
Rzeszów, 12 luty 2010 r.   
 

Sprawozdanie za okres od 1.01. do 31.12.2009 r. z realizacji:     
 

I. „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki” – dział 851 „Ochrona 

Zdrowia”, rozdział 85149 

II.„Pozostałej działalności” – dział 851 „Ochrona Zdrowia”, rozdział 85195.                          

III. „Szpitale - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie”                       

– dział 851 „Ochrona Zdrowia”, rozdział 85111 

IV. „Lecznictwo ambulatoryjne” – dział 851„Ochrona Zdrowia”, rozdział  85121 
 

Ad. I „Miejski Program Promocji Zdrowia i Profilaktyki” – wydatkowano  kwotę                  

–  374 547,00 zł. 
  

1. Program Profilaktyki Raka Piersi – badania mammograficzne dla kobiet powyżej            

45 r.ż.  
Realizację programu zlecono do SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie dla którego organem prowadzącym 

jest Rada Miasta Rzeszowa. 

Populacja objęta programem to 45 – letnie i starsze mieszkanki Rzeszowa (1964 rok urodzenia 

i wcześniej). 

W okresie od m-ca lutego do grudnia 2009 r. wykonano 659 badań mammograficznych                     

i 140 badania pogłębione tj. USG piersi. 

Efekty programu: w badaniu mammograficznym u 6 kobiet stwierdzono nowotwór złośliwy 

piersi.   

Stwierdzono także zmiany chorobowe  o charakterze:  

-        łagodnym  u 40 kobiet,  

-        raczej łagodnym w 7 przypadkach, 

- niejasnym  w 17 przypadkach.  

Z uwagi na podejrzenie zmiany patologicznej lekarz kierował pacjentki do dalszej diagnostyki, 

głównie na badanie USG piersi ewentualnie  biopsję cienkoigłową. 

Koszty: 48 435,00 zł 
 

2. Program Profilaktyki Raka Piersi – badania USG piersi dla kobiet od 20 do 44 r.ż.       

Realizatorem programu był SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. Program skierowany był do kobiet od 

20 do 44 r.ż. W okresie od marca do grudnia 2009 r. wykonano 457 profilaktycznych badań 

USG piersi; badania prawidłowe: 369, badania nieprawidłowe: 88.  

Stwierdzono podejrzenie zmian chorobowych o charakterze: 

- łagodnym – u 67 kobiet, 

- raczej łagodnym – u 14 kobiet, 

- niejasnym – u 7 kobiet 

- złośliwym – u 4 kobiety 

 Liczba osób skierowanych na dalszą diagnostykę i ewentualne leczenie do Poradni 

Ginekologicznej: 17 osób. 

Koszty: 18 280,00 zł 
 

3. Program Profilaktyki Raka Jelita Grubego  

W SP ZOZ Nr 1 w ramach programu trwającego od kwietnia do grudnia 2009 r. przebadano 42 

osoby.  

- Liczba osób którym wykonano badanie na krew utajoną – 42 osób 

- Liczba osób zbadanych per rectum – 42 

- Liczba osób które skorzystały z edukacji zdrowotnej – 42 

- Liczba osób skierowanych do etapu badań pogłębionych – 3 



- Liczba osób skierowanych do colonoscopii – 3 

- Liczba osób którym wykonano colonoscopię - 0 

- Liczba osób którym wykonano colonoscopię  z biopsją - 0 

Koszty: 2 940,00 zł 
 

4.  Program Szczepień Przeciw Grypie. 

W placówkach SP ZOZ Nr 1 w okresie od  września do  grudnia 2009 r. szczepiono nieodpłatnie 

mieszkańców Rzeszowa przeciw grypie. Osobami uprawnionymi do nieodpłatnych szczepień 

były osoby w przedziale wiekowym od 55 do 85 r. życia i powyżej, oraz bez względu na wiek 

- osoby przewlekle chore na astmę, cukrzycę, niewydolność krążenia, oddychania, nerek), w 

stanach obniżonej odporności (wskazane zaświadczenie od lekarza prowadzącego pacjenta). 

Zaszczepiono 5 707 osób. 

Koszty: 171 210,00 zł  
 

5. Program pn.: ”Wczesne wykrywanie i leczenie cukrzycy typu II” 

Program realizowany był od lutego do grudnia 2009 r. w SP ZOZ Nr 1 tj.: Szpitalu Miejskim i 

3 przychodniach specjalistycznych. Odbiorcami programu mogli być mieszkańcy Rzeszowa w 

wieku powyżej 40 roku życia. Z etapu podstawowego programu skorzystało 220 osób. 

Obejmował on przesiewowe badania cukru we krwi, porady prozdrowotne. Z etapu badań 

pogłębionych (pomiary poziomu cukru we krwi, badania ogólnego moczu, oznaczenie krzywej 

cukrowej), porady lekarza specjalisty, edukacji przystosowującej do życia z chorobą, 

skorzystało 22 osoby.  

Koszty: 5 830,00 zł 
  
6. Program szczepień przeciwko zakażeniom meningo i pneumokokowym. 

Programem objęto dzieci uczęszczające do żłobków na terenie Rzeszowa. Ze szczepień 

przeciwko meningokokom mogły skorzystać dzieci, które w terminie do 15 października 2009 

r. ukończyły 12 – ty miesiąc życia, a ze szczepień przeciwko pneumokokom mogły skorzystać 

dzieci, które w terminie do 15 października 2009 r. ukończyły 24 miesiąc życia.  

W okresie od maja do grudnia 2009 r. p/meningokokom zaszczepiono 327 dzieci                            a 

p/pneumokokom zaszczepiono 201 dzieci. 

Koszty: 95 427,00 zł 
 

7.  Badania przesiewowe postaw somatycznych uczniów w szkołach podstawowych. 
W okresie od maja do czerwca 2009 r.  zlecono do SP ZOZ Nr 1  badania kwalifikujące  

uczniów kl. III do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych finansowanych z budżetu miasta 

Rzeszowa. Badania wykonali lekarze ortopedzi z SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.  

Przebadano uczniów kl. IV tj. 1 355 uczniów. Z tej grupy 1037 uczniów  ma zdiagnozowaną 

wadę postawy. Do poradni Wad Postawy skierowano 73 uczniów a 930 uczniom zalecono 

gimnastykę korekcyjną. 

Koszty badań lekarskich: 14 905,00 zł 
 

8. Program wczesnego wykrywania wad wzroku w populacji 6 - latków 

W ramach programu lekarz okulista przebadał w rzeszowskich szkołach                                       i 

przedszkolach dzieci  6 – letnie. Badania przeprowadzono kompleksowo z użyciem 

specjalistycznego sprzętu. W okresie od kwietnia do czerwca 2009 r. przebadano 1180 dzieci. 

Stwierdzono wady wzroku m.in. takie jak: niedowidzenie, astygmatyzm, nadwzroczność, 

krótkowzroczność,  brak widzenia przestrzennego. W wyniku przeprowadzonych badań 

wykryto wadę wzroku u 183 dzieci, co stanowi 15,5% ogółu zbadanych. Do doboru szkieł 

korekcyjnych skierowano 175 dzieci (tj.14,8% badanych). Do ćwiczeń pleoptycznych 

skierowano 40 dzieci. Stwierdzono, że 997 dzieci jest zdrowych tj.84,5%(bez wady wzroku). 

Koszty: 16 520,00 zł 



9. Akcja z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu. 

W dniu 30 maja 2009 r. na Rzeszowskim Rynku podczas pikniku rodzinnego, którego 

organizatorem było Stowarzyszenie Caritas wykonano 90 pomiarów glukozy we krwi,             u 

84 osób pomiary ciśnienia tętniczego krwi i 50 pomiarów tlenku węgla w wydychanym 

powietrzu. Edukacją zdrowotną nt. szkodliwości palenia tytoniu i konieczności porzucenia 

nałogu  objęto 234 osoby. Rozdano 250 ulotek dot. problematyki antynikotynowej. 

Koszty: 1 000,00 zł  
 

Ad. II.„Pozostałej działalności” – dział 851 „Ochrona Zdrowia”, rozdział 85195.                          

– wydatkowano kwotę –  225 878,99 zł. 
 

1. Programy promocji zdrowia i profilaktyki zlecone do realizacji SP ZOZ Nr 1 – pion 

higieny szkolnej.  
Od m-ca października br. rozpoczęto realizację następujących programów: 

1) „Racjonalne odżywianie  - kapitał zdrowia na przyszłość”  

2) „Higiena osobista”  
             
Ww. programy realizowały higienistki w szkołach prowadzonych przez Miasto Rzeszów. 
   
Ad.1) Programem promocji zdrowia pn.: „Racjonalne odżywianie – kapitał zdrowia na 

przyszłość” objęci byli uczniowie klas pierwszych w 26 szkołach  podstawowych,                              

18 gimnazjach i 23 szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Rzeszów.  

Termin realizacji programu od 5 stycznia do 18 grudnia 2009 r. 

Wzięło w nich udział ok. 7 900 uczniów. Zajęcia przeprowadzono w 292 klasach. Formy 

realizacji programu dostosowano do wieku odbiorców były to: pogadanki, dyskusje, filmy, 

ankiety, praktyczna nauka przygotowywania kanapek, konkursy plastyczne, pomiary masy               

i wysokości ciała i ich analiza. Przeprowadzono  ponad 7 900 świadczeń na rzecz uczniów, 

poprzez grupowe  zajęcia edukacyjne oraz rozmowy indywidualne. Higienistki rozmawiały                     

z dyrektorami szkół nt. zmiany asortymentu artykułów żywnościowych w sklepikach szkolnych 

(wycofanie produktów typu fast – food, napojów gazowanych, chipsów), wprowadzenie 

owoców, soków, napojów nie gazowanych, jogurtów itp. 

 Koszty: 24 964,00  zł 
 

Ad. 2) Od 15 września do 16 listopada 2009 r. realizowano program pn.: „Higiena osobista”.     

Głównym celem programu jest zapobieganie takim chorobom zakaźnym jak wszawica                 i 

świerzb. W klasach 0 do VI przeprowadzono zajęcia edukacyjne w formie pogadanek, dyskusji, 

rozmów indywidualnych z uczniami i rodzicami. U 4 816 uczniów w kl. od 0 do III wykonano 

przeglądy włosów. Stwierdzono 8 przypadków występowania wszawicy. Program realizowano 

w 25 szkołach podstawowych na terenie Rzeszowa. Objęto nim 9 441 uczniów  w klasach od 

0 do VI (tj. 421 oddziałach klasowych). Łącznie wykonano ok. 9 500 świadczeń na rzecz 

uczniów.  

Koszty: 20 000,00 zł 

 

2. Akcja prozdrowotna mająca na celu propagowanie badań profilaktycznych wśród 

kobiet pn.: „Bądź zdrowa, mamo. Zbadaj się.” 

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Rzeszowie zorganizowano konkurs plastyczny mającego na 

celu  propagowanie badań profilaktycznych. Z budżetu Miasta ufundowano 5 nagród 

książkowych dla zwycięzców konkursu.  

Koszty: 125,00 zł  

 
 



3. Inne dotacje i programy promocji zdrowia i profilaktyki realizowane przez podmioty  

nie zaliczone do sektora finansów publicznych. 

1) Program pn.: ”Szkolenie chorych w zakresie metod postępowania w przypadku 

występowania powikłań cukrzycowych i zapobiegania ich powstaniom. Nauczanie 

samokontroli” zrealizowało Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Podkarpacki Oddział 

Wojewódzki w Rzeszowie. W wyjazdowym szkoleniu uczestniczyło 24 mieszkańców 

Rzeszowa chorych na cukrzycę.  

Dotacja – 8 000,00 zł. 

Koszty: 8 000,00 zł 
 

4. Funkcjonowanie mikrobusu dla osób niepełnosprawnych, świadectwa zgonu oraz  

inne zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowane przez SP ZOZ Nr 1                          

w  Rzeszowie. 

Na utrzymanie funkcjonowania mikrobusu dla osób niepełnosprawnych w okresie od  

stycznia do grudnia 2009 r., wydatkowano: 42 789,99 zł. 

Ogółem przewieziono 2 649 osób niepełnosprawnych, w tym 36 osób w systemie radio 

- taxi. Ogółem przejechano 14 974  kilometrów. 

Koszty łącznie: 42 789,99 zł 
 

5. Program rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych realizowany przez SP ZOZ Nr 1                

w Rzeszowie  

W ramach dotacji realizowano „Program profilaktyki zaburzeń rozwoju psychoruchowego 

dzieci” oraz Program pn.: ”Wczesne wykrywanie całościowych zaburzeń rozwojowych                 

i pomoc dziecku zagrożonemu autyzmem oraz jego rodzinie”.  

Koszty: 130 000,00 zł 
 

Ad. III. „Szpitale” –  kwota 1 393 869,00 zł 

 

SP ZOZ Nr 1 zakupił m.in. następujący sprzęt i aparaturę medyczną: 

- Aparat do litotrypsji endoskopowej, URS sztywny, cystoskop + optyka monitor do 

rejestracji parametrów fizjologicznych, fotel ginekologiczny – Oddział Urologii, 

- Monitor anestezjologiczny z analizatorem gazów, pompy infuzyjne  dwustrzykawkowe 

– Blok Operacyjny  

- Duodenoskop, kolonoskop, gastroskop  - Pracownia Endoskopii, 

- USG – Pracownia USG, 

- Urządzenie do suchego rozmrażania osocza, chłodziarka jednokomorowa – Serologia 

- Aparat USG – Oddział Ginekologiczno – Położniczy 

- Aparat do znieczulenia – Blok Operacyjny   

Koszty: 1 000 000,00 zł 

W Szpitalu Miejskim zmodernizowano kotłownię olejowo – gazową, wydatkowano środki                      

w wysokości 140 674.00 zł 

W SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie zrealizowano projekt pn.: ”Podkarpacki System Informacji 

Medycznej – PSIM”. 

Koszty: 253 195,00 zł  
 

Ad.IV „Lecznictwo ambulatoryjne” – 243 515,00 zł 
 

Kwota 243 515,00 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów modernizacji pomieszczeń 

Przychodni Specjalistycznej Nr 1 i Nr 2 będących w strukturze Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie. 

 

  


