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Informacja sprawozdawcza z działalności Stacji Opieki 

i Gabinetu Rehabilitacyjnego CARITAS w 2015r. 

 

Od 1992 roku na terenie diecezji opolskiej działa najgęstsza w kraju sieć kościelnych 

placówek pielęgniarskiej opieki domowej pod nazwą Stacje Opieki Caritas 

(SOC).Przystępując do tworzenia tych placówek, Caritas Diecezji Opolskiej pragnęła 

poprawić dostępność i jakość pielęgniarskiej opieki domowej na terenie diecezji. Działalność 

SOC została całkowicie ukierunkowana na środowisko domowe pacjenta. Aktualnie na 

terenie diecezji działa 48 stacji, w których zatrudnionych jest ok. 120 pielęgniarek. Tak 

dużego i kosztochłonnego projektu opolska Caritas nie była w stanie realizować własnymi 

siłami. Oprócz wyposażenia stacji, które Caritas otrzymała z Niemiec,  konieczne było 

pozyskanie partnera, który w sposób znaczący i trwały chciałby partycypować w kosztach 

utrzymania placówek. Tymi partnerami okazały się władze samorządowe gmin 

województwa opolskiego. 

Z jednej strony nasze placówki podkreślają daleko posuniętą samodzielność zawodu 

pielęgniarskiego, z drugiej zaś autonomia pielęgniarek realizowana jest w ścisłej współpracy 

z przychodniami i lekarzami POZ. Stacje opieki ukazały duże perspektywy rozwoju i szerokie 

możliwości wykorzystania pielęgniarstwa środowiskowego.  

Stacja Opieki w Białej zaczęła funkcjonować w grudniu 1992 roku. Swoim zasięgiem 

obejmuje miasto i gminę Biała. Zadania i cele naszej placówki realizują dwie pielęgniarki . 

 Jak wyżej zostało wspomniane,  działalność personelu ukierunkowana jest całkowicie na 

środowisko domowe pacjenta i respektuje najgłębsze potrzeby psychiczne człowieka, 

według których najbardziej naturalnym środowiskiem przeżywania choroby i starości jest 

dom, miejsce w którym człowiek jest u siebie, wśród bliskich. Caritas promuje pogląd, że 



rozwiązaniem idealnym jest obecność człowieka starszego, chorego, a nawet umierającego, 

w rodzinie, której należy zapewnić skuteczną pomoc socjalną i medyczną. Do odkrycia roli 

środowiska domowego w procesie choroby i starości doszli także reformatorzy służby 

zdrowia, którzy z pobudek ekonomicznych  z coraz większą determinacją skracają czas 

leczenia szpitalnego i szybko wypisują pacjentów pod opiekę swych rodzin. W ten sposób 

rodziny zostają wciągane bardziej niż kiedyś do opieki nad niedołężnymi, chorującymi lub 

umierającymi członkami rodzin. Dobrze jest , jeśli pomoc medyczno-pielęgniarska w domu 

nie jest wymagana przez całą dobę.  Do usług które przejmują wtedy pielęgniarki SOC, 

należą: świadczenia pielęgnacyjno-lecznicze(np. karmienie przez przetokę lub zgłębnik, 

pielęgnacja odleżyn i trudno gojących się ran, toaleta chorego, podawanie leków, płynów 

infuzyjnych), świadczenia diagnostyczne (np. kontrola parametrów życiowych, pobieranie 

materiałów do badań, obserwacja i pomiary), świadczenia usprawniające oraz edukacja i 

promocja zdrowia. Działalność nasza wspiera nie tylko osoby chore jak również w/w 

rodzinę. Nie do przecenienia jest aspekt wychowawczy opieki sprawowanej nad chorym 

członkiem rodziny. Opieka nad chorym wymaga wykfalifikowanego personelu, ale w wielu 

sytuacjach pielęgniarki przysposabiają domowników do wykonywania prostych czynności 

higienicznych i pielęgnacyjnych. Niejednokrotnie działania nasze służą odciążeniu 

fizycznemu i psychicznemu w opiece nad chorym.  

Nieocenioną pomocą w opiece , jest wypożyczany do domu sprzęt pielęgnacyjny i 

rehabilitacyjny. Każda stacja jest wyposażona w: łóżka elektryczne, materace p/odleżynowe, 

ssaki, koncetratory tlenu, rotory, krzesła toaletowe, wózki inwalidzkie podnośniki do wanny 

itp. Sprzęt ten ułatwia  zarówno rodzinie  jak i personelowi medycznemu pielęgnację 

osób zwłaszcza obłożnie chorych oraz podnosi samodzielność i komfort życia.  

Dzięki samochodom służbowym i telefonom komórkowym pozostającym do dyspozycji 

każdej pielęgniarki, osoby chore objęte są opieką bardzo szybko. Nieskomplikowane są 

również formalności związane ze zgłoszeniem pacjenta do opieki i uzyskania niezbędnej 

pomocy. W uzasadnionych medycznie przypadkach pielęgniarki SOC wykonują świadczenia 

w dni wolne od pracy, niedziele, święta i często bywa, że realizują dwie wizyty w ciągu dnia - 

rano i wieczorem. Należy jeszcze wspomnieć, że przy naszej Stacji działa hospicjum 

domowe, które zajmuje się chorymi na nieuleczalne, postępujące choroby w ostatniej fazie 

życia. 



 

W celu zapewnienia optymalnej pomocy swoim pacjentom SOC współpracuje z lekarzami 

POZ, przychodniami, OPS, placówkami administracji samorządowej oraz osobami, które 

mogą mieć wpływ na coraz lepszą jakość życia osób chorych, samotnych, 

niepełnosprawnych i starszych. 

W 2015 roku zrealizowano 3024 wizyt u 137 osób, z czego 15 osób to pacjenci wymagający 

codziennych wizyt. Dodam jeszcze tylko, że statystyka Poradni Paliatywnej i Opieki 

Długoterminowej jest ujęta w innych statystykach. 

W celu poprawy dostępności do stanowisk usprawniania leczniczego, Caritas Diecezji 

Opolskiej od 1994 roku realizuje na terenie diecezji program tzw. rehabilitacji 

środowiskowej, tzn. zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta. Niewielka ilość 

ośrodków rehabilitacyjnych powodował, że osoby starsze, niedołężne, chore, 

niepełnosprawne, z dolegliwościami wymagającymi interwencji fizjoterapeuty, pozbawione 

były dostatecznego nadzoru rehabilitacyjnego i dostępu do stanowisk usprawniania. 

Inicjatywa CDO miała na celu poprawę tej sytuacji. Równolegle do sieci praktyk 

pielęgniarskich został wprowadzony system ambulatoryjnych placówek rehabilitacyjnych. 

Gabinet w Białej otwarto w lipcu 1995 roku. Działalność gabinetu skłania wiele osób do 

troski  o swoje zdrowie. Stwarza możliwości korzystania z rehabilitacji, która podnosi 

samodzielność i jakość ich codziennego życia, a często pozwala podjąć utracone kiedyś 

funkcje zawodowe i społeczne. Gabinet dysponuje odpowiednim sprzętem do prawidłowej 

rehabilitacji. 
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