
Rzeszów, 19 lutego 2016 r. 

  

Sprawozdanie za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. z realizacji: 
 

I. ”Programów polityki zdrowotnej w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia 

i Profilaktyki” -  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 Miejskiego Programu Promocji Zdrowia 

i Profilaktyki” – wydatkowano kwotę 392 549,00 zł. 
 

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

lat i od 70 roku życia. 

W okresie od 19 stycznia do 11 grudnia br. wykonano ogółem 267 mammografii. Wykonano  

61 dodatkowych badań USG piersi oraz 5 biopsji cienkoigłowych. 

Zdiagnozowano 31 zmian chorobowych łagodnych, 3 raczej łagodne, 1 niejasną. U 3 osób 

stwierdzono zmiany złośliwe potwierdzone w badaniu histopatologicznym.   

Wykorzystanie zaplanowanych w umowie Nr 4/2015 środków budżetowych – 88,4 %.  

Wydatkowana kwota: 26 912,00 zł 
 

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

Program zlecono do realizacji SP ZOZ Nr 1. W okresie od 26 stycznia do 11 grudnia  br. 

z badań  skorzystało 644 Rzeszowianki. Wykonano 23 biopsje cienkoigłowe. Zmiany 

chorobowe łagodne wykryto u 151 osób, zmiany tzw. raczej łagodne wykryto u 29 kobiet. 

Zmiany chorobowe o niejasnym charakterze  stwierdzono u 7 osób. W celu dalszej diagnostyki 

i ewentualnego leczenia do poradni ginekologicznej lub szpitala skierowano 32 kobiety. 

Wykorzystanie zaplanowanych w umowie Nr 5/2015 środków budżetowych – 96 %.             

Wydatkowana kwota: 36 340,00 zł 
 

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

Program zlecono do realizacji SP ZOZ Nr 1. W okresie od 2 lutego do 11 grudnia br. 

z porad lekarzy chirurgów i badań kału na krew utajoną skorzystało 115 mieszkańców 

Rzeszowa. Badania pogłębione – kolonoskopowe wykonano 78 osobom, w tym kolonoskopię 

z biopsją wykonano u 20 osób, kolonoskopię z polipektomią u 15 osób.   

Wykorzystanie zaplanowanych w umowie Nr 6/2015 środków budżetowych – 96 %. 

Wydatkowana kwota: 43 020,00 zł 

 

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

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

Rzeszowa. W okresie od 2 lutego br. do 11 grudnia br. z bezpłatnych badań przesiewowych 

poziomu cukru skorzystało 243 osoby. Z badań pogłębionych  skorzystało 15 osób.  

Wykorzystanie zaplanowanych w umowie Nr 11/2015 środków budżetowych – 81,2 %.  

Wydatkowana kwota:  6 087,00 zł 

 



 
 

5.  Programu badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania  

i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób 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 2 lutego br. 

do 11 grudnia br., w etapie wstępnym - obejmującym badanie okulistyczne, badanie dna oka 

wraz z fotografią, edukację zdrowotną - zbadano 120 osób. 

W etapie pogłębionym wykonano: 41 badań OCT, 4 badania ultrasonograficzne oka i 5 badań 

angiograficznych. 

Wydano 50 plakatów informujących pacjentów o programie.   

Wykorzystanie zaplanowanych w umowie Nr 9/2015 środków budżetowych – 99,2 %. 

Wydatkowana kwota:  20 122,00 zł  
 

6. 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 realizowany był przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy funkcjonujący w strukturze  

SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. Uczestnikami programu byli pacjenci ZOL – u, w wieku powyżej 

65 roku życia z ciężką niesprawnością czynnościową  opisaną w skali  Barthel na 0 – 40 pkt.  

W ramach programu w okresie od 7 stycznia br. do 31 listopada br. wykonano - w części 

diagnostycznej, kompleksową ocenę geriatryczną, ocenę stanu odżywienia – u 13 pacjentów. 

Zostali oni zakwalifikowani do programu i objęci częścią terapeutyczną  programu. W części 

terapeutycznej przeprowadzono 784 interwencje żywieniowe, 325 indywidualnych 

kinezyterapii prowadzonych przez fizjoterapeutę, 226 ćwiczeń pamięci i funkcji poznawczych. 

Wykorzystanie zaplanowanych w umowie Nr 8/2015 środków budżetowych –70,78 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Wydatkowana kwota:  23 188,00 zł 
 

7. Program Szczepień Przeciw Grypie. 

W placówkach SP ZOZ Nr 1 w okresie realizacji Programu  od 8 października 2015 r. do  

18 grudnia 2015r. 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, pensjonariusze 

domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo leczniczych. Zaszczepiono 4 854 osoby. 

Wydatkowana kwota: 169 890,00 zł  

 

8. Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C, wśród 

mieszkańców miasta Rzeszowa. 

Program w okresie od 15 do 27 października br. zrealizował SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. 

Z bezpłatnych badań wczesnego wykrywania zakażeń HCV skorzystało 210 osób, w wieku  

18 – 65 lat, w tym również z grup ryzyka.  

Wydatkowana kwota: 11 970,00 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 

26 października do 18 grudnia 2015. W rzeszowskich szkołach podstawowych przebadano 

- pod kątem występowania wad postawy - 1808 uczniów klas pierwszych,. Wady postawy 

zdiagnozowano u 1138 uczniów (tj.62,9% przebadanej grupy). Prawidłowe postawy 

somatyczne stwierdzono u 670 uczniów. Do dalszego leczenia specjalistycznego skierowano 

420 dzieci. Zajęcia  z gimnastyki korekcyjnej zalecono 1 062 uczniom (tj.58,7% uczniów 



przebadanych).  Dla tej grupy uczniów za zgodą ich rodziców,  zostaną zorganizowane w 2016 

roku zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w rzeszowskich szkołach. Będą one finansowane 

z budżetu Miasta. 

Koszty badań lekarskich: 52 500,00 zł 

 

10. Akcja z okazji „Światowego Dnia Serca” 

W dniu 27 września 2015 r. na Rzeszowskim Rynku, SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie przeprowadził 

prozdrowotną akcję bezpłatnych badań profilaktycznych. Badaniami w zakresie poziomu cukru 

we krwi objęto 178 osób, ciśnienie tętnicze krwi  zmierzono 139 osobom. Rozdano 350 ulotek 

nt. zdrowego stylu życia.  

Wydatkowana kwota: 2 520,00 zł 
 

Ad. II. „Dotacje  – programy polityki zdrowotnej” -  dział 851 „Ochrona Zdrowia”, 

rozdział 85 149  –  wydatkowano kwotę 208 399,97 zł. 

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

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

wydatkowano kwotę: 21 600,00 zł. 

Organizacje realizujące ww. zadanie to: 

1) Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50 +  zrealizowało Program 

Rekreacji Ruchowej Osób 50 + (PRRO 50+) - Umowa Nr 1/2015 z 16.03.2015 r.  

Wydatkowana kwota: 3.800,00 zł. 

2) Fundacja PZG; zrealizowała program pn.:”Aktywni dziś – zdrowi jutro! 2015” – Umowa 

Nr 2/2015 z 20.02.2015 r. 

Wydatkowana kwota: 1 300,00 zł 

3) Parafialny Klub Sportowy „CALASANZ”, zrealizował program pn.:”Żyj zdrowo na 

sportowo” – Umowa Nr 3/2015 z 17.02.2015 r. 

Wydatkowana kwota:3 800,00 zł 

4) Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”, zrealizował „Prozdrowotny program 

promujący zdrowy tryb życia Rzeszowskich Amazonek”  - Umowa Nr 5/2015 z 28.04.2015 r. 

Wydatkowana kwota: 8 300,00 zł 

5) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Podkarpacki Oddział Wojewódzki, zrealizował 

Program pn.:”Cukrzyca bez obaw – cukrzyca bez powikłań” 

Wydatkowana kwota: 4 400,00 zł 

2. Zadanie: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom 

psychicznym”, wydatkowano kwotę: 16 800,00 zł. 

Organizacje realizujące ww. zadanie to: 

1)Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci zrealizowała program pn.:”Grupa wsparcia dla 

rodzin w żałobie mieszkających w Rzeszowie” – Umowa Nr 6/2015 z 18.02.2015 r. 

Wydatkowana kwota: 1 800,00 zł 

2) Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” zrealizowało program pn.:”Pomagamy Ci poczuć 

się lepiej” – Umowa Nr 7/2015 z 19.02.2015 r. 

Wydatkowana kwota: 15 000,00 zł 

3. Zadanie: „Wykonanie zadania zgłoszonego do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 

pn. „Pakiet edukacyjno – zdrowotny dla emerytów i rencistów”, wydatkowano kwotę: 

49 999,97 zł 

Organizacje realizujące ww. zadanie to: 

1)Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria” zrealizowało program pn.”Wykonanie zadania 

zgłoszonego do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Pakiet edukacyjno - zdrowotny 

dla emerytów i rencistów” – Umowa Nr 8/2015 z 05.03.2015 r. 

Wydatkowana kwota: 42 500,00 zł 



2) Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria” zrealizowało program pn. .”Wykonanie zadania 

zgłoszonego do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Pakiet edukacyjno – zdrowotny 

dla emerytów i rencistów” – Umowa Nr 114/2015. 

Wydatkowana kwota: 7 499,97 zł  

 

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

pn.„Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi 

i edukacyjnymi”, wydatkowana kwota: 120 000,00 zł. 

Organizacje realizujące ww. zadanie to: 

1) Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci zrealizowała program pn. „Terapia 

pedagogiczna dla podopiecznych Domu Hospicyjnego oraz Hospicjum Domowego 

w Rzeszowie” - Umowa 9/2015 z 18.02.2015 r. 

Wydatkowana kwota: 10 000,00 zł 

2)Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Chrystusa Króla zrealizowała program pn. „ Równy start 

w lepsze jutro” – Umowa Nr 10/2015 z 24.02.2015 r. 

Wydatkowana kwota: 4 000,00 zł 

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

program pn.” Przekraczamy granice możliwości dzieci z zaburzeniami rozwojowymi” Umowa 

Nr 11/2015 z 20.02.2015 r.  

Wydatkowana kwota: 10 000,00 zł  

4) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Edukacji Dziecka „edu Iter” zrealizowało program 

pn.”Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi 

i edukacyjnymi” – Umowa Nr 12/2015 z 24.02.2015 r. 

Wydatkowana kwota: 96 000,00 zł. 
 
 

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

wydatkowano kwotę:  128 140,23 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 7 096 uczniów w klasach I szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz w ostatnich 

klasach szkół ponadgimnazjalnych. Przeprowadzono grupowe zajęcia edukacyjne w formie 

pogadanek, filmów, konkursów plastycznych, rozwiązywania krzyżówek tematycznych 

Udzielono także porad indywidualnych w gabinetach profilaktyki, uczniom z problemami 

nadwagi, niedoboru wagi  oraz zainteresowanych tematem.  

Wydatkowana kwota: 28 198,40 zł 

 

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

W okresie od  2 stycznia 2015 r.  do 31 grudnia 2015r. zrealizowano świadczenia zdrowotne, 

w tym diagnostyczne i profilaktyczne  na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców.  

Głównym celem obydwu programów jest zapobieganie niepełnosprawności i jej następstwom 

w populacji dzieci z terenu miasta Rzeszowa. 

W programie realizowanym przez Ośrodek Rehabilitacji  Dziennej  dla Dzieci, w 2015 r. 

uczestniczyło 132 dzieci z terenu Rzeszowa. Łącznie wykonano 440 konsultacji (lekarskich, 

fizjoterapeutycznych, psychologicznych,  pedagogicznych, logopedycznych).  

W ramach wczesnej interwencji terapeutycznej i pomocy dziecku zagrożonemu autyzmem oraz 

jego rodzinie, w Poradni Autyzmu Dzieci wykonano: 44 porady psychologiczne dla 

dzieci nieuczestniczących w programie terapeutycznym. Udzielono 55 konsultacji 

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



przeprowadzono 11 spotkań grupowych z rodzicami  i 99 spotkań z terapeutami MOPS – u,  

pracującymi z dziećmi autystycznymi w ich domach.  

W Dziennym Oddziale Terapeutycznym Dla Dzieci z Autyzmem, terapią objętych było 5 dzieci 

zamieszkałych w Rzeszowie. Wykonano na ich rzecz 165 terapii logopedycznych i 177 terapii 

pedagogicznych. 

Wydatkowana kwota: 99 941,83 zł 

 

Ad. IV. „Lecznictwo ambulatoryjne” – dotacje dla SP ZOZ Nr 1  w Rzeszowie - dział 851 

„Ochrona Zdrowia”, rozdział 85 121, wydatkowano kwotę: 269 849,81 zł. 

1. Projekt pn.”Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr1 jako element Podkarpackiego 

Systemu Informacji Medycznej – PSIM. W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie zrealizował ww. projekt. 

Szczegółowe wydatki na ww. cel, przedstawione przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie wyglądają 

następująco: 

 
Lp. 

Nazwa zadania 

Wartość 
całkowit

a 
zadania 

(zł) 

Koszty 
niekwalifiko

wane 
(zł) 

Koszty 
kwalifik
owane 

(zł) 

Dofinansowa
nie z EFRR  

(zł) 

Dotacja 
z 

Urzędu 
Miasta 
Rzeszo
wa (zł) 

Wkład 
własny            
SP ZOZ       

(zł) 

1 
Integracja z 
systemem 
RCIM 

205 656,
00 

14 169,70 
191 486,

30 
162 763,35 

40 748,
02 

2 144,63 

2 

Ucyfrowienie 
Pracowni RTG 
(Przychodni 
Specjalistyczne
j Nr 1, 2 i 3) 

624 474,
00 

124 729,59 
499 744,

41 
424 782,75 

189 706
,69 

9 984,56 

3 

Promocja: 
Tablica 
pamiątkowa 
 (4 sztuki)  

722,33 49.77 672,56 571,68 143,12 7,54 

        

 
Kwota całkowitej dotacji celowej: 257 112,00 zł 
Kwota wykorzystana  z dotacji: 230 597,83 zł  
Kwota pozostała: 26 514,17 zł  
Wydatkowana kwota: 189 849,81 zł. 

 

2. Do Pracowni RTG w Przychodni Specjalistycznej Nr 1, zakupiono aparat USG. 

Wydatkowana kwota: 80 000,00 zł 
 

V. „Dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 

w Rzeszowie” – dział 851 „Ochrona Zdrowia”, rozdział 85 111 „Lecznictwo szpitalne”, 

wydatkowana kwota: 1 658 968,00 zł. 

 

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

medyczną: 

1) detektor promieniowania na Blok Operacyjny  -  64 800,00 zł, 

2) wanny do hydromasażu i hydroterapii (2 szt.) do Zakładu Wodolecznictwa – 75 913,20 zł, 

3) łóżka elektryczne (szt.2) do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 66 722,40 zł, 

4) respiratory (szt.3) do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 172 983,60 zł, 



5) zestaw histeroskopowy do Oddziału Ginekologii i Położnictwa – 86 164,04 zł, 

6) myjnię – dezynfektor do endoskopów do Pracowni Endoskopii – 72 979,20 zł. 

Wydatkowana kwota: 470 000,00 zł 

 

2. Przeprowadzono remont pomieszczeń  wraz z wyposażeniem Oddziału Pediatryczno – 

Pulmonologicznego w Szpitalu Miejskim. 

Zakres robót obejmował m.in. malowanie sufitów i ścian, wymianę stolarki drzwiowej 

i okiennej, układanie płytek, montaż sprzętu sanitarnego. 

Wydatkowana kwota: 538 968,00 zł 

 

3. Przeprowadzono modernizację Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Chorób 

Wewnętrznych w Szpitalu Miejskim. 

Zakres robót obejmował m.in. roboty malarskie, instalowanie stolarki drzwiowej i okiennej, 

układanie płytek, montaż sprzętu sanitarnego, wyposażenie (łóżka szpitalne, szafki 

przyłóżkowe). 

Wydatkowana kwota: 650 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


