
UCHWAŁA NR XXXIV/489/2020 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta Kalisza na lata 2021-2024 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) art. 91, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920) , art.6, art. 7 ust. 1 i art. 8 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 ze 
zm.), art. 13 pkt 3 i art.14 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2019r. 
poz. 2365 ze zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. Uchwala się Miejski Program Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta Kalisza na lata 2021-2024, stanowiący 
załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński
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Miejski Program
Ochrony i Promocji Zdrowia

Miasta Kalisza
na lata 2021-2024

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/489/2020

Rady Miasta Kalisza

z dnia 29 grudnia 2020 r.
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1. Wprowadzenie

Zdrowie to jedna z najcenniejszych wartości człowieka. Jest podstawą prawidłowego
funkcjonowania jednostki we wszystkich aspektach jej aktywności życiowej, a więc rozwoju
fizycznego, psychicznego i społecznego. Ma wartość niematerialną, dlatego zdrowym stylem i
trybem życia należy zainteresować jak największą część mieszkańców naszego Miasta.
Miejski Program Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta Kalisza na lata 2021-2024 jest kontynuacją
Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia na lata 2017-2020, przyjętego Uchwałą Nr
XXXIV/432/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017r. Jest dokumentem o charakterze
programowym w zakresie lokalnej polityki zdrowotnej, przyjmowanym w czteroletnim okresie
prognozowania, ukierunkowującym działania samorządu Miasta w obszarze zdrowia publicznego.
Jednym z istotnych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, które wynikają z ustawy o
samorządzie gminnym, jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w tym również z
zakresu ochrony zdrowia. Miasto Kalisz nieprzerwanie realizuje zadania służące ochronie zdrowia
zmierzając tym samym do poprawy jakości życia mieszkańców miasta Kalisza. Należy zauważyć,
że samorząd Miasta Kalisza nie posiadając w swoich zasobach jednostek świadczących usługi
zdrowotne ma tylko niewielki wpływ na zakres finasowania ochrony zdrowia w mieście. Dlatego
tak ważnym narzędziem regulacji w sferze ochrony zdrowia jest polityka zdrowotna.
Polityka zdrowotna odnosi się również do zapisów Strategii Rozwoju Miasta na lata 2014-2024,
która została przyjęta Uchwałą Nr XLIX/651/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca
2014r.
Zdrowie jest jednym z głównych czynników mających wpływ na rozwój gospodarczy oraz

poprawę poziomu życia społeczeństwa. Powszechnie wiadomo, że bardziej opłacalnym i

skuteczniejszym procesem w zachowaniu zdrowia jest zapobieganie niż leczenie i rehabilitacja.

Dlatego profilaktyka i promocja zdrowia powinny odgrywać znaczną rolę w działaniach

podejmowanych przez instytucje odpowiedzialne za zdrowie publiczne.

2. Uwarunkowania prawne

Zgodnie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do zadań
Miasta należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ochrony
zdrowia. Podejmowanie zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia, prezentowanych
w niniejszym Programie, a w szczególności finansowanych przez Miasto programów polityki
zdrowotnej oraz akcji profilaktycznych tzw. „Białych Sobót” stanowi uzupełnienie
profilaktycznych świadczeń zdrowotnych oferowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego i finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Realizacja powyższych regulacji
składa się na Miejski Program Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta Kalisza na lata 2021-2024,
zwany Programem, który stanowi również rozwinięcie celów strategicznych i operacyjnych
zawartych w Strategii Rozwoju Miasta na lata 2014-2024. Zadania dla Miasta Kalisza w zakresie
ochrony zdrowia wyznaczają następujące akty prawne:

1) ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którą do zadań własnych
gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty z zakresu spraw ochrony
zdrowia;

2) ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, na mocy której powiat
wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym
w zakresie promocji i ochrony zdrowia (Miasto Kalisz na prawach powiatu);

3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
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środków publicznych, zgodnie z którą do zadań własnych Miasta Kalisza w zakresie
zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy
w szczególności:
a) opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej

wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców,
b) inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających

do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich
skutkami,

c) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu
zdrowia mieszkańców.

4) ustawa z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym, zgodnie z którą jednostki
samorządu terytorialnego realizują zadania własne polegające na promocji lub ochronie
zdrowia oraz finansują zadania z zakresu zdrowia publicznego;

5) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie Narodowego Programu
Zdrowia 2016-2020;

6) ustawa z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami;
7) ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (w zakresie ustalania rozkładu

pracy godzin aptek ogólnodostępnych);
8) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
9) ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii – zadania
własne gminy wynikające z tych ustaw realizowane są w ramach odrębnych programów
uchwalanych corocznie przez Radę Miasta Kalisza: Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii;

10) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, zadania własne gminy
wynikające z tej ustawy realizowane są w ramach odrębnego programu, uchwalonego przez
Radę Miasta Kalisza- Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Kalisza;

11) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017- 2022 ;

12) ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z którą do zadań własnych
gminy i powiatu należy opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych, wspierania osób niepełnosprawnych i innych,
których celem jest integracja osób z rodzin z grup szczególnego ryzyka, określonych w
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kalisza na lata 2016-2025,
Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2018 – 2022.

Niniejszy dokument określa istotne elementy polityki zdrowotnej Miasta Kalisza i wyznacza
kierunki działania w zakresie poprawy stanu zdrowia mieszkańców, zaspokojenia ich potrzeb
zdrowotnych oraz organizacji opieki zdrowotnej. Miejski Program Ochrony i Promocji Zdrowia
Miasta Kalisza na lata 2021-2024 w swojej treści uwzględnia również zagadnienia opisane w
Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych dla Miasta Kalisza na lata 2016-2025, Politykę
Senioralną Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej na lata 2020-2027 oraz cele założone w Narodowym
Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych.
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3. Sytuacja zdrowotna i demograficzna mieszkańców Miasta Kalisza

Pierwszoplanowe znaczenie dla stanu zdrowia ma sytuacja demograficzna, w tym szczególnie
rozkład według grup wiekowych i płci. Poziom zdrowia społeczeństwa zależy także od innych
czynników m.in. od zasobności ekonomicznej i poziomu wykształcenia oraz czynników
środowiskowych.

Miasto Kalisz (stan na 31.12.2019r.) zamieszkuje 100 246 tysięcy mieszkańców (dane GUS).
Kobiety w Kaliszu, podobnie jak w całej Wielkopolsce mają przewagę liczebną nad mężczyznami.

STRUKTURAWIEKOWAMIESZKAŃCÓW KALISZA

Opracowanie WSSM na podstawie danych GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował prognozę demograficzną dla całego kraju, symulując

przyrosty i spadki populacji dla wszystkich gmin w Polsce. Dane te ukazują, iż ludności ubywa, a

w 2030r. dwie na trzy gminy będą zamieszkane w ponad 20 procentach przez osoby w wieku 64+.

Jak wynika z prognozy demograficznej GUS na lata 2020-2030 z każdym rokiem kaliszan będzie

ubywać. Wzrośnie liczba osób w podeszłym wieku, a liczba dzieci i młodzieży będzie stale spadać.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ogółem 100.149 99.609 99.060 98.501 97.933 97.366 96.792 96.203 95.609 95.001 94.390

przedprodukcyjny 16.719 16.688 16.707 16.568 16.435 16.254 16.059 15.810 15.607 15.415 15.249

produkcyjny 56.998 56.220 55.453 54.820 54.236 53.776 53.301 52.956 52.509 52.027 51.480

mobilny 34.342 33.342 32.384 31.643 30.857 30.088 29.439 28.778 28.090 27.435 26.795

niemobilny 22.656 22.878 23.069 23.177 23.379 23.688 23.862 24.178 24.419 24.592 24.685

poprodukcyjny 26.432 26.701 26.900 27.113 27.262 27.336 27.432 27.437 27.493 27.559 27.661

Na podstawie opracowania GUS - Ludność według ekonomicznych grup wieku.

System ochrony zdrowia stoi w obliczu wyzwań związanych ze zmianami demograficznymi.

Przedstawione prognozy ukazują, iż w najbliższych latach będzie następował sukcesywny wzrost
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liczby osób starszych. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest m.in. wydłużenie się długości życia

mieszkańców. Zaistniała sytuacja spowoduje wzrost problemów z zaspakajaniem potrzeb

zdrowotnych.

4. Zasoby służby zdrowia

Na terenie Miasta Kalisza funkcjonują publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze realizujące
świadczenia zdrowotne finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).
Dostępność świadczeń zdrowotnych uzależniona jest od kontraktów z Wielkopolskim Oddziałem
Wojewódzkiego NFZ. Ponadto podmioty te mogą realizować programy zdrowotne finansowane ze
środków NFZ oraz programy polityki zdrowotnej finansowane przez jednostki samorządu
terytorialnego.

1) Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny

Kluczowym podmiotem świadczącym usługi medyczne na terenie Kalisza jest Wojewódzki Szpital
Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, którego podmiotem tworzącym jest Sejmik
Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
jest podmiotem leczniczym, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej. Celem głównym Szpitala jest podejmowanie działań na rzecz zachowania, ratowania,
przywracania i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności
leczniczej i profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie
zachowań prozdrowotnych.
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu, to wieloprofilowy zakład opieki zdrowotnej, który
posiada 725 łóżek, leczy swoich pacjentów na 27 oddziałach (22 oddziały przyjmują dorosłych
pacjentów, 5 oddziałów przeznaczonych jest dla dzieci) oraz kontraktuje w NFZ 25 poradni
specjalistycznych.
Rocznie Szpital hospitalizuje ok. 37,5 tys. chorych. Poradnie działające w placówce udzielają ok.
64 tys. porad specjalistycznych każdego roku. Natomiast Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), to
kolejne ok. 20 tys. pacjentów placówki, którzy uzyskują pomoc bez konieczności leczenia na
oddziałach.
Wojewódzki Szpital Zespolony zatrudnia łącznie 1580 osób, w tym m.in. 316 lekarzy, 614
pielęgniarek, 73 położnych, oraz 436 reprezentantów wysokiego i podstawowego personelu
medycznego.

2) Zakład Radioterapii III w Kaliszu – Filia Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Ośrodek Radioterapii w Kaliszu jest filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. W

Ośrodku prowadzona jest radioterapia chorych z rozpoznaniem nowotworów złośliwych

w warunkach ambulatoryjnych oraz szpitalnych. Leczenie w warunkach szpitalnych odbywa się

przy współpracy z Oddziałem Onkologii Klinicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Kaliszu. Prowadzi się tu zarówno leczenie samodzielną radioterapią, jak i skojarzone

z chemioterapią w postaci radiochemioterapii. W Ośrodku działa Zakład Radioterapii, Poradnia

Onkologii oraz Poradnia Chemioterapii, gdzie prowadzone są badania diagnostyczne, kwalifikacja

do leczenia, kontrole po leczeniu onkologicznym oraz prowadzone jest leczenie radioterapią i

chemioterapią. Zakład wyposażony jest w dwa akceleratory, tomograf do planowania leczenia oraz
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symulator. W Ośrodku prowadzi się leczenie nowotworów układu nerwowego, gruczołu

piersiowego, przewodu pokarmowego, chłoniaków złośliwych nieziarniczych i ziarniczych,

nowotworów złośliwych głowy i szyi, tkanek miękkich i kości, płuca, skóry i układu moczowo–

płciowego. Leczenie onkologiczne wymaga zaangażowania wysokospecjalistycznego zespołu

różnych specjalności.  W Ośrodku Radioterapii w Kaliszu Wielkopolskiego Centrum Onkologii

pracuje zespół składający się z 6 lekarzy, 3 fizyków medycznych, 6 elektroradiologów, pielęgniarki

i pielęgniarza, oraz 10 pracowników obsługi administracyjno-technicznej.

3) Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy

w Wolicy koło Kalisza.

Właścicielem  Zespołu Zakładów jest Urząd Marszałkowski Województwa

Wielkopolskiego. Rocznie WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy leczy ok 4,5 tys. chorych oraz

udziela ok. 10 tys. porad i konsultacji w Wojewódzkiej Przychodni Chorób Płuc i Gruźlicy w

Kaliszu znaczny procent to mieszkańcy Miasta Kalisza. Szpital leczy chorych z problemami układu

oddechowego, poczynając od badań diagnostycznych, poprzez leczenie i rehabilitację

pulmonologiczną oraz zapewnienie i utrzymanie dobrego stanu zdrowia poprzez regularne kontrole

i konsultacje w specjalistycznej Przychodni w Kaliszu. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół

Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy koło Kalisza to zespól

profesjonalistów medycznych, prowadzących pacjentów zgodnie z najnowszymi trendami

medycznymi. Placówka zatrudnia łącznie 132 osoby (108 przedstawicieli zawodów medycznych),

w tym m.in. 14 lekarzy, 55 pielęgniarek oraz 39 reprezentantów wysokiego i podstawowego

personelu medycznego. Szpital w Wolicy na czas trwania stanu epidemii decyzją Wojewody pełni

funkcję jednoimiennego.

4) Podstawowa Opieka Zdrowotna w Kaliszu

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) to część systemu opieki zdrowotnej, zapewniająca
świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania, których celem nie jest leczenie
konkretnych chorób, lecz sprawowanie kompleksowej opieki nad stanem zdrowia pacjenta.
Stanowi pierwszy punkt kontaktu pacjenta z systemem opieki zdrowotnej. Lekarz podstawowej
opieki zdrowotnej decyduje o wejściu do systemu opieki zdrowotnej. Aby uzyskać dostęp do
opieki specjalistycznej, niezbędne jest skierowanie od lekarza POZ. Na terenie Miasta funkcjonuje
16 przychodni świadczących podstawową opiekę zdrowotną (POZ):

- NZOZ „MAJKÓW” Przychodnia Lekarska, ul. Mieczysława Karłowicza 4;

- NZOZ „ PIOMED”, ul. Graniczna 76K;

- NZOZ Podstawowej i Specjalistycznej „ MED.-COR”, ul. Starożytna 132a;

- NZOZ „POLIKLINIKA” w Kaliszu, ul. Augusta Kordeckiego 36;

- NZOZ Przychodna Lekarska „CENTRUM”, ul. Browarna 5;

- NZOZ „VITA – MED” Przychodnia dla dzieci i dorosłych, ul. Łódzka 32a;

- NZOZ Zespół Lekarzy „DOBRZEC” s.c., ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1A;
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- Poradnia POZ „ ARSMEDICA CENTRUM”, ul. Babina 3;

- Przychodnia Lekarska POZ „HIPOKRATES”, ul. Obozowa 1;

- Przychodnia Rodzinna „DOBRZEC”, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 36;

- SZOZ DOCTOR Sp z o.o., ul. Śródmiejska 34;

- ZOZ Przychodnia dla dzieci i dorosłych „ SAWIMED”, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

1a;

- ZOZ Przychodnia Lekarska „KALINIEC”, ul. Młynarska 16A;

- Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Kaliskiej Agencji Medycznej

„MEDIX", ul. Majkowska 13A;

- ZPOZ „POLMED” ul Górnośląska 3, ul. Górnośląska 3;

- ZPOZ „PULS” Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Kaliszu , ul. Polna 29;

5) Specjalistyczna opieka ambulatoryjna

Specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne udzielane są przez odpowiednie jednostki

świadczeniodawców (przychodnie lub poradnie specjalistyczne) i specjalistyczne praktyki

lekarskie. Wśród praktyk lekarskich przeważają praktyki indywidualne. Wykaz

świadczeniodawców, którzy posiadają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia znajduje się na

stronie http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/1605/

6) Zaopatrzenie w leki

Sieć aptek i punktów aptecznych jest rozległa. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na

terenie Miasta Kalisza określa Uchwała Nr XX/342/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lutego

2020 r. Obowiązek ten wynika z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo

farmaceutyczne. W Kaliszu na jedną aptekę przypada około 2272 mieszkańców. Wszystkie apteki

są własnością prywatną.

7) Opieka psychiatryczna

Opieka psychiatryczna należy do tych rodzajów opieki zdrowotnej, które w systemie ochrony

zdrowia zorganizowane są odrębnie. Ambulatoryjne świadczenia opieki psychiatrycznej udzielana

są w poradniach zdrowia psychicznego przez zespoły opieki domowej lub środowiskowej oraz w

dziennych oddziałach psychiatrycznych. Nadal duże zainteresowanie ma leczenie w warunkach

stacjonarnych. Zasoby w zakresie ochrony zdrowia psychicznego szczegółowo opisane są w

Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Kalisza na lata 2019-2023 (Uchwała Nr

XVII/264/209 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r.).

Leczenie uzależnień jest realizowane w ambulatoryjnych poradniach uzależnień (poradnie

profilaktyczne, leczenia uzależnień i rehabilitacyjne), w ośrodkach opieki dziennej lub w

oddziałach leczenia uzależnień oraz stacjonarnych oddziałach uzależnień w szpitalach ogólnych,

ośrodkach leczenia uzależnień i ośrodkach rehabilitacyjnych. Zasoby w zakresie leczenia
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uzależnień opisane są szczegółowo w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

8) Opieka Stomatologiczna

Ustawa z 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia

stomatologicznego potwierdzają formalny dostęp do bezpłatnych świadczeń stomatologicznych dla

ludności ubezpieczanej w NFZ. Świadczenia te obejmują świadczenia z zakresu opieki

ogólnostomatologicznej dla dzieci i dorosłych (stomatologii zachowawczej

z endodoncją i stomatologii dziecięcej), chirurgii stomatologicznej i periodontologii, ortodoncji dla

dzieci i młodzieży, protetyki stomatologicznej, stomatologicznej pomocy doraźnej oraz

stomatologicznych świadczeń profilaktycznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku

życia. Finasowanie przez NFZ niektórych świadczeń, tj. wizyty kontrolne, zdjęcia zębowe

wewnątrz ustne, usunięcie niektórych złogów nazębnych i procedury z zakresu protetyki

stomatologicznej – jest ograniczone prze ustanowienie limitów częstości korzystania ze świadczeń.

Koszty leczenia lub materiałów stomatologicznych, które nie są zawarte w wykazie świadczeń lub

materiałów gwarantowanych (tak zwane świadczenia i materiały ponadstandardowe) pokrywane są

indywidualnie przez pacjentów z jego dochodu. Pacjentom ubezpieczonym, zgłaszającym się z

bólem zęba do placówki posiadającej kontrakt z NFZ, świadczenia gwarantowane są udzielane w

dniu zgłoszenia.

W Kaliszu Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowy na leczenie stomatologiczne
w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych z następującymi podmiotami:

- NZOZ „ EURODENT” s.c., ul. Serbinowska 5,

- NZOZ „ Przychodnia Stomatologiczna Centrum Usług Stomatologicznych, ul. Polna 29,

- NZOZ „Przychodnia Stomatologiczna Dobrzec”, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1A,

- Praktyka Stomatologiczna Teresa Stobienia-Hajdo, ul. Majkowska 13 A,

- NZOZ „DENTIX” s.c., ul. Lipowa 18-22,

- NZOZ „CALISIA” , ul. Kwiatowa 1,

- Gabinet Stomatologiczny Elżbieta Rubas, ul. Browarna 5,

- Stomix s.c. Grupowa Praktyka Lekarska A. Mrowińska B. Strzelczyk,

ul. M Konopnickiej 3-5/4,

- Gabinet stomatologiczny Małgorzata Rączy Olczak, ul. Augusta Kordeckiego 34,

- Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Danuta Szymaniak- Janczak,

ul. Poznańska 2A/7,

- KALMEDICA sp. z o.o., ul. Częstochowska 71-75,

- Gabinet Stomatologiczny- Jakub Kozubki , ul. Sylwestra Szpilowskiego 15.

Id: 2E2214A3-1DF4-4A39-B4B5-4D5CA2406A9E. Uchwalony Strona 8



5. Opieka zdrowotna nad uczniami

Ustawa z 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami wprowadziła nowe obowiązki w zakresie
ochrony zdrowia. Zgodnie z ww. ustawą opieka zdrowotna nad uczniami realizowana jest
w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę
stomatologiczną, a podmiotami zapewniającymi warunki organizacyjne opieki zdrowotnej nad
uczniami są: dyrektor szkoły oraz organ prowadzący szkołę.
Na terenie Miasta Kalisza funkcjonują trzy gabinety stomatologiczne świadczące bezpłatnie
świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia zlokalizowane na
terenie szkół podstawowych:

- w Szkole Podstawowej nr 12, ul. Jana Długosza 14, Gabinet Stomatologiczny- lek. stom.
Barbara Fijałkowska,

- w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Robotnicza 5, Gabinet Stomatologiczny - lek. stom. Urszula
Tomczak,

- w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Karpacka 3, NZOZ CALISIA.

Gabinety profilaktyki zdrowotnej w placówkach oświatowych:

L.p. Nazwa placówki Podmiot prowadzący gabinet

1. Szkoła Podstawowa Nr 1,
ul. 3 Maja 16

Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Septima” s.c. ul.
Rajskowska 51, 62-800 Kalisz

2. Szkoła Podstawowa Nr 2,
ul. Tuwima 4

Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Zdrowie” s.c. ul.
Serbinowska 22a, 62-800 Kalisz

3. Szkoła Podstawowa Nr 3,
ul. Ciasna 16

ZOZ Medycyny Szkolnej „Szkolmed” s.c. ul.
Serbinowska 1 /4, 62-800 Kalisz

4. Szkoła Podstawowa Nr 4,
ul. Polna 17

Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Septima” s.c. ul.
Rajskowska 51, 62-800 Kalisz

5. Szkoła Podstawowa Nr 6,
ul. Chełmska 18

Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Septima” s.c. ul.
Rajskowska 51, 62-800 Kalisz

6. Szkoła Podstawowa Nr 7,
ul. Robotnicza 5

ZOZ Medycyny Szkolnej „Szkolmed” s.c. ul.
Serbinowska 1 /4, 62-800 Kalisz

7. Szkoła Podstawowa Nr 8,
ul. Serbinowska 22a

Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Zdrowie” s.c. ul.
Serbinowska 22a, 62-800 Kalisz.

8. Szkoła Podstawowa Nr 9,
ul. Żwirki i Wigury 13

Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Zdrowie” s.c. ul.
Serbinowska 22a, 62-800 Kalisz.

9. Szkoła Podstawowa Nr 10,
ul. Karpacka 3

Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Zdrowie” s.c. ul.
Serbinowska 22a, 62-800 Kalisz.

10. Szkoła Podstawowa Nr 11,
ul. Pomorska 7

ZOZ Medycyny Szkolnej „Szkolmed” s.c. ul.
Serbinowska 1 /4, 62-800 Kalisz

11. Szkoła Podstawowa Nr 12,
ul. Długosza 14

Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Septima” s.c. ul.
Rajskowska 51, 62-800 Kalisz

12. Szkoła Podstawowa Nr 14,
ul. Mickiewicza 11

Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Septima” s.c. ul.
Rajskowska 51, 62-800 Kalisz

13. Szkoła Podstawowa Nr 16,
ul. Fabryczna 13-15

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska – Iwona
Kędzierska, ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz
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14. Szkoła Podstawowa Nr 17,
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3b

Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Septima” s.c. ul.
Rajskowska 51, 62-800 Kalisz

15. Szkoła Podstawowa Nr 18,
ul. Podmiejska 9a

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska
Matylda Steczkowska, ul. Podmiejska 9a,
62-800 Kalisz

16. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19, ul.
Budowlanych 2

Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Zdrowie” s.c. ul.
Serbinowska 22a, 62-800 Kalisz.

17. Szkoła Podstawowa Nr 23,
ul. Sulisławicka 108-110

Brak gabinetu w szkole.
W każdy czwartek jest dwugodzinny dyżur
pielęgniarki (ZOZ Medycyny Szkolnej „Szkolmed”
s.c.) w pokoju nauczycielskim.

18. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1,
ul. Wykopaliskowa 45

Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Septima” s.c. ul.
Rajskowska 51, 62-800 Kalisz

19. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2,
ul. 25 Pułku Artylerii 4-8

ZOZ Medycyny Szkolnej „Szkolmed” s.c. ul.
Serbinowska 1 /4, 62-800 Kalisz

20. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, ul.
Św. Michała 1

Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Septima” s.c. ul.
Rajskowska 51, 62-800 Kalisz

21. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, ul.
Kordeckiego 34

Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Zdrowie” s.c. ul.
Serbinowska 22a, 62-800 Kalisz.

22. Zespół Szkół Nr 9, ul. Prymasa S.
Wyszyńskiego 22-24

Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Septima” s.c. ul.
Rajskowska 51, 62-800 Kalisz

23. Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy Nr 1,
ul. Kordeckiego17a

ZOZ Medycyny Szkolnej „Szkolmed” s.c. ul.
Serbinowska 1 /4, 62-800 Kalisz

24. Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy Nr 2,
ul. Kordeckiego 19

ZOZ Medycyny Szkolnej „Szkolmed” s.c. ul.
Serbinowska 1 /4, 62-800 Kalisz

25. I Liceum Ogólnokształcące,
ul. Grodzka 1

Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Septima” s.c. ul.
Rajskowska 51, 62-800 Kalisz

26. II Liceum Ogólnokształcące,
ul. Szkolna 5

Usługi Pielęgniarskie Arleta Mariańska,
ul. Ostrowska 89, 62-872 Godziesze

27. III Liceum Ogólnokształcące,
ul. Kościuszki 10

Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Maria Jolanta
Przybyła, ul. Kościuszki 10,
62-800 Kalisz

28. IV Liceum Ogólnokształcące,
ul. Widok 96

Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Septima” s.c. ul.
Rajskowska 51, 62-800 Kalisz

29. V Liceum Ogólnokształcące,
ul. Piskorzewie 6

Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Septima” s.c. ul.
Rajskowska 51, 62-800 Kalisz

30. Zespół Szkół Ponadpodstawowych, ul.
Rzemieślnicza 6

Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Septima” s.c. ul.
Rajskowska 51, 62-800 Kalisz

31. Zespół Szkół Zawodowych,
ul. Wąska 13

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Magdalena
Erentraud, ul. Bogumiła i Barbary 15/18, 62-800
Kalisz

32. Zespół Szkół Ekonomicznych,
ul. Legionów 6

TOP MED Małgorzata Skurtys,
ul. Malinowa 20a, 62-800 Kalisz
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33. Zespół Szkół Techniczno-
Elektronicznych,
ul. Częstochowska 99

ZOZ Medycyny Szkolnej „Szkolmed” s.c. ul.
Serbinowska 1 /4, 62-800 Kalisz

34. Zespół Szkół Samochodowych,
ul. 3 Maja 18

Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Septima” s.c. ul.
Rajskowska 51, 62-800 Kalisz

35. Zespół Szkół Gastronomiczno-
Hotelarskich,
ul. Wodna 11/13

Indywidualna Praktyka Pielęgniarki – Lucyna
Cholajda, ul. Wodna 11-13, 62-800 Kalisz

36. Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego,
ul. Handlowa 9.

Brak gabinetu w placówce. Uczniowie korzystają z
gabinetu znajdującego się
w Zespole Szkół Ekonomicznych.

Kształtowanie postaw prozdrowotnych w szkołach.

Kaliskie szkoły uczestniczą w ogólnopolskim programie „Szkoły promującej zdrowie”. Zakłada
on podejmowanie działań na rzecz zdrowia przez całe środowisko szkolne. Celem programu jest
stworzenie właściwego środowiska fizycznego sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu
samopoczuciu wszystkich uczniów i pracowników szkoły.

Aktualne certyfikaty programu pn.: „Szkoła promująca zdrowie” posiadają następujące kaliskie
placówki oświatowe:
1. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu Technikum

Nr 6 – szkoła ponadpodstawowa - posiada certyfikat wojewódzki,
2. Zespół Szkół -Gastronomiczno - Hotelarsko im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu – szkoła

zawodowa - posiada certyfikat wojewódzki,
3. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego - posiada certyfikat wojewódzki,
4. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu - szkoła ponadpodstawowa - posiada

certyfikat wojewódzki,
5. Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 - szkoła podstawowa -

posiada certyfikat wojewódzki,
6. ZSP nr 2 - Szkoła Podstawowa nr 21 w Kaliszu - szkoła podstawowa - posiada certyfikat

wojewódzki.

W ramach programu realizowane są m.in. następujące działania:

- promowanie zdrowego odżywiania,

- wykłady diabetologa na temat cukrzycy,

- organizacje Tygodni Zdrowia,

- nauka udzielania pierwszej pomocy,

- organizacja konkursów i prelekcji nt. Światowego Dnia Walki z AIDS, HIV,

- uczestnictwo w konkursie „ Młoda krew ratuje życie”,

- organizacja obchodów Światowego Dnia Rzucenia Palenia,

- realizacja programu „ Nie pal przy mnie proszę”,

- realizacja programu „ Zanim spróbujesz”,

- realizacja programu profilaktycznego „ Trzymaj formę”.

Należy zaznaczyć, iż dobrze realizowana edukacja zdrowotna to szansa, by przyszłe pokolenia
umiały i chciały dbać o zdrowie swoje i innych ludzi oraz dbać o środowisko, w którym żyją.
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Działania Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kaliszu – Sekcja Oświaty
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Prowadzone są szerokie działania informacyjno – edukacyjne dotyczące:

- poprawy nawyków żywieniowych oraz zwiększenia aktywności fizycznej,

- ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu wśród dzieci, młodzieży i ogółu
społeczeństwa, zapobiegania paleniu tytoniu oraz inhalowania e-papierosów wśród uczniów,
zmniejszenia narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu,

- wzmocnienia przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i
wyrobów tytoniowych,

- przygotowania młodych ludzi oraz całego społeczeństwa w zakresie zapobiegania HIV/AIDS,

- wzrostu wiedzy na temat wpływu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na
funkcjonowanie organizmu ludzkiego,

- profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy,

- profilaktyki chorób zakaźnych, w tym grypy,

- bezpieczeństwa dzieci podczas wypoczynku zimowego i letniego,

- poszerzenie wiedzy nt. profilaktyki oraz chorób odkleszczowych.

Przedsięwzięcia prozdrowotne adresowane są do szerokiego kręgu odbiorców od przedszkola do
seniora.

Na terenie miasta Kalisza realizowane są następujące programy edukacyjno-zdrowotne
i prowadzone są akcje oraz kampanie społeczne:

1. „Mamo, Tato – co Wy na to?”- program edukacyjny dla dzieci w wieku 5-6 lat, którego
głównym celem jest zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów na specyfikę rozwoju, istotę zmian
fizycznych i psychicznych, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

2. „Czyste powietrze wokół nas” – program edukacji antytytoniowej dla dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ich rodziców lub opiekunów. Mam on za zadanie
wykształcić u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby
palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed
ekspozycją na dym tytoniowy.

3. „Skąd się biorą produkty ekologiczne” – nowy, ogólnopolski program edukacyjny dla grup
przedszkolnych (5,6-latki), opracowany wspólnie przez Główny Inspektorat Sanitarny we
współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem programu jest zwiększanie
świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków
żywieniowych od najmłodszych lat.

4. „Nie pal przy mnie, proszę” – program edukacji antytytoniowej dla dzieci
z klas I-III szkół podstawowych. Jego zadaniem jest uporządkowanie i poszerzenie informacji
na temat zdrowia, uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia,
uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym
paleniem, wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy
nich palą.

5. „Bieg po zdrowie” – program antytytoniowej edukacji zdrowotnej dla uczniów IV klas szkół
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podstawowych, którego głównym celem jest zapobieganie paleniu papierosów wśród
uczestników zajęć, zarówno obecnie jak i w przyszłości, a także ukazanie atrakcyjności życia
wolnego od uzależnienia od tytoniu.

6. Projekt edukacyjny „Trzymaj Formę!” – adresatami są uczniowie klas V–VIII szkół
podstawowych i ich rodzice. Inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym
dwukierunkowym podejściu: promującym przyjemne, zbilansowane odżywianie połączone z
regularną aktywnością fizyczną. Program oparty jest na założeniu, że aktywny styl życia jest
zdrowy, przyjemny, łatwo osiągalny i przystępny finansowo dla wszystkich niezależnie od
wieku, płci i aktualnej sprawności fizycznej.

7. „Program zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych
i wyrobów powiązanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia” w ramach którego
Inspekcja Sanitarna m.in. prowadzi działania informacyjno –edukacyjne, prowadzi szkolenia
nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych działań
profilaktycznych, prowadzi szkolenia dla dzieci i młodzieży oraz rodziców mające na celu
wzrost wiedzy nt. szkodliwości palenia papierosów oraz inhalowania e-papierosów.

8. „Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”, który określa
politykę rządu w zakresie zapobiegania HIV/AIDS i zwalczania ich społecznych skutków.
Głównymi zadaniami Krajowego Programu są: ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV
m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS tj.: prowadzenie długofalowych programów profilaktyczno-
edukacyjnych dla młodzieży, organizowanie uświadamiających kampanii medialnych,
rozszerzanie sieci punktów wykonujących testy na obecność HIV z profesjonalnym
poradnictwem, międzynarodowa wymiana doświadczeń w walce z HIV/AIDS; poprawa jakości
życia i dostępu do opieki zdrowotnej dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich poprzez
promowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych i wolontariatu w zakresie
profilaktyki HIV, pomocy zakażonym HIV i chorym na AIDS, promowanie projektów
integracyjnych z chorymi.

9. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i
innych środków psychoaktywnych” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu
jest ograniczenie używania alkoholu, tytoniu, narkotyków i środków zastępczych tzw.
„dopalaczy” przez młodzież, a więc czynników, które mają zdecydowanie negatywny wpływ na
zdrowie i mogą prowadzić do uzależnień.

10. Projekt edukacyjny „Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny” – celem projektu jest wzrost
świadomości społecznej na temat wpływu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na
funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Działania informacyjno– edukacyjne kierowane są do
kadry pedagogicznej i pielęgniarek środowiska szkolnego, a także do młodzieży, ich rodziców
lub opiekunów.

11. Program profilaktyki raka szyjki macicy „Wybierz życie – pierwszy krok” – celem
głównym programu jest zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę
chorobę, poprzez zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli
wirusa HPV w jego powstawaniu, kształtowanie świadomości na temat czynników
zwiększających ryzyko raka szyjki macicy, motywowanie kobiet do regularnego poddawania
się badaniom profilaktycznym przez całe życie.
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12. Realizacja akcji i kampanii społecznych:

- Kaliski Tydzień Zdrowia

- obchody Światowego Dnia Zdrowia (07 kwietnia)

- obchody Światowego Dnia bez Tytoniu (31 maja)

- obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia (trzeci czwartek listopada)

- obchody Światowego Dnia AIDS (1 grudnia)

- comiesięczny monitoring dotyczący sytuacji w zakresie realizacji ustawy o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Podsumowanie
Działania w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia inicjowali, koordynowali
i przeprowadzali przedstawiciele Inspekcji Sanitarnej w szerokiej współpracy środowiskowej przy
współudziale nauczycieli, liderów zdrowia, innych służb działających na terenie miasta oraz Miasta
Kalisza

Działania/ lata 2018 2019 2020
Programy profilaktyczne 10 10 11

Akcje/ kampanie społeczne 11 10
Liczba odbiorców 37575 23714
Liczba wydanych materiałów 11547 9591

6. Zespół konsultacyjny ds. ochrony zdrowia

Zadaniem Zespołu konsultacyjnego ds. ochrony zdrowia jest pełnienie funkcji opiniotwórczo-
doradczej w zakresie ochrony zdrowia dla Prezydenta Miasta Kalisza. Zespół powoływany jest w
drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza.

Zespół konsultacyjny ds. ochrony zdrowia dokonuje analizy realizowanych programów polityki
zdrowotnej oraz wypracowuje stanowiska związane z wdrożeniem w Kaliszu nowych programów.

7. Profilaktyka i promocja zdrowia realizowana przez Miasto w latach 2017-2020

Działania Miasta Kalisza w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia spełniają rolę uzupełniającą w

stosunku do świadczeń oferowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i

finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Miasto Kalisz corocznie podejmuje działania

mające na celu przygotowanie najbardziej optymalnych programów polityki zdrowotnej.

Wskazanie najistotniejszych obszarów realizacji programów polityki zdrowotnej oraz opracowanie

kryteriów ich realizacji odbywa się po konsultacji Zespołu konsultacyjnego ds. ochrony zdrowia,

powołanego przez Prezydenta Miasta Kalisza.
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W ramach promocji i profilaktyki zdrowotnej Miasto Kalisz realizowało wielokierunkowe

działania zorientowane na wzmocnienie potencjału zdrowotnego w zakresie profilaktyki

i promocji zdrowia oraz upowszechnienia zachowań prozdrowotnych poprzez:

- realizowanie programów polityki zdrowotnej,

- realizowanie akcji prozdrowotnych.

1) Realizacja programów polityki zdrowotnej 2017- 2020

Lp. NAZWA PROGRAMU 2017 2018 2019
2020 (stan na
31.10.2020)

1. Profilaktyczny Program Wczesnego
Wykrywania Chorób Piersi u Kobiet
zmiana zasad programu od 2019 ze
względu na opinię AOTMiT

USG 800
MMG 98
Wykryto 3
zmiany
chorobowe

USG- 700
MMG- 81
Wykryto 2
zmiany
chorobowe

MMG 169
Wykryto 21
zmian
chorobowych

MMG 180

2. Program Profilaktycznych Szczepień
Przeciwko Pneumokokom

22 szczepienia 11 szczepień Grupa docelowa
została objęta
obowiązkowym
kalendarzem
szczepień

3. Medycyna sportowa dla dzieci i
młodzieży do ukończenia 21. roku
życia, ubiegających się o przyznanie
lub posiadających licencje na
amatorskie uprawianie sportu w
kaliskich klubach sportowych.

Objęto
programem 424
osoby

Objęto
programem 450
osób

Objęto
programem
252 osoby

Zmiana przepisów
prawnych
uniemożliwiającyc
h realizację
programu

4. Wczesne wykrywania raka jelita
grubego

199- badań
kału na krew
utajoną
45 konsultacji
gastroenterolog
a
45
kolonoskopii

197- badań
kału na krew
utajoną
60 konsultacji
gastroenterolog
a
60
kolonoskopii

Zakończenie
realizacji
w
dotychczasowej
formie.
Po modyfikacji
program wysłany
do AOTMiT

103- badań kału na
krew utajoną
38 konsultacji
gastroenterologa
26 kolonoskopii

5. Program wczesnego wykrywania
chorób płuc u kobiet i mężczyzn

Wykonano 555
Wykryto 8
zmian
chorobowych

Zakończenie
realizacji

6. Program profilaktyki HCV wśród
mieszkańców Miasta Kalisza

Wykonano 83
badania

Wykonano 29
badań

Zakończenie
realizacji
programu

7. Program profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV)

67
dziewczynek

58
dziewczynek

46 dziewczynek 58 dziewczynek

8. Program profilaktyki stomatologicznej
wśród dzieci pięcioletnich

73 przeglądów 40- przeglądów Brak wyboru
realizatora

9. Program profilaktycznych szczepień
przeciwko grypie dla mieszkańców
Miasta Kalisza powyżej 60 roku życia.

455
szczepienia

634
szczepienia

1000 szczepień 60 sczepień - brak
szczepionek-
zaplanowane 2194
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2) Realizowanie akcji prozdrowotnych 2017- 2020

Lp. Rok Ilość akcji Ilość badań

1. 2017 18 4163

2. 2018 17 3512

3. 2019 15 4079

4. 2020
Brak realizacji ze względu na sytuację

epidemiczną w Polsce

Zakres akcji i przeprowadzonych badań był zróżnicowany. Dobór badań uzależniony jest

każdorazowo od możliwości lokalowych oraz zapotrzebowania zgłoszonego przez

współorganizatorów.

Podczas akcji mieszkańcom oferowane było wykonanie m.in. badania w kierunku osteoporozy,

poziomu cukru, ciśnienia, słuchu, wzroku, wad postawy, spirometrii, RTG płuc, EKG, USG

doppler tętnic przedmózgowych, a także możliwość skorzystania z konsultacji logopedycznej,

psychologicznej, dietetycznej wraz z analizą składu ciała oraz światłoterapii bioptron.

Należy zaznaczać, iż zdrowie ma wartość niematerialną, dlatego akcje prozdrowotne są przede
wszystkim akcjami promującymi zdrowy styl życia.
Wybór wykonawców poprzedzony był zawsze obowiązującą procedurą w oparciu o przepisy
dotyczące zamówień publicznych celem wyboru najkorzystniejszej oferty.

3) Wysokość środków z Budżetu Miasta na realizację programu

Wysokość wydatkowanych środków z budżetu Miasta Kalisza na realizację zadań z zakresu
ochrony zdrowia:
1) 2017 r. – 301 799,44 zł,
2) 2018 r. – 560 825,17zł w tym: 108 542,00 zł - dotacja celowa na realizację zadania pn.

dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy śmigłowcowej Służby ratownictwa
medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim oraz
210 000,00 zł - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji
celowej na dofinansowanie i refundację zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego
Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/
Kalisza,

3) 2019 r. – 732 073,43zł w tym: 300 000,00 zł - pomoc finansowa dla Województwa
Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na zakup ambulansu transportowego typu A2
dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i
Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza oraz 200 000,00 zł - pomoc finansowa dla Województwa
Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na zakup ambulansu sanitarnego typ A dla
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

4) 2020 r. – stan na 30.10.2020 – 377 135,50 w tym pomoc finansowa w formie dotacji celowych
dla:
- Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i
Gruźlicy w Wolicy na zakup sprzętu medycznego ratującego życie oraz bieżący zakup
środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych w kwocie 100 000,00 zł, -
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na zakup respiratora,
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kardiomonitora oraz łóżka w kwocie 100 000,00 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na zakup środków
ochrony osobistej dla Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu w kwocie 30 000,00 zł,
- Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i
Gruźlicy w Wolicy na zakup sprzętu medycznego w związku z przekształceniem w podmiot
leczniczy jednoprofilowy, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych
koronowirusem SARS-CoV-2 w kwocie 100 000,00 zł.

8. Kierunki Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta Kalisza na lata
2021-2024

Założenia korelują ze Strategią Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024

Założenie 1. Potrzeby zdrowotne mieszkańców Miasta Kalisza
Zwiększenie poziomu jakości i dostępności usług z zakresu ochrony zdrowia –zaspokojenia
potrzeb zdrowotnych mieszkańców

Działania:

- wsparcie finansowe szpitali,

- realizacja programów polityki zdrowotnej.

Ocena stopnia realizacji założeń na podstawie przyjętych wskaźników monitoringu:

- środki budżetu Miasta przekazywane w formie dotacji szpitalom,

- liczba realizowanych programów polityki zdrowotnej.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych:

- projekty programów polityki zdrowotnej muszą uzyskać pozytywną lub warunkowo pozytywną
opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,

- w przypadku realizacji programu dotyczącego choroby lub problemu zdrowotnego, dla których
zostały wydane rekomendacje (o których mowa w art. 48 aa ust. 5 lub 6 ww. ustawy) ich
realizacja poprzedzona musi zostać złożeniem stosownego oświadczenia.

Zestawienie propozycji realizowanych programów spełniających powyższe warunki przekazywane
jest Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza celem wydania
pozytywnej opinii. Poszczególne programy, które spełnią powyższe warunki oraz na które będą
zapewnione środki finansowe w Budżecie Miasta będą realizowane przez podmioty wyłonione w
drodze konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na podstawie kryteriów
zatwierdzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza.
Ponadto istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do realizacji programów polityki zdrowotnej
ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, po uprzednim uzyskaniu opinii Wojewody, który
określa zgodność programów Polityki Zdrowotnej z Regionalną Mapą Potrzeb Zdrowotnych.
Kontynuacja realizacji programów polityki zdrowotnej w latach następnych odbywać się będzie po

dokonaniu analizy m.in. potrzeb zdrowotnych, dostępności świadczeń przewidzianych w programie

oraz dotychczasowej efektywności programu zgodnie z obwiązującymi przepisami.
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Założenie 2. Promocja zdrowia i profilaktyka chorób

Kształtowanie postaw prozdrowotnych

Działania:

- realizacja akcji profilaktycznych,

- realizacja działań prozdrowotnych w placówkach oświatowych.

Ocena stopnia realizacji założeń na podstawie przyjętych wskaźników monitoringu

- liczba realizowanych akcji,

- ilość szkół zaangażowanych w działania prozdrowotne,

- ilość wykonanych badań.

Akcje profilaktyczne organizowane będą we współpracy z jednostkami pomocniczymi Miasta,
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami zajmującymi się działaniami
prozdrowotnymi. Przygotowywane akcje będą uwzględniać specyficzne potrzeby określonych grup
społecznych i tendencje, w tym np. zjawisko „starzenia się społeczeństwa”, niepełnosprawność,
zagrożenia chorobami dietozależnymi wynikającymi ze wzrostu liczby osób z nadwagą i otyłością.

Działania prozdrowotne w placówkach oświatowych realizowane będą z inicjatywy szkół we

współpracy z Miastem Kalisz. Szkoła promująca zdrowie to miejsce nauki i pracy społeczności

szkolnej, w którym uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice podejmują starania, aby poprawić

swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko,

zachęcają innych do podjęcia podobnych starań.

9. Finansowanie Programu

Wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Miasta Kalisza na lata
2021-2024 finansowane będą ze środków budżetu Miasta lub pozyskanych środków zewnętrznych.

Realizatorami programów polityki zdrowotnej będą podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert
zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
z ustawą o zdrowiu publicznym. Zlecenie realizacji zadania nastąpi na podstawie stosownej
umowy.

10. Koordynacja Programu

Koordynatorem programu będzie Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych. Ocena
skuteczności działań dokonywana będzie po zakończeniu poszczególnych zadań i etapów lub po
zrealizowaniu poszczególnych programów.
Zespół konsultacyjny ds. ochrony zdrowia corocznie dokonywać będzie analizy polityki
zdrowotnej w celu udoskonalenia założeń polityki zdrowotnej.
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Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza

/…/
Tadeusz Skarżyński
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 ze zm.) ochrona zdrowia stanowi jedno z zadań własnych gminy. Promocja i ochrona zdrowia jest
również zadaniem powiatu, które realizuje Miasto Kalisz – miasto na prawach powiatu. Podstawę prawną
przyjęcia i wdrożenia Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia stanowi ustawa z dnia 27 sierpnia
2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1398 ze zm.). Zadania samorządu w tym zakresie obejmują w szczególności analizę i ocenę potrzeb
zdrowotnych oraz czynników powodujących ich zmiany, promocję zdrowia i profilaktykę, mające na celu
tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu, a także finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie i na
zasadach określonych ustawą. Do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do
świadczeń opieki zdrowotnej należy także opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki
zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców.

Miejski Program Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta Kalisza stanowi podsumowanie dotychczasowych
działań oraz ramowe określenie założeń i kierunków polityki zdrowotnej na najbliższe lata.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Prezydent
Miasta Kalisza

/…/
Krystian Kinastowski
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