
Rzeszów, 15 luty 2013 r.   
 

Sprawozdanie za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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.  Dotacje -  promocja zdrowia i profilaktyka – dział 851 „Ochrona zdrowia”, 

rozdział 85 149  

IV.  Dotacje - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie                  

– dział 851 „Ochrona Zdrowia” - rozdział 85111 – „Szpitale”, 

 - rozdział 85121 – „Lecznictwo ambulatoryjne” 
 

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

–  360 321,65 
 

1. Program Profilaktyki Raka Piersi – badania mammograficzne dla kobiet od 40  do 49 

lat i powyżej 69 roku życia. 

Program  realizowano od 6 lutego 2012 r. do 14 grudnia 2012 r. od 6 lutego br. Realizatorem 

programu był SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. Populację objętą programem stanowiły 2 grupy 

kobiet. Pierwszą grupę stanowiły panie w wieku od 40 do 49 lat, które mogły skorzystać                 

z bezpłatnej mammografii raz na 24 m-ce. Drugą grupę stanowiły panie w wieku powyżej 69 

lat i starsze, które mogły skorzystać z badania mammograficznego raz na 12 m-cy. 

W okresie od m-ca lutego do grudnia 2012 r. wykonano ogółem 450 badań mammograficznych,   

120 badań pogłębionych tj. USG piersi oraz 10 biopsji cienkoigłowych. 

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

piersi.  Stwierdzono także zmiany chorobowe  o charakterze:  

-    łagodnym  u 47 kobiet,  

-    raczej łagodnym w 6 przypadkach, 

-    niejasnym  w 10 przypadkach, 

-    złośliwym u 6 kobiet. 

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

głównie na badanie USG piersi ewentualnie  biopsję cienkoigłową. 

Koszty: 43 146,00 zł 
 

2. Program Profilaktyki Raka Piersi – badania USG piersi dla kobiet od 20 do 39 roku 

życia.      

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

20 do 39 r.ż. W okresie od lutego do grudnia 2012 r. wykonano 554 profilaktyczne badania 

USG piersi. U 123 kobiet stwierdzono zmiany chorobowe ( łagodne u 81 osób, raczej łagodne 

u 27 osób, o niejasnym charakterze u 14 osób). Zmianę o charakterze złośliwym stwierdzono           

u 1 osoby.    

Wykonano 20 biopsji cienkoigłowych. 

Koszty: 26 818,20 zł 
 

3. Program Profilaktyki Raka Jelita Grubego  

Programem byli objęci mieszkańcy Rzeszowa mający 40 i więcej lat. 

W SP ZOZ Nr 1 – Szpitalu Miejskim w ramach programu trwającego od 6 lutego 2012 r.               

do  14 grudnia 2012 r. Przebadano 170 osób z tego 65 osób miało wykonane badania 

kolonoskopowe a 8 osób badanie kolonoskopowe z biopsją. 

Z przebadanych przez lekarza osób 3 osoby skierowano do lekarza rodzinnego a 10 osób do 

lekarza specjalisty np. gastroenterologa  lub chirurga. 



Koszty: 32 763,70 zł 
 

4.  Program Szczepień Przeciw Grypie. 

W placówkach SP ZOZ Nr 1 w okresie od 18 września do  14 grudnia 2012 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 5 135 osób. 

Koszty: 169 455,00 zł  
 

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

Program realizowany był od 1 marca do 14 grudnia 2012 r. w SP ZOZ Nr 1 tj.: Szpitalu 

Miejskim i 3 przychodniach specjalistycznych. Odbiorcami programu byli mieszkańcy 

Rzeszowa w wieku powyżej 40 roku życia. Z etapu podstawowego programu skorzystało 214 

osób.W ramach tego etapu wykonywano przesiewowe badania cukru we krwi, porady 

prozdrowotne lub kwalifikowano do badań pogłębionych. Z etapu badań pogłębionych, który 

obejmował:  badanie  poziomu cukru we krwi,  badanie krzywej cukrowej, porady lekarza 

specjalisty, edukację przystosowującą do życia z chorobą - skorzystało 20 osób.  

Koszty: 5 684,18 zł 
  
6. Program Profilaktyki chorób tarczycy u kobiet od 40 roku życia i powyżej. 

  Realizatorem programu był SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, Poradnia POZ Nr 5 przy                      

ul. Hoffmanowej 8a. W okresie od 6 lutego do 14 grudnia br. z etapu wstępnego 

programu   skorzystało  466  kobiet. Z tego 455 kobiet skorzystało z badania TSH (oznaczenie 

poziomu   hormonu tyreotropowego we krwi). Z badania i porady lekarskiej skorzystało 450 

osób. Do etapu pogłębionego – z uwagi na podejrzenie choroby tarczycy - skierowano 372 

osoby. 

  Wykonano 315 badań ultrasonograficznych tarczycy. Celem dalszego leczenia do lekarza 

rodzinnego skierowano 169 kobiet a do specjalisty endokrynologa skierowano                                         

70    uczestniczek programu. 

  Wydatkowana kwota:  52 243,32 zł 
 

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

okresie     od 7 maja do 29 czerwca br., w 27 rzeszowskich szkołach. Przebadano 1411 uczniów 

klas     trzecich szkół podstawowych   pod kątem występowania wad postawy. 

Prawidłowe     postawy somatyczne stwierdzono u 554 uczniów. U 857 uczniów 

zdiagnozowano wadę     postawy, z tego do Poradni Wad  Postawy   skierowano 88 uczniów a 

819 uczniów     zakwalifikowano do gimnastyki  korekcyjnej,  realizowanej na bazie szkół i 

finansowanej     z budżetu Miasta.. 

    Koszty badań lekarskich: 28 211,25 zł 
 

 

8. Akcja prozdrowotna z okazji „Światowego Dnia Serca” 

   Akcja odbyła się w dniu 30 września 2012 r. na Rzeszowskim Rynku w godz. od 12.00   do 

18.00. Pracownicy SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie wykonywali przesiewowe badania ciśnienia 

tętniczego krwi, przesiewowe badania poziomu cukru we krwi.  Udzielano porad dotyczących 

profilaktyki chorób serca i układu krążenia – ok. 500 osobom. Wykonano 312 badan poziomu 

cukru we krwi, 180 pomiarów ciśnienia tętniczego.  

     Wydatkowana kwota: 2 000,00 zł 



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

wydatkowano kwotę – 121 899,95 zł 

 

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

przyszłość” realizował SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie – pion higieny szkolnej.                   

Program realizowano w terminie od 4.01.2012 r. do 14.12.2012 r. 

Odbiorcami  programu byli uczniowie klas I szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych                         

i ponadgimnazjalnych. Program realizowano w formie   grupowych zajęć edukacyjnych 

pn.: „Znaczenie pierwszych i drugich śniadań w diecie codziennej ucznia” w szkołach 

podstawowych, „Zasady prawidłowego odżywiania się” w gimnazjach oraz zajęcia 

pn.:” Mój wygląd a prawidłowa dieta”  w szkołach ponadgimnazjalnych”. Zajęcia były 

przeprowadzane w formie pogadanek,  prezentacji filmów,   konkursów plastycznych, 

nauki przygotowywania zdrowych potraw,  robienia kanapek,  surówek, sałatek 

owocowych.  Programem objętych było 26 szkół  podstawowych, 18 gimnazjów i 22 

szkoły ponadgimnazjalne. Łącznie w programie wzięło udział 7 289  uczniów w 

zajęciach grupowych, higienistki przeprowadziły ok. 1000 rozmów indywidualnych z 

uczniami.      

Wydatkowana kwota: 22 421,63 zł 

 

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

    Program obejmuje realizację świadczeń zdrowotnych, w tym diagnostycznych                                      

i profilaktycznych w ramach programów na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców  tj.: 

„Programu profilaktyki i rehabilitacji zaburzeń rozwojowych u dzieci” realizowanym                           

w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci przy ul. Hoffmanowej 8a i programu pn.: 

„Wczesna interwencja terapeutyczna i pomoc dziecku zagrożonemu autyzmem                                          

i jego rodzinie” realizowanym w Poradni Autyzmu Dzieci oraz Dziennym Oddziale 

Terapeutycznym dla Dzieci z Autyzmem w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. 

Hetmańskiej w Rzeszowie. Czasokres realizacji ww. programów od 2 stycznia do            

31 grudnia 2012 r. 

Głównym celem obydwu programów jest zapobieganie niepełnosprawności                                                  

i jej następstwom w populacji dzieci z terenu miasta Rzeszowa. 

     Program pn.” Zdrowe dziecko – zdrowa rodzina – zdrowe społeczeństwo” realizowanego             

w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia br. wykonano zgodnie z planem. 

    W ramach profilaktyki rehabilitacji zaburzeń rozwojowych u dzieci                                                            

w Ośrodku Rehabilitacji  Dziennej  dla Dzieci wykonano, 96 diagnoz neurokinezjologicznych 

lekarskich, udzielono 120 porad i zaleceń  pielęgnacyjno – rehabilitacyjnych dla rodziców oraz 

48 konsultacji psychologicznych dla  rodziców dzieci w wieku 1 – 3 lat. 

W ramach wczesnej interwencji terapeutycznej i pomocy dziecku zagrożonemu autyzmem oraz 

jego rodzinie, w Poradni Autyzmu wykonano 84 wizyty w ramach porady kompleksowo                        

– konsultacyjnej, 36 porady psychologiczne, odbyły się 24 wizyty w placówkach 

edukacyjnych, oraz 12 spotkań z rodzicami i 72 spotkania z terapeutami MOPS.  

W Dziennym Oddziale Terapeutycznym Dla Dzieci z Autyzmem wykonano 288 terapii 

logopedycznych, 144 rehabilitacje ruchowe, 48 muzykoterapii, 216 terapii pedagogicznych              

i 96 terapii pedagogicznych. 

    Wydatkowana kwota: 99 478,32 zł 

 

 

 

 

 



Ad. III  Dotacje -  promocja zdrowia i profilaktyka – dział 851 „Ochrona zdrowia”, 

rozdział 85 149  - wydatkowana kwota – 70 000,00 zł 

 

1. Program zrealizowało Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Podkarpacki Oddział 

Wojewódzki w Rzeszowie w ramach konkursu na zadania publiczne w ochronie zdrowia pn.: 

„Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, w szczególności 

chorobom sercowo – naczyniowym, nowotworowym, cukrzycy”. Stowarzyszenie 

wykorzystało dotację na szkolenie osób chorych na cukrzycę celem uniknięcia 

nieodwracalnych powikłań cukrzycy tj. zatrudnienie wykładowców, wynajem pomieszczeń, 

noclegi. Program zrealizowano w okresie od 01.09.2012 r. do 31.10.2012 r. 

Koszty: 7 000,00 zł 

 

2.  Kampania edukacji prozdrowotnej „Aktywni z astmą” 

   Zadanie zlecono do realizacji Fundacji „Sportowa Polska na podstawie Umowy  Nr 72/2012 

o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie działań na rzecz 

zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, w szczególności chorobom sercowo - naczyniowym, 

nowotworowym,cukrzycy”. Termin realizacji zadania od 01.05.2012 r. do 30.06.2012 r. 

Opracowano stronę internetową z materiałami na temat astmy. Są to materiały czytane lub 

oglądane w formie wideo  na stronach internetowych akcji z możliwością ich ściągania na 

prywatne komputery zainteresowanych rodziców. 

    Wydatkowana kwota: 5 000,00 zł  

 

3. Akcje  prozdrowotne oraz programy upowszechniające formy zdrowego trybu życia 

oraz zwiększenie świadomości społecznej na rzecz kobiet po mastektomii.  

   Zadanie zlecono do realizacji Stowarzyszeniu „Rzeszowski Klub Amazonka” na podstawie 

Umowy Nr 74/2012 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie 

działań na rzecz zapobiegania chorobom  cywilizacyjnym, w szczególności  chorobom sercowo 

- naczyniowym, nowotworowym,  cukrzycy”. Termin realizacji  zadania od 03.04.2012 r. do 

15.12.2012 r. W ramach programu w I półroczu br. prowadzono zajęcia przeznaczone dla 

kobiet po mastektomii: rekreacyjne i terapeutyczne – poprawiające ogólną kondycję amazonek, 

zwiększenie zakresu ruchowości,    poprawiające wentylację i wydolność układu oddechowego, 

zwiększające poczucie pewności siebie, samoakceptację i samoocenę.  Amazonki korzystały 

również z  edukacji zdrowotnej tj. wykładów z lekarzem onkologiem, psychologiem, 

dietetykiem i in. Organizowano również wyjazdy rekreacyjne  i spotkania  integracyjne. 

    Wydatkowana kwota: 8 000,00 zł  

 

4. Program pn.: „Dobra informacja to skuteczna rehabilitacja”  

     Zadanie realizuje Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” na podstawie umowy Nr 

76/2012 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Promocja zdrowia psychicznego                       

i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”, w terminie od 02.01.2012 r. do dnia 15.12.2012 r. 

Zadania które realizuje Stowarzyszenie na podstawie ww. Umowy to:  

1) działania wspomagające proces rehabilitacji, integracji społecznej i oparcia społecznego 

poprzez  zajęcia terapeutyczne i psychoedukacyjne  dla osób z zaburzeniami  psychicznymi.  

W ramach realizacji tych działań organizowane są spotkania grupowe  i indywidualne                                

z psychologiem, lekarzem psychiatrą zajęcia kulturalno – oświatowe i rekreacyjne, zajęcia 

relaksacyjne z terapeutą, zajęcia terapeutyczne dla zainteresowanych techniką robienia                              

i wykonywania zdjęć. 

Psycholog i lekarz psychiatra prowadzi również zajęcia dla rodzin i opiekunów osób                                

z zaburzeniami psychicznymi.  



    2) opracowanie przewodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej, 

pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Opracowanie poradnika ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, 

kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie 

umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. Odbiorcami 

przewodnika będą placówki służby zdrowia, pomocy społecznej, stowarzyszenia oraz osoby 

fizyczne, zainteresowani rodzice, opiekunowie osób z zaburzeniami psychicznymi czy inni 

zainteresowani tą problematyka.  

Wydatkowana kwota – 47 000,00 zł 

 

 5. Program pn.: ”Grupa wsparcia dla rodzin pacjentów hospicjum oraz rodzin                                   

w żałobie”. 

 Zadanie realizuje Fundacja Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci” na podstawie umowy                  

Nr 75/2012, w ramach realizacji zadania publicznego pn.: „Promocja zdrowia psychicznego               

i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”. Termin realizacji zadania ustalono od dn. 01.04. 

2012 r. do dn.14.12.2012 r. Celem grupy wsparcia jest  pomoc psychologiczna rodzicom 

doświadczającym śmierci dziecka a także rodzeństwu. W ramach dotacji z budżetu 

miasta  sfinansowano spotkania  prowadzone przez psychologa  i kapelana. Psycholog 

udzielał  pomocy w trudnościach emocjonalnych, modyfikowaniu niezdrowych dla 

uzyskania  lepszego samopoczucia, przekonań. Interwencje kapelana miały na celu 

wspieranie  członków grupy w rozwiązywaniu dylematów natury religijnej, przezwyciężaniu 

kryzysów wiary, które często pojawiają się  

po stracie dziecka. 

     Wydatkowana kwota: 3 000,00 zł 
 

 

Ad. IV Dotacje - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie                  

– dział 851 „Ochrona Zdrowia” - rozdział 85111 – „Szpitale”, 

                                       - rozdział 85121 – „Lecznictwo ambulatoryjne” 
 

Kwota wydatkowana łącznie:  1 546 673,47 zł 
 

- „Szpitale” 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie wykorzystał dotację na 

zakup sprzętu i aparatury medycznej  m.in. na: 

- sprzęt do operacji urologicznych 

- zestaw artroskopowy 

- kardiomonitory 7 szt. 

- aparaty USG 2 szt. 

- defibrylatory 2 szt. 

- autorefraktometr 

-respiratory – 3 szt. 

- lampa bezcieniowa 

- laryngoskopy, 

- KTG 

Wydatkowana kwota: 1 000 000,00 zł 

 

Przekazano dotację na modernizację instalacji c.o.w Szpitalu Miejskim – kwota 84 904,00 zł 

oraz dotację na modernizację pomieszczeń Pododdziału Urologii w Szpitalu Miejskim                  

w wysokości – 252 562,53 zł 

 



- „Lecznictwo ambulatoryjne” 

 

Przekazano dotację na wyposażenie Przychodni Specjalistycznej Nr 2 w wysokości                             

– 58 372,00 zł 

Przekazano dotację na modernizację Pracowni Rehabilitacyjnej i fizykoterapii w Przychodni 

specjalistycznej Nr 1 w wysokości 150 834,94 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rzeszów, 13 marca 2013 r. 

 

 

Uzupełnienie do Sprawozdania za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., z realizacji:  

 

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

 
Dodaje się pkt. 3 i 4. 

 

3. Dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich „AKTA” na realizację zadania 

publicznego pod tytułem: ”Wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie”, na podstawie Umowy Nr 85/2012 i 88/2012. 

      Wydatkowana kwota: 10 000, 00 zł 

 

 

      4. Świadczenia z zakresu wystawiania świadectw zgonów dla zmarłych 

mieszkańców  Miasta Rzeszowa nie objętych opieką lekarza rodzinnego. 

Zgodnie z umową  Nr 2/2012 SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie wystawił 1 świadectwo  zgonu. 

            Wydatkowana kwota: 100,00 zł. 

 

Ad. III „Dotacje -  promocja zdrowia i profilaktyka – dział 851 „Ochrona zdrowia”, 

rozdział 85 149  

 

     Dodaje się pkt.6. 

    

       6. Dotacja dla Stowarzyszenia „Rzeszowski Klub Amazonka” na realizację zadania 

publicznego pod tytułem: „Gimnastyka w wodzie – sposób na zdrowy styl życia i dobre 

samopoczucie”. Umowa Nr 83/2012. 

        Wydatkowana kwota: 2 100,00 zł 

 

 

 

 

 
 


