Sprawozdanie merytoryczne za 2018r Stowarzyszenia Na Rzecz
Chorych z Chorobą Nowotworową „ Promyk” w Giżycku.
Walne Zebranie dnia 30.03.2019r. godz. 9”ul. Smętka 5 w Giżycku.

Serdecznie witam wszystkich Państwa na naszym dorocznym
Walnym Zebraniu. IRENA RODAK była członkiem

Stowarzyszenia „ Promyk” pracowała w komisji
rewizyjnej. Nie zdążyła być naszą pacjentką w 2018r
odeszła-----uczcijmy minutą ciszy.
Witam gości , wszystkich członków Stowarzyszenia” Promyk”
wolontariuszy .Liczba członków 47 osób. Zwolnionych z opłacania
składek na 2019r są: Natkańska Irena, Panasik Andrzej, Połujan
Janina,Tomaszewicz Bożena, Zielińska Ewa, WHAL Thomas. Razem 6
osób. Pozostaje na 2019r 40 członków Stowarzyszenia.
Nowi członkowie to: Barbara Zielińska Panasik, Andrzej Panasik i Ewa
Zielińska, witam serdecznie.

1.REALIZACJA PLANU PRACY na 2018r.
ZREALIZOWANO;
---zakup sprzętu medycznego ;
---zakup niszczarki;
---spełniamy marzenia dzieciom hospicyjnym;
---piwnicę zagospodarowaliśmy na archiwum;
---Dzień Dziecka w Gwarku dla dzieci hospicyjnych i osieroconych:
---Wigilię dla chorych zrealizowano;
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---zorganizowano Koncert Charytatywny ‘ Opiekun w rodzinie nie
musi być sam”.
---pomogliśmy dla Antosia Dziecka Hospicyjnego w pozyskaniu
pieniędzy na rehabilitację;
Na 9 punktów planu nie zrealizowano:
-----wdrożenia elektronicznej dokumentacji i zakupu programu;
---- -nie udało się nawiązać współpracy ze Stacją Joanitów, jest to
dość trudny temat, mimo spotkań odrestaurować Stację Joanitów w
Giżycku nie będzie łatwo;
-----nie łatwą sprawą jest uzyskanie dodatkowego lokalu na
magazyn sprzętu, często jest to lokal dalej położony od naszej
siedziby zatem dozór, wydawanie i przyjmowanie sprzętu nie
możliwe do realizacji;

2. Realizacja UCHWAŁ podjętych przez Zarząd
Stowarzyszenia
„ Promyk” w Giżycku w 2018r.
Zarząd podjął 75 uchwał w stosunku do 2017r o 21 uchwał więcej.
Uchwały dotyczyły:
----pomocy finansowej dla chorego na chorobę nowotworową
będącego w bardzo trudnej sytuacji materialnej;
----oddelegowania pielęgniarki na kurs specjalistyczny potrzebny do
specjalizacji kurs „ Wywiad i badania fizykalne”;
----pracy i wynagrodzenia za pracę w Hospicjum dla Dzieci ;
----remontu lokalu w Węgorzewie;
----realizacji ZADANIA PUBLICZNEGO;
----przyznania jednorazowej premii dla pracowników Zakładu
Leczniczego;
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----zwrotu za płatny parking dla pracownika w delegacji, gdy nie
można bezpłatnie zaparkować samochodu;
----przekazania darowizny przez Burmistrza Giżycka Pani I.Ż. matce
Antosia. Darowizna przywieziona z Niemiec;
----zatrudnienia pracowników zgodnie z kontraktem z NFZ od
01.04.2018r do 30.06.2018r.;
----Zadanie Publiczne w Węgorzewie;
----oddelegowania Pana J.L. na szkolenie” RODO w ochronie
zdrowia” .
----niepoprawnego opisania wpłaty darowizny na konto
Stowarzyszenia” Promyk”;
----przyznanie nagród pielęgniarkom z okazji Dnia Pielęgniarki
podczas uroczystości wojewódzkich organizowanych przez
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych. Nagrody otrzymały dwie
pielęgniarki koordynujące.
----etapowego wdrażania RODO;
----działań związanych z wprowadzeniem RODO;
----podwyższenia kwoty przeznaczonej na ewidencję przebiegu
pojazdu dla pracowników świadczących usługi medyczne w
powiecie Giżyckim i Węgorzewskim;
----zorganizowanie Dnia Dziecka dla dzieci hospicyjnych i
osieroconych;
----uczestnictwo w XV konferencji opieki paliatywnej w Krynicy
Morskiej 7,8,9 wrzesień 2018r.( 12 osób: dwóch lekarzy 10
pielęgniarek);
----podział kwoty ewidencji przebiegu pojazdu za pielęgniarki
będące na urlopach na te , które je zastępują;
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----zatrudnienie pracowników zgodnie z kontraktem NFZ od
01.07.2018r do 30.09.2018r.
----przebudowa piwnicy na archiwum;
----organizacja zastępstw i podział delegacji dla osób pracujących na
zastępstwach w miesiącu lipcu;( 2 pielęgniarki na L4);
----oddelegowanie Pani Marii Popieluch na VIII Konferencję OPIEKA
PALIATYWNA w POLSCE 2019r. Warszawa 8,9.03.2019r;
----zatrudnienie pielęgniarki na zastępstwo w SPO Węgorzewo;
----NIE WYRZUCAJ ŻYWNOŚCI PO REJSIE akcja zorganizowana przez
BANK ŻYWNOŚCI W OLSZTNIE i ROTARY CLUB w GIŻYCKU
współpraca z organizacjami partnerskimi od 18 sierpnia 2018r.;
----wrażenie zgody Pani Marii Popieluch i Marzennie Sroka do
kandydowania na radną Rady Miejskiej w Giżycku:;
----udział w XV kampanii społecznej HOSPICJUM TO TEŻ ZYCIE;
----zorganizowanie koncertu charytatywnego „ OPIEKUN RODZINY ----------------------NIE MUSI BYĆ SAM”;
-----podwyższenie płac pielęgniarkom zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018r;
----wpływ 1% podatku za 2017r, cele szczegółowe;
----zakupu odzieży ochronnej pracownikom pracującym w terenie
bhp;
----delegacja Pani Marii Popieluch do miejscowości Zalesie
k/Barczewa Temat spotkania Strategia Rozwoju Federacji FOS-a
jesteśmy w sieci Palium FOS-a;
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----zbiórka pieniędzy dla Antosia dziecka w HD d Dzieci w Giżycku
zbiórka nr 2018/4187/’OR;
----rozliczenie zbiórki pieniędzy podczas koncertu charytatywnego i z
licytacji złotego pierścienia;
----organizacja wigilii dla chorych , personelu i wolontariuszy ;
-----oddelegowanie pielęgniarek SPO na szkolenie
” Wielochorobowość—specyfika opieki nad chorym geriatrycznym”;

---zatrudnienie pielęgniarki w SPO w Węgorzewie;
---zatrudnienie opiekuna medycznego na zadanie publiczne w
Giżycku;
----wynagrodzenie zasadnicze podwyżka płac;
----zatrudnienie pielęgniarki do SPO w Giżycku;
----organizacja pracy w OPH Giżycko i Węgorzewo, analiza kosztów i
wydatków przy planowaniu budżetu na 2019r.. Zatrudnienie od
01.01. 2019r do 31.12.2019r.;
----premia dla pielęgniarki w wysokości 1.000,00zł. za specjalizację z
pielęgniarstwa w Medycynie Paliatywnej;
----refundacja zakupionych okularów;
---wzrostu płacy minimalnej pani Marioli Dorynek technik
fizjoterapii; Przyczyniły się do:
----dobrej organizacji pracy;
----lepszej gospodarki finansowej;
--- promowania Stowarzyszenia „ Promyk”;
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----ciągłego doskonalenia warsztatu pracy ,pielęgniarek
rehabilitantów , psychologów;
---udzielania wszystkim przychodzącym porad, wskazówek,
pomocy, informacji socjalno-opiekuńczej i zdrowotnej;
---bardzo dobrej współpracy z Samorządem Miasta Giżycka i
Węgorzewa, powiatu Giżyckiego i Węgorzewskiego oraz
samorządami gminnymi;
----bardzo dobrej współpracy z FOS ą, w Olsztynie, Fundacją
Hospicyjną w Gdańsku, oraz lokalnymi organizacjami i Instytucjami
takimi jak: MOPS, PCPR-emi, oraz PUP w Giżycku i Węgorzewie:

3.1% podatku za 2017r.
Na podstawie wykazu z Urzędu Skarbowego w Giżycku i wpłat na
konto Stowarzyszenia „ Promyk” 1 % wyniósł:

118.089,00 PLN
Po otrzymaniu kwoty 1% podatku na cele szczegółowe przekazano:

4.543,02 PLN
Kwotę 692,40 PLN przekazano na działalność statutową
Stowarzyszenia „ Promyk’, ponieważ wymienione osoby w wykazie
US w Giżycku były dla Stowarzyszenia nie znane.

Plan Wydatków na 2018r zakładał:
---koszty administracyjne;
---zakup sprzętu medycznego;
---polisy ubezpieczeniowe;
---naprawa i przeglądy sprzętu medycznego;
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---pomoc chorym i dzieciom osieroconym;
---wigilia dla chorych;
---materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne i środki
czystościowe --zakup;
---zadania publiczne wkład własny;
+ Giżycko:
+ Węgorzewo:
---zakup sprzętu jednorazowego użytku;

4. WYDARZENIA:
1. W ramach współpracy z Samorządem Miejskim
Giżycka W drodze o zdrowie mieszkańców Giżycka w ramach
działającego systemu tele -opieki tzw ; „ przycisku życia” została
przekazana dodatkowa forma ochrony zdrowia w postaci KOPERTY
ŻYCIA. Taką kopertę z ramienia naszego Stowarzyszenia „ Promyk”
otrzymało 10 mieszkańców Giżycka.

2.Szlachetna Paczka osiem osób chorych otrzymało
szlachetną paczkę. W tym miejscu dziękuję bardzo naszemu
pracownikowi socjalnemu Pani Oli Ostapkowicz . Dziękuję
WOLONTARIUSZOM Pani Ewie Sylwestrzak i Natalii Paszkiewicz.
Nasi chorzy serdecznie dziękują za dary bywało i tak, że nie chcieli
przyjąć tych paczek z niedowierzaniem, że mogą być takie bogate i że
są to paczki dla nich;

7.
3. Paczki od pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

w Giżycku. Jak co roku pracownicy dostarczają paczki żywnościowe
dla naszych chorych. Paczki otrzymało12 osób. Dziękujemy.

4.Paczki dla dzieci hospicyjnych przygotowała Pani
Monika Atkielska mieszkanka Węgorzewa.
10- cioro dzieci i ich rodzice przekazują podziękowania.

5.Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i
Agrobiznesu w Giżycku przekazało 8 paczek
żywnościowych dla chorych z Hospicjum Domowego.
6 Zakład Doskonalenia Zawodowego filia w Giżycku
przekazała 2 paczki żywnościowe. Wolontariusze te
paczki z pracownikami dostarczyli chorym. Było to
dodatkowe przeżycie i radość.
7.Caritas w Węgorzewie z kościoła „‘Dobrego
Pasterza” przekazał 4 paczki żywnościowe dla chorych
Hospicjum Domowego w Węgorzewie.
Za żywność, sprzęt, zabawki , książki maskotki bardzo
dziękujemy. W 2018r było tego dużo. Nasi chorzy
dziękują za pamięć i wyrażają wielką radość.
8.Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka to akcja
organizowana przez Fundację Hospicyjną w Gdańsku.
Nasze dzieci OSIEROCONE otrzymały zrealizowane marzenia:
Gry, książki, pościel młodzieżową, bluzy z kapturem, buty sportowe,
słodycze zabawki.
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INNE WYDARZENIA:
---Stowarzyszenie „ Promyk” w Giżycku w plebiscycie nagrody Św.
Brunona w kategorii społecznik zajęło II miejsce;
---Zadanie Publiczne w Giżycku pracowały Pani Irena Rybak, Pani Ewa
Romanowska i Pani Barbara Panasik Zielińska;
---Zadanie Publiczne w Węgorzewie pracowała Pani Mariola Dorynek
technik fizjoterapii, przypomnę ,że o Panią Dorynek u Pana Burmistrza
walczyli Pacjenci Węgorzewa razem ze mną, chodziło o to by Pani
Dorynek nadal pracowała; tak się stało ,ponieważ zwiększono kwotę
na zadanie publiczne;
----remont lokalu w Węgorzewie:
----Praktyki opiekunów medycznych z Centrum Integracji Społecznej.
Szkoleni opiekunowie bardzo dobrze sprawdzają się w opiece nad
ciężko chorymi, samotnymi i starymi mieszkańcami Giżycka.
Wyróżniają się w środowiskach domowych, chcą tylko takimi chorymi
się opiekować.( Grzegorz, Artur, Iwona).Będą to opiekunowie
przygotowani do pracy w MOPS ie, szpitalu----z myślą o pracę na
drugą zmianę w środowisku chorego w Giżycku, opiekowali się
---spotkanie z Dr med. Christianem Maylem Johanniter w sprawie
stacjonarnej stacji w Giżycku;
---Staże pracy pozyskiwane z Urzędu Pracy w Giżycku……1……
---Staże pracy z Urzędu Pracy w Węgorzewie…………………1
---Uczestnictwo w uroczystościach Wojewódzkich z okazji
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Uczestniczyło 10
pielęgniarek wyróżnione zostały; Pani Krystyna Szydłowska i
Małgorzata Bohun obie pielęgniarki koordynujące;
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----celem przygotowania do wprowadzenia dokumentacji
elektronicznej odbyło się szkolenie personelu przez firmę z którą
współpracujemy z ramienia NFZ Kamsoft Olsztyn;
---spełnione marzenia dzieci hospicyjnych w Giżycku. Marzenia
spełniły dzieci ze szkoły podstawowej nr 1 wraz z Panią Krystyną
Chrapowicką udział w akcji brało 60 dzieci z różnych klas
nauczyciele. Chore dzieci otrzymały; hulajnogi, kask, rowerowe
rękawice, bluzy dresowe; marzenia naszych dzieci spełniamy już trzeci
rok i nadal będziemy kontynuować;
---Dzień Dziecka dla Dzieci Hospicyjnych i Osieroconych. Święto
zostało zaplanowane do realizacji w Ośrodku Gwarek. W programie
były wspólne zabawy gry, ognisko z kiełbaskami, rodzice dzieci mieli
możliwość odpoczynku;
--Koncert Charytatywny „ Opiekun rodziny----- nie musi być sam”
Koncert odbył się13.10.2018r w koncercie udział wzięli nasi lekarze
pielęgniarki, osoby realizujące zadanie publiczne, chorzy i ich
opiekunowie. Swoją obecnością zaszczycili nas Pan Burmistrz
Wojciech Iwaszkiewicz Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Cezary
Piórkowski , Pan Jarosław Borowski dyrektor Mops Giżycko , Pan
Jurkiewicz Dyrektor PCPRU z Węgorzewa. Podczas koncertu
dokonano zbiórki pieniędzy i licytowano pierścień, który w darze
otrzymaliśmy od Pani Marii K. Zebrano 1.900,00zł plus z licytacji
pierścienia 1.225.00 , pieniądze zostały przekazane na rehabilitację
Antosia Ż. Dziecko hospicyjne.
----mieszkańcy Kwerfurtu pomogli naszemu pacjentowi. 440 euro
zostało przekazane na ręce Pana Burmistrza Wojciecha Iwaszkiewicza
który19 marca przekazał w siedzibie Stowarzyszenia
„ Promyk” pieniądze dla mamy Antosia na jego rehabilitację;
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---udział Prezes w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery. Spotkanie z
młodzieżą w Zespole Szkół Agrobiznesu. Mówiono o karierze
zawodowej;
---pani Prezes została wolą mieszkańców Giżycka 7 kadencję radną
Miasta Giżycka;
---współpracując z FOSą między innymi z inicjatywy pani Marii
Popieluch zostaje powołana Miejska Rada Seniorów w której
posiedzeniach bierze udział. Interesuje się między innymi ciężko
chorymi samotnymi mieszkańcami Giżycka i ich losem;
---Pani Prezes otrzymała drugi raz zaproszenie do Pałacu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej na galę wręczenia nagród „DLA DOBRA
WSPÓLNEGO
---wigilia dla chorych , wolontariuszy i personelu . Odbyła się
tradycyjnie w restauracji Masovia w Giżycku. Uczestniczył pan
Starosta powiatu Giżycka wice Burmistrz Giżycka. Burmistrz i wice z
Wegorzewa. Swoją obecnością zaszczycił ks. Kazimierz Gryboś z
Suwałk.
----prasa o Stowarzyszeniu „ Promyk” artykuły:
” Promyk otacza opieką”,
„Ta specjalizacja może dać pracę”,
„ To jest rok małego Antosia”,
‘Pomagamy oswoić się z chorobą”,
„Mieszkańcy Kwerfurtu też pomagają Antosiowi”,
„Radość z spełnionych marzeń”,
„ Dzień dziecka nad jeziorem Tajty”,
„ Moje łzy zapełniłyby niejedną wannę”,
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----były też podziękowania za opiekę nad ciężko chorym w domu, za
pomoc rodzinie i wsparcie w ostatniej chwili życia.
---szkolenia związane z postępowaniem z ranami różnego rodzaju, i
stosowaniem opatrunków łącznie z leczeniem;
Podsumowując wszystkie wydarzenia, akcje, zadania, spotkania te
planowane i nie planowane zrealizowaliśmy tak jak potrafiliśmy.
Nasze Stowarzyszenie odwiedziło bardzo dużo ludzi z powiatu
giżyckiego , węgorzewskiego, a nawet kętrzyńskiego, ełckiego czy
piskiego. Największym problemem jest to ,że odwiedzający myślą iż
hospicjum domowe to placówka stacjonarna, tutaj można położyć
chorego i zapewnić opiekę całodobową. Temat ten od dwóch lat jest
bardzo aktualnym i wiodącym.. Drugim tematem jest temat sprzętu i
wypożyczanie. Chodliwym sprzętem są: , koncentratory, materace
p/odleżynowe , wózki, chodziki, kule itp; Jeśli nasi chorzy są
zaopatrzeni w sprzęt , a pozostały stoi w magazynie wypożyczamy
innym chorym , ponieważ kupiony jest za pieniądze publiczne za 1%
podatku. Sprzęt wypożyczamy bezpłatnie..
Nie sposób jest podać danych w liczbach ile udzieliliśmy porad,
wskazówek, rozmów, spotkań, rozwiązań różnych problemów.
Najczęstszym problemem było jak zorganizować opiekę w domu na
24h? innym, jak umieścić i gdzie w ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZYM chorego
z którym nie radzimy sobie domu?…………………………………………………..
Ktokolwiek się zgłosił z problemem nie wyszedł od nas
niezadowolony.

5. ZADANIA PUBLICZNE
Zadania publiczne były realizowane w Giżycku i Węgorzewie.
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Jest to najtańsza forma opieki , gdzie zatrudnieni zostali opiekunowie
medyczni w liczbie 4 osoby ( 3 Giżycko 1 Węgorzewo) realizowali
opiekę i pielęgnację u chorych w domu. Byli to chorzy mieszkańcy nie
nowotworowi. Opiekunowie w zależności od stanu zdrowia pacjentów
składali swoje wizyty u tych chorych. Od dwóch wizyt w tygodniu do
5. I tak w Giżycku i Węgorzewie wykonaliśmy ponad 3200 wizyt w
całym roku.
Wysokość zadania w kwocie pozwala na zatrudnienie liczby
opiekunów na umowę zlecenie, na najniższą krajową.
Chorzy dziękowali Samorządom, Burmistrzom. Nadzór społeczny nad
opiekunami w Giżycku i Węgorzewie pełniła Maria Popieluch .

6. staże;
Zawsze potrzebni zwłaszcza opiekunowie medyczni i technicy masażu.
Często są to ludzie bez doświadczenia zawodowego , wymagają
kontroli i ukierunkowania. Nadzór nad nimi pełnią pielęgniarki lub
mgr rehabilitacji. W 2018r była jedna bardzo dobra stażystka , która
jest też w 2019r. Jest to osoba bardzo odpowiedzialna i lubiana prze
pacjentów i ich rodziny Jest nią Pani Grażyna R. Mamy plan
zatrudnienia Panią G. na umowę o pracę.
Dziękuję Powiatowym Urzędom Pracy w Giżycku i Węgorzewie za
bardzo dobrą współpracę.

7. Wolontariusze
Rok 2018 był rokiem szkolenia wolontariuszy;
12.02.2018r---6 osób z Zespołu Agrobiznesu Pani koordynator
wolontariatu K. Niedbajło
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05.02.2019r---7 osób z Zespołu Agrobiznesu Pani Koordynator Olga
Ostapkowicz;z
26.11.2018r 20 osób Technikum Agrobiznesu szkolenie wolontariuszy
akcyjnych Pani Maria Popieluch;
21.11.2018r 9 osób z Liceum Ogólnokształcącego Pani koordynator
Katarzyna Niedbajło;
21.11.2018r 4 osoby z opiekunem Panią Ewą Sylwestrzak Pani
Katarzyna Niedbajło;
Razem zostało przeszkolonym medycznie i akcyjnie 46 osób. Z
wieloma wolontariuszami zostały podpisane porozumienia i od 2019r
pracują u wybranych chorych dorosłych i dzieci.
Akcyjni: 1.Szkoła Podstawowa nr 4 4 osoby razem z Panią Ewą
Sylwestrzak rozdawanie na ulicy Giżycka ulotek o 1% podatku;
2. 6 wolontariuszy dnia 08.12.2018r dostarczyło naszym chorym do
domu :Antosiowi –500zł.,Panu Siemaszko paczkę żywnościową na
wartość 250zł.Pani Krystynie Celep paczkę żywnościową na wartość
250zł;osobiściew tej akcji brałam udział, na apelu w Szkole ZDZ
przekazano naszym chorym ww dary;
3.6 wolontariuszek i Marysia wzięło udział podczas koncertu
charytatywnego witały gości , asystowały artystom wręczając kwiaty
i podziękowanie , rozdawały opiekunom chorych kwiaty, pomagały
przy sprzątaniu ;
4. Powstała 4-osobowa grupa wolontariuszy akcyjnych dla potrzeb
naszego pacjenta hospicjum dziecięcego Filipa Czerniawskiego;
5.11 wolontariuszy medycznych ma swoich pacjentów u których
poświęcają swój czas. Wprowadzeni do środowisk chorych zostali
przez pracujące pielęgniarki OPH i SPO;
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6.Wolontariuszka z MRS 60+ ma również podpisane porozumienie
chodzi do dwóch chorych—czuje się potrzebna;
7. Wszyscy pracownicy są wolontariuszami . Nasi chorzy nie czekają w
kolejce wszyscy zakwalifikowani są objęci opieką. Pracujemy z
limitowanymi przez NFZ i ponadlimitowanymi. Tylko taka jest
potrzeba w obu powiatach.

8.PRAKTYKI
1.Policealna Szkoła Medyczna Cosinus w Olsztynie zawarła ze
Stowarzyszeniem „ Promyk” umowę o praktykę zawodową dla Pani
Patrycji Zaniewskiej. Praktykę poprowadziła bezpłatnie Pani
Barbara Zielińska –Panasik pielęgniarka naszego SPO- za bardzo
dziękuję;

2. Centrum Integracji Społecznej w Giżycku zawarło umowę na
bezpłatną praktykę zawodową w ramach projektu „ Kurs na pracę
w ramach centrum integracji społecznej w Giżycku”. W ramach tego
projektu część słuchaczy zdobywa wiedzę w zakresie opiekuna
medycznego. Na praktyce mamy 3 osoby .Opiekują się:
Pan Artur -------4 osobami ;
Pani Iwona—---4 osobami;
Pan Grzegorz—5 osobami;
Razem 13 osobami chorymi. Są to osoby bardzo dobre zasługują na
pracę i dalsze kształcenie . Lubią chorych i opiekę nad nimi w domu,
tam czują się najlepiej. Ze współpracy z CIS-em jesteśmy bardzo
zadowoleni dziękujemy.;

9. Sprawy socjalne naszych chorych w Giżycku i
Węgorzewie;
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Pod opieką pracownika socjalnego chorych na chorobę
nowotworową było------------------------------------228 osób;
Ze wszystkimi chorymi został przeprowadzony wywiad
środowiskowy, umożliwiający ustalenie warunków socjalnobytowych każdego chorego;
Pracownik socjalny współpracował z takimi instytucjami jak:
MOPS, GOPS, PCPR, KRUS, i ZUS;
Przy każdej wizycie domowej pracownik socjalny pełniący też
funkcję pełnomocnika do spraw praw pacjenta zapoznaje rodzinę
oraz pacjenta z jego prawami przy tym podpisując oświadczenia;
Dla 7 osób przyznano pomoc finansową ze Stowarzyszenia
„ Promyk” na zakup leków ,dojazdy na leczenie oraz opatrunki;
Przez pracownika socjalnego załatwiane są takie sprawy jak:
---złożenie wniosku do PCPRu , KRUSu, ZUSu w sprawie wydania
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, otrzymania zasiłku, lub
dodatku pielęgnacyjnego:
---dla wielu chorych wystawiono zlecenia na pieluchomajtki lub na
worki stomijne;
---dla 6 osób wystawiono wniosek na wydanie legitymacji osoby
niepełnosprawnej;
---dla7 osób złożono wniosek na kartę parkingową;
---dla dziecka hospicyjnego złożono wniosek na likwidację barier
architektonicznych ( łazienka);
---dla 1 osoby został złożony wniosek do Prezesa ZUS w Warszawie
w sprawie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy w drodze
wyjątku
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---wnioski o zwrot kosztów z PEFRONU na zaopatrzenie w
przedmioty ortopedyczne;
Zatrudnienie pracownika socjalnego ma bardzo wielki sens. Mamy
rozpoznane problemy u naszych podopiecznych i wcześniej możemy
interweniować, pomagać; Dziękuję Pani Natalii Paszkiewicz
pracownikowi Straży Miejskiej w Giżycku, Pani Ewie Sylwestrzak,
Pani Marzenie Sroka i Pani Oldze Ostapkowicz za szlachetne paczki
dla naszych chorych . Nasi chorzy skorzystali pierwszy raz.

„ Radość całej rodziny chorego była tak duża, że
na twarzy chorego i jego żony widziałam osobiście
łzy”, ich słowa Dziękujemy za to, że ktoś o nas
pamiętał;
9. ZAKŁD LECZNICZY:
W Zakładzie zarejestrowanych jest 7 komórek organizacyjnych;
---Poradnia Medycyny Paliatywnej w Giżycku i Węgorzewie:
---Hospicjum Domowe dla Dzieci w Giżycku;
---Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa w Giżycku i
Węgorzewie;
Liczba chorych:
Hospicjum Domowe w Giżycku-------------------------------148;
Hospicjum Domowe w Węgorzewie--------------------------80;
Poradnia Med. Paliatywnej w Giżycku----------------------109;
Poradnia Med. Paliatywnej w Węgorzewie-----------------63;
Hospicjum Domowe dla dzieci w Giżycku -------------------10;
Opieka Długoterminowa Pielę. W Giżycku------------------26

17
Opieka Długoterminowa Pielę. W Węgorzewie------------32

RAZEM--------------468 chorych
Liczba zgonów;
Opieka hospicyjna-paliatywna---------------------------- 125;
Długoterminowa opieka pielęgniarska-----------------

10;

---------------------------------------------------------------------------------------RAZEM------------135;
Liczba chorych umieszczonych w ZOL, HOSPICJUM, ODDZ--PALIATYWNY;
RAZEM-------------------------------------------------------------21 osób;

Były to Zakłady w Reszlu, Gołdapi, oddział paliatywny w Piszu i
Hospicjum Stacjonarne w Olsztynie. W wymienionych Zakładach
istnieją potężne kolejki, aby otrzymać miejsce trzeba pokonać szereg
barier. Czas byśmy w Giżycku mieli ZOL, lub Hospicjum Stacjonarne
dla potrzeb mieszkańców nie tylko powiatu Giżyckiego , ale i
powiatów sąsiednich.
Średni czas opieki-----------------------------------------------------85 dni

Ilość zakontraktowanych usług została wykonana w 100% z nad
limitami, ponieważ w naszych komórkach organizacyjnych nie ma
kolejek. Jeśli chory jest zakwalifikowany to też objęty jest
natychmiastową opieką; lekarską , pielęgniarską rehabilitacyjną
socjalną i psychologiczną. Jest to wielodyscyplinarny zespól ludzi ,
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który opiekując się chorymi współpracuje ze sobą. Nad całością
leczenia w Giżycku i Węgorzewie czuwa dr.n.med specjalista
medycyny paliatywnej Maciej Adamski. Szacunek do chorego,
właściwe traktowanie chorego i jego rodziny, stosunek do
pielęgniarek i innych pracowników pozwala stwierdzić , że z takim
lekarzem chce się pracować, być i wykonywać jego zlecenia. Pan
doktor jest zastępcę dyrektora do spraw leczenia. Dziękuję dr. Ani
Lachowicz Wawrzyniak za ciepło i wielkie serce do chorych.
Dziękuję Pani Agnieszce Małek lekarz onkolog za zrozumienie
naszego problemu być, albo nie być z opieką hospicyjną w
Węgorzewie. Liczę na specjalizację paliatywną. JESZCZE MOŻNA W
TYM WZGLEDZIE CZYNIĆ STARANIA.Nad pielęgniarkami w Giżycku i
innymi pracownikami czuwa, kieruje, planuje Pani Krystyna
Szydłowska pielęgniarka z dużym doświadczeniem i umiejętnością
poważnego traktowania chorych ich rodzin. W Węgorzewie czuwa ,
planuje i kieruje Pani Małgorzata Bohun. Dziękuję obu Paniom , na
Wasze ręce wszystkim pielęgniarkom za ciężką pracę w opiece
hospicyjno –paliatywnej i długoterminowej.
W 2018r trzy pielęgniarki robiły specjalizację z pielęgniarstwa w
Medycynie Paliatywnej dwie pielęgniarki ukończyły jedna jest w
trakcie . Zdobyły specjalizację: Pani Katarzyna Niedbajło i Ewa
Gajdasz w trakcie jest Pani Sylwia Miklus. Mówiąc o opiece
paliatywno –hospicyjnej 5 pielęgniarek ma specjalizację jedna
pielęgniarka ze specjalizacją paliatywną pracuje w pielęgniarskiej
opiece domowej długoterminowej w Węgorzewie. Marzeniem
moim jest , aby pięć pielęgniarek, które mają licencjat zrobiły
magisterium---- póki jest taka możliwość. A pielęgniarki z opieki
długoterminowej rozpoczęły specjalizację.
Rehabilitanci w Giżycku: Pani Agnieszka Fatyga , która zajmuje się
w większości dziećmi hospicyjnymi i Pan Symeon Węgrzyn , który
pracę licencjacką pisał z medycyny paliatywnej, obecnie kończy
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magisterium, zajmuje się chorymi dorosłymi z Hospicjum
Domowego. Są to osoby , które ciągle poszukują nowej wiedzy
zawodowej, takich ludzi bardzo cenię. Pani Mariola Dorynek
prowadzi rehabilitację w Węgorzewie . Dzięki zadaniu publicznemu
z Urzędu Miasta Węgorzewa pozostała naszym etatowym
pracownikiem, jest w trakcie robienia licencjatu.
Bardzo serdecznie za pracę nad chorymi leżącymi za współpracę z
rodzinami tych chorych i lekarzami pierwszego kontaktu dziękuję:
Pani Beacie Lenar, Pani Iwonie Subocz, Pani Krystynie Hałuszko za
zastępstwo i pomoc w rozwiązaniu tego problemu, Pani Sylwii
Miklus, która pracuje już w Hospicjum dla Dorosłych i Dzieci , a na
jej miejsce została zatrudniona Pani Barbara Zielińska Panasik.
W opiece hospicyjno- paliatywnej pracują psycholodzy. Dziękuję
bardzo Pani Irenie Karolczuk za zastępstwo w 2018r za Panią
Urszulę Kalinowska. Dziękuję za długą pracę z naszymi chorymi Pani
LENIE Anzulewicz Gibowicz psycholog w Węgorzewie. Zakład
leczniczy nie istniałby, gdyby nie księgowa i informatyk. Te osoby
bardzo
odpowiedzialne, obowiązkowe i dokładne---- to moja ostoja i dobre
samopoczucie . Księgowa to dobra rada, konsekwentna rozmowa,
logiczne myślenie w zarządzaniu Stowarzyszeniem” PROMYK” i
Zakładem Leczniczym. Informatyk to dokładność, punktualność i
obowiązkowość. To inteligentne rozwiązywanie problemów z
ludźmi pracującymi w NFZ w Olsztynie.

10 Sprzęt Medyczny
Łóżka rehabilitacyjne
Koncentratory
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Chodziki, laski, kule
Materace p/odleżynowe
Ssaki, pompy infuzyjne, inhalatory, sprzęt rehabilitacyjny, stół do
masażu chorego w domu, sprzęt do masażu limfatycznego, krzesło
sedesy, nastawki na sedesy , krzesełka pod prysznic ,rynienki do
mycia głowy w łóżku, stojaki do kroplówek, wózki dla
niepełnosprawnych ,podnośnik dla chorych, aparaty do pomiaru
ciśnienia, stoliki przyłóżkowe , drabinki i inne materiały do stosowania
udogodnień dla chorego w łóżku, pulsoksymetry;
Sprzęt , który posiadamy jest kupiony za 1% podatku od mieszkańców
Giżycka , Węgorzewa całej POLSKI . Dziękujemy tym , którzy
przekazują na nasze STOWARZYSZENIE 1% swojego podatku.
Wartość sprzętu to ponad 600tys.zł.……………….
Wypożyczany jest bezpłatnie wszystkim naszym chorym w pierwszej
kolejności. Jeśli nasi chorzy są zaopatrzeni, a sprzęt stoi w magazynie
staramy się w trudnych sytuacjach pomagać mieszkańcom Giżycka
czy Węgorzewa . Takich sytuacji trudnych było dużo. Za sprzęt
odpowiada i o niego dba Pani Księgowa Marzenna Sroka ---dziękuję
bardzo.

11 LOKALE
Giżycko---lokal własny Stowarzyszenia „ Promyk” 90
m2 opłata każdego roku większa w 2019 już 747 ,08zł
Węgorzewo ---lokal wynajęty w szpitalu 25m2 opłata
707,04 zł. miesięcznie. Korzystając z obecności Pani
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Starosty proszę o małą interwencję w tej
sprawie???????????
Kończąc dziękuję Państwu bardzo serdecznie za
dotychczasowe wsparcie i udzielanie Zarządowi
absolutorium. Dzisiaj czekają nas wybory. Życzę
powodzenia.

Giżycko dnia 30.03.2019r.
OPRACOWAŁA Maria Popieluch prezes
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