Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia „ Promyk „
za 2012r. w Giżycku.
I---REALIZACJA PLANU NA 2012r.
1.Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową
„ Promyk” zostało przekształcone w podmiot leczniczy zgodnie z
prawem tj. z Ustawą o działalności leczniczej, Ustawą pożytku
publicznego i prawem o Stowarzyszeniach.
2. Opracowano statut stowarzyszenia i dokumentację do rejestracji
stowarzyszenia w Sądzie Gospodarczym w Olsztynie ( skorzystaliśmy
z radcy prawnego).
3.Opracowano regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego i
Uchwałą Zarządu Nr 7 z dnia 03.03.2012r regulamin został
zatwierdzony i przyjęty do realizacji.
4. Zarejestrowano przedsiębiorstwo NZOPD w Centrum Zdrowia
Publicznego w Olsztynie
5.Stowarzyszenie jako podmiot zostało przygotowane do renegocjacji
konkursu ofert na każdą komórkę organizacyjną na 2013r( zmieniono
wszystkie umowy z podwykonawcami, innymi Zakładami i mediami).
6.Dokończono meblowanie w biurze Stowarzyszenia( tj. przedsionek
między magazynem , korytarzem).
7.Pani Anna Jeżowska i Pani Anna Sidorowicz są w trakcie kursu
specjalistycznego z pielęgniarstwa w Medycynie Paliatywnej.
8. Pani Krystyna Szydłowska i Pani Katarzyna Niedbajło ukończyły
kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa w Medycynie Paliatywnej.
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9. Pani Agnieszka Fatyga została zatrudniona na powiat Giżycki jako
technik rehabilitacji po licencjacie.
10. Na budynku została zmieniona tablica Stowarzyszenia
uzupełniono dane. Zmieniono pieczątki dopisując komórki
organizacyjne i kody resortowe.
11.Zorganizowano wigilię dla chorych, którą za sponsorowali chorzy
nie nowotworowi.
12.Zorganizowano wyjazd na konferencję pracownikom do Krynicy
Morskiej. Jest to konferencja z Medycyny Paliatywnej organizowana
przez Panią Konsultant Wiesławę Pokropską. Na konferencji była nie
obecna jedna osoba.
13. Opracowaliśmy prezentację Stowarzyszenia od początku jego
istnienia do 2012r.
II---CO Z PLANU NA 2012r NIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE?
1.Nie otrzymaliśmy w dalszym ciągu lokalu w Węgorzewie choć,
istniejemy już od 2005 r. Pomimo moich usilnych starań
( uczestniczyłam w posiedzeniu komisji do spraw społecznych w
Radzie Powiatu w Radzie Miasta mimo kilku rozmów z władzami
samorządowymi miasta i powiatu).
2.Nie zakupiliśmy krzeseł i nie wykonaliśmy regałów do pomieszczeń
wynajmowanych w Szpitalu Węgorzewskim ,ponieważ nie widzimy
możliwości inwestowania w lokal o powierzchni 28m2 za który
płacimy czynsz ponad 600zł. miesięcznie. Nam potrzebny lokal
składający się z trzech pomieszczeń . Pomieszczenie na poradnię
Medycyny Paliatywnej , gabinet dla pielęgniarek i magazyn na sprzęt
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medyczny . Dzisiaj chorzy z Węgorzewa muszą jechać po sprzęt do
Giżycka.
3.Nie uaktualniliśmy biuletynu Stowarzyszenia, ponieważ do końca
nie wiedzieliśmy jak będzie z przekształceniem Stowarzyszenia w
podmiot leczniczy.
III---Uchwały podjęte przez Zarząd Stowarzyszenia i ich realizacja
Zarząd podjął 35 uchwał.
Wszystkie uchwały zostały zrealizowane. Dotyczyły następujących
zagadnień:
----przedłużenie aneksem umów o pracę pracowników NZOPD od
01.01.2012r.
----powołanie prezesa na stanowisko dyrektora NZOPD
----powołanie zastępcę dyrektora do spraw medycznych NZOPD
----uchwałą uregulowano płace pielęgniarkom za pełnione dyżury.
----ustawiono konta bankowe w Stowarzyszeniu i tak konto
nr 77……. jest kontem podstawowym. Z tego konta są dokonywane
następujące opłaty: zużycie materiałów i energii, usługi obce, usługi
informatyczne. Z tego konta są dokonywane usługi na rzecz
chorych: opłata transportu, opłaty za zlecone naszym chorym
badania lekarskie, pomoc finansowa i rzeczowa chorym
nowotworowym, długoterminowym i niepełnosprawnym zgodnie z
regulaminem pomocy. Z tego konta dokonaliśmy zakupu sprzętu
medycznego potrzebnego do pielęgnacji naszych chorych w domu.
Na to konto w 2012r wpłynęły pieniądze z 1% od podatników i
darowizny.
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Nr 98……jest kontem pomocniczym. Na to konto wpływają pieniądze
z NFZ za świadczone usługi medyczne naszym chorym zgodnie z
zawartym kontraktem na każdą komórkę organizacyjną Z tego
konta opłacamy wynagrodzenie dla pracowników z tytułu umów o
pracę i umów cywilno –prawnych, koszty pracownicze , a więc
zobowiązania wobec ZUS-u oraz Urzędu Skarbowego
( za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego
otrzymaliśmy nagrodę finansową).Opłacamy usługi lekarskie,
pielęgniarskie , psychologiczne, socjalne i rehabilitacyjne bhp
( szkolenia), higiena pracy, delegacje do chorego, delegacje na
szkolenia związane z przedsiębiorstwem.
---- uchwałą zatwierdziliśmy regulamin organizacyjny podmiotu
leczniczego
-----uchwałą zatwierdziliśmy bilans finansowy NZOPD.
-----oddelegowano Panią prezes na następujące konferencje: do
Warszawy, Gdańska , Olsztyna, Bartoszyc.
-----dwie pielęgniarki zostały oddelegowane na państwowy egzamin
ze specjalizacji pielęgniarstwo w medycynie paliatywnej do
Warszawy.
-----7,8.09.2012r wszyscy pracownicy uczestniczyli w corocznej
konferencji organizowanej przez Panią Konsultant Wiesławę
Pokropską w Krynicy Morskiej.
----uchwałą oddelegowano Panią Agnieszkę Fatyga na Szkołę
Animatorów Społecznych w środowisku osób niepełnosprawnych.
Szkołę tę zorganizowała FOS w Olsztynie.
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-----podjęliśmy uchwały dotyczące pomocy chorym. Pomoc
dotyczyła: zwrotu kosztów zakupu leków, pomoc dzieciom
osieroconym w zakupie wyprawki szkolnej, pomoc finansowa na
zakup żywności i leków.
----uchwała nr 25 z dnia 28.09.2012r dotyczyła stanu konta po
wpływie 1% od podatników( wykaz podatników otrzymaliśmy od
Urzędu Skarbowego w Giżycku). Stan konta: 110,776.26 zł.
----uchwałą dokonaliśmy planu wydatków:
60,776.26 zł. na rzecz chorych nowotworowych, niepełnosprawnych
i długoterminowych, zakup sprzętu medycznego.
Pozostała kwota to koszty administracyjne.
----Panią Małgorzatę Bohun oddelegowano na jesienne warsztaty
szkoleniowe dla pielęgniarek Opieki Paliatywnej organizowane
przez Konsultant Krajową w dziedzinie pielęgniarstwa paliatywnego
panią Izabelę Kaptacz.
----wigilia chorym z Giżycka i Węgorzewa, wolontariuszy,
sponsorów i ludzi pracujących z chorymi uchwała nr 32 z dnia
07.12.2012r.
----uchwałą rozdysponowaliśmy 7 paczek świątecznych dla
osieroconych dzieci z powiatu Giżycka i Węgorzewa. Paczki
otrzymaliśmy z FOS w Olsztynie.
-----paczki żywnościowe w Węgorzewie. Młodzież Liceum
Ogólnokształcącego zebrała naszym chorym żywność. Duże paczki
żywnościowe w Węgorzewie otrzymały dwie rodziny.
-----paczki z Centrum wolontariatu przy Stowarzyszeniu
Bezrobotnych „ Jesteś-My” dla rodzin, gdzie jest choroba
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nowotworowa. Otrzymaliśmy 79 kg żywności. Po 20kg żywności
otrzymały 3 rodziny jedna rodzina 19 kg w Giżycku.
-IV--- 1% od podatników za 2012r.
Wykaz podatników otrzymaliśmy Giżyckiego Urzędu Skarbowego.
Oczywiście są to Ci podatnicy , którzy ujawnili swoje dane. Dość
dużą liczbę stanowią podatnicy anonimowi. Analizując dane , które
otrzymaliśmy należy stwierdzić, że są wpłaty z całego kraju.
Najmniejsza wpłata 0,10 zł. Liczba podatników ujawnionych w
powiecie giżyckim i węgorzewskim, która przekazała 1% podatku
dla naszego Stowarzyszenia wynosi 536 osoby . Łączna kwota od
ujawnionych to 49,854,38zł.

Całość wpływów z 1% za 2012r,wyniosła 110,492.43zł.
Naszym podatnikom złożyliśmy życzenia z okazji Świąt
Bożego Narodzenia i podziękowanie.
V----Akcje organizowane przez Stowarzyszenie
----pomoc dzieciom osieroconym, każde dziecko 14 osób otrzymało
250, 00zł na zakup wyprawki szkolnej.
----Fundacja Hospicyjna w Gdańsku przekazała 8 par wymarzonych
butów dla osieroconych dzieci. Buty przekazała Fundacja za akcje
organizowane przez nasze Stowarzyszenie w 2011r.
----kl. IB Liceum Ogólnokształcącego w Węgorzewie o profilu
informatyczno wojskowym zebrała żywność dla chorych
nowotworowych w Węgorzewie.
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----Centrum Wolontariatu w Giżycku na naszą prośbę przekazało
na 79 kg żywności dla czterech rodzin wykonaliśmy cztery paczki
żywnościowe ,które osobiście dostarczył rodzinom pracownik
socjalny.
----Federacja Organizacji Socjalnych w Olsztynie przekazała 7 paczek
dla dzieci osieroconych. Paczki dzieciom rozwiozły pielęgniarki.
----wigilia to nasza akcja promująca działalność Stowarzyszenia
podczas , której dokonujemy podsumowania –co zrobiliśmy w
bieżącym roku na rzecz naszych chorych.. Uczestniczyło 35 osób z
tego 21 osób to chorzy. Chorym leżącym poczęstunek wigilijny
został przez pielęgniarki dostarczony do domu. Kolędy śpiewały
dzieci z klasy” O” z Szkoły Podstawowej Nr 4 w Giżycku . Klasa Pani
Ani Maśnik.
----dzieci za przedstawione jasełka otrzymały za sponsorowane
czekolady (po 2) oraz aniołka.
----W klasach I Liceum Ogólnokształcącym Nr 2 odbyło się spotkanie
na temat: „ Etyka w biznesie” Spotkanie poprowadziła Prezes Pani
Maria Popieluch.
---w biurze Stowarzyszenia odbyło się spotkanie z słuchaczami klasy
Ratownik Medyczny Szkoły Policealnej w Giżycku na temat „ Rola
Ratownika Medycznego w opiece paliatywnej”. Spotkanie
poprowadziła Pani Prezes.
---„Wolontariat na wakacje” organizując wolontariat na wakacje
spotkałam się osobiście z młodzieżą kl. II w 1 Liceum
Ogólnokształcącym w Giżycku. W spotkaniu dnia 22.05.2012r udział
wzięło102 osoby młodzież wychowawcy i nauczyciele. W wyniku
spotkania zgłosiło się 10 uczniów. Podpisano porozumienie na czas
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nieokreślony . Wolontariusze zostali przeszkoleni medycznie i z
przepisów bhp. Chorzy wyrazili zgodę , a wolontariusze rozpoczęli
opiekę. Spotkania pokazywały jak dobry był ich wybór , doznali
wiele wrażeń i bardzo sympatycznych przeżyć. Są z chorymi do
dzisiaj. Przystąpiliśmy do konkursu „ Barwy wolontariatu”. Do
konkursu trzeba było opisać swoje wrażenia z pobytu u chorego. Do
konkursu wysłaliśmy 8 prac wśród tych prac była praca
wolontariuszki 50+ oraz uczennicy Technikum Handlowego z
Węgorzewa. Uczennica , której zmarła mama na chorobę
nowotworową , a była nasza pacjentką.
5 wolontariuszy zostało podczas gali wolontariatu w Olsztynie
nagrodzonych i wyróżnionych.
3 osoby z L.O. w Giżycku są to: Magdalena Szymanek, Katarzyna
Dąbrowska, Joanna Kamińska oraz Pani Krystyna Karczewska 50+ i
Dagmara Iwanowska z Węgorzewa. Z tej okazji zorganizowałam
spotkanie w 1L.O. w Giżycku. Na spotkaniu zareprezentowaliśmy z
Panią Kasią Niedbajło naszych wolontariuszy z gali wręczenia
nagród w Olsztynie. Wręczyłam Dyrekcji Szkoły podziękowanie dla
wychowawców i rodziców . Podsumowałam pracę wolontariuszy w
2012r.Do Węgorzewa osobiście przekazałam nagrodę Dagmary
Iwanowskiej oraz podziękowanie Dyrektorowi Technikum
Handlowego.
O naszych wolontariuszach mówiło RADIO PLANETA pisała Gazeta
Giżycka.
W sumie mamy 11 wolontariuszy: 9 uczniów, 50+ oraz lekarz Pan
Marcin Suszyński jest 2-gi rok wolontariuszem jest w trakcie
specjalizacji z Medycyny Paliatywnej.
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----wysłane podziękowania, jako promocja naszego Stowarzyszenia:
do sponsorów, do FOS-y w Olsztynie , do dyrektorów Szkół w
Giżycku i Węgorzewie, do darczyńców , których wykaz otrzymaliśmy
od Firmy Alfa Med z Sosnowca. Z Firmą mieliśmy podpisane
porozumienie na materiały opatrunkowe. Dnia 15 .10.2012r
zerwaliśmy współpracę. Podziękowanie dla Thomasa Wahla,
obywatela Niemiec, do restauracji MASOVIA w Giżycku do Urzędów
Pracy w Giżycku i Węgorzewie.
Promocja Stowarzyszenia obejmowała wszystkie akcje, konferencje,
narady, Radę Miasta w Giżycku i Węgorzewie , Radę Powiatu w
Giżycku i Węgorzewie.
Bardzo dobrze współpracowaliśmy z mediami w Giżycku gorzej
współpraca wychodziła w Węgorzewie. Za współpracę serdecznie
dziękuję zwłaszcza Panu Sławkowi Kędzierskiemu .
Dziękuję władzom Samorządowym za przyjęcie naszych uwag i ich
zrozumienie. Szczególnie dziękuję Pani Halinie Faj ( starosta
powiatu Węgorzewa)i Panu Krzysztofowi Piwowarczykowi
( burmistrzowi Węgorzewa). Przepraszam za dokuczanie robię to dla
dobra chorego i jego rodziny. W Giżycku tylko składam w miarę
potrzeb informację o naszej działalności. Od Giżyckich Władź
otrzymaliśmy wszystko co jest nam niezbędne do pracy.

VI---DAROWIZNY w 2012r.
Łączna kwota 26,945,60zł.
W tym: od Pana Thomasa Wahla------19,765,73 zł.
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Od Firmy Alfa Anna Jarosz--------4.938,73zł. artykuły
aptekarskie
Fundacja Babci Aliny z Londynu--2.000,00złmankiet do
masażu limfatycznego
Inni----------------------------------------241,14zł.rękawiczki
jednorazowe
VII---Stowarzyszenie jako podmiot leczniczy.
W swoim składzie ma przedsiębiorstwo Niepubliczny Zakład Opieki
Paliatywnej Domowej z 6 komórkami organizacyjnymi.
--2 Hospicja Domowe
--2 Poradnie Medycyny Paliatywnej
--2 Pielęgniarstwa Domowej Opieki Długoterminowej.
Obsługujemy dwa powiaty: Giżycko i Węgorzewo.
W Przedsiębiorstwie pracuje 18 osób. Każda komórka ma
wynegocjowany kontrakt z NFZ w Olsztynie.11 osób pracuje na
umowę o pracę, a są to:
--7 pielęgniarek
--pracownik socjalny,
--księgowa
--dyrektor NZOPD
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Na umowy cywilno-prawne pracują:
--3 lekarzy,
--2 fizjoterapeutów,
--2 psychologów,
--1 informatyk
Mamy 1 lekarza specjalistę Medycyny Paliatywnej Pan dr n med.

Maciej Adamski.
Wolontariusz Marcin Suszyński

lekarz jest w trakcie

specjalizacji.
Mamy dwie pielęgniarki specjalistki z pielęgniarstwa w Medycynie
Paliatywnej są to: Monika Dziel Lewandowska i

Małgorzata Bohun obie pełnią funkcję pielęgniarki
koordynującej.
Dwie pielęgniarki Pani Anna Sidorowicz i Anna Jeżowska
są w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa w Medycynie Paliatywnej.

Pani Krystyna Szydłowska, Pani Katarzyna Niedbajło
skończyły kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa paliatywnego.

Marzena Sroka księgowa do swoich obowiązków otrzymała
dodatkowe zadania są to: wypożyczanie sprzętu medycznego i
prowadzenie dokumentacji wynikającej z tego zadania,
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prowadzenie aktów osobowych pracowników.
W 2012r brała udział w szkoleniu:--„Pozyskiwanie funduszy
nadziałalność organizacji”. Ukończyła i otrzymała certyfikat”
Aktywni lokalnie kompleksowe wsparcie dla II I sektora i rozwoju
organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i miejsko –
wiejskich” , współfinansowanych przez Unię Europejską maj –
październik 2012r.

Agnieszka Fatyga ukończyła Akademię socjalną w FOS-ie
Olsztyn oraz kończy Szkołę Animatorów Społecznych dla osób
pracujących z niepełnosprawnymi bezpłatnie.
Pani prezes uczestniczyła w następujących konferencjach:
Warszawa –opieka paliatywna konferencja krajowa
Olsztyn –--------------------------------medycyna paliatywna
Krynica Morska--------------------- medycyna paliatywna
Gdańska-Fundacja Hospicyjna-- Medycyna Paliatywna
Bartoszyce---FOS-a------------------organizacje pozarządowe
Liczba chorych pod naszą opieką w poszczególnych komórkach
organizacyjnych;
HD Giżycko----------------------129
HD Węgorzewo-----------------81
PMP Giżycko---------------------47
PMP Węgorzewo---------------58
OSP Giżycko---------------------15
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OSP Węgorzewo---------------36

RAZEM

366 osób

Zgony w 2012r----------------158
Średni czas opieki-------------HD Giżycko-------------69 dni
-------ii------------

HD Węgorzewo--------58 dni

Kontrakt z NFZ w 2012r. wynosił 745,320.000z na cały rok
wypracowany prawie 100% bez 120 zł.
Koszt świadczenia z NFZ w OPH---osobodzień ---40 zł
PMP---porada--------40zł. OSP-osobodzień-----28zł.
W naszych komórkach organizacyjnych nie ma kolejki, dalej nie
wiemy jakiego chorego należy zapisać pod jakim numerem. Nasi
chorzy to chorzy terminalni , a więc leczenie przyczynowe
zakończone. Przyjmujemy wszystkich skierowanych przez lekarzy
POZ, Oddziały szpitalne , kliniki i instytut onkologii. Nasi lekarze
kwalifikują chorych do danej komórki. Za usługi ponadlimitowe NFZ
nam nie wypłacił., a ponadlimit wynosi na wartość 63. 228, 00zł. To
znaczy , że 27 chorymi opiekowaliśmy się na wolontariacie.
Zapewniamy naszym chorym oprócz usług medycznych sprzęt, który
ułatwia personelowi i rodzinie pielęgnować zwłaszcza chorych
leżących. Mamy następujący sprzęt: łóżka rehabilitacyjne, materace
przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu , inhalatory, ssaki
elektryczne, pompy infuzyjne, wózki rehabilitacyjne , chodziki, kule ,
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laski, stoliki przyłóżkowe, krzesło sedesy, stojaki do kroplówek, stół
do masażu przewoźny, drobny sprzęt do rehabilitacji ( wałki, piłki ,
taśmy, poduszki). Jeśli sprzęt znajduje się w magazynie
wypożyczamy mieszkańcom nie nowotworowym Giżycka czy
Węgorzewa. Około 50 osób nie nowotworowych skorzystało z
naszego sprzętu w 2012r.
W pracy z ciężko chorymi pomogli nam stażyści o których prosimy
Powiatowe Urzędy Pracy. W 2012r było 7 stażystów są to : opiekun
medyczny i technik masażysta. Dziękujemy im bardzo.
Opracowaliśmy procedury medyczne do każdej komórki
organizacyjnej, które są wymagane przez Stację epidemiologiczną i
NFZ. Każdego roku składamy sprawozdanie do Pani Konsultant
Wiesławy Pokropskiej , która na podstawie danych opracowuje
wnioski do konsultanta krajowego w dziedzinie Medycyny
Paliatywnej Pani dr n. med. Aleksandry Ciałkowskiej-Rysz
Wnioski jakie wystosowaliśmy tym roku są następujące:
1. Zbyt duża biurokracja naszych komórkach organizacyjnych.
Wymogi M Z i OS oraz NFZ są coraz większe , a za ty nie idą
pieniądze.
2. Od 1 sierpnia 2013r. MZiOS wprowadza elektroniczną
dokumentację pacjenta. Skąd na to zadanie pieniądze, jakie
poniesiemy koszty?
3. Jest coraz ciężej pracować . Chorzy takiej służby zdrowia nie
chcą. Zasięg terenu na którym pracujemy to 30 km. Na 1
pielęgniarkę w OPH przypada 15 chorych to bardzo dużo, by
pielęgniarka wywiązała się ze swoich obowiązków z wizyt i roli
jaką pełni w zespole interdyscyplinarnym. Mamy standardy bo
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4. sami je opracowaliśmy i nie możemy ich realizować . Dzisiaj w
Służbie Zdrowia chodzi o ilość , a nie jakość usług medycznych.
5.Na lekarza etatowego przypada 30 chorych to też bardzo dużo.
6. Środki takie jak papier , tusz ( tonery),papier do faksów, środki
dezynfekcyjne, rękawice , fartuchy ochronne itp. Są dość drogie , a
w ciągu roku tych materiałów idzie bardzo dużo.
7. Ubolewamy nad tym ,że nie mamy Stacjonarnego Hospicjum lub
Zakładu Opiekuńczo- leczniczego . Naszych chorych transportujemy
do Jasiek, czy Reszla.
8. Społeczeństwo naszych powiatów starzeje się, dużo osób
starszych , samotnych, za chwilę z ludźmi starszymi, samotnymi nie
poradzimy sobie.

Kończąc jak zwykle dziękuję lekarzom,
pielęgniarkom wszystkim pracownikom za ich
pracę często ponad limitową. Pracę w którą
wkładają swoje serce, bardzo dobre serce----dziękuję.

Dnia 09.03.2013r

Sprawozdanie opracowała
Prezes Maria Popieluch

