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1) W 2016 roku posługę chorym obejmowanym opieką przez Hospicjum Domowe Św. Ojca Pio
sprawowała trojka lekarzy, jeden psycholog, sześć pielęgniarek, oraztrzy rehabilitantki, przy
pomocy sekretarki medycznej, pracownika technicznego i konserwatora sprzętu . Sześc osob

fieden lekarz, trzy pielęgniarki, 2 rehabilitalrtki, sekretarka nredyczna i pracownik techniczny)
zatrudnionych było na umowę o pracę rv róznym wymiarze czasu pracy, pozostali członkowie
zespołu pracowali w oparciu o umowę - zlecenie" umowę kontraktorvą lub rvolontaryjnie.
Jeden zlekarzy realizował tylko zlecane specjalistyczne procedury anestezjologiczne,

2) Umowa z Opolskim Oddziałem Woiewodzkim Naroclowego Funduszu Zdrowla
przewidywała spraworvanie opieki średnio nad trzydziestoma sześcioma chorymi miesięcznie
w okręsie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. (l3 184 osobodni ). Zrealizowaliśmy
świadczenia opieki iv hospicjum doruolv_ym przekroczone o 1401 osobodni względem
podpi'sanego pierwotnie kontraktu. Po realizacji nadr.ł,vkonań kontrakt został aneksowany
i wszystkie nadwykonania zostały zapłacone. W całym 2016 roku miesięcznie
obejmowaliśmy opieką średnio 56 osob.

3) W roku 2016 obejrnowaliśmy opieką łącznie w hospicjum domowym 188 chorych - 103
mężczy,zn i 8_5 kobief. W Poradni S.{edy,cy,ny Pałiaty,w,nej udzielono 26 porad.

4) Pacjenci hospicyjni zamieszkiwali w całym powiecie kluczborskim:
a) rv Kluczborku - 60 chorych
b) w Wołczynie - 11 chorych
c) w Byczynie i Srnardach Górnych po 7 chorych
d) po 4 chorych w. Bogacicy, Smardach Dolnych, Biskupicach i \Ą'ierzbicy Górnej
e) po 3 chorych obejmowaliśmy opieką rv: Bąkowie, Borkor.vicach, Ligocie Doinej

i chocianowicach
f] u dwoch chorych posługiwaliśmy w: Bazanach. Lasowicach Małych, Krzywiczynach,

Szumie i Skałągach
g) jednym chorym opiekowaliśmy się \Ąi: I-igocie Gornej, Łowkowicach, Kraskcwie,

Gotartowie, Kujakowicach Dolnych, Ciarce" Krzywiźnie, Ciecierzynie, Jakubowicach.
Borku, Dobiercicach. Roszkowicach, lVasalach, Lasorł,icach Wielkich, Tułach,
Szumiradzie, Brunach, łv Duczowie Wielkim. Brzezinkach i Ligocie Wołczi,ńskiej

h) W podziale na poszczegolne gminy połł,iatu kluczborskiego.
Gmina Kluczbork - 95 chorych ,

Gmina Wołczyn - 27 clrorych,
Gmina Byczyna - 17 chorych ,

Gmina Lasowice Wielkie - 8 chorvch
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5) Obejmowaliśmy opieką 37 pacjentow z powiatu oleskiego.
a) W gminie Praszka 30 osob (Praszka 11 chorych, Kowale Schorych, Strojec 4

chor1,6fu, po 2 pacjełtórą, u, Ganią Rosochach, Wierzbjrl j Przeómosciu, po 1

pacjencie wTokarachiKrzyżanowicach),
b) W gminie Gorzow Sl. 6 osob (4 w Gorzowie Sl i 2 w Uszycach)
c) W gminie Rudniki posługiwaliśmy jednej osobie {na stałe zameldowanej w

Praszce, a zamieszkującej z powodu choroby w Słowikow-ie).

1 osoba była obejmowana opieką wDomasz.owicach w powiecie namysłowskim;
2 chorych obejmowaliśmy w powiecie wieruszowskim (woj. łodzkie)
1 chory zamieszkiwał w czasie naszej posfugi w Opatowie powiat kępiński
(woj. wielkopolskie)

9) Znakomtta większośc chorych obejmowana była opieką z powodu okresu terminalnego
rozsianej choroby nowotworowej. Siedem osób obejmorł,aliśmy opieką z pcwodu
masywnych odlezyn, jedną z powodu przewlekłej niewydolności oddechowej. Dwie
chore miały rozpoznany zantk mięśni pochodzenia rdzenior,vego (stwardnienie zanikowe
boczne).
Czasokres obejmowania opieką był bardzo rozny: od jednego dnia, w pojedynczych
przypadkach, do kilkunastu miesięcy V/iększośc chorych obejmowa,na była opieką 3-4
miesiące. Nad dwoma pacjentami sprawowaliśmy opiekę od 2013 roku. U czwórki
spośród obejmowanych opieką posługujemv od 2014 roku. Jędenastoma chorymi
opiekołvaliśmy się około roku, zaś ż? pozostawało w opiece ponizej tygodnia,

10) Chorzy wyrnagali bardzo zroznicowanej pomocy zarówno pod względem potrzeby
wyposazenia w sprzęt medyczny, jak rorvniez róznego zaangażowania i składu zespołu
medycznego posługującego danemu pacjentor.vi Wszyscy chorzy tego wymagający mieli
zapeu,nione łozka rehabilitacl,jne z systemem p-odlezynowym, wózki inwalidzkie i
toalety pokojowe. Częśc chorych potrzebowała koncentratora tlenu, ssaka i nebulizatora.
Pojedvncze osob;, wymagały pompy infuzyjnej. 7 osób było z.vwionych dojelitowo we
wspołpracv z Poradnią Leczenia Zywieniowego ,,Nutrimed", dwoch chorych zlrvionych
było pozajelitowo. Kilkudziesięciu chorych było w donru rehabilitowanych, rownież z
wykorzystaniem P{lR-a, aparatu BOA do drenazu limfatycznego i elektroterapii.

11) Objęto opieką r.vszystkich chorych, tego l^,ymagających z porviatu kluczborskiego, gminy
Praszka i Gorzów 31. Byli oni kierowani do hospicjum dornowego w większości przez
onkologów lub lekarzy rodzinnych. Odmowiono opieki kilku osobom zamieszkałym
poza powyższym terenem, a w odległości przekraczającej 35km od siedziby hospicjum.

Zgodnie z zasadami kr,valifikacji NFZ odmowiono objęcia opieką równiez kilku osob
zniedołężniałych starczo lub po udarach mózgowvch, wymagających przewlekłej
pielęgnacji, a nie specialistycznej opieki paliaĘwnej. Nier.v_vdolność opiekuńcza rodziny
b,vła powodem przekierowania kilku osob do hospicjum stacjonaff}ego.
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12) Do tej pory nie posiadamy kapelana hospicyjnego. Potrzeby duchowe naszych chorych
zapewnialiśmy jedynie w zakresie posługi sakramentalnej poprzez wspołpracę z
kapłanami parafialnymi katolickimi, w jednym przypadku księdzem prawosławnym.

13) Cały czas podno§zone są kwalifikacje i kompetencje członków zespołu hospicyjnego
poprzęz prowadzone szkolenia wewnętrzne, zakup literatury naukowej oraz uczestnictwo
w organizowanej przez nasze Stowarzyszenie Kluczborskiej Konferencji Medycyny
Paliatywnej. Przedsięwzięcie to było mozliwe dzięki pomocy Gminy Kluczbork i

Starostwa Powiatowego. Lekarze, pielęgniarki i fizjoterapeuci mogli uczestniczyc
konferencjach naukowych organizowanych przez inne ośrodki krajowe, między innymi
dzięki glantowi otrzymanemu z Gminy Byczyna.
Od 2 lat posiadamy pełne kr.valifikacje zespołu do sprawowania opieki zgodnie
z wmaganiami NFZ i wytycznymi nadzoru merytorycznego z zakresu opieki
paliatywnej fieden lekarz ze specjalizacją z medycyny paliatywnej, psycholog
specjalizacja z psychoterapii, psycholog i jedna z pielęgniarek roczne studia z
psychoonkologii, dwie pielęgniarki ze specjalizacją z pielęgniarskiej opieki paliatywnej,
dwie po kilkumiesięcznym kursie kwalifikacyjnym).Wszyscy członkowie medycznego
zespołu hospicyjnego mają ukończony kurs podstawow1..

14) Kontrakt z Narodow_ym Funduszem Zdrowia na rok ż0l7 zostń zwiększony do 14 965

osobodni umozliwiając obejmowanie rownocześnie średnio 40 chorych przez cały rok.

15) Niepowodzeniem zakahczyŁa się w roku 20l6 chęc pozyskania do pracy dodatkowego
lekarza oraz kapelana. Będziemy starali się zrealizowac ten plan w roku biezącym.

16) Dziękujemy serdecznie Zarządowi Stor.varzyszenia i w-szystkim wolontariuszom
niemedycznym. ktorzy wspierają medyczny zespoł hospicyjny.
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