
Rzeszów, 10 luty 2009 r.   
 

Sprawozdanie za okres od 1.01. do 31.12.2008 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. „Szkolnictwo wyższe” – dział 803, rozdział 80395 

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

– dział 851 „Ochrona Zdrowia”, rozdział 85111 

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

 

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

–  278 482,60 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 (1963 rok urodzenia 

i wcześniej). 

W okresie od kwietnia do  grudnia 2008 r. wykonano 392 badania mammograficzne  i 92 

badania pogłębione tj. USG piersi. 

Efekty programu: u 3 kobiet stwierdzono w badaniu mammograficznym nowotwór złośliwy 

piersi.   

Stwierdzono także zmiany chorobowe  o charakterze:  

-         łagodnym  u 29 kobiet,  

- raczej łagodnym w 2 przypadkach, 

- niejasnym  w 9 przypadkach.  

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

głównie na badanie USG piersi ewentualnie  biopsję cienkoigłową. 

Koszty: 29 160,00 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 2007 r. wykonano 589 profilaktycznych badań 

USG piersi; badania prawidłowe: 464, badania nieprawidłowe: 125.  

Stwierdzono podejrzenie zmian chorobowych o charakterze: 

- łagodnym – u 76 kobiet, 

- raczej łagodnym – u 24 kobiet, 

- niejasnym – u 21 kobiet 

- złośliwym – u 4 kobiety 

 Liczba osób skierowanych na dalszą diagnostykę i ewentualne leczenie do Poradni 

Ginekologicznej: 39 osób. 

Koszty: 23 560,00 zł 
 

3. Program Profilaktyki Raka Jelita Grubego  

W SP ZOZ Nr 1 w ramach programu trwającego od kwietnia do listopada 2008 r. przebadano 

260 osoby.  

- Liczba osób którym wykonano badanie na krew utajoną – 260 osób 

- Liczba osób zbadanych per rectum – 260 



- Liczba osób które skorzystały z edukacji zdrowotnej – 260 

- Liczba osób skierowanych do etapu badań pogłębionych – 83 

- Liczba osób skierowanych do colonoscopii – 83 

- Liczba osób którym wykonano colonoscopię - 55 

- Liczba osób którym wykonano colonoscopię  z biopsją - 33 

Koszty: 30 300,00 zł 
 

4.  Program Szczepień Przeciw Grypie. 

W placówkach SP ZOZ Nr 1 w okresie od  września do  grudnia 2008 r. szczepiono 

nieodpłatnie mieszkańców Rzeszowa przeciw grypie. Osobami uprawnionymi do 

nieodpłatnych szczepień były osoby w przedziale wiekowym od 50 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  5 428 osoby. 

Koszty: 162 840,00 zł  

 

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

 Program realizowany był od kwietnia do listopada 2008 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 121 

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 7 osób.  

Koszty: 2 773,00 zł 

  

6.  Badania przesiewowe postaw somatycznych uczniów w szkołach podstawowych. 
W I półroczu 2008 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. 1 255 uczniów. Z tej grupy 952 uczniów  ma zdiagnozowaną 

wadę postawy. Do poradni Wad Postawy skierowano 89 uczniów a 891 uczniom zalecono 

gimnastykę korekcyjną. 

Koszty badań lekarskich: 13 805,00 zł 
 

7. 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 2008 r. przebadano 1 122 dzieci. 

Wady wzroku   m.in. takie jak niedowidzenie, astygmatyzm, nadwzroczność, 

krótkowzroczność,  brak widzenia przestrzennego, zez wykryto u 206 dzieci co stanowi                       

18,3 % przebadanej populacji. W wyniku przeprowadzonych badań do doboru szkieł 

korekcyjnych skierowano 232 dzieci. Do ćwiczeń pleoptycznych skierowano 54 dzieci.  

Koszty: 16 044,60 zł 

 

 

 

 

 

 



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

– wydatkowano kwotę – 237 709,79 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) „Profilaktyka przeciw próchnicowa”  
  
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 20 szkołach  podstawowych,                              

17 gimnazjach i 23 szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Rzeszów.  

Termin realizacji programu od 8 stycznia do 20 grudnia 2008 r. 

Wzięło w nich udział ok. 8 000 uczniów. Zajęcia przeprowadzono w 280 klasach. Formy 

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

ankiety, praktyczna nauka przygotowywania kanapek, konkursy plastyczne, krzyżówki, ulotki 

i artykuły prasowe. Przeprowadzono  ponad 10 000  zajęć edukacyjnych i rozmów 

indywidualnych w odniesieniu do 1 ucznia.  Higienistki rozmawiały z dyrektorami szkół nt. 

zmiany asortymentu artykułów żywnościowych w sklepikach szkolnych (wycofanie produktów 

typu fast – food, napojów gazowanych, chipsów), wprowadzenie owoców, napojów nie 

gazowanych, jogurtów itp. 

 Koszty: 25 000,00  zł 

 

Ad. 2) Programem pn.: „Profilaktyka przeciw próchnicowa” objęci byli uczniowie 22 szkół 

podstawowych na terenie Rzeszowa w klasach od I do VI  (354 oddziały klasowe). Termin 

realizacji programu od 1 października do 15 listopada 2008 r. Przed i w czasie zabiegu 

fluoryzacji zębów przeprowadzono z każdą klasą 1 -godzinowe zajęcia edukacyjne nt. 

prawidłowej techniki mycia zębów, wpływu odżywiania w zapobieganiu próchnicy zębów oraz 

zagrożeń wynikających ze złej higieny lub jej braku. Wzięło w nich udział 8 070 uczniów.  

 Koszty: 16 000,00 zł 
 

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

nie zaliczone do sektora finansów publicznych. 

1) Program edukacyjny dla chorych na cukrzycę mieszkańców Rzeszowa zrealizowało 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Podkarpacki Oddział Wojewódzki   w Rzeszowie. 

Dotacja – 6 000,00 zł. 

2) Program pn.:„Szkolenie i rehabilitacja po przebytych chorobach nowotworowych” 

zrealizowało Podkarpackie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia”. Dotacja - 4 000,00 zł. 

3) Program pn.: ”Grupowe szkolenie dla 30 osób niewidomych i słabowidzących chorych 

na cukrzycę oraz ich opiekunów zamieszkałych na terenie Miasta Rzeszowa” 

zrealizował Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki. Dotacja – 10 000,00 zł. 

Koszty: 20 000,00 zł 
 

 

3. 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 2008 r., wydatkowano: 46 609,79 zł. 



Ogółem przewieziono 2 381 osób niepełnosprawnych, w tym 2 350 dzieci 

przewiezionych do szkół i 31 osób w systemie radio - taxi. Ogółem przejechano 16 000 

kilometrów. 

Na podstawie umowy Nr 15/2008 z dn. 26 maja 2008 r. zawartej przez Miasto Rzeszów 

z SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, lekarze rodzinni tam zatrudnieni wystawili dwie karty zgonu dla 

zmarłych mieszkańców Rzeszowa nie objętych opieką lekarza rodzinnego  w kwocie 100  zł. 

Koszty łącznie: 46 709,79 zł 

 

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

w Rzeszowie  

W ramach dotacji realizowano Program profilaktyki zaburzeń rozwoju psycho – ruchowego 

dzieci a także wczesne wykrywanie całościowych zaburzeń rozwojowych oraz wczesna 

interwencja terapeutyczna i pomoc dziecku zagrożonemu autyzmem oraz jego rodzinie.  

Koszty: 130 000,00 zł 

 

Ad. III. „Szkolnictwo wyższe” – kwota 30 000,00 zł 

 

 Z budżetu Miasta sfinansowano projekt badawczy pn.: ”Dziecko rzeszowskie                      

– budowa i rozwój dzieci i młodzieży Miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego w wieku od 8 

do 18 lat”.  Projekt zrealizował Uniwersytet Rzeszowski. 

 

Ad. IV. „Szpitale” –  kwota 988 704,00 zł 

 

Zgodnie z zawartą umową Nr 12/2008 z dn. 25.04.2008 r. i Aneksem Nr 1 z 24.09.2008 r.  

Do SP ZOZ NR 1 przekazane zostały środki finansowe w wysokości 899 278 zł                             z 

przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne sprzętu i aparatury medycznej. 

 Na podstawie Umowy Nr 10 z 02.04.2008 r. i Aneksem Nr 1 z 12.11.2008 r. dla SP ZOZ              

Nr 1  w Rzeszowie przekazano środki w wysokości 89 426 zł na budowę Zakładu 

Wodolecznictwa, Balneologii i Rehabilitacji.  

SP ZOZ Nr 1 zakupił następujący sprzęt i aparaturę medyczną: 

- stół operacyjny przezierny z przystawką otropedyczną, 

- koagulację, 

- głowicę convex 

- narzędzia ortopedyczne, optyka do artroskopii, zestaw do shevera, 

- zestaw wiertarek, 

- aparat do znieczulenia, 

- aparat EKG przenośny, 

- kardiotokograf do ciąży bliźniaczej, 

- ssaki przenośne – 4 szt., 

- pralnicę, 

-  pulsoksymetr – 2 szt., 

- zestaw do laparoskopii 

- wózki transportowe do przewożenia chorych – 7 szt., 

- sprzęt i aparaturę urologiczna, 

Kwota 89 426 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej                  

– koncepcję – 27 816 zł i projekt budowlano – wykonawczy – 61 610 zł na budowę zakładu 

Wodolecznictwa i Rehabilitacji. 

 

 

  

  



Ad. V. „Lecznictwo ambulatoryjne” – kwota  1 280 000,00 zł 

 Zgodnie z Umową Nr 12 z dn. 25.04.2008 r. i Aneksem Nr 1 z 24.09.2008 r.,        

przekazano do SP ZOZ Nr 1 dotację na inwestycje, w tym zakup sprzętu medycznego                              

w wysokości 300 000,00 zł. Na podstawie Umowy Nr 10 z 02.04.2008 r. i Aneksu Nr 1                  

z 12.11.2008 r. przekazano do SP ZOZ Nr 1 dotację na modernizację pomieszczeń Przychodni 

Specjalistycznej Nr 1 w Rzeszowie 600 000,00 zł. 

Na podstawie Umowy  Nr 19 z dn. 30.10.2008 r. przekazano  dla SP ZOZ Nr 1 dotację na  

zakup aparatu do mammografii wraz z adaptacją i wyposażeniem pracowni w Przychodni 

Specjalistycznej Nr 1 w wysokości 380 000,00 zł.                    

Do Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ Nr 1 zakupił: 

- autorefraktometr, 

- zestaw do badań diagnostycznych w zakresie cytogenetyki, 

- aparat do krioterapii, 

- sprzęt rehabilitacyjny – dofinansowanie do PFRON-u, 


