
Sprawozdanie za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. z realizacji: 

 

I. „Programów polityki zdrowotnej w ramach Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki 

dla Miasta Rzeszowa na lata 2016 - 2020” - dział 851 „Ochrona Zdrowia”, rozdział 85 149. 

II. „Dotacji – programy polityki zdrowotnej” - dział 851 „Ochrona Zdrowia”, rozdział 85 149. 

III. „Pozostałej działalności” – dział 851 „Ochrona Zdrowia”, rozdział 85 195.  

IV. „Dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie” – 

dział 851 „Ochrona Zdrowia”, rozdział 85 121 „Lecznictwo ambulatoryjne”. 

V. „Dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie” – dział 

851 „Ochrona Zdrowia”, rozdział 85 111 „Lecznictwo szpitalne”. 

 

Ad. I. Programy polityki zdrowotnej w ramach „Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki dla 

Miasta Rzeszowa na lata 2016 - 2020” – wydatkowano kwotę 457 703,60 zł. 

 

1. Program Profilaktyki Raka Piersi - badania mammograficzne dla kobiet od 70 roku życia. 

Program zlecono do realizacji SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. W okresie od 6 marca 2017r. do 15 grudnia 

2017r. wykonano ogółem 137 mammografii. Wykonano także 20 dodatkowych badań USG piersi 

oraz 1 biopsję aspiracyjną cienkoigłową. 

Zdiagnozowano 24 zmiany chorobowe łagodne, oraz 1 zmianę złośliwą. 

Wykorzystanie zaplanowanych w umowie Nr 8/2017 środków budżetowych - 91 %.  

Wydatkowana kwota: 13 162,00 zł 

 

2. Program Profilaktyki Raka Piersi – badania USG dla kobiet od 25 do 49 roku życia. 

Program zlecono do realizacji SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. W okresie od 27 lutego 2017r. do 15 grudnia 

2017r. z badań skorzystało 687 Rzeszowianek. Wykonano 6 biopsji cienkoigłowych u kobiet 

wymagających szczegółowych badań. Zmiany chorobowe łagodne wykryto u 187 osób, zmiany 

tzw. raczej łagodne wykryto u 15 kobiet. Zmiany chorobowe o niejasnym charakterze stwierdzono 

u 4 osób.  

Wykorzystanie zaplanowanych w umowie Nr 6/2017 środków budżetowych - 98 %. 

Wydatkowana kwota: 42 300,00 zł 

 

3. Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób od 40 roku życia. 

Program zlecono do realizacji SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. W okresie od 27 lutego 2017r. do 15 grudnia 

2017r. z porad lekarzy chirurgów i badań kału na krew utajoną skorzystało 107 mieszkańców Rzeszowa. 

Badania pogłębione - kolonoskopowe diagnostyczne wykonano 45 osobom, kolonoskopię z biopsją 

wykonano u 12 osób, kolonoskopię z polipektomią u 10 osób. 

U 22 uczestników wykryto polipy i pobrano wycinki do badań histopatologicznych z miejsc 

podejrzanych o naciek oraz skierowano na dalszą diagnostykę w ramach NFZ.  

Wykorzystanie zaplanowanych w umowie Nr 7/2017 i Aneksie Nr 1 do niniejszej umowy środków 

budżetowych - 86 %. 

Wydatkowana kwota: 35 174,00 zł 

 

4. Program wczesnego wykrywania i leczenia cukrzycy typu II dla osób od 40 roku życia. 

Program realizował SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. Z programu mogli skorzystać 40 letni i starsi 

mieszkańcy Rzeszowa. W okresie od 29 maja 2017r. do 30 listopada 2017r. z bezpłatnych badań 

przesiewowych poziomu cukru skorzystało 285 osób. Z badań pogłębionych skorzystało 2 osoby. 

Wykryto cukrzycę u 2 osób. 

Wykorzystanie zaplanowanych w umowie Nr 156/2017 i Aneksie Nr 1 do niniejszej umowy środków 

budżetowych – 90 %.  

Wydatkowana kwota: 5 611,00 zł 

5. Programu badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań 

ocznych cukrzycy dla osób z cukrzycą typu 2, powyżej 45 roku życia. 

Program realizował SP ZOZ Nr 1 - Oddział Okulistyki Szpitala Miejskiego przy ul. Rycerskiej 4, 

w Rzeszowie. Uczestnikami programu mogą być kobiety i mężczyźni, mieszkańcy Rzeszowa chorujący 

na cukrzycę w wieku 45 lat i więcej. W ramach programu w okresie od 26 czerwca 2017r. do 15 grudnia 



2017r., w etapie wstępnym - obejmującym badanie okulistyczne, badanie dna oka wraz z fotografią, 

edukację zdrowotną - zbadano 86 osób. 

W etapie pogłębionym wykonano:33 badania optycznej koherentnej tomografii oka, 1 badania 

ultrasonograficzne oka i 1 badanie angiografii fluoresceinowej.  

Do dalszej opieki medycznej w ramach NFZ skierowano 4 osoby, u których wykryto powikłania oczne 

cukrzycy, u 19 osób wykryto inne schorzenia oczne. 

Wykorzystanie zaplanowanych w umowie Nr 160/2017 i Aneksie Nr 1 do niniejszej umowy środków 

budżetowych – 87 %. 

Wydatkowana kwota: 15 782,40 zł 

  

6. Program Szczepień Przeciw Grypie. 

Program realizował SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. W okresie realizacji Programu od 18 września 2017 r. 

do 18 października 2017r. i od 14 listopada 2017r. do 16 listopada 2017r. oraz od 14 grudnia 2017r. 

do 22 grudnia 2017r. zaszczepiono nieodpłatnie mieszkańców Rzeszowa przeciw grypie. Osobami 

uprawnionymi do nieodpłatnych szczepień były osoby mające 50 i więcej lat oraz bez względu na wiek 

– osoby przewlekle chore, dorośli i dzieci z niedoborami odporności, pensjonariusze domów pomocy 

społecznej i zakładów opiekuńczo leczniczych zlokalizowanych na terenie Rzeszowa. Zaszczepiono 

5 541 osób. 

Wykorzystanie zaplanowanych środków budżetowych w umowie Nr 172/2017 – 100 %, w umowie 

Nr 179/2017 – 100% oraz w umowie Nr 184/2017 – 75 %. 

Wydatkowana kwota: 265 968,00 zł  

 

7. Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C, wśród mieszkańców 

miasta Rzeszowa. 

Program realizował SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. Z programu mogli korzystać Rzeszowianie mający 

18 lat i więcej, w szczególności osoby z grup ryzyka, hospitalizowane, po przebytych drobnych 

zabiegach medycznych oraz osoby bezrobotne. W ramach programu mieszkańcy Miasta mogli wykonać 

nieodpłatne badanie w kierunku obecności przeciwciał anty – HCV, w laboratoriach w dwóch 

przychodniach i Szpitalu Miejskim w Rzeszowie. Przeprowadzano także edukację indywidualną, 

dotycząca profilaktyki zakażeń HCV. Uczestnicy programu otrzymywali tematyczne ulotki. 

W okresie od 21 sierpnia 2017r. do 28 listopada 2017r., z bezpłatnych badań wczesnego wykrywania 

zakażeń HCV skorzystało 273 osoby w wieku od 18 roku życia. W tym, stwierdzono 270 wyników 

negatywnych i 3 pozytywne. Trzy osoby skierowano do lekarza rodzinnego celem dalszej diagnostyki 

i specjalistycznego leczenia.  

Wykorzystanie zaplanowanych w umowie Nr 167/2017 i Aneksie Nr 1 do niniejszej umowy środków 

budżetowych – 69 %. 

Wydatkowana kwota: 19 219,20 zł  

 

8. Badania przesiewowe postaw somatycznych uczniów w szkołach podstawowych. 
Program realizowali lekarze ortopedzi zatrudnieni w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. W terminie 

od 23 października 2017r. do 15 grudnia 2017r., w rzeszowskich publicznych szkołach podstawowych 

przebadano - pod kątem występowania wad postawy – 1 526 uczniów wszystkich klas pierwszych. 

Wady postawy zdiagnozowano u 682 uczniów (tj. 44,6% przebadanej grupy). Prawidłowe postawy 

somatyczne stwierdzono u 844 uczniów (55,3%). Do dalszego leczenia specjalistycznego skierowano 

58 dzieci. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej zalecono 636 uczniom (tj.41% uczniów przebadanych). 

Dla tej grupy uczniów za zgodą ich rodziców, zostaną zorganizowane w 2018 roku zajęcia z gimnastyki 

korekcyjnej w rzeszowskich szkołach. Będą one finansowane z budżetu Miasta. 

Wykorzystanie zaplanowanych w umowie Nr 177/2017 środków budżetowych – 97 %. 

Koszty badań lekarskich: 48 832,00 zł 

 

9. Akcja z okazji „Światowego Dnia Serca” 

W dniu 24 września 2017 r. na Rzeszowskim Rynku odbyła się prozdrowotna akcja z okazji Światowego 

Dnia Serca. SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zlecenie Miasta, przeprowadził takie świadczenia zdrowotne 

na rzecz mieszkańców Rzeszowa jak: pomiary ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi, porady 

lekarza specjalisty kardiologa, edukację zdrowotną w kierunku zapobiegania chorobom układu 



krążenia, przekazywanie zaleceń w zakresie zdrowego trybu życia oraz materiałów edukacyjnych. 

Bezpłatnymi badaniami objęto 150 osób. Skierowano 10 osób do dalszej diagnostyki i leczenia. 

Rozdano 170 ulotek nt. zdrowego stylu życia.  

Wydatkowana kwota: 2 500,00 zł 

 

10. Akcja z okazji Światowego Dnia Zdrowia pn.: „Depresja - porozmawiajmy o niej”. 

Realizatorem akcji był SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. Mieszkańcy Rzeszowa mogli wziąć udział 

w bezpłatnych konsultacjach, obejmujących także przeprowadzenie testów diagnostycznych pod kątem 

występowania depresji. W razie potrzeby realizowane były porady psychologiczne oraz interwencje 

kryzysowe w depresji. W Przychodni Specjalistycznej Nr 1 zorganizowano dyżury w godzinach 

od 7.00 do 14.00. Pełnili je psycholodzy/psychoterapeuci. Przeprowadzono 15 konsultacji 

psychologicznych. W 13 przypadkach wykryto objawy związane z występowaniem depresji. Osoby 

te uzyskały informacje co do dalszej diagnostyki i leczenia. Przygotowano także plakaty dotyczące 

akcji, ulotki nt. problematyki depresji, oraz artykuł który ukazał się w „Gazecie codziennej Nowiny”. 

Ulotki w ilości 2000 sztuk rozpowszechniano w przychodniach SP ZOZ Nr 1 i Szpitalu Miejskim 

w Rzeszowie. Promocję organizowanej akcji, Miasto Rzeszów zleciło Stowarzyszeniu „Otwarty 

Umysł”, które opracowało spot informujący o chorobie jaką jest depresja, o tym jak ważne jest 

mówienie o depresji i przełamywanie barier w zakresie szukania pomocy. Spot emitowano w autobusach 

komunikacji miejskiej na ekranach LCD.  

Wydatkowana kwota: 5 000,00 zł 

 

11. Akcja profilaktyczno-informacyjna z zakresu zdrowia psychicznego. 

Akcję przeprowadził SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w dniu 27 listopada 2017 r. w Poradni Zdrowia 

Psychicznego oraz Poradni Psychologicznej w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 w Rzeszowie. Akcja 

miała na celu promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym w populacji 

mieszkańców Rzeszowa. Jej adresatami by osoby z objawami zaburzeń nerwicowych, odżywiania, snu, 

emocjonalnych okresu ciąży i połogu, osobowości, depresyjnych. W ramach dyżurów 

psychologów/psychoterapeutów przeprowadzono 12 konsultacji psychologicznych wraz z zaleceniami 

dotyczącymi możliwych form leczenia, 2 interwencje kryzysowe, a także udzielono wsparcia 

psychologicznego 8 osobom.. Rozpowszechniono 200 sztuk ulotek informujących o akcji, 

w przychodniach SP ZOZ Nr 1 i Szpitalu Miejskim. 

Wydatkowana kwota: 4 155,00 zł 

 

Ad. II. „Dotacje - programy polityki zdrowotnej” - dział 851 „Ochrona Zdrowia”, rozdział 85 149 

– wydatkowano kwotę 292 150,00 zł. 

1. Zadanie: „Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym 

w szczególności chorobom sercowo–naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy”, wydatkowano 

kwotę: 100 000,00 zł. 

Organizacje realizujące ww. zadanie to: 

1) Stowarzyszenie MANKO zrealizowało zadanie pn.: „Rzeszów przyjazny Seniorom – II edycja” – 

Umowa Nr 104/2017 z 20.03.2017 r. 

Wydatkowana kwota: 10 000,00 zł  

2) Parafialny Klub Sportowy „CALASANZ”, zrealizował zadanie pn.: „Starsi w ruchu” – Umowa 

Nr 40/2017 z 14.03.2017 r. 

Wydatkowana kwota: 12 000,00 zł. 

3) Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych zrealizowało zadanie pn.: „Edukacja zdrowotna 

niesłyszących mieszkańców Rzeszowa szansą na zwiększenie potencjału zdrowotnego – Zdrowie 

bez barier dla niesłyszących” – Umowa Nr 34/2017 z 14.03.2017 r. 

Wydatkowana kwota: 5 000,00 zł. 

4) Fundacja Słodkie Marzenia zrealizowała zadanie pn.: „Nie dajmy się cukrzycy” – Umowa Nr 92/2017 

z 20.03.2017 r. 

Wydatkowana kwota: 4 500,00 zł. 

5) Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+, zrealizowało zadanie pn.: 

„Program Rekreacji Ruchowej Osób 50+ (PRRO 50+)” – Umowa Nr 146/2017 z 04.04.2017 r. 

Wydatkowana kwota: 10 000,00 zł. 



6) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie zrealizowało zadanie pn.: 

„Pierwsza pomoc - szkolenie” – Umowa Nr 54/2017 z 15.03.2017 r. 

Wydatkowana kwota: 15 000,00 zł. 

7) Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka” zrealizowało zadanie pn.: „Kontynuacja 

profesjonalnej terapii medycznej i społecznej Rzeszowskich Amazonek w roku 2017” – Umowa 

Nr 105/2017 z 21.03.2017 r. 

Wydatkowana kwota: 15 000,00 zł. 

8) Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków im. Hanki Żechowskiej Koło Podkarpackie „Podaj 

Dalej” zrealizowało zadanie pn.: „12 października Światowy Dzień Reumatyzmu” – Umowa 

Nr 84/2017 z 17.03.2017 r.  

Wydatkowana kwota: 3 500,00 zł. 

9) Rzeszowski Klub Biegacza „Rzeszów Biega” zrealizował zadanie pn.: „Organizacja III Biegu 

na Piątkę 2017” – Umowa Nr 61/2017 z 16.03.2017 r. 

Wydatkowana kwota: 10 000,00 zł. 

10) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Podkarpacki Oddział Wojewódzki zrealizowało zadanie pn.: 

„Jak poprawnie żyć z cukrzycą” – Umowa Nr 44/2017 z 15.03.2017 r. 

Wydatkowana kwota: 10 000,00 zł. 

11) Fundacja Szansa dla Niewidomych Oddział w Rzeszowie zrealizowała zadanie pn.: „Niewidomi 

są fit – warsztaty dietetyczne dla osób obciążonych ryzykiem wystąpienia chorób cywilizacyjnych” – 

Umowa Nr 107/2017 z 18.05.2017 r.  

Wydatkowana kwota: 5 000,00 zł. 

 

2. Zadanie: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”, 

wydatkowano kwotę: 20 000,00 zł.   
Organizacje realizujące ww. zadanie to: 

1) Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” zrealizowało zadanie pn.: „Depresja – porozmawiajmy 

o niej” – Umowa Nr 139/2017 z 31.03.2017 r. 

Wydatkowana kwota: 5 000,00 zł. 

 2) Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” zrealizowało zadanie pn.: „Korzystam z pomocy 

terapeutów” – Umowa Nr 110/2017 z 22.03.2017 r. 

Wydatkowana kwota: 15 000,00 zł.   

  

3.Zadanie: „Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi 

i edukacyjnymi”, wydatkowano kwotę: 70 000,00 zł.   
Organizacje realizujące ww. zadanie to: 

1) Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci zrealizowała zadanie pn.: „Specjalistyczne zajęcia 

terapeutyczne dla Podopiecznych Hospicjum” – Umowa Nr 25/2017 z 13.03.2017 r. 

Wydatkowana kwota: 10 500,00 zł. 

2) Parafialny Klub Sportowy „CALASANZ”, zrealizował zadanie pn.: „Dać dzieciom szansę” – Umowa 

Nr 41/2017 z 14.03.2017 r. 

Wydatkowana kwota: 10 000,00 zł. 

3) Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „BRUNO” zrealizowało zadanie 

pn.:„Potrafię więcej II” - Umowa Nr 27/2017 z 14.03.2017 r.  

Wydatkowana kwota: 5 000,00 zł. 

4) Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową zrealizowało zadanie pn.: 

„Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi 

i edukacyjnymi II edycja” – Umowa Nr 114/2017 z 22.03.2017 r. 

Wydatkowana kwota: 5 000,00 zł. 

5) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Edukacji Dziecka „edu Iter” zrealizowało zadanie pn.: 

„Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi ” – Umowa 

Nr 130/2017 z 29.03.2017 r. 

Wydatkowana kwota: 25 000,00 zł. 

6) Fundacja ISKIERKA zrealizowała zadanie pn.: „Wszechstronne wsparcie w rozwoju 

i wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci – pacjentów Kliniki Onkohematologii Dziecięcej – 



uczniów Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej 

w Rzeszowie ” – Umowa Nr 115/2017 z 22.03.2017 r. 

Wydatkowana kwota: 4 000,00 zł. 

7) Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych zrealizowało zadanie pn.: „Rzeszowski Konsultacyjny Punkt 

Pedagogiczno-Logopedyczny dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu przy Podkarpackim 

Stowarzyszeniu Głuchych” - Umowa Nr 35/2017 z 14.03.2017 r.  

Wydatkowana kwota: 4 000,00 zł. 

8) Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji „NADZIEJA” przy Szkole Podstawowej Nr 22 w Rzeszowie 

zrealizowało zadanie pn.: „Zajęcia z dogoterapii” – Umowa Nr 64/2017 z 16.03.2017 r. 

Wydatkowana kwota: 2 500,00 zł. 

9) Fundacja Szansa dla Niewidomych Oddział w Rzeszowie zrealizowała zadanie pn.: „Cztery łapy – 

panel rewalidacyjny dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Rzeszowa” – Umowa Nr 106/2017 

z 18.05.2017 r.  

Wydatkowana kwota: 4 000,00 zł. 

 

4. Zadanie: „Wykonanie zadania zgłoszonego do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn.: 

„Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla emerytów i rencistów”, wydatkowano kwotę: 102 150,00 zł. 

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria” zrealizowało zadanie pn.: „Wykonanie zadania zgłoszonego 

do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Seniorzy na 1000%” – Umowa Nr 9/2017 

z 27.02.2017 r. 

Wydatkowana kwota: 80 000,00 zł. 

 

5. Zadanie pn.: „Interaktywne warsztaty informatyczne dla mieszkańców Rzeszowa w wieku 

50+”. 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Rzeszowie zrealizowało zadanie pn.: 

„Seniorzy w świecie nowych technologii – warsztaty informatyczne dla mieszkańców Rzeszowa” – 

Umowa Nr 10/2017 z 27.02.2017 r. 

Wydatkowana kwota: 22 150,00 zł. 

 

Ad. III. „Pozostała działalność” - dział 851 „Ochrona Zdrowia”, rozdział 85 195, wydatkowano 

kwotę: 128 108,23 zł 

 

1. Program promocji zdrowia pn.: „Racjonalne odżywianie – kapitał zdrowia na przyszłość”.  

Program realizował SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie – pion higieny szkolnej. Programem objęto ogółem 

6 084 uczniów w klasach I i VII szkół podstawowych oraz w ostatnich klasach szkół 

ponadgimnazjalnych. Przeprowadzono grupowe zajęcia edukacyjne w formie pogadanek, dyskusji, 

filmów edukacyjnych. W grupie młodszych uczniów przeprowadzano konkursy plastyczne, wypełniano 

kolorowanki, krzyżówki tematyczne. Udzielano także porad/rozmów indywidualnych w gabinetach 

profilaktyki, uczniom z problemami nadwagi, niedoboru wagi oraz zainteresowanych tematem. Łącznie 

udzielono 3 476 porad. 

Wydatkowana kwota: 28 198,40 zł 

 

2. Program pn.: ”Zdrowe dziecko – zdrowa rodzina – zdrowe społeczeństwo” 

W okresie od 1 lutego 2017r. do 29 grudnia 2017r. zrealizowano świadczenia zdrowotne, w tym 

diagnostyczne i profilaktyczne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców.  

Głównym celem programu jest zapobieganie niepełnosprawności (zaburzenia rozwoju 

psychofizycznego dzieci, autyzm) i jej następstwom, w populacji dzieci z terenu miasta Rzeszowa. 

Realizatorem programu jest SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie tj. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci 

i Podkarpackie Centrum Diagnozy i Leczenia Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu oraz Psychiatrii Dzieci 

i Młodzieży - Poradnia Autyzmu Dzieci i Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży 

oraz Dzienny Oddział Terapeutyczny dla Dzieci z Autyzmem. 

Z programu w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, skorzystało ogółem 157 dzieci zamieszkałych 

w Rzeszowie. Z tej grupy – 94. dzieci wraz z rodzicami zostały objęte opieką w ramach programu 

finansowanego z budżetu Miasta, a 63 dzieci zostało objętych rehabilitacją w ramach świadczeń 

finansowanych przez NFZ. W 2017r. wykonano 110 konsultacji lekarskich neurokinezjologicznych, 



udzielono 198 konsultacji fizjoterapeutycznych, 88 konsultacji pedagogicznych mających na celu ocenę 

rozwoju poznawczego niemowlęcia (w tym porady dla rodziców), 11 konsultacji psychologicznych 

dla rodziców dzieci w wieku 1- 3 lat nt. postępowania z dzieckiem trudnym, płaczliwym i 11 konsultacji 

logopedycznych.  

W ramach wczesnej interwencji terapeutycznej i pomocy dziecku zagrożonemu autyzmem oraz jego 

rodzinie, w Poradni Autyzmu Dzieci wykonano: diagnostykę psychologiczno-pedagogiczną w zakresie 

zagrożenia autyzmem (24 testy diagnostyczne), 44 porady psychologiczne dla dzieci nieuczestniczących 

w programie terapeutycznym. Udzielono 55 konsultacji pracowników Poradni Autyzmu Dzieci 

w placówkach edukacyjnych do których uczęszczają dzieci chore na autyzm, oraz przeprowadzono 

11 spotkań grupowych z rodzicami o charakterze wsparciowym. 

W Dziennym Oddziale Terapeutycznym Dla Dzieci z Autyzmem, w okresie od 01.02.2017 r. 

do 29.12.2017r. terapią objętych było 5 dzieci zamieszkałych w Rzeszowie. Na ich rzecz wykonano 

ogółem 230 terapii logopedycznych i 244 terapii pedagogicznych. 

Wydatkowana kwota: 99 909,83 zł 

 

Ad. IV. „Dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie” 

– dział 851 „Ochrona Zdrowia”, rozdział 85 121 „Lecznictwo ambulatoryjne”, wydatkowano 

kwotę: 180 000,00 zł. 

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie otrzymał dotacje na zakup 

sprzętu medycznego do Przychodni Specjalistycznych i inwestycję w Przychodni Specjalistycznej Nr 2, 

przy ul. Lubelskiej 6. 

Wykonano: 

1) zasilanie awaryjne w energię elektryczną budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 2 – 

112 176,00 zł 

2) zakupiono sprzęt medyczny do Przychodni Specjalistycznych tj. – aparat do kriochirurgii, 

respirator , spektrofotometr, narzędzia chirurgiczne – 67 824,00 zł 

 

Ad. V. „Dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie” 

– dział 851 „Ochrona Zdrowia”, rozdział 85 111 „Lecznictwo szpitalne”, wydatkowana kwota: 

2 510 590,37 zł. 

 

1. Do Szpitala Miejskiego w Rzeszowie zakupiono m.in. następujący sprzęt i aparaturę medyczną: 

1) zestaw endourologiczny – 1 sztuka,  

2) tomograf okulistyczny – 1 sztuka, 

3) zestaw endoskopowy – 1 sztuka, 

4) myjka endoskopowa + szafa – 1 sztuka,  

5) respiratory – 9 sztuk,  

6) aparat USG urologiczny – 1 sztuka, 

7) videokolonoskop – 1 sztuka,  

8) defibrylatory – 2 sztuki, 

9) aparat Rtg z ramieniem C – 1 sztuka 

10) bronchofiberoskop – 1 sztuka 

11) aparat KTG – 1 komplet  

12) ogrzewacz do krwi – 5 sztuk 

13) myjnia do kaczek i basenów – 5 sztuk 

14) pompy infuzyjne strzykawkowe – 12 sztuk 

Wydatkowana kwota: 2 340 590,37 zł 

 

2. Dotacja na wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji hydrantowej w Szpitalu Miejskim. 

Wydatkowana kwota: 170 000,00 zł 


