach, Kraskowie, Skałągach,

Biskupicach, Chocianowicach, Bogacicy, Ligocie Dolnej, i Bąkowie
f) jednym chorym opiekowaliśmy się w: Gronowicach, Bogackiej Szklarni, Gołkowicach,

Chudobie,Jaśkowicach, Ligocie Wołczyńskiej, Komorznie, Szymonkowie, Kostowie,
Gierałcicach, Roszkowicach, Wierzchach, BrzeziŃach, Dobiercicach, Jasieniu,
Smardach Górnych, Ligocie Górnej, Wierzbicy Górnej, Borkowicań, Gosławiu,
Kraskowie, Polanowi cach-Brzózce, Wierzbicy D olnej, i S zumie.

W podziale naposzczególne gminy powiatu kluczborskiego:
Gmina Kluczbork - 75 chorych ,

Gmina Wołczyn - 23 chorych,
Gmina Byczyna- 20 chorych,
Gmina Lasowice Wielkie - 7 chorych
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5) Obejmowaliśmy opieką 37 pacjentów z powiatu oleskiego:
a) W gminie Praszka 34 osoby (Praszka 16 chorych, Wierzbie 5 chorych, Strojec 4

chorych, po 2 chorych w Ganie i Przedmościu; w Rozterku, Kowalach, Tokarach,
Skotnicy i Lachowskim po 1 pacjencie),

b) W gminie Gorzów Śl. 3 osoby (po 1 chorym w Gorzowie Śl., Zdziechowtcach i
Pawłowicach )

l osoba była obejmowana opieką w Bierdzanach w powiecie opolskim ziemskim;

Prawie wszyscy chorzy objęci byli opieką w okresie terminalnym choroby nowotworowej.
Dwunastu chorych obejmowanych opieką w 2015 roku nie ma rozpoznanej choroby
nowotworowej. Nad jednym chorym objętym naszą opieką od l października 2007 roku w
stanie wegetatywnym po nagłym zatrzymariu Wążenia i opóźnionej reanimacji,
sprawowaliśmy nadal opiekę zrozpoznaniem towarzyszącym niewydolności oddechowej do
listopada ub. roku. Jeszcze u jednego chorego rozpoznano okres terminalny niewydolności
oddechowej. Dziesięciu chorych obejmowaliśmy opieką z powodu bardzo masywnych
odleżyn. Czasokres objęcia opieką hospicyjną był bardzo różny: od jednego dnia
w pojedynczych przypadkach do kilku miesięcy u większości chorych. Nad jedenastoma
chorymi sprawowaliśmy opiekę ponad 12 miesięcy. Średni olaes obejmowania opieką
wynosił około 3-4 miesiące. 18 osób obejmowaliśmy opieką poniżej tygodnia.

Chorzy wymagali bardzo nóżnicowartej pomocy. Rózne były potrzeby wyposazenia ich
mieszkń w potrzebny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, jak również zmienna intensyvmość
pracy i skład zespołu hospicyjnego obejmującego opieką konkretnego pacjenta. Wszyscy
chorzy tego wymagający mieli zapewnione łożka rehabilitacyjne z systemem
przeciwodlezynowym, koncentratory tlenu, ssaki, inhalatory, pompy infuzyjne zasilane
sieciowo i bateryjnie, toalety pokojowe, wózki inwalidzkie, ęzy stoliki przyłóżkowe.
U 8 pacjentów prowadzone było żywienie dojelitowe we współpracy z Poradnią Leczenia
Zywieniowego ,,Nutrimed'o, jedna chora przez kilka dni karmiona była pozajelitowo.
Kilkudziesięciu chorych było w domu rehabilitowanych , również z wykorzystaniem PUR-a
(przyłóżkoweutządzenie rehabilitacyjne), aparatu do drenazu limfaĘcznego i elektroterapii.

Objęci zostali opieką wszyscy chotzy wymagający opieki hospicyjnej: skierowani
bezpośrednio przez lekarzy prowadzących wcześniej leczenie (głównie |ekarzy rodzinnych,
oŃologów, i pulmonologów. Odmówiono objęcia opieką kilku osób zniedołężniałych
starczo, lub po udarach mózgowych wymagających jedynie pielęgnacji, a nie specjalistycznej
opieki paliaĘwnej. Kilka osób nie zostało objętych opieką z powodu niewydolności
opiekuńczej rodziny, przekierowano je do hospicjów stacjonarnych.

6)

7)

8)

9)



l0) Altualnie aktywny zespół hospicyjny tworzy 2 |ekarzy, psycholog, sześó pielęgniarek
i 3 rehabilitantki. Procedury anestezjologiczne realizowane są w zalężmości od potrzeb przęz
współpracującego z nami anestezjologa, laryngologiczne - laryngologa. Do tej pory nie
posiadamy kapelana hospicyjnego. Potrzeby duchowe naszych chorych zapewniamy
w zakresie posługi sakramentalnej poprzez współpracę zkaplanami parafialnymi.

11) Systematyczne podnoszone są kwalifikacje członków zespołu hospicyjnego poprzez
szkolenia wewnętrzne, jak również uczestniczenie w konferencjach naukowych medycyny
i opieki paliatywnej organizowanych przez inne ośrodki. Aktualnie pełne kwalifikacje
posiada jeden |ękarz (specjalizacja z medycyny paliatywnej), psycholog (specjalizacja z
psychoonkologii) i 4 pielęgniarki (dwie pielęgniarki zakończyły specjalizację z
pielęgniarskiej opieki paliatywnej, dwie kilkumiesięczne kursy kwalifikacyjne). Wszyscy
człoŃowie medycznego zespołu hospicyjnego mają ukończony kurs podstawowy,

12) Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2016 został zwiększony do 13 l84
osobodni i umożliwia obejmowanie równocześnie średnio 36 chorych przez cały rok. Mimo
tego w pierwszych dwóch miesiącach br. mieliśmy nadwykonania świadczonych usług.

13) Dziękujemy serdecznie Zarządowi Stowarzyszenia i wszystkim wolontariuszom
niemedycznym, którzy wspierają cały czas zespół hospicyjny.
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