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Ad. 1 Liczba lekarzy, pielęgniarek i pracowników obsługi medycznej aktualnie 

zatrudnionych na dzień 1 .01.2016, dla porównania z rokiem 2014, 2015. 
 

Zatrudnienie pracowników Szpitala Powiatowego w Chrzanowie w latach 2013-2015 

kształtowało się jak poniżej: 

 wg stanu na dzień 2013-12-31 w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie pracowało 

955 pracowników, zatrudnionych na 942,58 etatach, przy czym 88,77% ogółu 

zatrudnionych w Szpitalu to pracownicy działalności podstawowej, a 11,23% to 

pracownicy techniczni, administracyjni i obsługi, 

 wg stanu na dzień 2014-12-31 w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie pracowało 

959 pracowników, zatrudnionych na 945,36 etatach, przy czym 89,12% ogółu 

zatrudnionych w Szpitalu to pracownicy działalności podstawowej, a 10,88% to 

pracownicy techniczni, administracyjni i obsługi, 

 wg stanu na dzień 2015-12-31 w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie pracowało 

979 pracowników, zatrudnionych na 962,16 etatach, przy czym 88,84% ogółu 

zatrudnionych w Szpitalu to pracownicy działalności podstawowej, a 11,16% to 

pracownicy techniczni, administracyjni i obsługi. 

 

Przyrost zatrudnienia w latach 2013 – 2015 wynosił zatem 24 osoby, zatrudnione 

na 19,58 etatach. 

Przyrost zatrudnienia wyniknął głownie z konieczności uzupełniania czasowych 

absencji personelu poprzez zawierane umowy na zastępstwo lub też poprzez 

konieczność uzupełnienia zatrudnienia na stanowiskach, na których stwierdzono 

dodatkowe obciążenie pracą. 
 

Ad. 2 Sytuacja finansowa Szpitala na dzień dzisiejszy. 

Najważniejsze problemy, z jakimi obecnie boryka się szpital (po 9 miesiącach), to: 

 Trudności z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania środków 

trwałych.  Szpital w kolejnych latach ma coraz większe trudności z 

pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania. Nastąpił zatem spadek 

zewnętrznych źródeł finansowania z ok. 21% w latach 2014 i 2015 do 2% w roku 

obecnym. 

 Spadek wartości nabywanych środków trwałych. Co roku zmniejszają się środki 

pieniężne jakie Szpital jest w stanie przeznaczać na realizację nakładów 

inwestycyjnych.  

 Zagrożenie uzyskaniem na koniec roku 2016 straty netto powyżej kosztów 

amortyzacji. Po 9 miesiącach obecnego roku poziom straty netto przekroczył  

poziom kosztów amortyzacji . Na koniec roku planujemy iż  poziom straty netto 

nie przewyższy kosztów amortyzacji, ale jest to w dużej mierze uzależnione od 

poziomu przychodów jaki uda się osiągnąć z NFZ. 

 

 



Ad. 3 Nastroje wśród pracowników 

W celu oceny satysfakcji pracowników  corocznie w Szpitalu przeprowadzane 

są badania satysfakcji pracowników.  

W anonimowej ankiecie pracownicy deklarują bardzo wysoki poziom 

identyfikacji ze Szpitalem jako pracodawcą.  

Najczęstsze uwagi dotyczą wysokości zarobków, co ma odzwierciedlenie 

w trwających sporach zbiorowych (zawieszonych do dnia 2016-12-31), w których 

główne postulaty dotyczą podwyżek wynagrodzeń. 

 

Ad. 4 Braki organizacyjne na dziś. 
W Szpitalu, jak w każdej dużej organizacji, występują okresowo zaburzenia 

organizacyjne, wynikające ze zmieniających się potrzeb doraźnych bądź też 

przepisów prawnych. Wszystkie braki organizacyjne są na bieżąco korygowane, 

w miarę posiadanych środków.  

Ad. 5 Czy kontrakty z NFZ są zadawalające czy na poziomie minimum. 

Brak waloryzacji cen usług świadczonych na rzecz pacjentów w ramach 

kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia przy rosnących kosztach 

funkcjonowania doprowadził do zachwiania utrzymywanej przez lata z niemałym 

trudem równowagi finansowej. W kolejnych miesiącach 2016 roku wydatki Szpitala 

niemal stale przekraczały poziom osiąganych wpływów. Istnieje obawa, że dalsze 

trwanie tej sytuacji doprowadzi do poważniejszych problemów finansowych naszej 

placówki. 

Ad. 6 Braki kadrowe w szpitalu 

Obecnie największe braki kadrowe daje się odczuć w grupie  lekarzy – 

specjalistów (poszukujemy lekarzy specjalistów min. z dziedziny pediatrii, medycyny 

ratunkowej, radiologii). 

Drugą w kolejności grupą, w której występują zagrożenia kadrowe jest grupa 

pielęgniarek.  

Obecnie średnia wieku lekarzy zatrudnionych w Szpitalu wynosi 45 lat, 

a pielęgniarek – 47 lat. W przyszłości wysoka średnia wieku zatrudnionego 

personelu, przy jednoczesnym niewielkim napływie młodych pracowników 

posiadających wymagane kwalifikacje może stać się problemem, skutkującym 

brakami kadrowymi w poszczególnych grupach zawodowych. 

Okresowe braki kadrowe w Szpitalu są odzwierciedleniem tendencji 

występujących na polskim rynku pracy opieki zdrowotnej, gdzie pracodawcy stają 

przed koniecznością konkurowania o pracowników, oferując im coraz lepsze 

i atrakcyjniejsze warunki zatrudnienia. 

 

Ad. 7 Jaka jest aktualna sytuacja w klinice serca Polsko-Amerykańskiej. 
Klinika jest dzierżawcą budynku i terenu od Szpitala Powiatowego w 

Chrzanowie oraz partnerem w realizacji świadczeń z zakresu kardiologii inwazyjnej. 

Jest to jednak odrębna jednostka opieki zdrowotnej. Współpraca z PAKS układa się 

dobrze. 

 



Ad. 8 Jaki jest aktualny dług finansowy i potrzeby szpitala. 

 Szpital dzięki rozsądnej polityce finansowej i prowadzeniu bieżącego, „ręcznego” 

zarządzania wydatkami realizuje wszystkie płatności terminowo i aktualnie nie 

posiada w bilansie żadnych zobowiązań przeterminowanych.  

 Potrzeby Szpitala wynikają w dużej mierze z konieczności zapewnienia właściwej 

bazy sprzętowej dla świadczenia usług medycznych na najwyższym poziomie, a 

także z programu rozszerzania działalności Szpitala. 

 Nakłady inwestycyjne konieczne do poniesienia ze środków własnych do końca 

roku 2016 wynoszą ok. 1.100,0 tys.zł. W kwocie tej pilne wydatki wynikające z 

konieczności dostosowania Szpitala do aktualnych wymogów prawnych wynoszą 

ok. 800,0 tys.zł (m. in. sprzęt dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 

videogastroskop, kamera laparoskopowa i nowe narzędzia do operacji 

laparoskopowych, aparaty do dializ i do tlenoterapii, początkowe raty za nowy 

aparat rentgenowski).  

 Potrzeby w zakresie działalności rozwojowej obejmują nakłady na planowane 

utworzenie Oddziału Geriatrycznego. Wartość potrzebnych środków będzie 

możliwa do oszacowania po zakończeniu prac projektowych. Pod koniec 

bieżącego roku planowane jest opracowanie koncepcji adaptacji pomieszczeń 

Szpitala pod projektowany oddział.   

Ad. 9 Czy Szpital pozyskuje inne źródła finansowania, jeśli tak to jakie i z 

jakim skutkiem. 

Szpital stara się o pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania. Są nimi: 

1) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – dofinansowanie robót 

budowlanych tj. utworzenie oddziału rehabilitacji dziennej, modernizacja 

rehabilitacji ogólnej i oddziału rehabilitacji neurologicznej. . 

2) Fundacja na Rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – oprogramowanie do 

interaktywnej terapii ruchowej chorych z dysfunkcją kończyn. 

3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego – utworzenie 

oddziału geriatrycznego , utworzenie zakładu opieki leczniczej ,  modernizacja 

SOR i oddziału pediatrycznego, utworzenie pracowni angiograficznej,  

4) Cyfrowa Małopolska RPO 2014-2020 – infrastruktura informatyczna.  

 

Ad. 10 Z jakich środków zewnętrznych udało nam się skorzystać w latach 

minionych. 

Jeśli chodzi o rok 2014 to zewnętrznymi  źródłami  finansowania było: 

 Starostwo Powiatowe – dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego.  

 Urząd Marszałkowski – dofinansowanie zakupu aparatury medycznej do 

rehabilitacji. 

 Tauron, Fundacja Energetyk i Fundacji na Rzecz Szpitala Powiatowego – 

dofinansowanie na zakup aparatury medycznej. 

 WOŚP  – darowizna aparatury medycznej na oddział noworodkowy.  



W roku 2015: 

 Starostwo Powiatowe – dofinansowanie na zakup tomografu komputerowego cd, 

oraz zakup ambulansu sanitarnego. . 

 Urząd Marszałkowski – dofinansowanie zakupu aparatury medycznej do 

rehabilitacji.  

 Fundacja na Rzecz Szpitala – zakup aparatury medycznej.  

 WOŚP  - darowizna aparatury medycznej na oddział noworodkowy. 

Rok 2016: 

 Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej dot. realizacji Dźwiękowego systemu 

ostrzegawczego.  

Jeśli chodzi o dofinansowania uzyskane z Funduszy Unijnych w latach 2007-

2014 to udało nam się pozyskać niecałe 9,5 mil. zł. 

 Zakup tomografu komputerowego (2006-2008) – 437 457,00 zł, 

 Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania monitoringu 

satelitarnego w Małopolsce (2006-2014) – 411 731,26 zł, 

 Modernizacja i doposażenie Bloku Operacyjnego (2009-2010) – 6 082 938,49 zł, 

 Remont drogi dojazdowej i doposażenie SOR (2010-2011) – 1 981 636,31 zł, 

 Budowa lądowiska dla śmigłowców (2011) – 525 780,22 zł. 

Ad. 11 Dobre zarządzanie to dobry prognostyk dla mieszkańców- czy mogą być 

bezpieczni? 

Staramy się rozszerzać i podnosić jakość usług zdrowotnych świadczonych przez 

Szpital. 

 

Ad. 12 Jakie są główne problemy Szpitala 

 

 Problemy stricte finansowe ogniskują się wokół kwestii niewystarczającego 

poziomu przychodów w relacji do uzasadnionych kosztów działalności bieżącej i 

nakładów potrzebnych do utrzymania oraz stałego unowocześniania zasobów 

sprzętu medycznego. Brak waloryzacji cen usług świadczonych na rzecz 

pacjentów w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia przy 

rosnących kosztach funkcjonowania doprowadził do zachwiania utrzymywanej 

przez lata z niemałym trudem równowagi finansowej. W kolejnych miesiącach 

2016 roku wydatki Szpitala niemal stale przekraczały poziom osiąganych 

wpływów. Istnieje obawa, że dalsze trwanie tej sytuacji doprowadzi do 

poważniejszych problemów finansowych naszej placówki. 

 Z problemów finansowych wynikają ograniczenia możliwości zakupu sprzętu 

medycznego zapewniającego stałe podnoszenie jakości usług medycznych. 

 W ostatnich latach daje się zauważyć zmniejszenie puli dostępnych środków na 

dofinansowanie zakupów urządzeń medycznych dla szpitali. 

 Problemem na poziomie strategicznego zarządzania jednostką jest strukturalny 

brak wykorzystania zasobów Szpitala w skali odpowiedniej do możliwości 

wynikających z powierzchni i zakresu specjalizacji (brak osiągnięcia progu 



rentowności). Niezależnie od wynikających z tego dobrodziejstw dla społeczności 

regionu, wynikających choćby z braku konieczności poszukiwania 

specjalistycznej pomocy lekarskiej w odległych miejscowościach, staje się to 

powodem trudności w zrównoważeniu przychodów  z generowanymi przez skalę 

posiadanych zasobów kosztami. Jako jeden z powodów takiej sytuacji można 

zidentyfikować niedostateczny kontrakt oferowany przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia. Szpital przeciwdziała wpływowi  tego czynnika poprzez np. wynajem 

powierzchni innym ośrodkom medycznym (np. PAKS, „Okoklinik”) i podejmując 

działania w celu rozszerzenia zakresu funkcjonowania (plany utworzenia 

Oddziału Geriatrycznego).        

 W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi problemem są okresowe braki 

personelu, jak opisano w pkt. 6. Problemem staje się też spadająca atrakcyjność 

Szpitala jako pracodawcy, dzięki niskiemu poziomowi oferowanych wynagrodzeń 

oraz brak możliwości stosowania dodatkowych zachęt (np. benefitów). 

Ad. 13. W czym tkwi problem w szybkim dotarciu do lekarza 

specjalisty – dziś czekamy do roku? 

Długie kolejki oczekujących tworzą się przede wszystkim poprzez:  

 limity wprowadzone przez NFZ,  
 niedobór lekarzy specjalistów, 
 częste absencje chorobowe lekarzy specjalistów, 
 dużą ilość skierowań do specjalistów wypisywanych przez lekarzy Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej (niejednokrotnie bez potrzeby), 
 Centralna Rejestracja obsługuje osobiście i telefonicznie około 450-550 osób 

dziennie, 
 w poradniach specjalistycznych przyjmowanych jest około 300 osób dziennie, a 

statystycznie co 3 pacjent zapisany na termin, nie zgłasza się na umówioną 
wizytę do specjalisty tj., średnio nie zgłasza się od 15-30 osób dziennie, 

 przede wszystkim kolejki wydłużają się w tych poradniach, w których 
zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra lekarska, do której większość 
pacjentów chce trafić i którą pacjenci wzajemnie sobie polecają, 

 pacjent nie zgłaszający się na umówioną wizytę nie uprzedza o tym fakcie 
świadczeniodawcy, pomimo iż w dniu zapisu wraz z planowanym terminem 
otrzymuje wskazówki dotyczące postępowania w sytuacji braku możliwości 

zgłoszenia się na ustalony termin lub rezygnacji  
Należy podejmować działania społeczne (edukacja) ukierunkowane na  

uświadamianie pacjentów, iż każdorazowe przekazanie do Szpitala informacji o 

rezygnacji  z ustalonego terminu, daje możliwość przyjęcia innego pacjenta. 

Podejmowane działania:  

Szpital wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów wprowadza szereg 

udogodnień dotyczących rejestracji do poradni specjalistycznych. Rejestracja do 

poradni odbywa się w trzech wariantach: osobiście, telefonicznie oraz elektronicznie 

za pomocą aplikacji E-Rejestracja.  

Równocześnie w celu lepszej organizacji wprowadzono system godzinowy 

przyjęć w poradniach. Na początku 2017 roku systemem godzinowym będą objęte 

wszystkie poradnie specjalistyczne funkcjonujące w Szpitalu. 



Planowane zmiany systemowe w zakresie organizacji opieki ambulatoryjnej 

opieki specjalistycznej i zwiększenie roli lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.  

Informacje wprowadzające, ogólne na temat „kolejek oczekujących” 

W Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie udzielane są świadczenia zdrowotne w 

trybie nagłym i planowym w ramach kontraktu z NFZ, przez wszystkie komórki 

medyczne Szpitala, tj. 

 oddziały szpitalne,  
 poradnie przyszpitalne,  
 stację dializ,  
 zakład rehabilitacji,  
 pracownię endoskopii,  
 zakład diagnostyki obrazowej, 
 poradnię domowego leczenia tlenem, 
 oddział dzienny psychiatryczny, 
 zespół leczenia środowiskowego (domowego). 

 

Równocześnie szpital prowadzi listy oczekujących na procedury 

wysokospecjalistyczne takie jak: 

 wszczepienie rozruszników,  
 laparoskopową cholecystektomię, 
 artroskopię, 
 endoprotezoplastykę stawu biodrowego i kolanowego, 
 echokardiografię. 

Na świadczenia zdrowotne udzielane w Szpitalu w trybie planowym, prowadzone są 

listy oczekujących, w podziale na przypadek pilny i stabilny, w tym na świadczenia 

w zakresie DILO. Wyżej wymienione listy prowadzone są na bieżąco, systematycznie 

oraz zgodnie z przepisami prawa.  

Listy oczekujących prowadzone są w oparciu o zasady równego traktowania 

wszystkich pacjentów oraz sprawiedliwego, niedyskryminującego i przejrzystego 

dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z kryteriami medycznymi. 

Na listach oczekujących umieszczani są pacjenci zaliczani do kategorii medycznych, 

jako przypadek pilny i przypadek stabilny. 

Na listach oczekujących w kategorii przypadek stabilny umieszcza się pacjentów wg 

kolejności zgłoszeń, ustalając im pierwszy wolny termin na udzielanie świadczenia, 

natomiast o kolejności umieszczania pacjentów na liście oczekujących w 

przypadkach pilnych decyduje lekarz.  

W procesie kwalifikacji, do danej kategorii medycznej oprócz konieczności 

uwzględniania przepisów prawnych, lekarze kierują się również zasadami dobrej 

praktyki lekarskiej. 

Na listach oczekujących nie umieszcza się pacjentów: 

 znajdujących się w stanie nagłym, 

 uprzywilejowanych, mających prawo do korzystania ze świadczeń poza 
kolejnością, 



 będących w trakcie leczenia, 

 wybierających termin na własne życzenie. 
Nad tworzeniem i prowadzeniem list oczekujących pełniony jest nadzór: 

 zewnętrzny - przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 
Zdrowia, 

 wewnętrzny - przez Zespół oceny przyjęć powołany przez Dyrektora Szpitala. 
  

Ad. 14 Czy lekarze, pielęgniarki pracują na więcej niż 1-etat. Z czego to może 

wynikać? 
 

 Powodem zatrudniania się personelu medycznego w wielu miejscach pracy, 

na więcej niż 1-etat, jest dotkliwy brak takiego personelu na rynku pracy. 

Przykładowo:  

Szpital musi zapewnić całodobową opiekę na oddziałach szpitalnych.  W  

ramach zawartych umów o pracę jest obecnie zatrudnionych 145 lekarzy na 133,45 

etatu. Lekarze ci zabezpieczają pracę Szpitala w godzinach jego podstawowej pracy 

tj., w dni powszednie w godz. 7.00 -14.35.  

Ponadto pracę Szpitala zabezpieczają lekarze - podwykonawcy w tzw. 

godzinach dyżurowych, w wymiarze około 10 200 godzin miesięcznie. Z prostego 

wyliczenia wynika, że zabezpieczenie dyżurowe wymagałoby zatrudnienia w ramach 

umowy o pracę dalszych 65 lekarzy w pełnym wymiarze etatu; jest to niemożliwe ze 

względu na występujące braki kadrowe. 

Z tego powodu Szpital Powiatowy w Chrzanowie, podobnie jak inne placówki 

tego typu, są zmuszone do tworzenia rozwiązań, które umożliwiają nieprzerwane 

zapewnienie opieki zdrowotnej pacjentom. Rozwiązania te jednocześnie dają 

personelowi medycznemu możliwość zatrudnienia w wielu miejscach pracy, w 

wymiarze przekraczającym jeden etat przeliczeniowy. 

Wprowadzenie restrykcyjnych ograniczeń czasu pracy personelu medycznego 

może doprowadzić do poważnych zaburzeń funkcjonowania całego systemu, ze 

względu na brak wystarczającej liczby kadr medycznych.  

 

Ad. 15 Jak na tle Europy wygląda Szpital w Polsce 

Braki finansowe powodują że szpitale nie mogą zaoferować pacjentom wszystkiego 

co mają do zaoferowania, co stawia nasze szpitale w gorszej sytuacji, niż Szpitale w 

UE. Niemniej jednak skuteczność leczenia mamy na porównywalnym poziomie, co 

zważywszy na  znacznie mniejsze środki finansowe przeznaczane w Polsce na 

ochronę zdrowia jest swego rodzaju fenomenem. 

 

Ad. 16. Jak na tle szpitali w Małopolsce wygląda nasz Szpital?   

Szpital Powiatowy w Chrzanowie będąc szpitalem powiatowym może być 

porównywany ze szpitalami wojewódzkimi. Jest największym szpitalem 

powiatowym w Małopolsce. 

Ad. 17. Czy nadal pacjent w naszym Szpitalu musi sam zaopatrzyć się 

w leki? 



Nikt nie musi zaopatrywać się w leki i wyroby medyczne. Szpital zapewnia 

wszystkim pacjentom leki i wyroby medyczne konieczne do udzielania 

świadczeń zdrowotnych. Zgodnie ze stanowiskiem MOW NFZ Szpital 

dopuszcza możliwość przyjmowania leków własnych pacjenta na wyraźne 

jego życzenie w trakcie hospitalizacji.  

 

Dodatkowa tura pytań: 

 

Ad. 1 Jak ocenia Pan organizację systemu ochrony zdrowia. 

System wymaga reorganizację ale dobrze pomyślanej. 

Ad. 2 Jak ocenia Pan podział kompetencji w zakresie organizacji 

systemu. 

Podział kompetencji ale głównie odpowiedzialność wymaga mądrych zmian, 

nie może być pochopnie redefiniowany. 

Ad. 3 Jaka jest wycena świadczeń medycznych przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia dla szpitala? 

Zdecydowanie zbyt niska 

Ad. 4 Jak ocenia Pan zmiany idące  w systemie ochrony zdrowia. 

Dostrzegam brak spójności. To wymaga również zmian w innych obszarach. 

Ad 5 Czy zna Pan już dobrze swoją załogę- ile osób jest zatrudnionych w 

każdej grupie zawodowej. 

Nie, nie znam oczywiście wszystkich załoga liczy ok. 1000 osób. Jest to 

niemożliwe  

 
Stan zatrudnienia w etatach, na 

dzień 2015-12-31 

Pracownicy 
działalności 
podstawowej 

Ogółem 
Umowy na 
zastępstwo 

Z 
wyłączeniem 

umów na 

zastępstwo 

Lekarze, z 
wyłączeniem 

lekarzy 
stażystów i 
rezydentów 

101,33 0 101,33 

Lekarze 
rezydenci 

26 0 26 



Lekarze stażyści 3 0 3 

Inny wyższy 
personel 

medyczny 
(fizjoterapeuci, 

diagności, 
psycholodzy, 

logopedzi, fizycy 
medyczni, 

terapeuci) 

44,85 6 38,85 

Farmaceuci 3 0 3 

Pielęgniarki 370,25 3 367,25 

Położne 48,16 0 48,16 

Ratownicy 
medyczni 

24 0 24 

Technicy 
medyczni 

49,38 1 48,38 

Terapeuci 
zajęciowi 

4,75 0 4,75 

Opiekunowie 
medyczni 

18,5 0 18,5 

Rejestratorki 
medyczne 

12,59 0 12,59 

Statystycy 

medyczni 
32 2 30 

Operatorzy 

sterylizatorów 
10 0 10 

Sanitariusze 3 0 3 

Dezynfektorzy 1 0 1 

Laboranci 2 0 2 



Pomoce 
laboratoryjne 

7 0 7 

Salowe 94 9 85 

 
854,81 21 833,81 

    

 
Stan zatrudnienia w etatach, na 

dzień 2015-12-31 

Pracownicy 
działu 

technicznego, 

administracyjni 
i obsługi 

Ogółem 
Umowy na 
zastępstwo 

Z 

wyłączeniem 
umów na 

zastępstwo 

Kadra 
zarządzająca 

5,25 0 5,25 

Administracja 44 1 43 

Pozostałe 
stanowiska 

administracyjne 
6,5 0 6,5 

Dział 
Techniczny 

36,1 0 36,1 

Sprzątaczki i 

pokrewne 
15,5 1 14,5 

 
107,35 2 105,35 

        

 

Ad. 6.Kadra kierownicza jest bez zmian dlaczego ? 

Nie jest bez zmian. Odchodzi Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych 

 

 

 

 

 



Ad. 7 PROGRAMY PROFILAKTYCZNE 

 

Programy profilaktyczne finansowane przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie 

w 2014 realizowano programy: 

 wczesnego wykrywania raka piersi - przebadano 1 300 kobiet, w tym stwierdzono 44 
wyniki poza zakresem wartości prawidłowych. Stanowi to 3,40 % w stosunku do liczby 
osób przebadanych. Program realizowany był również w roku 2013, gdzie przebadano o 

28 kobiet mniej niż do roku 2014. Procent stwierdzonych wyników poza zakresem 
wartości prawidłowych w stosunku do ogółu przebadanych jest porównywalny do roku 

2013 (było 3,3%).  
 wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego - przebadano 800 mężczyzn, w tym 

stwierdzono 55 wyników poza zakresem wartości prawidłowych. Stanowi to 6,9% w 

stosunku do liczby osób przebadanych. Program realizowany był również w roku 2013, 
gdzie przebadano o 30 mniej mężczyzn niż do roku 2014. Procent stwierdzonych wyników 
poza zakresem wartości prawidłowych w stosunku do ogółu przebadanych jest 

porównywalny do roku 2013 (było 6,62 %).  

 program ochrona zdrowia psychicznego - (program realizowany w ramach Powiatowego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015)– w ramach programu 

opracowano cykl wykładów, które odbyły się w szkołach ponadpodstawowych na terenie 
powiatu, Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Chrzanowie. Przeprowadzono 60 wykładów. Dodatkowo zorganizowano „białe soboty”, 

podczas, których udzielano bezpłatnych konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych 
dla osób powyżej 18 roku życia. „Białe soboty”, przeprowadzono na terenie Poradni 
Zdrowia Psychicznego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. W czasie każdego spotkania 

(było ich sześć) jedno czasowo przyjmował psycholog i psychiatra. Stworzyły one 
możliwość skorzystania z pomocy psychiatrycznej i psychologicznej dla 60 osób. 

 
W 2015 realizowano programy: 

 wczesnego wykrywania raka jajnika i raka piersi - przebadano 1 300 kobiet, w tym 
stwierdzono 36 wyników poza zakresem wartości prawidłowych. Stanowi to 2,8 % w 
stosunku do liczby osób przebadanych. Program realizowany był również w roku 2014, 

gdzie przebadano tyle samo kobiet, co w roku 2015. Procent stwierdzonych wyników poza 
zakresem wartości prawidłowych w stosunku do ogółu przebadanych jest porównywalny 
do roku 2014 (było 3,4%). 

 wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego - przebadano 807 mężczyzn 
zamieszkałych w powiecie chrzanowskim, w tym stwierdzono 83 wyniki poza zakresem 
wartości prawidłowych. Stanowi to 10,3% w stosunku do liczby osób przebadanych. 

Program realizowany był również w roku 2014, gdzie przebadano o 7 mężczyzn mniej niż 
w roku 2015. Procent stwierdzonych wyników poza zakresem wartości prawidłowych w 

stosunku do ogółu przebadanych jest znacznie wyższy w stosunku do roku 2014 (było 6,9 

%). 
 program ochrona zdrowia psychicznego - (program realizowany w ramach Powiatowego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015)– w ramach programu 

opracowano cykl wykładów, które odbyły się w szkołach ponadpodstawowych (liceum, 
technikum, gimnazjum) na terenie powiatu chrzanowskiego. Wykłady obejmowały 
tematykę tj.: profilaktyka zaburzeń psychicznych, zaburzenia depresyjne, zaburzenia 

odżywiania, zaburzenia lękowe, zachowania autoagresyjne, zaburzenia związane ze 
stosowaniem środków psychoaktywnych, zagadnienia związane z problemem sextingu, 
organizowano wykłady wg potrzeb odrębnie dla młodzieży i poradnictwo dla rodziców 

dzieci z problemami psychicznymi. W sumie przeprowadzono 60 wykładów, w jednym 
wykładzie uczestniczyło ok. 20-25 osób. Dodatkowo zorganizowano 5 spotkań 
polegających na udzielaniu bezpłatnych konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych 

dla osób powyżej 18 roku życia. Z konsultacji skorzystało 60 osób. 
 



W 2016 realizowano programy: 

 wczesnego wykrywania raka jajnika i raka piersi – 1000 kobiet z powiatu 
chrzanowskiego, 

 wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego – 600 mężczyzn z powiatu 
chrzanowskiego, 

 program ochrona zdrowia psychicznego - 45 wykładów, 5 „białych sobót”. Spotkania 

organizowane na terenie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie w godzinach 9.00-14.00 w 
soboty, w dniach 16.04., 14.05., 11.06, 24.09., 29.10., 19.11.2016r. 

 profilaktyka chorób tarczycy – 900 osób z powiatu chrzanowskiego. Program chorób 

tarczycy jest programem nowym, realizowanym po raz pierwszy w roku 2016. 
 

Programy profilaktyczne finansowane przez NFZ w latach 2014 – 2016  
 

Program profilaktyki raka piersi (mammografia) – etap podstawowy 
Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno 
z poniższych kryteriów: 

 nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat; 

 otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie 
do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia 
następującymi czynnikami ryzyka:  

o rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka), 
o mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2; 
o nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi 

o charakterze złośliwym. 

Program profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki 
Program adresowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat (tj. urodzonych w latach 
1947-1966) skierowanych z etapu badań podstawowych przez lekarza radiologa 
po wykonaniu badania mammograficznego. 

 Porada obejmuje – badanie lekarza specjalisty, skierowanie na dalsze 
badania, ocena wyników przeprowadzonych badań dodatkowych - USG, 
biopsja i postawienie diagnozy.  

Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia) 
Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat: 

 które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat; 
 obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących 

leki immunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka), które 

nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po 
zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie 

onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym. 

Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia  w 

populacji mieszkańców województwa małopolskiego.  

Okres realizacji programu 2012 – 2018 

We współpracy z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Oddział   

Kardiologiczny uczestniczy w programie zdrowotnym w zakresie prewencji i wykrywania 

rzadkich chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego. 

 



Do badania włączeni są:  

 Pacjenci Podstawowej Opieki Zdrowotnej w wieku 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 

60, 65, 70 lat i starszym (grupy wiekowe wydzielone w odstępach 5-letnich), u 

których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia (tj. choroba 

niedokrwienna serca, zawał serca, udar mózgu, miażdżyca zarostowa tętnic 

kończyn dolnych) i którzy w ostatnich 5 lat nie korzystali ze świadczeń 

udzielonych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia, 

 Pacjenci oddziałów kardiologicznych z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, 

w tym po zawale serca, hospitalizowani na wylosowanych oddziałach 

kardiologicznych województwa małopolskiego, 

 

 

Ad 8 Ile czeka się w kolejce na wizytę u lekarza specjalisty: ginekologa, 

endokrynologa, urologa, ile na rehabilitację, kardiologa. 

Zgodnie z kolejką oczekujących: 

PAŹDZIERNIK 2016  

RODZAJ LISTY OCZEKUJACYCH 

 PAŹDZIERNIK 2016 

  

 PAŹDZIERNIK 2016 

PRZYPADKI PILNE  PRZYPADKI STABILNE  
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DANE SPRAWOZDAWANE DO NFZ 

REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ 10 8 9 

 

129 381 12 

REHABILITACYJNY OGÓLNY 41 46 21 691 1004 23 

Zakład rehabilitacji  546 110 112 1211 338 130 

 

1. PORADNIA SPECJALISTYCZNA 

CHIRURGII OGÓLNEJ 0 0 0 

  

1 4 6 

CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI 0 0 0 0 3 5 

CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ 27 9 - 318 40 - 

CHORÓB PŁUC 3 4 2 156 117 37 

DIABETOLOGICZNA 1 9 0 43 26 41 

ENDOKRYNOLOGICZNA 2 27 - 198 118 - 

GASTROENTEROLOGICZNA 3 19 3 239 134 53 

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA 0 0 0 106 35 71 



KARDIOLOGICZNA 1 50 - 140 63 - 

NEFROLOGICZNA 0 17 1 82 78 30 

NEUROLOGICZNA 1 13 5 143 55 59 

ONKOLOGICZNA 0 7 - 18 17 - 

REHABILITACYJNA 1 9 4 127 51 111 

UROLOGICZNA 6 58 2 287 112 94 

ZDROWIA PSYCHICZNEGO 0 0 0 20 36 21 

 


