
Sprawozdanie za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 

85149  

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

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

 

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

451 709,58 zł  

 

1. Program Profilaktyki Raka Piersi – badania mammograficzne dla kobiet od 45 do 49 lat 

i od 70 roku życia. 

Program realizowano od 20 stycznia 2014 r. do 12 grudnia 2014 r. Realizatorem programu 

był SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. Populację objętą programem stanowiły dwie grupy kobiet. 

Pierwszą grupę stanowiły panie w wieku od 45 do 49 lat, które mogły skorzystać z bezpłatnej 

mammografii raz na 24 m-ce. Drugą grupę stanowiły panie w wieku 70 i więcej lat, które mogły 

skorzystać z badania mammograficznego raz na 12 m-cy.  

W przypadku wykrycia w badaniu mammograficznym zmiany patologicznej lekarz kierował 

pacjentki do dalszej diagnostyki, głównie na badanie USG piersi i w razie potrzeby na biopsję 

cienkoigłową. 

W okresie od m-ca stycznia do grudnia 2014r. wykonano ogółem 307 badań 

mammograficznych, 79 badań pogłębionych - USG piersi oraz 3 biopsje cienkoigłowe. 

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

piersi, pacjentki te skierowano do biopsji cienkoigłowej. Stwierdzono także zmiany chorobowe 

o charakterze łagodnym u 38 kobiet, raczej łagodnym u 2 kobiet. Zmiany o charakterze 

niejasnym wykryto u 4 osób.  

Ogółem, 7 osób skierowano do biopsji cienkoigłowej. 

Koszty: 30 892,00 zł 

 

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

życia.  

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

od 20 do 44 r.ż. W okresie od 27 stycznia do 12 grudnia 2014 r. wykonano 700 profilaktycznych 

badań USG piersi. Stwierdzono następujące zmiany chorobowe: łagodne u 146 kobiet, raczej 

łagodne u 21 kobiet, o niejasnym charakterze u 1 osoby. Nie stwierdzono zmian z podejrzeniem 

charakteru złośliwego. 

Wykonano 11 biopsji cienkoigłowych. Ogółem, do biopsji cienkoigłowej skierowano 22 osoby. 

Koszty: 36 980,00 zł 

 

3. Program Profilaktyki Raka Jelita Grubego dla osób od 40 roku życia. 

Programem byli objęci mieszkańcy Rzeszowa mający 40 i więcej lat. 

Program realizowany był w SP ZOZ Nr 1 w Szpitalu Miejskim, w okresie od 15 stycznia 2014r. 

do 12 grudnia 2014r. W etapie badań diagnostycznych podstawowych, z porady lekarza 

specjalisty skorzystało 147 osób. Wszystkim tym osobom wykonano również badania kału na 

krew utajoną. Osobom wymagającym szczegółowych badań wykonano badania specjalistyczne 

tj. 44 osobom kolonoskopię, 24 osobom kolonoskopię z biopsją, a 11 osobom wykonano 

kolonoskopię z polipektomią. 



Z przebadanych w Programie 147 osób, 34 osoby skierowano do lekarza specjalisty 

np. gastroenterologa lub chirurga. 

Koszty: 43 617,00 zł 

 

4. Program Szczepień Przeciw Grypie. 

W placówkach SP ZOZ Nr 1 w okresie od 15 września 2014 r. do 12 grudnia 2014r. szczepiono 

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 (wskazane zaświadczenie 

od lekarza prowadzącego pacjenta), pensjonariusze domów spokojnej starości i zakładów 

opiekuńczo leczniczych (bez ograniczeń wiekowych). Zaszczepiono 5 387 osób. 

Koszty: 210 093,00 zł  

 

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

Program realizowany był od 3 lutego 2014 r. do 12 grudnia 2014 r. w SP ZOZ Nr 1 – Przychodni 

Specjalistycznej Nr 1 w Poradni Diabetologicznej i Przychodni Specjalistycznej Nr 3 oraz 

w Szpitalu Miejskim (hol przed Izbą Przyjęć). Odbiorcami programu byli mieszkańcy 

Rzeszowa w wieku powyżej 40 roku życia. Z etapu badań podstawowych skorzystało 366 osób. 

W ramach tego etapu wykonywano przesiewowe badania cukru we krwi, udzielano 

prozdrowotnych porad lub kwalifikowano do badań pogłębionych. Z etapu badań pogłębionych 

skorzystało 28 osób. Skorzystały one z badania poziomu cukru we krwi, badania krzywej 

cukrowej, porady lekarza specjalisty. U 4 osób zdiagnozowano cukrzycę, udzielono im porad 

w zakresie przystosowania do życia z chorobą oraz skierowano do dalszego leczenia. 

Uczestnikom programu rozdawano ulotki i broszury dotyczące profilaktyki cukrzycy. 

Koszty: 9 615,00 zł 

  

7. Program pn.: „Kompleksowa interwencja geriatryczna realizowana w Zakładzie 

Opiekuńczo – Leczniczym SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, dla pacjentów w wieku podeszłym 

z ciężką niesprawnością czynnościową. 

Program realizowano od 2 stycznia 2014 r. do 12 grudnia 2014 r. Realizatorem programu 

był SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. Do programu 

zakwalifikowano 23 pacjentów ZOL, z tego 18 osób (78%) zostało sklasyfikowanych w skali 

Barthel na 0 pkt (w większości byli to chorzy z ciężką niesprawnością fizyczną i mentalną 

oraz wielochorobowością, głównie po udarach mózgu). Pełną 3 – miesięczną interwencję 

geriatryczną przeprowadzono u 13 osób (56% zakwalifikowanych do programu). Poprawę 

lub stabilizację stanu klinicznego i czynnościowego uzyskano u 9 osób, z tego 5 osób wypisano 

z ZOL, do dalszej opieki domowej lub domu pomocy społecznej. U 1 osoby uzyskano 

spektakularną poprawę stanu klinicznego i czynnościowego o 45 pkt w skali Barthel, 2 osoby 

zmarły w trakcie realizacji programu. Na rzecz chorych uczestniczących w programie 

wykonano następujące świadczenia: 1 532 interwencje żywieniowe, 644 zajęcia kinezyterapii, 

435 ćwiczeń pamięci i funkcji poznawczych.  

Wydatkowana kwota: 44 944,00 zł 

 

8. Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań 

ocznych cukrzycy dla osób powyżej 45 roku życia.  

Głównym celem programu było zwiększenie wykrywalności retinopatii cukrzycowej 

(powikłań mikronaczyniowych występujących w cukrzycy) na wczesnym etapie 

umożliwiającym skuteczne leczenie i zapobieganie utracie widzenia, zwiększenie świadomości 

i wiedzy na temat powikłań ocznych cukrzycy, a co za tym idzie poprawa jakości życia 

Rzeszowian chorych na cukrzycę.  



Program realizowany był od 1 lutego do 12 grudnia 2014 r. w SP ZOZ Nr 1 tj.: Szpitalu 

Miejskim w Oddziale Okulistyki. Do programu zakwalifikowało się 220 osób, które 

skorzystały z edukacji zdrowotnej. Badanie okulistyczne obejmowało: badanie ostrości 

wzroku, badanie odcinka przedniego oka w lampie szczelinowej, badanie ciśnienia 

wewnątrzgałkowego i badanie odcinka przedniego oka po rozszerzeniu źrenic. Badanie 

okulistyczne i fotografię dna oka wykonano 220 osobom. W etapie badań pogłębionych, 

wykonano badanie OCT 64 osobom, USG oka 11 osobom i badanie angiografii fluoresceinowej 

7 osobom. Do dalszego leczenia z powodu powikłań ocznych cukrzycy skierowano 10 osób. 

Natomiast z powodu innych schorzeń okulistycznych do dalszego leczenia lub diagnostyki, 

skierowano 68 osób. 

Wydatkowana kwota: 35 809,83 zł 

 

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

od 13 października do 12 grudnia 2014., w rzeszowskich szkołach. Przebadano 1943 uczniów 

klas pierwszych szkół podstawowych pod kątem występowania wad postawy. Prawidłowe 

postawy somatyczne stwierdzono u 1022 uczniów. U 921 uczniów zdiagnozowano wadę 

postawy tj. 47 % ze wszystkich przebadanych uczniów, z tego 175 uczniów skierowano 

do dalszego leczenia a zajęcia z gimnastyki korekcyjnej zalecono 882 uczniom. Dla tej grupy 

uczniów za zgodą ich rodziców zostaną zorganizowane zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, 

realizowanej na bazie szkół i finansowanej z budżetu Miasta. 

Koszty badań lekarskich: 39 758,75 zł 

 

 

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

wydatkowano kwotę – 121 541,98 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 7.01.2014 r. do 12.12.2014 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 

multimedialnych i wyświetlania filmów tematycznych, konkursów plastycznych. Programem 

objętych było 27 szkół podstawowych oraz 15 gimnazjów i 21 szkół ponadgimnazjalnych. 

Łącznie w programie wzięło udział 6 610 uczniów w zajęciach grupowych. Higienistki 

przeprowadziły ok. 3 197 rozmów indywidualnych z uczniami, dotyczących zdrowego 

odżywiania. 

Wydatkowana kwota: 26 598,40 zł 

 

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

Program obejmuje realizację świadczeń zdrowotnych, w tym diagnostycznych 

i profilaktycznych na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców w ramach dwóch 

podprogramów 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 

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

Terapeutycznym dla Dzieci z Autyzmem w Przychodni Specjalistycznej Nr 1, 



przy ul. Hetmańskiej 21 w Rzeszowie. Czasokres realizacji ww. programów od 13 stycznia 

2014 r. do 12 grudnia 2014 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” zrealizowany został 

w 2014 r. zgodnie z planem. 

W programie realizowanym przez Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, w 2014 r. 

uczestniczyło 119 dzieci z terenu Rzeszowa. Łącznie wykonano 427 konsultacji (lekarskich, 

fizjoterapeutycznych, psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych).  

Wykonano: 117 diagnoz lekarskich neurokinezjologicznych, udzielono 189 porad i zaleceń 

pielęgnacyjno-rehabilitacyjnych przez fizjoterapeutów dla rodziców oraz 25 konsultacji 

psychologicznych dla rodziców dzieci w wieku 1 – 3 lat oraz 24 konsultacji logopedycznych 

i 72 konsultacji pedagogicznych. 

W ramach wczesnej interwencji terapeutycznej i pomocy dziecku zagrożonemu autyzmem 

oraz jego rodzinie, w Poradni Autyzmu Dzieci wykonano: 50 porad psychologicznych 

dla dzieci nieuczestniczących w programie terapeutycznym, 60 konsultacji w placówkach 

edukacyjnych do których uczęszczają dzieci chore na autyzm, oraz 12 spotkań grupowych 

z rodzicami i 108 spotkań z terapeutami MOPS – u, pracującymi z dziećmi autystycznymi 

w ich domach na rzecz 6 – 8 dzieci zamieszkałych w Rzeszowie.  

Terapią w Dziennym Oddziale Terapeutycznym Dla Dzieci z Autyzmem objęte były również 

dzieci zamieszkałe w Rzeszowie. W I półroczu do Oddziału Dziennego uczęszczało 5 dzieci, 

w II półroczu 6 dzieci. Wykonano na ich rzecz 180 terapii logopedycznych i 189 terapii 

pedagogicznych. 

Wydatkowana kwota: 94 943,58 zł 

 

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

rozdział 85 149 - wydatkowana kwota – 48 000,00 zł 

1. Zadanie pn.:”Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, w 

szczególności chorobom sercowo - naczyniowym, nowotworowym, cukrzycy”, 

wydatkowano kwotę – 21 000,00 zł,  

2. Zadanie pn.: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom 

psychicznym”, wydatkowano kwotę – 27 000,00 zł 

 

1) Program pn.: „Góry są dla każdego – terapia rzeszowskich Amazonek w Zakopanem” 

 Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka” 

na podstawie Umowy Nr 5/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą 

„Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, w szczególności 

chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym, cukrzycy”.  

Wydatkowana kwota: 5 000,00 zł  

 

 

2) Program pn.:” Aktywni dziś – zdrowi jutro” 

Zadanie zrealizowała Fundacja PZG na podstawie Umowy Nr 1/2014 o wsparcie realizacji 

zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom 

cywilizacyjnym, w szczególności chorobom sercowo - naczyniowym, nowotworowym, 

cukrzycy”. 

Wydatkowana kwota: 1 500,00 zł  

 

 



3) Program pn.: „ Żyj zdrowo na sportowo”  

Zadanie zrealizował Parafialny Klub Sportowy „CALASANZ”, na podstawie umowy 

Nr 2/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie działań 

na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, w szczególności chorobom sercowo-

naczyniowym, nowotworowym, cukrzycy”.  

 Wydatkowana kwota: 4 000,00 zł 

 

4) Program pn.:” Chodźcie z nami” 

Zadanie zrealizował Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki, na podstawie 

umowy Nr 4/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie 

działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, w szczególności chorobom 

sercowo-naczyniowym, nowotworowym, cukrzycy”.  

 Wydatkowana kwota: 3 500,00 zł 

 

5) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Podkarpacki Oddział Wojewódzki 

Program pn.: „Cukrzyca bez obaw – skuteczna terapia cukrzycy” 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”, na podstawie umowy Nr 3/2014. 

 Wydatkowana kwota: 7 000,00 zł 

 

6) Program pn.: ”Pomoc specjalistów rehabilitacją chorego”. 

Zadanie zrealizowało Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” na podstawie umowy 

Nr 6/2014, w ramach konkursu na zadania publiczne w ochronie zdrowia pn.: „Promocja 

zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”.  

Wydatkowana kwota: 27 000,00 zł ( I transza – 17 000,00 zł, II transza – 10 000,00 zł) 
 

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

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

Kwota wydatkowana łącznie: 3 306 633,99 zł 

 

- „Szpitale” 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie wykorzystał dotacje na: 

1) zakup sprzętu i aparatury medycznej, głównie na: 

- kardiomonitory, 

- lampy do fototerapii, 

- łóżka szpitalne z szafkami przyłóżkowymi, 

- videogastroskop, videokolonoskop, 

- zestaw laparoskopowy, 

- pompy infuzyjne, 

- USG ginekologiczne, 

- kardiomonitory – szt.2, 

- stół operacyjny ginekologiczny, 

- fotel ginekologiczny. 

Wydatkowana kwota: 1 130 202,95 zł 

 

 



2) realizację projektu pn: „Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji 

Medycznej – PSIM”. 

Wydatkowana kwota: 658 987,53 zł 

 

3) poprawę stanu i efektywności infrastruktury energetycznej poprzez termomodernizację 

budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie 

Wydatkowana kwota: 1 258 721,24 zł 

 

4) remont pomieszczeń Pracowni Rehabilitacji i Balneologii w Przychodni Specjalistycznej 

Nr 3 przy ul. Hoffmanowej 8a w Rzeszowie. 

Wydatkowana kwota: 258 722,27 zł 

 


