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Radość z pomocy innym

- To nie była łatwa decyzja,

choćby dlatego, że nie miałyśmy

wzorców - mówi Ewa Paczka,
współwłaściciel zakładu. 

Tak naprawdę zaczynały od
zera. Zrezygnowały ze stałej pracy
i podjęły wielkie wyzwanie. Krok po
kroku budowały zakład, który dzi-
siaj działa na terenie całego po-
wiatu leszczyńskiego świadcząc
pełną opiekę. Opiekuje się
dziećmi, młodzieżą i osobami do-
rosłymi. Szerzy oświatę zdrowotną
i prowadzi promocję zdrowia. Zaj-
muje się pielęgnacją i opieką osób
chorych i niepełnosprawnych, a
także opieką nad kobietami ciężar-
nymi, wspiera je przy porodach i
pielęgnacji noworodków. Usługi
Salusa finansowane są przez NFZ.

Wiedza i doświadczenie
Początki nie były łatwe. Naj-

pierw znalazły, a później za własne
pieniądze urządziły i wyposażyły
lokal w Łaźni Miejskiej tak, by słu-
żył jako gabinet. Zabiegały o kon-
trakty z NFZ i pacjentów. 

- Na początku pracowały tylko

cztery osoby, ale naszym atutem

była wiedza i doświadczenie. Prze-

pracowałyście w zawodzie kilka-

naście lat i każda swój zawód

bardzo lubi - opowiada pani Ewa.
Rozpoczęły od usług w zakre-

sie pielęgniarki w miejscu naucza-
nia i wychowania, pielęgniarki
środowiskowo- rodzinnej i położnej
środowiskowo rodzinnej świadczo-
nych na terenie gminy Osieczna.
Ale założycielki zakładu szukały
sposobów dalszego rozwoju, a
także stale podnosiły kwalifikacje
zawodowe swoje i zespołu. 

– Kursy i specjalizacje pielęg-

niarskie dały nam możliwość wy-

kazania się pracy w terenie, a

Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej i
Szkolnej „SALUS” funkcjonuje od 1999 roku. Był pierwszym
samodzielnym zakładem w regionie stworzonym przez pie-
lęgniarki z długoletnim stażem zawodowym.

studia na kierunkach zarządzanie

zakładami opieki zdrowotnych, ko-

munikacji, ekonomii, pielęgniar-

stwa stały się filarem działalności.

Dzięki temu wszystkiemu, dziś mo-

żemy powiedzieć, że jesteśmy ze-

społem dobrze przygotowanym na

różne zmiany w dziedzinie pielęg-

niarstwa – podkreśla Ewa Paczka.
Od paru lat zakład świadczy

usługi w zakresie opieki długoter-
minowej w domu pacjenta. 

Rok temu poszerzył ofertę
usług w dziedzinie rehabilitacji am-
bulatoryjnej i domowej. 

– Cieszymy się, że jakość na-

szych usług jest zauważana przez

pacjentów, lekarzy rodzinnych.

Wszelkie miłe gesty i podziękowa-

nia dają motywację do dalszej

pracy – podkreśla pani Ewa. - Jes-

teśmy dla każdego, kto zgłosi chęć

korzystania z naszych usług.

Trzeba tylko wypisać deklarację

wyboru naszej spółki. Deklaracje

złożone w latach 1999 są ciągle

aktualne. 

Ważne dzieci i młodzież
Dla Salusa szczególnie ważna

jest opieka nad dziećmi i mło-
dzieżą. 

- Na terenie gminy Osieczna są

trzy szkoły, gdzie trzeba prowadzić

pełną kontrolę nad zdrowiem

ucznia, wykonywać przesiewowe,

bilanse, kontrolę grup dyspanse-

ryjnych, przeprowadza się fluory-

zację, edukację dzieci i młodzieży.

Nasza współpraca z dyrektorem

placówek, wychowawcami, rodzi-

cami oraz lekarzami rodzinnymi

układa się dobrze - mówi pielęg-
niarka Maria Powierza.

Położna Ewa Danielska-Rzeź-
nik czuwa nad przyszłymi mat-
kami, noworodkami i

dziewczynkami. Opiekuje się ko-
bietami w każdym okresie ich
życia. Zarówno w radosnych chwi-
lach, jak i tych trudniejszych: - Do-
radzam dziewczętom w okresie
dojrzewania, opiekuję się kobie-
tami w ciąży, prowadzę poradnic-
two dotyczące noworodków, a jak
trzeba - pomagam przetrwać cho-
roby nowotworowe, czy przepro-
wadzać rehabilitację po
operacjach. Po prostu pomagam
ludziom i ich wspieram. 

Wiarygodność i rzetelność
Kolejnym krokiem w rozwoju

jest rehabilitacja ambulatoryjna,
zlokalizowana w zakładzie w Lesz-
nie przy ul. Żniwnej 2. Gabinet jest
doskonale wyposażony w sprzęt
rehabilitacyjny, dzięki temu udało
się podpisać kontrakt z NFZ. Ofe-
ruje krioterapię, ultradźwięki, lase-
roterapię, magnetoterapię,
elektroterapię, lampę Sollux, kine-
zyterapię, masaże, ćwiczenia in-
dywidualne. Zatrudnia
rehabilitantów, dzięki temu usługi

wykonywane są od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7.15-
19.00, oraz w domu pacjentów na
zlecenie lekarzy. 

Pielęgniarski Ośrodek Medy-
cyny Środowiskowo-Rodzinnej i
Szkolnej „SALUS” otrzymał certy-
fikat ISO 9001:2008. 

Jest to najlepszy dowód na wy-
soką jakość i rzetelność świadczo-
nych usług. Burmistrz Miasta i
Gminy udzielił rekomendacji firmie
dla uzyskania tytułu PARTNER
GODNY ZAUFANIA. W piśmie
podkreśla się, że pracownicy
spółki profesjonalnie podchodzą
do swojej pracy, solidnie wywią-
zują się z nałożonych zadań, są
zaangażowani i perfekcyjni, a przy
tym szukają nowych dróg rozwoju
dla firmy. 

- Jesteśmy po to, by dużo z sie-

bie dawać innym – dodaje pani
Ewa Paczka. - Cieszymy się, gdy

pacjent poczuje się lepiej, mniej

cierpi, uśmiecha się. Z ich radości

czerpiemy siłę do pracy.


