
UCHWALA Nr
RADY MIEJSKIEJ w LOnZI

z dnia

w sprawie przyjecia "Polityki zdrowia dla Miasta Lodzi 2020+".

Na podstawie art. 7 ust. I pkt 5 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
a samorzadzie gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, paz. 1591, z 2002 r. Nr 23, paz . 220,
Nr 62, paz. 558, Nr 113, paz. 984, Nr 153, paz. 1271 i Nr 214, paz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
paz . 717 i Nr 162, paz . 1568, z 2004 r. Nr 102, paz. 1055, Nr 116, paz . 1203 i Nr 167,
paz. 1759, z 2005 r. Nr 172, paz. 1441 i Nr 175, paz. 1457, z2006 r. Nr 17, paz. 128
i Nr 181 , paz. 1337, z 2007 r. Nr 48, paz. 327, Nr 138, paz . 974 i Nr 173, paz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, paz. 1111 i Nr 223, paz. 1458, z 2009 r. Nr52, paz. 420 i Nr 157, paz. 1241 ,
z 2010 r. Nr 28, paz. 142 i 146, Nr 40, paz . 230 i Nr 106, paz. 675, z 2011 r. Nr 21 , paz. 113,
Nr 117, paz . 679, Nr 134, paz . 777, Nr 149, paz . 887 i Nr 217, paz. 1281 oraz z 2012 r.
paz. 567) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. a samorzadzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, paz . 1592, z 2002 r. Nr 23, paz. 220, Nr 62, paz . 558, Nr 113,
paz. 984, Nr 153, paz. 1271, Nr 200, paz. 1688 i Nr 214, paz. 1806, z 2003 r. Nr 162,
paz. 1568, z 2004 r. Nr 102, paz. 1055, z 2007 r. Nr 173, paz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
paz. 1111 i Nr 223, paz. 1458, z 2009 r. Nr 92, paz. 753 i Nr 157, paz. 124, z 2010 r. Nr 28,
paz. 142 i 146, Nr 40, paz. 230 i Nr 106, paz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, paz . 113, Nr 149
paz. 887 i Nr 217 paz. 1281), Rada Miejska w Lodzi

uchwala, co nastepuje:

§ 1. Przyjmuje sie .Polityke zdrowia dla Miasta Lodzi 2020+", zwana dalej Polityka,
w brzmieniu stanowiacym zalacznik do uchwaly,

§ 2. Prezydent Miasta Lodzi przedklada Radzie Miejskiej w Lodzi roczne
sprawozdania z realizacji Polityki w tenninie do konca Jpolrocza kazdego roku.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta Lodzi.

§-4. Traci mac uchwala Nr XLIX/952/09 Rady Miejskiej w Lodzi: z dnia 21 stycznia
2009 r. w sprawie opracowania Strategii Polityki Zdrowotnej dla Miasta Lodzi , zmieniona
uchwala Nr LXl1140109 z dnia 24 czerwca 2009 r.

§ 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczacy
Rady Miejskiej w Lodzi

WlCE lREz~m.. '1 ~nASTA

-vp~,-
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I. Diagnoza sektora zdrowia 
Diagnoza sektora zdrowia w todzi stanowi opis sytuacji demograficznej, 

epidemiologicznej oraz organizacji i zasobdw opieki zdrowotnej na terenie todzi. Obejmuje 
podmioty lecznicze nie tylko bqdqce w gestii Miasta. Zakres diagnozy stanowi wiec raport 
o stanie zdrowia mieszkancow todzi i opiece zdrowotnej na terenie miasta. 

1. Sytuacja demograficzna Eodzi na tle wojew6dztwa i ~ o l s k i '  

t 6 d z  jest trzecim co do wielkoici miastem w Polsce. Pod koniec 201 1 r. liczba 
ludnoSci w todzi wynosifa 725 tys. 055 i byla niisza o ponad 12.000 nii w roku 2010. 
PodkreSliC nalezy, i i  podobnie jak wojewodztwo E6di, w porownaniu do innych duzych 
miast w Polsce, od wielu lat charakteryzuje siq najwiekszym spadkiem liczby mieszkanc6w. 
Przyczyn tego zjawiska nalezy upatrywaC w charakterystyce ruchu naturalnego i migracjach 
stalych ludnoici. 

W 201 1 roku w wojew6dztwie Mdzkim saldo migracji w ruchu wewnetnnym 
wynosil-o blisko -1,9 tys. osob. W przypadku miasta, od poczqtku XXI wieku do 2007 r. 
wystqpowaf ubytek migracyjny o coraz wiqkszym natqzeniu. W kolejnych latach 
w przeliczeniu na 1000 mieszkancow ujemne saldo migracji utrzyrnuje siq na poziomie okofo 
2%0, czyli stanowi mniej nii  13% ubytku rzeczywistego liczby mieszkancbw (Tabela 1). 

Tabela 1 .  Migracje wewnqtrzne i zagraniczne IudnoSci na pobyt staly w latach 2006 - 201 1 
Saldo mi~racii  

~ r 6 d l o :  Bank Danych Lokalnych - www.stat.gov.pl 

La ta 

Z danych za 2011 r. wynika, iz wojewodztwo fodzkie znajduje siq w grupie 
wojewbdztw, kt6re posiadajq ujemny przyrost naturalny, przy czym wojew6dztwo Mdzkie 
posiada najwyiszq w kraju wartoid ujemnq zar6wno w liczbach bezwzglqdnych jak 
i we wskainiku na 1000 1udnoSci. Dla todzi  wskainik ten wynosil -5,7%0, co byfo nie tylko 

' ~ r 6 d l a :  Stan i struktura IudnoSci oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2010 r., GUS, Warszawa 
201 1; GUS, Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl/bdI/app/sh-ona.hm? name=indeks; LudnoSC 
todzi i innych wielkich miast w Polsce w latach 1984-2006, t6dzki U r q d  Statystyczny, L6di, 2007; 
,,Statystyka todzi" - Urzqd Statystyczny w Lodzi, 2010 r.; ,,Wok61 zdrowia - wojew6dztwo l6dzkie na tle 
Polski w 2010 r." - Wojew6dzkie Centrum Zdrowia Publicmego w Lodzi, L6di, 201 1 r.; Roczniki 
Demograficzne 2010, 201 1, GUS, Warszawa; ,,Sytuacja Zdrowotna LudnoSci Polski" - Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego - Panstwowy Zaklad Higieny, Warszawa. 

t 6 d i  
W liczbach 

bezwzglednvch 

Wojew6dztwo lodzkie 

Na 1000 ludnolci 
W liczbach 

bezwzglednvch 
Na 1000 
ludnolci 



najniiszym wynikiem w skali wojew6dztwa, lecz takie kraju. Co wiecej po okresie spadku 
w latach 2007 - 20 10, w 20 1 1 r. obserwowany jest wzrost wartoSci ubytku. (Tabela 2). 

I I 

Zr6dlo: Bank Danych Lokalnych - www.stat.gov.el 

Tabela 2. Przyrost naturalny w todzi i w wojewodztwie 16dzkim w latach 2006 - 201 1 

Ujemny przyrost naturalny oraz ujemne saldo migracji niekorzystnie wp1ywajq 
na strukturc demograficznq Lodzi prowadzqc do zmniejszania liczby IudnoSci z rosnqcym 
udzialem os6b starszych. 

La ta 

2006 

2. Sytuacja epidemiologiczna - problemy zdrowotne mieszkancbw todzi 

Opisana ponizej sytuacja epidemiologiczna odnosi sic do jednego z zasadniczych 
wskainikow stosowanych w badaniach nad stanem zdrowia i opieki zdrowotnej tj. wskainika 
zgonow. Wszelkie dzialania (lecznicze, prewencyjne) majq bowiem za sw6j podstawowy cel 
zwiekszenie Sredniej d1ugoSci @cia poprzez zmniejszenie umieralnoSci na choroby lub grupy 
chorob w poszczegolnych grupach wiekowych, dla ktdrych sq typowe i wystcpujq najczciciej. 

Przyrost naturalny 
L6di 

W liczbach 
bezwzglednyc h 
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Wojew6dztwo Mdzkie 
Na 1000 
IudnoSci 
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-3,l 



Wykres 1. Przeciqtne tnvanie zycia w Polsce i wybranych miastach w 2010 r. 

Kr'i kow 1- 

I I i I 1 
! I 7" ' 

. * .  ,-!-__-_,_."---.-,."7d. . . . - .-. I. ...* . . , 

~ r 6 d l o :  Trwanie @cia w 20 10 r., GUS, Warszawa 20 1 1 .  

POLSKA 

W17rSZ'lWa 

W por6wnaniu do innych duzych miast, E6di od wielu lat charakteryzuje siq 
najkrotszq przecietnq dlugoiciq @cia mieszkancow. W 2010 r. przecietna dlugoSC zycia 
wyniosla 70 lat dla meiczyzn i 79 lat dla kobiet, co bylo wynikiem znacznie gorszym niz 
Srednia krajowa - odpowiednio o 2,l lat i 1,6 lat 

Jak podaje Panstwowy Zaklad ~ i ~ i e n ~ ~  z punktu widzenia dlugoici trwania zycia 
najmniej korzystnym Srodowiskiem zamieszkania w Polsce sq najmniejsze miasta, ponizej 
5 tys. mieszkancow, natomiast najlepszym -najwieksze miasta, jednak z wyjqtkiem Lodzi, 
kt6rej mieszkancy iyjq kr6cej nawet nii  mieszkaficy malych miast. We wszystkich 
duzych miastach obsenvowany jest wzrost przecietnego tnvania zycia, jednak dynamika tego 
procesu jest w Lodzi znacznie mniejsza. Nadal tnvanie zycia mezczyzn i kobiet jest 
najkrotsze w Lodzi, a najdluzsze w Warszawie i Krakowie. Co wiecej, r6znice te powiekszajq 
sic, W latach siedemdziesiqtych trwanie zycia mezczyzn w Lodzi bylo kr6tsze niz 
w Krakowie o 2,4 lata, a w 2006 r. o 5,l lat. Odpowiednie r6znice dla kobiet wynosily 1,9 lat 
oraz 2,5 lat. Poziom przecietnego dalszego tnvania zycia dowodzi, i e  natqzenie umieralnoSci 
jest w Lodzi wyrainie wieksze niz w innych wielkich miastach. W polqczeniu z niekorzystnq 
strukturq wieku daje to w efekcie relatywnie duzq liczbe zgon6w. 

? 80,6 

, 
781,6 

I 175:3 / / 

Od poczqtku lat 90-tych choroby ukladu krqzenia oraz nowotwory zloSliwe 
sq glownymi przyczynami zgon6w na Swiecie, w tym takze w Polsce i w Lodzi. 

Patjstwowy Zaklad Higieny, Sytuacja Zdrowoma LudnoSci Polski, Warszawa 2008. 
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Wykres 2. Struktura przyczyn zgon6w w Lodzi w 20 10 r. 
r 
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~ r 6 d l o :  Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.~l [ l  1.09.20 121 

WSr6d przyczyn zgonbw, opr6cz chorob uktadu kreenia i nowotworow zloSliwych, 
wysoki odsetek od wielu lat wykazujq zewnqtrzne przyczyny zgonow (urazy, zatrucia 
i samob6jstwa). 

Porownujqc wskainiki zgonbw dla Lodzi z danymi ogblnokrajowymi naleiy 
zauwaiyC, i i  wskainiki te w zakresie gl6wnych przyczyn sq wyisze w Lodzi, 
w szczegolnoSci dla nowotwor6w. Podobna sytuacja, choC o mniejszyrn nasileniu, 
ma miejsce w przypadku gdy dokonamy porownania zgon6w w todzi  ze wskaznikami 
dla wojewddztwa 16dzkiego. Wyjqtek stanowi liczba zgon6w z powodu przyczyn 
zewnqtrznych, kt6ra jest niisza. 



Wykres 3. Wskainik zgon6w w Polsce, wojew6dztwie l6dzkim i Lodzi w 2010r 
(na 10 tys. mieszkahcow) 

25,15 
Nowotwory 
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Polska \voje\;rotlz\vo Iotlzkie Locli 

~ r 6 d l o :  Wojew6dzkie Centrum Zdrowia Publicmego w Lodzi, Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl 

Choroby ukladu kr&enia 

Choroby ukladu krqzenia w 2010 r. byly przyczynq 46% wszystkich zgonow w Polsce, 
4 5 3  % og6lu zgonow w wojew6dztwie lodzkim i 40,7 % wszystkich zgon6w w Lodzi, 
gdzie od kilku lat zauwazalna jest tendencja spadkowa. 

Wsp6lczynnik zgon6w na 10 tys. w 2010 r. wynosil: w Polsce - 45,55, w woj. 16dzkim 
55,86 (w 2008 r. - 58,09), zag w Lodzi 56,33 (w 2008 r. - 58,8). 

W poradniach podstawowej opieki zdrowotnej w wojewbdztwie w 2010 roku leczonych 
bylo 421.508 osob z powodu chor6b ukladu kreenia. WSr6d leczonych ponad 60 % 
stanowili pacjenci z chorobq nadcignieniowa, a co czwarty leczony cierpial 
na niedoknviennq chorobq serca. Najwyiszy odsetek leczonych z powodu chorob ukladu 
krqzenia stanowili pacjenci powyzej 55 roku iycia (75 %). Wskainik na 10 tys. 
mieszkancow leczonych og6lem w 2010 r. dla wojewddztwa wyni6sl 2.043. W tym 
samym okresie wskainik ten dla miasta Lodzi by1 nieco wyiszy nii w wojewodztwie 
i wyniosl 2.049. Na blisko 130.000 osob leczonych z powodu chor6b ukladu krqzenia 
(2010 r.) mieszkancy Lodzi najczqiciej leczyli siq z powodu choroby nadcignieniowej 
(81.348 os6b) oraz z powodu choroby niedoknviennej serca (38.919 os6b). 

Rozpowszechnienie chor6b ukladu kreenia wSr6d mieszkancow Eodzi ma swe ir6dlo 
miqdzy innymi w ich niskim poziomie SwiadomoSci zdrowotnej i istotnie wplywa 
na absencjq chorobowq wSr6d osob w wieku produkcyjnym prowadzqc do wysokich 
koszt6w pracy. 



Nowotwory zloiliwe 

Drugq w kolejnoici przyczynq zgonow w Polsce stanowiq nowotwory zloSliwe - 25,4% 
zgon6w. W 2010 r. dla mieszkanc6w wojewddztwa lodzkiego stanowily one 23% 
wszystkich zgon6w. W woj. 16dzkim 2010 roku z powodu nowotwordw zmarlo 7175 
osob, z czego tylko w Lodzi 2331, zaS wsp6lczynnik zgon6w wynosil 28,22 na 10 tys. 
mieszkalicow, przy czym najwyiszy byl dla m. Lodzi - 31,37 i by1 znacznie wyiszy 
od Sredniej krajowej (25,15). 

Wskainik zgon6w na 10 tys. ludnoici z powodu nowotworow zioSliwych by1 wyiszy 
w grupie mqiczyzn (32,O) ni i  w grupie kobiet (23,2). 

Ponad 93,6% wszystkich zgonow z powodu nowotwor6w zloiliwych wystqpilo w wieku 
powyiej 50 roku iycia, przy czym najwiqcej zgonow ma miejsce w grupie wiekowej 70 - 
79 1a.t. 

Zagroienie iycia z powodu nowotworow zloiliwych nie mniejsza sic, a w przypadku 
raka jelita grubego i gruczolu krokowego wzrasta. Najczqstszymi przyczynami zgondw 
zpowodu nowotworow zloiliwych u mqiczyzn sq: rak pluca, iolqdka, gruczolu 
krokowego, jelita grubego, a u kobiet: rak piersi, pluca, jelita grubego, szyjki macicy. 

Znaczqce rozpowszechnienie nowotworow zloiliwych, szczegdlnie wSrod os6b 
starszych, powoduje wysokie zapotrzebowanie na opiekq paliatywnq i inne formy pomocy 
przewlekle chorym. 

Zewnetrzne przyczyny zgonu 

WSrod przyczyn zgonow, opr6cz chor6b ukladu kreenia i nowotworow zloSliwych, 
wysoki odsetek od wielu lat wykazujq zewnqtrzne przyczyny zgonow (urazy, wypadki 
i samobbjstwa), kt6re zajmujq trzecie miejsce wir6d przyczyn zgonbw. W Polsce w 2010 r. 
wynosily 6,2% wszystkich zgon6w. W woj. 16dzkim w 20 10 r. stanowily 6,0% (w 2006 - 6,95 
%) wszystkich zgon6w - z tego powodu zmarlo 1.886 os6b. Wskainik zgon6w 
w wojew6dztwie lodzkim jest wysoki - wyni6sl 7,4 na 10 tys. mieszkancbw (Polska - 6,2) - 
co daje drugie miejsce w kraju, po wojewodztwie dolnoSlqskim. W Lodzi z powodow 
zewnqtrinych zmarlo w 201 0 r. 5 19 os6b, co dalo wsp6lczynnik na poziomie 7,O na 10 tys. 
mieszkanc6w - wyiszy nii  Srednia krajowa. W tej grupie zgonow dominujq: zamierzone 
samouszkodzenia - 21,5%, wypadki komunikacyjne - 18,4%, upadki - 12,7%. Wzrosla 
czqstoSC zgon6w spowodowanych samobojstwami, przewyiszajqc liczbq zgonow w wyniku 
wypadk6w komunikacyjnych. UmieralnoSC z powodu przyczyn zewnqtrznych jest w Lodzi 
wyisza nii w populacji miejskiej Polski, zwiaszcza w wyniku zamierzonego 
samouszkodzenia. 

Wybrane choroby zakaine i inne choroby o istotnym znaczeniu dla sytuac-ii zdrowotnei 
mieszkanc6w Lodzi. 

Gruilica 

ZapadalnoSC na gruilicq w Polsce jest ok. 2,5-krotnie wyisza ni i  w krajach Unii 
Europejskiej. W 2010 roku zapadalnoid na gruilicq w Polsce wynosila 19,7. W woj. lodzkim 
zapadalnoSC na gruilicq (wspolczynnik na 100 tys. 1udnoSci) naleiy do najwyiszych w Polsce 



i ponownie obsenvowany jest wzrost zachorowan 2004 r. - 30,5, w 2006 r. - 30,3 w 2007 r. - 
28,7., zai w 2010 - 3 1,9. Chociai obsenvuje siq staly spadek nowych zachorowan na gruilicq 
pluc i pozaplucnq o ok. 100 przypadkow rocznie, to Lddi nadal jest miastem o istotnie 
wyiszej zachorowalnoici niz przeciqtna krajowa. Wspblczynnik zapadalnoici na gruilicq 
bardzo wyrainie wzrasta wraz z wiekiem, jednakze prawie polowa zachorowh dotyczy osob 
w wieku 15-44 lata. W poradniach gruilicy i chor6b p h c  leczono w 2010 roku na gruilicq 
plucnq i pozaplucnq 1.028 os6b, w tyrn 738 zarejestrowanych w roku sprawozdawczym. 
Wskainik leczonych wyni6sl 4,l na 10 tys. mieszkancbw i byl nieco wyiszy ni i  w roku 
poprzednim (2009 - 3,9). Ogdlem z powodu gruilicy i innych chor6b ukladu oddechowego 
leczono w poradniach gruilicy i chor6b pluc w 2010 roku 120.562 osob, tj. o 27.696 wiqcej 
niz w 2008 roku. 

Cukrzyca 

Cukrzyca stanowi powainy problem medyczny, spoleczny i ekonomiczny zar6wno 
ze wzglqdu na jej rozpowszechnienie, koniecznoSC wieloletniego kosztownego leczenia, jak 
i liczne powiklania. Nalezy do najczqstszych przyczyn zglaszalnoici pacjentow do poradni 
podstawowej opieki zdrowotnej. Najwyzszy odsetek leczonych z powodu cukrzycy 
utrzymuje siq w grupie os6b w wieku 55 - 64 lat. CzqstoiC wystqpowania cukrzycy typu 
2 roinie gwaftownie na calym iwiecie, a rownolegle do niej wzrastajq poirednie 
i bezpoirednie koszty jej leczenia. Leczenie cukrzycy i jej powiklan pochiania corocznie 
od 7 do 14% calkowitych naklad6w na ochronq zdrowia w Europie i USA. Koszty leczenia 
cukrzycy bqdq nadal rosly, poniewai choroba ta ujawnia siq w coraz mlodszym wieku, czego 
bezpoiredniq konsekwencjq bqdzie wydluzenie czasu zycia z cukrzycq, a co za tym idzie 
zwiqkszone ryzyko rozwoju powiklan cukrzycowych. U wiekszoici chorych zagrozenie 
cukrzycq wynika z nadmiernej masy ciala, malej aktywnoici fizycznej, podwyzszonego 
ciinienia tqtniczego krwi, blqd6w zywieniowych, palenia tytoniu, nadmiernego spozywania 
alkoholu. 

Z powodu cukrzycy pod opiekq lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
w wojewodztwie l6dzkim w 2010 roku pozostawalo 101.857 os6b w wieku powyiej 19 lat, 
w tym 46.266 leczonych insulinq. Zwraca uwage staly wzrost leczonych z powodu cukrzycy - 
w stosunku do roku 2008 o 11.619 os6b, w tym leczonych insulinq o 15.714 os6b. Wskainik 
leczonych z powodu cukrzycy na 10 tys. mieszkancow wojewodztwa w 2010 r. wynosil 
493,82. W Lodzi wskainik ten byl wyzszy i wyni6sl 537,46. Pod opiekq lekarza znajdowalo 
siq 33.722 os6b z czego 16.858 leczonych insulinq. Najwyzszy odsetek leczonych (46%) 
z powodu cukrzycy to pacjenci w wieku 65 lat i wiecej. Przyczynia siq to takie do czestego 
wystqpowania powiklan naczyniowych, w tym chor6b ukladu krqzenia, wymagajqcych 
kompleksowej opieki medycznej. 

Zaburzenia psychiczne 

Zaburzenia psychiczne stanowiq coraz powazniejszy problem zdrowia publicznego 
ostatnich lat. Obok chor6b ukladu kr@enia, sq najczqstszq przyczynq obnizenia pelnej 
sprawnoici zyciowej . W miastach woj . 16dzkiego widoczny jest wzrost liczby leczonych 
w poradniach zdrowia psychicznego: w 2004 r wskainik na 10 tys. ludnoici wynosil 271,8, 
w 2009 - 3 17,24, natomiast w 2010 r. 366,20. 

W poradniach zdrowia psychicznego leczy siq co roku wiqcej chorych. W 20 10 roku 
nastwi! dalszy wzrost liczby leczonych w poradniach zdrowia psychicznego. Ogdlem leczono 
92.809 osob, tj. o 12.173 wiqcej nii  w roku 2009. Wzrasta takze liczba leczonych po raz 



pienvszy z 20.779 os6b w 2009 roku do 23.235 w 2010 roku. Najwiqkszy odsetek leczonych 
(26%) stanowiq pacjenci z zaburzeniami nenvicowymi zwiqzanymi ze stresem. 

Ponad 12% to pacjenci ze schizofreniq, natomiast 11% to pacjenci z innymi 
zaburzeniami psychotycznymi. Ponad polowa (6 1 %) leczonych w poradniach zdrowia 
psychicznego to osoby wieku 30 - 64 lata. 

W porownaniu do 2009 r., w roku 2010 nieznacznie zmalala o 260 osob liczba 
leczonych og6lem w poradniach odwykowych. W 2010 roku leczono ogolem 15.646 osoby, 
w tym po raz pienvszy 8.756 os6b. Liczba leczonych po raz pienvszy wzrosla o 101 os6b. 
Najwiqkszy odsetek (72%) leczonych stanowiqpacjenci z zespolem uzaleinienia. Prawie 83% 
leczonych to pacjenci w wieku 3 0 - 64 lat. 

W poradniach leczenia i rehabilitacji os6b uzaleinionych leczono 2.141 osob, 
co stanowilo wzrost o 429 osdb (35%) w por6wnaniu do 2009 r. Przyczynq leczenia bylo 
glownie uiywanie substancji psychoaktywnych (55%). W prawie 61% sq to osoby w wieku 
30 - 64 lat. 

W poradniach psychologicznych liczba leczonych dynamicznie wzrasta. W 2008 roku 
leczono og6lem 2.839 osob, w 2009 r. 2.8 16, natomiast w 2010 r. 5.104 osoby. Z tej liczby 
89% to pacjenci z zaburzeniami psychicznymi (bez uzaleznien). Najwiqkszy odsetek 
leczonych stanowiq pacjenci w wieku 30-65 lat (4 1 %). 

Uzaleinienia i przemoc 

Skala problemu alkoholowego w Polsce i Lodzi jest znaczqca. W Polsce liczba osob 
pijqcych szkodliwie waha siq od 5 do 7% populacji, a uzaleznieni stanowiq ok. 2-3% 
populacji. DoroSli i dzieci zyjqcy w otoczeniu alkoholika to ok. 3-4 % populacji, Okolo 213 
tych osob doiwiadcza r6znych form przemocy zwiqzanej z piciem alkoholu. Alkohol jest 
odpowiedzialny za ok. 12% przedwczesnych zgonow i niepelnosprawnoici fizycznej oraz 
inwalidztwa u mqzczyzn oraz 2% u kobiet. Niekt6re wskainiki obrazujqce zakres zjawiska 
w samej Lodzi przedstawiajq siq nastqpujqco. Liczba os6b uzaleinionych od alkoholu to 2-3% 
populacji, doroSli zyjqcy w otoczeniu alkoholika (wspolmalzonkowie, rodzice) to ok. 4% 
populacji, dzieci wychowujqce siq w rodzinach alkoholowych to takze ok. 4% populacji, 
osoby pijqce szkodliwie to 5-7% populacji, ofiary przemocy domowej w rodzinach 
z problemem alkoholowym to 213 os6b doroslych i 213 dzieci z tych rodzin. Picie alkoholu 
dotyka roinych grup spolecznych, szczegblnie niepokojqce jest picie wSrod dzieci 
i mlodziezy. Jak wykazaly badania picie alkoholu jest powszechne w Lodzi wSrod mlodzieiy 
studiujqcej - jedynie 1% badanych deklarowal calkowitq abstynencjq, a ok. 11% badanych 
stanowilo grupq ryzyka uzaleznienia od alkoholu3. 

Na skalq problemu alkoholowego wskazujq dane dotyczqce Miejskiego OSrodka 
Profilaktyki i Terapii Uzaleznien, gdzie do jednej z jego jednostek organizacyjnych - Zakladu 
Medycyny Uzaleznien (ZMU) - trafia rocznie ok. 15-20 tysi~cy osdb (ok. 1500 miesiqcznie, 
ok. 50-70 dziennie) bqdqcych pod wplywem alkoholu. WiqkszoSC z nich stanowiq mqiczyini 
(80-90%), osoby niepracujqce (80%), przebywajqce w tej plac6wce wiqcej niz dwa razy 
w skali roku (65%). Blisko 40% z nich to osoby przywiezione do ZMU bezpogrednio z ulicy, 
a ponad 50% - w wyniku intenvencji Policji, podczas awantur w miejscach publicznych 
lub w domu. Do ZMU w 2010 roku przyjqto ogolem 18.742 osoby, z czego 89% stanowili 
mqzczyzni. Najwiqcej os6b znajdowalo siq w przedziale wiekowym 30-50 lat, czyli w wieku 
produkcyjnym (8876 osob, co stanowilo 47,3%) oraz w przedziale wiekowym powyiej 50 lat 
(7990 os6b, co stanowilo 42,6%). Powyisze dane pozwalajq zaklasyfikowaC pacjent6w ZMU 

J. Chodkiewicz, Picie alkoholu oraz wiedza o jego dzialaniu wSr6d student6w j6dzkich szk61 wytszych, 
,,Alkoholizm i Narkomania", 2006, nr 2, s. 107-120. 
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jako grupq spoiecznq wysokiego ryzyka, obci@onq chorobami i zwiqzanq z licznymi 
patologiami zycia spolecznego. U pacjentow leczonych w ZMU wystqpujq bardo czqsto 
schorzenia somatyczne, takie jak: odmrozenia, zranienia i urazy, cukrzyca, nadciinienie 
tqtnicze, choroba niedoknvienna serca, astma oskrzelowa, choroby naczyn obwodowych, 
napady padaczkowe, krwotoki w obrqbie OUN, choroby sk6ry oraz choroby pasoiytnicze. 
W innej jednostce organizacyjnej OSrodka, tj. Zakladzie Psychoterapii Uzaleinien (ZPU), 
zarejestrowanych jest prawie 11 tys. osob uzaleinionych i wsp6luzaleznionych. W 2010 roku 
przyjqto 205 1 os6b (przyjqcia pierwszorazowe), w tym uzaleznieni - 1642, wspdluzaleinieni - 
367, narkomani - 42. 

Z uzaleinieniem od alkoholu czqsto wi@e siq przemoc w rodzinie. Skalq problemu 
trudno jest oszacowaC, szczeg6lnie trudno - wobec dzieci. W bardzo wielu przypadkach 
ofiary przemocy nie zglaszajq siq po pomoc w obawie przed sprawca, Z danych wynika, 
i e  liczba przypadk6w przemocy w rodzinie, ktore zostaly objqte jakimS rodzajem interwencji 
przez OSrodek wynosi ok. 2500 rocznie, stanowi to jednak wierzcholek gory lodowej. 

Nalezy zwrocid uwagq, i e  podawane liczby nie do korica odzwierciedlajq wielkoid 
problemu, bowiem czqSC przypadkbw, tzw. trudnych sytuacji rodzinnych (uzaleznienia, 
przemoc), ,,objawia sic" w podstawowej opiece zdrowotnej, jako zaburzenia somatyczne. 
Wobec ograniczonego czasu, jaki lekarz poz moze poSwiqcid na trudny w takim wypadkach 
wywiad rodzinny, czqSC rodzin nie uzyskuje wystarczajqco wczeSnie pomocy, co jest 
szczegolnie niekorzystne, gdy dotyczy dzieci. 

Wybrane choroby u dzieci 

Pod opiekq lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z powodu przewleklych schorzen 
w wojew6dztwie w 2010 roku pozostawaio 130.246 dzieci wieku 0 - 18 lat (wskainik 2.761 
I10 tys. IudnoSci), w Lodzi - ponad 3 1 tys. (wskainik 2.874,4/10 tys. IudnoSci). Najczqstszym 
schorzeniem u dzieci sq alergie (30,29%, znieksztalcenia krqgoslupa (19,3% ). Wysoki 
odsetek (1 1,65%) stanowiq r6wniez zaburzenia refrakcji i akomodacji oka. 

Wady wzroku: Z danych Wojewbdzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w todzi 
dotyczqcych obowiqzkowych testow przesiewowych i badah profilaktycznych dzieci 
i mlodziezy szkolnej wynika, i e  zaburzenia wzroku stanowiq drugi pod wzglqdem czqstoici 
wystqpowania problem zdrowotny w populacji szkolnej wojewodztwa lodzkiego. Wady 
wzroku zostaly wykryte u 16% og6lu uczniow, przy czym odsetek dzieci i mlodziezy 
z problemami narzqdu wzroku wzrastal z kolejnym etapem nauki w szkolach. Biorqc pod 
uwagq fakt, ze poziom wykonania testow przesiewowych nie jest w pelni zadowalajqcy, 
mozna stwierdzid, ze rzeczywista liczba dzieci z zaburzeniami narzqdu wzroku moze byd 
wyzsza. Zaleca siq wykonanie pelnego badania okulistycznego u dziecka do ukoriczenia 4-5 
roku zycia. Kaide dziecko rozpoczynajqce naukq i uczqce siq powinno przynajmniej raz 
w roku przejSd badanie okulistyczne szczeg6lnie gdy ma problemy w nauce lub skarzy siq 
na bole oczu lub glowy. 

Nadwaga i otyios'C: Z analizy badan dzieci 16dzkich wynika, i e  nadmierna masa ciala, 
w tym nadwaga i otyloSC, dotyczq Srednio 15,1% i 3,7% badanej populacji. U chlopc6w 
zarowno nadwaga, jak i otyloSd, w porownaniu z dziewczqtami wystqpowala istotnie czqiciej 
(u chlopc6w odpowiednio 17% i 4,4%; u dziewczqt odpowiednio 13,2% i 2,9%). 



3. Zachowania zdrowotne mieszkaric6w Lodzi i samoocena zdrowia 

Wiosnq 2012 roku na zlecenie Biura Strategii Miasta w Departamencie Prezydenta 
Urzqdu Miasta Lodzi, Korporacja Badawczq Pretendent Sp. z o. o. zrealizowala badanie 
w zakresie: 

oceny sytuacji w mieicie, w tym dzialania instytucji miejskich, 
czqstotliwoici korzystania z uslug w mieicie, 
najwainiejszych priorytetow dla wladz lokalnych. 

Wyniki badania przedstawione zostaly w raporcie pt. ,,Badanie jakoici @cia mieszkancow 
oraz jakoici uslug publicznych w Lodzi". 

W trakcie badania mieszkaric6w Lodzi zapytano miqdzy innymi jak oceniajq poszczegolne 
dziedziny, za kt6re odpowiedzialny jest samorzqd. Ochrona zdrowia oceniona zostala przez 
mieszka~icow (n=l170) nastqpujqco: 25% respondentow ocenilo jq bardzo ile, 32% raczej ile, 
25% przeciqtnie, 14% raczej dobrze, 2% bardzo dobrze, a pozostale 2% nie mialo 
w tej sprawie wyrobionej opinii. 

Tabela 3. Ocena sytuacji ochrony zdrowia w mieicie w zaleznoici od wieku respondentow 
(wartoici zaokrqglono do pelnego procenta) 

Lodzianie (n=l170) byli rowniez pytani o poziom zadowolenia z poszczegolnych elementow 
wplywajqcych na zycie, w tym takze ze stanu zdrowia, kt61-y pozytywnie ocenilo 52% 
badanych (7% odpowiedzi - bardzo ile, 15% - raczej ile, 26% - przeciqtnie, 40% - raczej 
dobrze, 12% - bardzo dobrze). Zr6znicowanie ocen wlasnego stanu zdrowia wir6d 
mieszkancow Lodzi ze wzglqdu na pleC przedstawia siq nastqpujqco: bardzo i le  ocenia swoje 
zdrowie 6% mqzczyzn i 8% kobiet, raczej Ale 14% mqzczyzn i 16% kobiet, przeciqtnie 23% 
mqzczyzn i 28% kobiet, raczej dobrze 43% mqiczyzn i 37% kobiet, bardzo dobrze 14% 
mqzczyzn i 10% kobiet. 1% kobiet nie ma w tej sprawie zdania. 

Dziedzina @cia 

Ochrona zdrowia 

zrbdlo: Badanie jakoSci Qcia mieszkaric6w oraz jakoSci uslug publicmych w Lodzi. KB PRETENDENT, 2012 
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Tabela 4. Zr6znicowanie oceny wlasnego zdrowia przez mieszkancow Eodzi w zaleinoici 
od wieku (wartoici zaokrqglono do pelnego procenta): 

W zakresie zdrowego stylu zycia, 14% lodzian przynajmniej raz w tygodniu uprawia 
amatorsko sport, przy czym czeiciej robiq to meiczyini (1 7%) ni i  kobiety (12%). Sport jest 
bardziej popularny wirdd ludzi mlodych - 27% osob w wieku 18-24 lat jest aktywnych 
fizycznie przynajmniej raz w tygodniu, natomiast w wieku 55-64 lat jest to 9% a wirod osob 
powyiej 65 roku iycia - jedynie 7% populacji. 

Dziedzina kycia 

Stan zdrowia 

Badani (n=1170) w kolejnym pytaniu mogli wskazaC programy profilaktyczne, z zakresu 
ochrony zdrowia, ktore powinny by6 realizowane w pienvszej kolejnoici. Najczeiciej 
mieszkancy Eodzi wymienili: wczesne wykrywanie raka piersi (58%), wczesne wykrywanie 
raka prostaty (32%), wczesne wykrywanie raka j elita grubego (3 0%), a takze wczesne 
wykrywanie chor6b pluc (25%), wczesne wykrywanie chor6b naczyn obwodowych, 
tj. konczyn dolnych i tetnic szyjnych (23%), edukacje zdrowotnq w zakresie profilaktyki: 
chor6b ukladu krqzenia (22%). Pozostale elementy przedstawia ponizszy wykres. 

Zr6dlo: Badanie jakoSci @cia mieszkalic6w oraz jakoSci uslug publicznych w Lodzi. KB PRETENDENT, 2012 
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Wykres 4. Zainteresowanie doroslych Iodzian badaniami profilaktycznymi 
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~ r 6 d l o :  Badanie jakoici Dcia mieszkancow oraz jakoici ustug publicmych w Lodzi. KB PRETENDENT, 20 12 



4. Dostepnohd do opieki zdrowotnej. 

Na terenie Lodzi podmioty udzielajqce Swiadczen zdrowotnych finansowanych 
ze Srodk6w publicznych stanowiq zar6wno jednostki publiczne, jak i niepubliczne. 

0 dostepnoSci do opieki zdrowotnej decydujq zasoby kadrowe, infrastrukturalne 
i finansowe podmiot6w leczniczych, spos6b organizacji opieki zdrowotnej oraz poziom 
finansowania w ramach kontrakt6w z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

4.1. Podmioty lecznicze na terenie Lodzi i ich dzialalnohd. 

4.1. I .  Szpitale stan na 3 1 XII 201 1 

Wykres 5. Liczba szpitali (podmiot6w leczniczych) na terenie Lodzi wedlug podmiotu 
tworzqcego. 

Uniwersytet Medyczny 

Resorty centralne 

~ r 6 d i o :  opracowanie wlasne na podstawie danych z Rejestru Podmiot6w Wykonujqcych DzialalnoSC L e c z n i c ~  
www.re-iestrzoz.gov.pI 

1) Szpitale nadzorowane przez Ministerstwo Zdrowia 

Tabela 5. Szpitale nadzorowane przez Ministerstwo Zdrowia 

L.p. 

' 

I I I 

zrbdio: opracowanie wlasne na podstawie danych z Rejestru Podmiot6w Wykonujqcych DziatalnoSC Leczniczq, 
www.reiestrzoz.gov.pI 

Instytut Medycyny Pracy i m  prof, dr. 
med. Jerrego Nofera w Lodzi 

Nazwa szpitala 

lnstytut "Cenhum Zdrowia Matki 
Poki" w Lodzi 

ul. Sw. Teresy od 
Dzieciqtka Jezus 8 

Adres 

"I' Rzgowska 281'289 

chor6b zawodowych, loksykologicmy 

Oddzialy 
chirurgiczny, chirurgii onkologicznej, 
chirurgii reki, endokrynologiczny, 
gastrologiczny, ginekologicmo- 
pdoi%iczy, kardiochirurgiczny, 
kardiologiczny, nefrologiczny, 
neurochirurgiczny, neurologiczny, 
noworodk6w i wczeiniakbw, OIOM, 
okulistycmy, oparzeniowy, 
otolaryngologicmy, pediatryczny, 
urazowo-ortopedyczny 



2) Szpitale nadzorowane przez Ministerstwo Spraw Wewnqtrznych 

Tabela 6. Szpitale nadzorowane przez Ministerstwo Spraw Wewnqtrznych. 

wewnetrzny 

~ r 6 d l o :  opracowanie wlasne na podstawie danych z Rejestru Podmiot6w Wykonujqcych DzialalnoSC Leczniczg 
www.reiestrzoz.gov.pI 

Nazwa szpitala 

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki 
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 
Wewngtrmych w todzi 

3) Szpitale nadzorowane przez Uniwersytet Medyczny w Lodzi 

Tabela 7. Szpitale nadzorowane przez Uniwersytet Medyczny w Lodzi 

Adres 

P6mocna 42 

Oddzialy 

chirurgicmy, chirurgii naczyn, chirurgii 
onkologicznej, ginekologiczno-polotniczy, 
kardiologiczny, OIOM, okulistyczny, 
otolaryngologiczny, rehabilitacyjny, 
urazowo-ortopedyczny, urologiczny, 

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki 
Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny 
- Instytut Stomatologii Uniwersytetu 
Medycznego w todzi 

L.p. I Nazwa szpitala Adres 

ul. Pomorska 25 1 

Oddzialy 

alergologiczny, dermatologiczny, hostel, 
oSrodek rehabilitacji dziennej, 
psychiatryczny, psychiatryczny dzienny, 
zabiegowy jednego dnia 

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki 
Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital 
Kliniczny Nr I im. Norberta Barlickiego 
Uniwersytetu Medycznego w todzi  

3 

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki 
Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital 
Kliniczny Nr 4 im. Marii Konopnickiej 
Uniwersytetu Medycznego w todzi  

ul. Kopcinskiego 22 

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki 
Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital 
Kliniczny im. Wojskowej Akademii 
Medycznej Uniwersytetu Medycznego M 

todzi - Centralny Szpital Weteran6w 

chirurgiczny, chirurgii rgki, chirurgii 
szczgkowo-twarzowej, dermatologiczny, 

chirurgicmy, chirurgii plastycmej, chirurgii 
szczgkowo-twarzowej, diabetologicmy, 
gastrologiczny, gruilicy i chor6b phc,  
kardiologiczny, nefrologiczny, 
neurochirurgiczny, neurologicmy, OIOM, 
okulistycmy, otolaryngologiczny, 

ul. Zeromskiego 1 13 
ul. Sterlinga 113 

PI. Hallera 1 

I 1 I 

~ r 6 d l o :  opracowanie wlasne na podstawie danych z Rejestru Podmiotow Wykonujqcych DzialalnoSC Leczniczq, 

endokrynologiczny, gastrologiczny, 
kardiochirurgicmy, kardiologicmy, 
nefrologiczny, neurochirurgiczny, 
neurologiczny, OIOM, okulistyczny, oSrodek 
rehabilitacji dziennej, otolaryngologiczny, 
rehabilitacyjny, urazowo-ortopedyczny, 
urologiczny, wewnctrzny 

'porna 36150 

chemioterapii, chirurgicmy, diabetologiczny, 
gruilicy i chor6b phc,  kardiologicmy, 
neurologiczny, OIOM, okulistycmy, 
oparzeniowy, otolaryngologiczny, patologii 
noworodka, pediatryczny, ratownictwa, 
rehabilitacyjny, urologiczny 



4) Szpitale nadzorowane przez Urzqd Marszatkowski w Lodzi 

Tabela 8. Szpitale nadzorowane przez Urzqd Marszalkowski w Lodzi 

L.p. 

' 

- .  

neuroch~rg icmy,  neurologiczny, 
noworodk6w i wczeSniak6w, OIOM, 
otolaryngologicmy, radioterapii, 
rehabilitacyjny, reumatologiczny, urazowo- 

Wojew6dzki Szpital Specjalistyczny 
im. M. Kopernika 

N a m a  szpitala 

Wojew6dzki Specjalistyczny Szpital 
im. M. Pirogowa w Lodzi 

ul. Pabianicka 62 
Al. Piisudskiego 7 1 

3 

Adres 

ul. W6lczanska 195 
ul. Wileriska 37 

ginekologi~zno-~olo~~icz~ginekologii 
onkologicznej, hematologicmy, 
kardiologicmy, nefrologiczny, 

4 

5) Szpitale nadzorowane przez Urzqd Miasta Eodzi 

Oddzialy 

chirurgiczny, chirurgii naczyn, 
gastrologiczny, ginekologicmo-poloaiczy, 
ginekologii onkologicmej, hematologiczny, 
kardiologiczny, noworodk6w i wczeSniak6~ 
OIOM, otolaryngologiczny, patologii 
noworodka, urologiczny, wewnetrzny 

alergologiczny, chemioterapii, chirurgicmy, 
chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyn, 
chirurgii onkologicznej, chor6b zakainych, 
obserwacyjno-izolacyjny, dla przewlekle 
chorych i opieki paliatywne.j, 

Wojew6dzki Specjalistyczny Szpital 
im. dr. W1. Bieganskiego w Lodzi 

6 

Tabela 9. Szpitale nadzorowane przez Urzqd Miasta Lodzi 

Wojew6dzkie Centrum Ortopedii 
i Rehabilitacji Narzqdu Ruchu 
im. dr. Z. Radlinskiego w todzi  

ul. Kniaziewicza 115 

~ r 6 d l o :  opracowanie wlasne na podstawie danych z Rejestru Podmiot6w Wykonujqcych DzialalnoSC Lecznicw 
www.reiestrzoz.~ov.pl 

Specjalistycmy Psychiatrycmy Zesp6i 
Opieki Zdrowotnej w Lodzi 

Wojewodzki Zesp6i Zaklad6w Opieki 
Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chor6b 
Pluc i Rehabilitacji w todzi  

11 Szpital Miejski im. dr. Ludwika ginekologiczno-poiobiczy, noworodk6w 
ul. Sterlinga 13 wczeSniak6w Rydyniera w Lodzi 

chor6b zakainych i obserwacyjno- 
izolacyjny, dermatologiczny, gastrologiczny 
dzienny, kardiologiczny, OIOM, oSrodek 
rehabilitacji dziennej, rehabilitacyjny, 
wewnetrzny, zaklad opiekunczo-leczniczy 

ul. Drewnowska 75 

- - 

L.p. 

rehabilitacyjny, urazowo-ortopedyczny 

ul. Aleksandrowska 
159 

Ok61na 
Szpitalna 59 TusZYn 

IV Szpital Miejski im. dr. Henryka 
Jordana w Lodzi 

I u l  Przyrodnicza 719 lchirurgicmy, ginekologicmy, wewnetrzny I 

leczenia uzalehien, psychiatrycmy, 
psychiatryczny dzienny, rehabilitacyjny 

chirurgii klatki piersiowej, gruzlicy i chor6b 
pluc, kardiologicmy, neurologicmy, OIOM, 
rehabilitacyjny, urologiczny, wewnetrzny 

Nazwa szpitala 
I Szpital Miejski im. dr. E. Sonnenberga 
w Lodzi 

I11 Szpital Miejski im. dr. Karola 
Jonschera w Lodzi 

I I 1 I I 

~ r 6 d l o :  opracowanie wlasne 

Adres 

ul. Pieniny 30 

ul. Milionowa 14 

Oddzialy 
chirurgicmy, urazowo-ortopedyczny, 
wewnetrznv 

chirurgicmy, neurologiczny, OIOM, 
okulistyczny, oSrodek rehabilitacji dziemej, 
SOR, rehabilitacyjny, udarowy, urazowo- 
ortopedycmy, wewnetrzny 



6) Szpitale niepubliczne 

Tabela 10. Szpitale niepubliczne 

L. p. 

1 2 l~l in ika  Okulistyczna "JASNE BLONIA" I ul. Rojna 90 lokulistyczny I 

Szpital Zakonu Bonifratr6w SW. Jana 
Botego 

I l ~ i e ~ u b l i c m ~  Zaklad Opieki Zdrowotnej I ul. Cmentama , 
"CONTACT-MED" SD. z 0.0. Joku~istycm y 

Nazwa szpitala 

ul. Kosynier6w 
Gdyhskich 6 1 

Ad res 

chirurgicmy, kardiologiczny, medycyny 
paliatywnej, okulistyczny, OIOM, 
wewnernn 

iepublicmy Zaklad Opieki Zdrowotnej 
NENDOTERAPIA" 

Oddzialy 

Niepublicmy Zaklad Opieki Zdrowotnej 1 5 1  "MEDEOR PLUS" Szpital 
Wielospecjalistyczny 

ul. Kopernika 38 

Niepublicmy Zaklad Opieki Zdrowotnej 
"SALVE MEDICA" 

Jednym z popularnych parametr6w dostepnoici do Swiadczeh szpitalnych jest liczba 
16iek na poszczeg6lnych rodzajach oddzialbw. W systemie powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego istotnym parametrem wplywajqcym na dostepnoSC doiwiadczen jest gl6wnie 
poziom ich finansowania i tzw. limity na Swiadczenia. Odzwierciedleniem tego jest tworzenie 
,,kolejek do Swiadczeh", w szczeg6lnoSci szpitalnych, nie z powodu braku l6iek, lecz 
z powodu niskiej wartoici kontrakt6w. 

gastrologiczny 

ul. Ciesielska 8 

8 

Miejskie zaklady opieki zdrowotnej pelniq istotnq role w systemie lecznictwa 
szpitalnego w Lodzi. W zakresie specjalistycznych Swiadczen szpitalnych miejskie szpitale 
sa, potentatem w dziedzinie chor6b wewnetrznych - 47 % lbzek, chirurgii og6lnej oraz 
ortopedii i traumatologii - 35 % l6iek. W miejskich zakladach opieki zdrowotnej nie ma 
natomiast 16iek opieki paliatywnej oraz dlugoterminowej. 

ginekologiczno-polomiczy, noworodk6w 
i wczeSniak6w, okulistyczny 

ul. Szparagowa , 
chirurgicny, gastrologiczny, ginekologiczno- 
polomiczy, neurochirurgiczny, noworodk6w 
i wczeSniak6w, okulistyczny, urazowo- 
ortopedyczny, urologiczny 

~ r 6 d i o :  opracowanie wlasne na podstawie danych z Rejestru Podmiot6w Wykonujqcych DzialalnoSC Leczniczq 

Niepublicmy Zaklad Opieki Zdrowotnej 
Chirurgia Ortopedyczna OSrodek 
Artroskopii "AGAMED" 

ul. Traugutta 811 0 urazowo-ortopedyczny 



Tabela 1 1. Liczba l6iek i liczba pacjentow leczonych w szpitalach wg oddzialow i podmiotow tworzqcych (stan na 3 1 grudnia 20 1 1 r.) 
(zestawienie nie uwzelednia smitala MSW - brak danvch) 

Podmiot tworzqcy 

Nazwa oddziatu 

- 

Samonqd Miasto Uniwersytet Ministerstwo Szpitale 
wojewddztwa Medyczny Zdrowia niepubliczne ' RAZEM 

loika leczeni loika leczeni ioika leczeni l6tka leczeni ioika leczeni loika leczeni 
ogolem ogolem og6lem og6lem og6lem ogolem og6lem ogolem ogolem ogotem ogolem og6tem 

1 
2 

15 

l6 

Alergologiczny dla dzieci 

Anestezjologii i intensywnej terapii 

Anestezjologii i intensywnej terapii dla 
dzieci 

17 
18 
19 
20 
2 1 
22 

Chirurgii urazowo - ortopedycznej 

Chimrgii urazowo - ortopedycznej dla 
dzieci 
Chor6b wewnctrmych 
Chorob zakainych 
Chor6b zakainych dla dzieci 
Chorob zawodowych 
Dermatologiczny 
Dermatologiczny dla dzieci 

20 
38 

1 

100 

26 

6 

2 191 
1614 

0 

212 
88 
3 7 

22 
15 

3 508 

534 

165 

8 724 
4 988 
1 846 

1 436 
645 

88 

2 1 

13 

257 

3 023 

636 

247 

8 353 

19 

89 

38 

43 

1 181 

2 290 

3 474 

1 605 

22 

4 

27 

1 671 

1 1  

513 

25 

20 
69 

103 

42 

2 191 
2 426 

2 537 

1051 

2 518 

254 

26 

10 434 

534 

549 
88 
37 
27 
65 
15 

23 069 
4 988 
1 846 
513 

3 041 
645 





Zrodto: dane statystycme Wojewodzkiego Centrum Zdrowia Publicmego w Lodzi. 



PC 

Gru 

Lek 

Lek 
Psyc 
Piel 

Polc 

Mgr 

- 

Wykres 6. Udzial procentowy lbzek w szpitalach na terenie Eodzi wedlug podmiotu 
tworzqcego. 

Rcsol ty ccntr'ilnc m I 

Un~wet sytct Mcdyczny 

Smorzdtl Wojcwoc~ztwa F 
I 

M I ~ S ~ O  L O ~ Z  

0.0 10,O 20,O 30,O 40.0 50,O 

W 201 1 roku w szpitalach znajdujqcych sic na terenie Eodzi dzialalo 5770 lbzek, 
z czego 12,6 % stanowily l6zka zlokalizowane w szpitalach miejskich. 

Tabela 12. Zatrudnienie personelu medycznego w szpitalach wg podmiotbw tworzqcych 
(stan na 3 1 grudnia 201 1 r.) 

dmiot tworzqcy 

pa zawodowa 

rze 
w tym specjaliici 

rze stomatolodzy 
holodzy 
:gniarki razem 
w tym z wykszym 
vksztalceniem 

h e  razem 
N tym z wykszym 
qksztalceniem 

farmacji 

Mgr 
Tecl 
elek t. 

22 

Samomqd 
wojew6dztwa 

1 074 
759 
0 
9 

1 633 

473 

195 

86 

2 7 

5 7 
-- 

69 

275 

9 030 

4 

24 

763 

fizjoterapii 

nicy 
roradiologii 

RAZEM 

248 
192 
0 
3 

393 

90 

79 

3 2 

7 

16 

139 

3 150 

5 9 
-- 

statystycme Wojew6dzkiego Centrum Zdrowia Publicmego w todzi. 

3 1 

72 

3 074 
Zr6dlo: dane 

Uniwersytet 
Medyczny 

~~~~~~~ 

1 353 
853 
3 1 
43 

1431 
~~~~~~~ 

44 1 

4 5 ~ ~ - - ~ ~ ~  

1 1  

23 

134 

5 

3 1 

1 491 

Ministerstwo 
Zd rowia 

485 
335 

0 
2 

7 19 

197 

22 1 

90 

10 

13 

9 

552 

Szpitale 
niepubliczne 

234 
192 
0 
3 

26 1 

109 

19 

8 

4 

RAZEM 

3 394 
2 331 

3 1 
60 

4 437 

1310 

559 

227 

7 1 



4.1.2. Ambulatoryjna opieka zdrowotna. 

1) Podstawowa opieka zdrowotna (poz). 

Tabela 13. Swiadczenia w poz w 201 1 roku 

Liczba leczonych pacjent6w w 
wieku 0-1 8 lat 1 26 789 1 

Rodzaj Swiadczenia 

1 2 1  Liczba leczonych pacjent6w 
w wieku 19 lat i wiqcej 1 318487 

Liczba pacjentdw 

I 3 l  Liczba porad dla dzieci zdrowych 
w wieku 0-3 lat 1 101876 

I I Liczba wizyt profilaktycznych 
pielqgniarek i polohych u dzieci 
w wieku 0-3 lat 

Jak wynika z powyiszej tabeli prawie polowa mieszkanc6w Lodzi korzystala ze Swiadczen 
podstawowej opieki zdrowotnej. 

5 

Tabela 14. Zatrudnienie w poz w 20 1 1 roku 

~ r 6 d l o :  dane statystycme Wojew6dzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Lodzi. 

Liczba dzieci i mlodzieq 
poddanych profilaktycznym 
badaniom lekarskim 

Miejskie zaklady opieki zdrowotnej pelniq istotnq role w systemie podstawowej opieki 
zdrowotnej w Lodzi. W podmiotach leczniczych, dla kt6rych podmiotem tworzqcym jest 
Miasto Lbdi, na dzien 31 grudnia 201 1 r. zadeklarowanych bylo 247.840 pacjentbw, 
co stanowi 33,6% wszystkich mieszkahc6w Lodzi. Ponadto miejskie poradnie poz obejmujq 
opiekq 45.434 uczni6w w ramach Swiadczeh medycyny szkolnej (tj. 62 % wszystkich 
uczni6w szk61 podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). ~rednio na jednego 
lekarza przypada 920 pacjentow. 

26 996 

1 

2 

3 

Miejskie jednostki zatrudniajq 234 lekarzy (29 % og6lu lekarzy pracujqcych w poz), 
3 11 pielegniarek (45 % og6lu pielegniarek poz), w tym 63 pielqgniarki medycyny szkolnej 
praz 45 poloznych (27 % wszystkich poloinych w poz). Przeciqtnie w miejskich zakladach 
opieki zdrowotnej na 1 lekarza poz przypada 1060 pacjent6w czyli nieco wiqcej nii Srednia 
dla Lodzi. Faktyczne obcieenie jest jednak nieco wyisze, gdyi nie wszyscy lekarze 
zatrudnieni sq na pelnym etacie. 

~ r 6 d l o :  dane statystycme Wojew6dzkiego Centrum Zdrowia Publicmego w Lodzi. 

Grupa zawodowa 

Lekarze 

Pielegniarki 

Po ioae  

Liczba 
zatrudnionych 

(w osobach) 

805 

687 

165 



22 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna. 

3) Stomatologia. 

Tabela 

L.p. 

1 

- 
- 

- 

- 

2 

- 
- 

- 
- 

3 

- 
- 

4 

- 

- 
- 

- 
- 

Tabela 16. ~wiadczenia i lekarze w poradniach stomatologicznych w 201 1 roku. 

Nazwa 

zr6dlo: dane statystycme Wojew6dzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w todzi. 

Liczba 
udzielajqcy 

Liczba poradni Swiadczen 1 pOrad 1 og6km 1 

15. Poradnie, porady i lekarze 

Nazwa poradni 

Chor6b wewnejrznych- razem 

I I I wosobach ( 

udzielajqcy Swiadczen 

Liczba poradni 

208 
24 
14 
18 
5 2 
2 

280 

72 
98 
15 
60 
8 

112 

16 
5 

9 1 

376 
5 7 
12 
5 0 
97 
96 
3 8 

976 

w tym 

Alergologiczna 
Diabetologicma 
Nefrologiczna 
Kardiologiczna 
medycyny nuklearnej 

protetyki 
stornatologicznej 1 21 1 2 2 0 7 2 1  

(stan na 3 1 

Liczba porad 

529 405 
95 508 
46 771 
24 164 
137 401 

1 387 

619 639 

163 833 
151 003 
57 302 
110 512 
17 356 

298 528 

15 174 
4 212 

279 142 

1 004 707 
145 873 
28 053 
209 243 
307 41 1 
161 126 
72 695 

2 452 279 

Stomatologicme - razern 
Ortodontyczne 

grudnia 201 1 r.). 

Lekarze udzielajqcy 
Swiadczen og6lem 

w osobach 
670 
8 1 
3 6 
3 2 
175 
12 

695 

233 
187 
64 
102 
3 0 

294 

32 
17 

245 

1 049 
206 
5 6 
16 1 
275 
194 
97 

2 708 

Innych specjalnoSci zachowawczych 
- razem 

Jak wynika z powyzszej tabeli na jednego mieszkanca Lodzi przypada 0,8 porady 

w tyrn 

267 
10 

, tym 

stomatologicznej . 

Dermatologiczna 
Neurologiczna 
Onkologicma 
Rehabilitacyjna 
chor6b zakainych 

581 564 
26 862 

zr6dlo: dane statystycme Wojew6dzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w todzi. 

chirurgii 
stornatologicznej 

Opieki nad matkq i dzieckiem - 
razem 

674 
25 

w tym 

15 

Pediatryczna 
Neonatologiczna 
Ginekologiczno- 
pototnicza 

29 088 

Zabiegowe - razem 

32 

w tym 

chirurgii og6lnej 
chirurgii onkologicmej 
urazowo- ortopedyczna 
Okulistyczna 
Otolaryngologiczna 
Urologicma 

RAZEM 



Wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2010 r. z ogolnej liczby 6921 lekarzy 
zatrudnionych w wojew6dztwie lbdzkim 5342, tj. 77,2 %, posiadalo specjalizacjq. Najwyiszy 
odsetek lekarzy specjalist6w stanowiq lekarze chor6b wewnetrznych (17,6 %), pediatrzy 
(10,l %), chirurdzy (6,1 %), poloinicy i ginekolodzy (6,9 %) oraz medycyny rodzinnej 
(7,9 %). Z roku na rok zmniejsza siq zatrudnienie specjalist6w praktycznie we wszystkich 
specjalnoSciach. Jedynie odczuwalny wzrost zatrudnienia odnotowano w kardiologii, gdzie 
przyrost zatrudnienia do roku 2009 wyni6sl 10 os6b. 

W Lodzi zatrudnionych bylo w tym czasie 4121 lekarzy. Z ogolnej liczby lekarzy 
specjalistow w wojew6dztwie 2928, tj. 54,8 %jest zatrudnionych na terenie Lodzi. Wskainik 
zatrudnienia lekarzy specjalist6w na 10 tys. mieszkanc6w na terenie Lodzi na koniec 2010 r. 
wynosil 39,72 i zmalal w stosunku do roku 2008 o 1,99. Liczba specjalist6w w Lodzi 
w wybranych dziedzinach medycyny przedstawia siq nastqpujqco: 

- choroby wewnqtrzne - 509, 
- medycyna rodzinna - 129, 
- chirurgia og6lna - 153, 
- ortopedia i traumatologia - 73, 
- kardiologia - 80, 
- anestezjologia i intensywna terapia - 149, 
- neurologia - 10 1, 
- okulistyka - 101, 
- otolaryngologia - 86, 
- poloinictwo i ginekologia - 172, 
- pediatria - 262. 

Na dzien 3 1 grudnia 20 10 r. z og6lnej liczby 460 dentyst6w zatrudnionych w Lodzi 
263, tj. 57 % posiadalo specjalizacje. Wskainik zatrudnienia specjalistow dentystow 
na 10 tys. mieszkancow na terenie Lodzi na koniec 20 10 r. wynosil3 1,07 i zmalal w stosunku 
do roku 2009 o 4,36. 

4.3. Dostep do Swiadczen opieki zdrowotnej finansowanych ze Brodkdw publicznych. 

W roku 201 1 L6dzki Oddzial Wojew6dzki Narodowego Funduszu Zdrowia na terenie Lodzi 
w zakresie: 

podstawowej opieki zdrowotnej - zawarl234 umowy ze 13 1 podmiotami leczniczymi, 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - 228 um6w ze 145 podmiotami, 
rehabilitacji leczniczej - 66 um6w ze 63 podmiotami, 
stomatologii - 208 um6w ze 18 1 podmiotami, 
brak um6w na opiekq dlugoterminowq. 

W wyniku konkursu ofert na Swiadczenia zdrowotne na lata 2012-2014, kt6ry zostal 
przeprowadzony przez LOW NFZ NIZ w koncu roku 201 1, doszlo do daleko idqcych zmian 
na l6dzkim rynku Swiadczen zdrowotnych. Wiele podmiot6w, zwlaszcza publicznych, 
udzielajqcych Swiadczen nieprzenvanie od szeregu lat, nie uzyskalo kontraktow, umowy 
zawarly zaS nowopowstale jednostki niepubliczne. Dotyczy to zarowno Swiadczen 

Zatrudnienie wybranego personelu ochrony zdrowia wojew6dztwa 16dzkiego w latach 2008-20 10 - 
Wojew6dzkie Centrum Zdrowia Publicznego, L6di  20 1 1. 



szpitalnych, jak i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zmiany w umowach z NFZ 
zawieranych przez podmioty nadzorowane przez Miasto Lodi zostaly przedstawione 
w pkt. 4.5.5. 

Miarq dostqpnoSci, niezaleznie od parametrow jq okreilajqcych, stanowi czas 
oczekiwania na Swiadczenia zdrowotne, czyli tzw. ,,kolejki9'. W obecnym systemie opieki 
zdrowotnej najwiqkszym ograniczeniem dla poprawy dostqpnoici do Swiadczen zdrowotnych 
czyli skrocenia czasu oczekiwania w niektorych dziedzinach deficytowych (np. z zakresu 
chirurgii onkologicznej) sq niewystarczajqce, w stosunku do mozliwoSci danej jednostki 
i potrzeb korzystajqcych z jej uslug pacjentow, kontrakty zawierane pomiqdzy podmiotami 
leczniczymi (szpitale, przychodnie) a Narodowym Funduszem Zdrowia oraz limity na 
Swiadczenia. Czas oczekiwania na Swiadczenia jest rejestrowany na stronach NFZ (kaidy 
pacjent ma dostqp na biezqco do tych informacji). Dla podstawowych oddzialow: choroby 
wewnqtrzne, chirurgia ogolna, ortopedia, zlokalizowanych w lodzkich szpitalach (nie tylko 
miejskich) we wrzeSniu (stan na 11 wrzeinia 2012) Sredni czas oczekiwania dla przypadkow 
stabilnych ksztaltowal siq nastqpujqco: 

- oddzialy chor6b wewnqtrznych - na 15 oddzialow w 8 odnotowano kolejki, najdluzszy 
Sredni czas oczekiwania dla przypadk6w stabilnych odnotowano w USK im. WAM - 
60 dni oraz w USK im. N. Barlickiego - 59 dni, najkrotszy w Szpitalu Zakonu 
Bonifratrow SW. Jana Bozego - 13 dni, 

- oddzialy chirurgii ogolnej - na 12 oddzialdw w 8 odnotowano kolejki, najdluzszy Sredni 
czas oczekiwania dla przypadkow stabilnych odnotowano w Wojewodzkim Szpitalu 
Specjalistycznym im. Pirogowa - 456 dni, najkrotszy SP ZOZ MSW - 15 dni, 

- oddzialy chirurgii urazowo-ortopedycznej - na 13 oddzialow w 12 odnotowano kolejki, 
najdluzszy Sredni czas oczekiwania odnotowano w Wojewodzkim Centrum Ortopedii 
i Rehabilitacji Narzqdu Ruchu im. Radlinskiego - 586 dni, najkrotszy - w NZOZ 
Centrum Medyczne Bazarowa - 44 dni. 

Wyjqtkowo dlugie czasy oczekiwania wystqpujq w niektbrych oddzialach okulistycznych 
(ponad 600 dni). Kolejki wystqpujq takze w oddzialach chirurgii onkologicznej - ponad 50 
dni, oddzialach neurologicznych Srednio - ok. 40 dni i wielu innych. 

4.4. Zmiany w jednostkach ochrony zdrowia nie nadzorowanych przez Miasto L6di 
w 2011 r. 

Podmioty lecznicze dzialajqce na terenie Lodzi stanowiq roznorodnq grupq pod 
wzglqdem wlaScicielskim. Wynika z tego ograniczony wplyw Miasta na organizacjq, 
zarzqdzanie i rozwoj wiqkszoSci jednostek opieki zdrowotnej, gdyi tylko czqSC z nich 
stanowiq podmioty nadzorowane przez Miasto. ChoC wiqkszoSC w zakresie lecznictwa 
ambulatoryjnego stanowiq podmioty prywatne: niepubliczne zaklady opieki zdrowotnej 
i praktyki lekarskie bqdi pielqgniarskie, udzielajqce Swiadczen w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej - to w tym przypadku podmioty miejskie sq istotnym dostarczycielem 
Swiadczen. W zakresie lecznictwa zamkniqtego zdecydowanq wiqkszoSC (poza nielicznymi 
specjalnoiciami) stanowiq podmioty bqdqce w gestii Marszalka Wojewddztwa Lodzkiego 
oraz Uniwersytetu Medycznego w Eodzi. Coraz wiqkszq role odgrywajq takze rozwijajqce siq 
szpitale niepubliczne, o czym Swiadczq dane, i i  na skutek przeksztalcen szpitali w 201 1 roku 
zmalala o 15,2 % liczba hospitalizowanych w szpitalach powiatowych, wzrosla natomiast 
o 24,5 % w szpitalach niepublicznych5. 

Rok 201 1 byl bardzo waznym rokiem w Eodzi ze wzgledu na decydujqcy o ukladzie 
rynku zdrowotnego na kolejne 3 lata konkurs na Swiadczenia zdrowotne, kt6ry mial miejsce 



w IV kwartale 201 1 r. AktywnoSd podmiotow leczniczych oraz ich podmiotow tworzqcych 
skoncentrowana byla na przygotowaniu do konkursu. Przygotowania te obejmowaly 
konieczne inwestycje majqtkowe (modernizacje, remonty, uruchamianie nowej dzialalnoici, 
zakupy sprzqtu medycznego) w celu dostosowania do wymagan NFZ oraz inwestycja w kadre 
medycznq. Te czynniki bowiem poza cenq, znaczqco wplywaly na ocenq oferty konkursowej. 

W podmiotach leczniczych nadzorowanych przez poszczegolne podmioty tworzqce, 
dzialalnoSC oraz zmiany ksztaltowaly siq nastqpujqce: 
1) Uniwersytet Medyczny w Lodzi w 201 1 roku: 

dzialafo 5 szpitali klinicznych z 1496 16zkami klinicznymi, w ktorych zrealizowano 
8 1699 hospitalizacji; w poradniach przyklinicznych udzielono 680.000 porad; zadania 
te wykonalo 1439 lekarzy (wraz z rezydentami16, 
w zakresie inwestycyjnym gl6wny nacisk poloiono na dokonczenie wieloletniej 
inwestycji Centrum Kliniczno-Dydaktycznego, uruchamiajqc czqeS dydaktycznq 
i prowadzqc dalsze prace budowlane w czeSci klinicznej; do konca 201 1 r. nie udalo 
siq jednak zrealizowad planu przeniesienia oddzialow szpitalnych i klinik: 
ginekologicznych i polozniczych ze Szpitala im. Madurowicza, klinik 
kardiologicznych i kardiochirurgicznych ze Szpitala im. Sterlinga, klinik 
ortopedycznych i rehabilitacji ze Szpitala im. Radlinskiego, uprofilowanych, 
klinicznych oddzialow internistycznych ze Szpitala im. Barlickiego i Szpitala 
Wojewodzkiego w Zgierzu, 
w ramach Scislego p o w i ~ a n i a  medycyny praktycznej i naukowej trwaly prace 
przygotowawcze do uruchomienia Centrum Naukowego, ktorego celem strategicznym 
bylo podjqcie szeroko rozumianej wspolpracy w dziedzinie medycyny, natomiast 
celem ogolnym - "stworzenie warunkow do powstawania nowych projektow 
naukowych w oparciu o zaplecze osobowe lodzkiego Srodowiska naukowego 
i akademickiego oraz budowanie zintegrowanych programow dydaktycznych 
w medycynie, biotechnologii, farrnacji i branzach pokrewnych"7, 
Wainiejsze projekty: przygotowania USK im. WAM - CSW w Lodzi do ksztalcenia 
lekarzy na potrzeby NATO, 
Wybrane inwestycje w szpitalach klinicznych w 2011 r.: zakup agregatu 
prqdotw6rczego dla potrzeb USK im. WAM - CSW w Lodzi, Szpital USK im. WAM 
- CSW w todzi wyremontowal i kupil zestaw najnowoczeSniejszych urzqdzen do 
badan Iaboratoryjnych dla Zakladu Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii 
Klinicznej, projekt ,,Informatyzacja i pacjent - wdroienie innowacyjnych technik 
w funkcjonowaniu centralnej rejestracji i poradni przy USK nr 1 im. N. Barlickiego 
w Lodzi", w Klinice Chirurgii i Onkologii Dzieciqcej USK im. M. Konopnickiej 
uruchomiony zostal laser pulsacyjno - barwnikowy stosowany przede wszystkim 
w leczeniu dzieci z malformacjami kapilarnymi skbry, stanowiqcymi wrodzone wady 
naczyn, jak rowniei w wybranych przypadkach naczyniakow wczesnodzieciqcych; 
Szpital Dermatologiczny z Centralnego Szpitala Klinicznego przeszedl w struktury 
organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Centralnego Szpitala 
Weteranow, jako osobna jednostka organizacyjna. 

2) Sarnorzqd Wojewodztwa Lodzkiego w 20 1 1 r.: 
w 201 1 r. Samorzqdowi Wojewodztwa podlegato: 6 szpitali dzialajqcych na terenie 
Lodzi, Wojewodzka Stacja Ratownictwa Medycznego, Wojewodzki OSrodek 
Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze, 
w zakresie zmian organizacyjnych w podleglych jednostkach opieki zdrowotnej 
z terenu Lodzi Zarzqd Wojewddztwa przyjql m.in. projekty uchwal Sejmiku 
Wojewodztwa Lodzkiego w sprawie: przeksztalcenia Wojewodzkiego Zespolu 



, Zaklad6w Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chor6b Pluc i Rehabilitacji 
w Lodzi; przeksztalcenia Wojewbdzkiego Centrum Ortopedii i Rehabilitacji 
Narzqdu Ruchu im. dr. Z. Radlinskiego w Lodzi; przeksztalcenia i ograniczenia 
dzialalnoici Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Lodzi, 
w Szpitalu im. Kopernika (OSrodku Onkologicznym) rozpoczqto realizacjq projektu 
finansowanego czqSciowo ze Srodkow unijnych polegajqcego na uruchomieniu 
pracowni pozytronowej tomografii emisyjnej (PET) - pienvsze badania bqdq 
realizowane w 201 3 r., 
wyremontowano pawilon D Wojewbdzkiego Zespolu Zakladbw Opieki Zdrowotnej 
Centrum Leczenia Chor6b Pluc i Rehabilitacji w Tuszynie, przeznaczajqc z budzetu 
Samorzqdu Wojew6dztwa L6dzkiego kwotq 4 mln zl, 
zmodernizowano oddzial chorob zakainych w pawilonie C Szpitala 
im. Bieganskiego, 
w Szpitalu im. Pirogowa mieszkancy regionu lodzkiego mogli skorzystaC z porad 
w ramach ,,Programu zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2" oraz 
akcji wczesnego wykrywania jaskry w Poradni Okulistycznej. 

3) podmioty niepubliczne z terenu wojew6dztwa lodzkiego: 
od lipca 201 1 r. w miejsce SPZOZ w Poddqbicach rozpoczqlo dzialalnoSC 
,,Poddqbickie Centrum Zdrowia" sp. z 0.0. ze 100 % udzialem powiatu 
poddqbickiego, 
od kwietnia 201 1 r. w ramach Niepublicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej 
Pabianickie Centrum Medyczne rozpoczqlo dzialalnoSd Pabianickie Centrum 
Psychiatryczne z liczbq 90 16zek rzeczywistych, 
w 201 1 r. rozpoczely dzialalnoSC dwa niepubliczne szpitale: GAMETA sp. z 0.0. 
i Wsp6lnicy sp. k. w Rzgowie oraz Zgierskie Centrum MED-PRO w Zgierzu, 
utworzono Szpital wielospecjalistyczny MEDEOR PLUS z polqczenia Szpitala 
Okulistycznego MEDEOR PLUS i Szpitala Ginekologiczno-Poloiniczego MEDEOR 
PLUS, 
Rada Akredytacyjna Centrum Monitorowania JakoSci przyznala Szpitalowi Zakonu 
Bonifiatr6w SW. Jana Bozego w Lodzi certyfikat potwierdzajqcy spelnienie 
standardow akredytacyjnych w lecznictwie szpitalnym. 

4.5. Podmioty lecznicze nadzorowane pnez  Miasto EBdi 

Miasto Lodi jest podmiotem tworzqcym dla szpitali, jednostek ambulatoryjnej opieki 
zdrowotnej i oSrodk6w profilaktyczno-terapeutycznych. Podmioty te prowadzone sq w formie 
samodzielnych publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej. Poniisze tabele przedstawiajq 
dzialalnoSC i zasoby poszczeg6lnych jednostek, wg stanu na 3 1 grudnia 201 1 r. 
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Tabela 17. Charakterystyka miejskich zakiadow opieki zdrowotnej (stan na 3 0  czerwca 20 12 r.) 

Nazwa jednostki 
I Szpital Miejski im. dr. Emanuela 

Adres 

ul. Pieniny 30 

Szpital wieloprofilowy; oddzialy: chor6b wewnqtrznych A, chor6b wewnqtrznych B, chirurgii ortopedyczno-urazowej, 
chirurgii og6lnej, przychodnia przyszpitalna. Budynek szpitala cz~Sciowo dostosowany do rozporzqdzenia Ministra 
Zdrowia*. Obiekt wymaga dalszych prac dostosowawczych i modernizacyjnych budynk6w Szpitala. 

I1 Szpital Miejski im. dr. Ludwika 
Rydygiera w Eodzi ul. Sterlinga 13 

Szpital polotniczo-ginekologiczny; oddzialy: polotniczo-ginekologiczny, neonatologiczny, przychodnia przyszpitalna 
Budynek szpitala czqbciowo dostosowany do rozporzqdzenia Ministra Zdrowia*. Obiekt wymaga dalszych prac 
dostosowawczych i modernizacyjnych budynk6w Szpitala. 
111 Szpital Miejski im. dr. Karola 
Jonschera w todzi  

ul. Milionowa 14, ul. Milionowa 12b 

Szpital wieloprofilowy; oddzialy: chor6b wewnetrznych i kardiologii, kliniczny neurologiczny z pododdziatem chor6b 
ukladu pozapiramidowego, udarowy, okulistyczny, chirurgicmy og6lny, chirurgii urazowo-ortopedycznej, anestezjologii i 
intensywnej terapii, rehabilitacyjny, rehabilitacji neurologicznej, ratunkowy, przychodnia przyszpitalna. Budynki szpitala 
czqbciowo dostosowane do rozporzqdzenia Ministra Zdrowia*. Istnieje potrzeba budowy nowego pawilonu blok6w 
operacyjnych. 
IV Szpital Miejski im. dr. Henryka 
Jordana w todzi 

ul. Przyrodnicza 719 

Szpital wieloprofilowy; oddziaiy: chor6b wewnetrznych, chirurgii og6lnej, ginekologii. Budynek szpitala czebciowo 
dostosowany do rozporzqdzenia Ministra Zdrowia*. Obiekt wymaga dalszych prac dostosowawczych i wykonania 
kompleksowej termomodemizacji budynk6w Szpitala. 

Zespbl Opieki Zdrowotnej Ebdi-Baluty I ul. Smugowa 618 
W 1 1 plac6wkach Swiadczona jest podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna - 
poradnie: neurologiczna dla dzieci, otolaryngologiczna dla doroslych, otolaryngologiczna dla dzieci, dermatologiczna, 
ginekologiczno - polotnicza, kardiologicma, poradnia chirurgiczno-ortopedyczna, rehabilitacyjna, stomatologiczna, 
pracownia fizjoterapii, pracownia diagnostyki laboratoryjnej, pracownia diagnostyki obrazowej. Budynki Zespoiu 
w wiqkszofci spehiajq wymagania rozporzqdzenia Ministra Zdrowia*. Obiekt wymaga dalszych prac dostosowawczych 
i modernizacyjnych. 
Zespbl Opieki Zdrowotnej Lbdi-Polesie I ul. Andrzeja Struga 86 
W 10 placowkach Swiadczona jest podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna - 
poradnie: ginekologicmo - polohicza, okulistyczna, okulistyczna dla dzieci, otolaryngologiczna dla dorosiych, 
otolaryngologiczna dla dzieci, chirurgii ortopedyczno-urazowej, chirurgii og6lnej, urologiczna, stomatologiczna, 
zachowawcza, dla dzieci, ortodontyczna, protetyki stomatologicznej, rehabilitacji, pracownia fizjoterapii, logopedyczna, 
neurologiczna dla dzieci, pracownia diagnostyki laboratoryjnej, pracownia diagnostyki obrazowej. Budynki Zespolu 
czebciowo spehiajq wymagania rozporqdzenia Ministra Zdrowia*. Obiekt wymaga dalszych prac dostosowawczych 
i modernizacyjnych. 
Zespbl Opieki Zdrowotnej dla Szk61 
Wyiszych w Eodzi ,,PaLMAW 

ul. Lumumby 14 

Podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna specjalistycma opieka zdrowotna - poradnie: alergologiczna, 
dermatologiczna, neurologicma, chirurgii og6lnej, otolaryngologiczna dla doroslych, zdrowia psychicznego, 
psychologiczna, stomatologicma z pracowniq protetyki stomatologicznej. Do spehienia wymog6w rozporzqdzenia 
Ministra Zdrowia* pozostaly niewielkie prace dostosowawcze. 

Miejska Przychodnia ,,Dqbrowa9' 
w Eodzi 

ul. Felihskiego 7 

Podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna specjalistycma opieka zdrowotna - poradnia ginekologiczno - 
polo&hxa i pracownia fizjoterapii. Budynek przychodni spehia wymagania rozporqdzenia Ministra Zdrowia*. 
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Miejska Przychodnia ,,OdrzanskaW 
w todzi ul. Odrzanska 29 

Podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna specjalistycma opieka zdrowotna - poradnie: ginekologiczno- 
poloknicza, neurologiczna, otolaryngologiczna. Do spehienia wymog6w rozporqdzenia Ministra Zdrowia* pozostaly 
niewielkie prace dostosowawcze. Obiekt wymaga m.in. termomodernizacii budynku przychodni i modernizacji instalacji 
elekhycznej. 
Miejska Przychodnia ,,Cho.jnyW w todzi I ul. Rzgowska 170 
Podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna specjalistycma opieka zdrowotna - poradnie: ginekologiczno- 
pdomicza, neurologiczna, stomatologiczna. Budynek przychodni spehia wymagania rozporzqdzenia Ministra Zdrowia*. 
Obiekt wymaga termomodernizacji budynku przychodni i dostosowania do wymog6w przeciwpotarowych. 

Miejska Przychodnia ,,Nowe Rokicie" 
w todzi ul. Cieszkowskiego 6 

Podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna - poradnie: neurologiczna, 
ginekologiczno-polo2;nicza. Budynek przychodni czeSciowo dostosowany do rozporzqdzenia Ministra Zdrowia*. Obiekt 
wymaga m.in. termomodemizacji budynku przychodni i wymiany okien. 

Miejska Przychodnia ,,LeczniczaW 
w todzi ul. Leczn icza 6 

Podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna specjalistycma opieka zdrowotna - poradnie: neurologiczna dla 
dzieci, chirurgii og6lnej, chirurgii ortopedyczno-urazowej, otolaryngologicma dla doroslych, dermatologiczna, 
ginekologiczno-polo3nicza, stomatologiczna, leczenia wad postawy u dzieci i miodziety, pracownia fizjoterapii, 
pracownia diagnostyki laboratoryjnej, pracownia diagnostyki obrazowej. Budynek przychodni wymaga dostosowania do 
wymog6w rozporqdzenia Ministra Zdrowia*. 

Miejska Przychodnia ,,TatrzanskaW 
w todzi ul. Tatrzanska 109 

Podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna - poradnie: otolaryngologicma dla 
doroslych, stomatologiczna, protetyki stomatologicmej, pracownia fizjoterapii, pracownia diagnostyki laboratoryjnej, 
pracownia diagnostyki obrazowej. Do spehienia wymog6w rozporzqdzenia Ministra Zdrowia* pozostaly niewielkie prace 
dostosowawcze. 

Miejska Przychodnia Wieloprofilowa 
, ,~r6dmie~cie" w todzi ul. Pr6chnika 1 1 

W 4 plac6wkach Swiadczona jest podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna - 
poradnie: chirurgii urazowo-ortopedycmej, otolaryngologiczna dla doroslych, ginekologicmo-poloknicza, pracownia 
fizjoterapii, pracownia diagnostyki obrazowej. Budynek przychodni czeSciowo dostosowany do rozporzqdzenia Ministra 
Zdrowia 

Miejska Przychodnia ,,WidzewV 
w todzi 

al. Pilsudskiego 157 

Podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna - poradnie: dermatologiczna, 
poiomiczo-ginekologiczna, chirurgii og6lnej, chirurgii ortopedycmo-urazowej, okulistycma dla dzieci, 
otolaryngologicma dla doroslych, otolaryngologicma dla dzieci, urologicma, rehabilitacyjna (porady dla dzieci, zabiegi 
dla doroslych i dla dzieci), laboratorium analitycme oraz OSrodek Rehabilitacji dla Dzieci i Mlodzie2y. Budynek 
przychodni spehia wymagania rozporzqdzenia Ministra Zdrowia*. Obiekt wymaga m.in. dalszej rozbudowy sieci 
informatycinej oraz modernizacji sieci grzewczej. 
Miejska Przychodnia "Batory" w todzi  I ul. Elsnera 19 
Podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna specjalistycma opieka zdrowotna - poradnie: kardiologiczna, 
diabetologiczna, neurologiczna, dermatologiczna, ginekologiczno-polomicza, rehabilitacyjna z pracowniq fizjoterapii. 
Budynek przychodni czeSciowo dostosowany do rozporqdzenia Ministra Zdrowia*. Obiekt wymaga m.in. dalszej 
rozbudowy sieci informatycznej 
Miejska Przychodnia ,,ChrobryV 
w todzi 

--- 
ul. Gorkiego 21a 

Podstawowa opieka zdrowotna. Budynek przychodni spehia wymagania rozporqdzenia Ministra Zdrowia*. Planowane 
jest poiqczenie z Miejskq Przychodniq ,,Batoryw w todzi  



Miejski OSrodek Profilaktyki i Terapii 
Uzaleinien irn. bl. R. Chylinskiego 
w todzi 

ul. Niciarniana 41, ul. Kilitiskiego 232 
ul. Przybyszewskiego 25 11253 

OSrodek prowadzi dzialania skierowane do os6b z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania, 
spowodowanymi ugwaniem substancji psychoaktywnych, szczeg6lnie alkoholu, oraz ich rodzin. Realizowane sq one 
poprzez: 
1. Przeciwdziaianie zachowaniom ryzykownym i szkodliwym, szczeg6lnie dzieci i mlodzie9, zwiqzanym z zagroteniem 

powstania uzaletnienia, badania problem6w zwiqzanych z uzaleknieniem, monitorowanie stanu tych problem6w. 
2. Zmniejszanie u chorych szk6d zdrowotnych bedqcych wynikiem utywania Srodkdw psychoaktywnych, ze szczeg6lnym 

uwzglqdnieniem uzaletnienia od alkoholu oraz innych problembw alkoholowych 

Zaklad Medycyny Uzaleznieri, ul. Kiliriskiego 232: Oddziai P rzy j~ t ,  Oddziaf diagnostyczno-obsenvacyjny, Oddzial 
leczenia alkoholowych zespoi6w abstynencyjnych (detoksykacji), Poradnia leczenia uzalehien. 
Zaklad Psychoterapii Uzaleznieri, ul. Niciarniana 41: Poradnia leczenia uzaletnien, Poradnia terapii uzaletnienia od 
substancji psychoaktywnych, Poradnia psychologiczna, Poradnia promocji zdrowia, Oddziai leczenia uzalehien, Oddzial 
dzienny terapii uzaleknienia od alkoholu. 
Zaklad Rehabilitacji i Readaptacji, ul. Niciarniana 41: Hostel - noclegownia dla os6b z problemem alkoholowym, Hostel 
- noclegownia dla sprawc6w przemocy domowej, 
Zaklad Rehabilitacji i Readaptacji, ul. Przybyszewskiego 251/253: Hostel - noclegownia dla os6b z problemem 
alkoholowym, Hostel - noclegownia dla sprawcbw przemocy domowej, 

9 
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Miejski OSrodek Profilaktyki 
Zdrowotnej 

iozporqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg6iowych wymagan, jakim powinny odpowiadat 
,omieszczenia i urzqdzenia podmiotu wykonujqcego dziaialnoS6 lecznicq. 

ul. Cieszkowskiego 6 (w budynku Miejskiej Przychodni "Nowe 
Rokicie") 

W plac6wce majdujq sic: Poradnia psychologiczna - OSrodek lnterwencji Kryzysowej, Poradnia Promocji Zdrowia, Punkt 
Konsultacyjny dla Osob Dotknietych Przemocq. Budynek przychodni czeSciowo dostosowany do rozporqdzenia Ministra 
Zdrowia*. Obiekt wymaga jest m.in. termomodernizacji budynku przychodni i wymiany okien. 



4.5.2. Inwestycie w mieiskich zoz. 

Tabela 18. Zakres i wart066 zrealizowanych inwestycji w latach 2008- 201 0 w rniejskich zakladach opieki zdrowotnej z podzialern na inwestycje zrealizowane 
ze Srodkow wlasnych zakladow i Srodk6w zewnetrznych (w tyrn Miasta Lodzi) 

L.p. 

2 

Srod ki 
wtasne 

2008-2010 

282.345,03 

669.352,63 

4.003.73 

Nazwa i adres 
jednostki 

I Szpital Miejski 
im. dr. E. 
Sonncnberga 

ul. Pieniny 30 

I1 Szpital Miejski 
im. dr. L. Rydygiera 

ul. Sterlinga 13 

111 Szpital Miejski 
im. dr. Karola 
Jonschera 

ul. Milionowa 14 

Srodki 
zewnetrzne 
2008-2010 

12.5 18,09 

3 10.695,47 

2.986.283,17 

Zakres prac wykonanych w ramach inwestycji 

Przeprowadzono prace budowlane (w tym m.in. wymiana okien PCV i drzwi PCV 
zewnqtrmych, ewakuacyjnych na oddziale Chorob Wewnqtrznych "A", wydzielenie 
stref poiarowych w budynku glownym oraz wymiana podlog w Oddziale "A"). 
Zakupiono aparaturq i sprKt medycmy. 

Zmodernizowano pomieszczenia i updzenia w zakresie instalacji medycmych 
w oddzialach szpitalnych: instalacja gazow medycznych. Wykonano modernizacjq 
dhvigu osobowo - towarowego przemaczonego do transportu osob 
niepehosprawnych. Przebudowano budynek na odpady medyczne. Rozbudowano 
oddzial neonatologii. Zakupiono respirator oraz inkubatory zamkniqte dla 
noworodkow: 
Wykonano czqSC dokumentacji na budowq pawilonu bloku operacyjnego 
z oddzialami lo&owymi oraz projekt budowlany wraz z kosztorysami. Wykonano 
zasilanie obiektow szpitala w instalacjq elektrycznq rezerwowanq agregatem 
prqdotworczym. Opracowano dla pawilonu "B" projekt budowlany adaptacji 
pomieszczen poddasza na potrzeby oddziatu rehabilitacji. Dokonano montatu 
diwigu osobowego w pawilonie A. Zmodernizowano pomieszczenia higieniczno- 
sanitarne -pawilon B. Wykonano dokumentacje projektowq budowy nowego 
pawilonu blokow operacyjnych. Przeprowadzono roboty budowlano - instalacyjne 
poddasza pawilonu B, wykonano magistral$ instalacji elektrycmych 
i teletechnicznych. Dokonano rozbiorki budynku patomorfologii, ktory znajdowat 
siq w rejonie przysztej inwestycji budowy nowego pawilonu. Dokonano adaptacji 
pomieszczen Oddzialu Kardiologicmego z salq wzmozonego nadzoru 
kardiologicmego. Przebudowano oddzial lotkowy w Oddziale Wewnqtrmym "A" 
w pawilonie B. Przeprowadzono prace budowlane w Pawilonie B na Oddziale 
Rehabilitacji. Wykonano montat Scianek dzialowych oraz dodatkowych okien PCV 
na poddaszu. Zakupiono oraz zamontowano w istniejqcym szybie nowq windq 
o napqdzie hydraulicznym. Zakupiono m.in. aparat USG okulistycmy, zestaw 
laparoskopowy, artroskopowy, mikroskop operacyjny okulistyczny, aparat RTG 
stacjonarny z cyfrowq obrobka obrazu oraz aparat RTG przewoiny, karetkq 
transportow% to2ka medyczne z wyposaieniem, sterylizator parowy 

Srodki dotacji 
Miasta todzi 

2008-2010 

1.1 1 1.092,17 

930.456,94 

13.141.631,83 

RAZEM 
2008 - 2010 

1.405.955,29 

1.9 10.505,04 

20.131.646,OO 



4 

5 

6 

z wyposaieniem, laser okulistyczny do laseroterapii siatkowki, aparat RTG 
z rarnieniem C wraz z doposateniem, czytnik plyt obrazowych RTG, aparaty do 
mieczulenia ogolnego oraz wideoduodenoskop. 

Przeprowadzono prace modernizacyjne pomieszczen. zakupiono aparat do 
znieczulen oraz sprzet medyczny do ginekologicznych zabiegow laparoskopowych, 
macerator S+, generator dwutlenku chloru C 102. 

Wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysowq dla wszystkich obiektow; 
w Przychodniach przy ul. Bydgoskiej 17, Wielkopolskiej 55, Snycerskiej 113, 
Z. Pacanowskiej 3, Marynarskiej 390raz wykonano prace modernizacyjne. 
Wykonano modernizacjq w Przychodni N 3 przy ul. Traktorowej 61 (poradnia 
dzieci zdrowych, poradnia dzieci chorych, poradnia ogolna, poradnia 
stomatologiczna, poradnia ginekologiczna oraz poradnia laryngologiczna), 
Przychodni nr 6 przy ul. Sierakowskiego 67 (poradnia dla dzieci, poradnia 
ginekologiczna i stomatologiczna), Przychodni nr 9 przy ul. Libelta 16 (poradnia 
ginekologiczna i stomatologiczna) oraz Przychodni Dermatologicznej przy ul. 
Libelta 16. Prowadzono prace modernizacyjne w budynku Przychodni Zdrowia 
N 10 w todzi przy ul. Murarskiej 4. Zmodernizowano poradniq ginekologiczng 
poradnie stomatologiczng poradniq internistyczng poradniq dzieci chorych, 
pomieszczenia i gabinety poradni dla dzieci zdrowych, nocnej i Swiqtecznej pomocy 
lekarskiej i pielqgniarskiej wraz z przylegtymi holami i korytarzami. Wykonanie 
robot budowlanych w Przychodni Zdrowia Nr 12 w todzi, ul Nastrojowa 10. 
Wykonano dokumentacjq projektowo-kosztorysowq dla wszystkich obiekt6w. 
Zmodernizowano przychodnie przy ul. Cmentamej 10a, ul Kasprzaka 27. 
W przychodni przy ul. Sklodowskiej-Curie 1511 7 zmodernizowano i przystosowano 
dla osob niepehosprawnych diwig osobowy. W przychodni przy ul. Olimpijskiej 7a 
wykonano monk! przenoSnika schodowego (platforma). W Zakladzie Rehabilitacji 
Leczniczej przy ul. Gdariskiej 83 oraz w Specjalistycznej Przychodni dla Dzieci, 
Mlodzieiy i Doroslych przy ul. A. Struga 86 wykonano modernizacjq pomieszczen. 
Wykonano pehq przebudowe obiektow polotonych przy ul. Garnizonowej 38. 
Przeprowadzono prace budowlane w budynku Przychodni nr 35 przy ul. Wilenskiej 
25 i Przychodni Nr 34 przy ul. Srebrmskiej 75. 

IV Szpital Miejski 
im. dr. H. Jordana 

ul. Przyrodnicza 719 

Zespbl Opieki 
Zdrowotnej Mdi-  
Batuty 

ul. Smugowa 618 

Zespbt Opieki 
Zdrowotnej Mdi-  
Polesie 

ul. A. Struga 86 

8.8 17,80 

1.199.88 1,74 

156.175,15 

0,OO 

72.088,50 

16.978,74 

443.531,17 

4.743.999,67 

4.356.323,50 

452.348,97 

6.0 15.969,91 

4.529.477,39 
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10 

11 

Zesp61 Opieki 
Zdrowotnej dla 
Szk61 WynZych 

vPaLMA" 

ul. Lumumby 14 

Miejska 
Pnychodnia 
"Dqbrowa" 
w todzi  

ul. Feliliskiego 7 

Miejska 
Przychodnia 
"Odrzanska" 
w todzi 

"' Odrzanska 29 

Miejska 
Pnychodnia 
,Choj ny" w todzi 

ul. Rzgowska 170 

Miejska 
Przychodnia 
,Nowe Rokicie" 
w todzi  

ul. Cieszkowskiego 
6 

Przeprowadzono adaptacjp pomieszczen ZOZ dla Szk& Wyzszych "PaLMA" 
w budynkach przy ul. Lumumby 14 i przy ul. Fibakow 13 oraz dokonano zakup6w 
wyposaienia i sprzetu medycznego. 

W ramach realizacji programu dostosowawczego opracowano dokumentacje 
projektowo-kosztorysowq instalacji wentylacji mechanicmej dla gabinetow rehabilitacji 
(fizykoterapii) i przebudowy pomieszczen przychodni. Wykonano prace budowlane 
i instalacyjne w pomieszczeniach Przychodni. Pokryto dach budynku Przychodni papq 
termozgrzewalnq oraz wykonano obrobki blacharskie. Zamontowano centrale 
wentylacyjne z wymiennikami ciepia i nagrzewnicami elektrycznymi, zamontowano 
dwa dodatkowe wentylatory wycieowe, zamontowano instalacje kanaiowe, wykonano 
instalacjp elektrycmq zasilajqcq centrale wentylacyjne, nagrzewnice elektrycme 
i wentylatory wyciqgowe, wykonano zabudowc kanal6w wentylacyjnych. Zakupiono 
ultrasonopf Sonix OP z kompletem giowic i wideoprinterem. 
W rarnach realizacji programu dostosowawczego opracowano dokumentacje 
projektowo-kosztorysowq. Wykonano pochylnie podjazdow dla osob 
niepehosprawnych, szyb windowy z montaiem dzwigu osobowego przystosowanego 
dla osob niepehosprawnych. Przeprowadzono prace w pomieszczeniach Przychodni. 
Wykonano projekt budowlany remontu i ocieplenia dachu, wymiany stolarki okiennej 
i drzwiowej wraz z kosztorysami oraz specyfikacjq technicznq wykonania i odbioru 
robot. Wykonano prace budowlane zwiqzane z wymianq pokrycia dachu papq 
termozgrzewalnq Zakupiono unit stomatologicmy, skaler ultradiwipkowy, piaskarkp, 
kamere oraz kompresor olejowy. 

W ramach realizacji programu dostosowawczego opracowano dokumentacje 
projektowo- kosztorysowq Przebudowano pomieszczenia Przychodni. Wykonano 
pokrycie dachu budynku przychodni z papy termozgrzewalnej 

W ramach realizacji programu dostosowawczego opracowano dokumentacje 
projektowo-kosztorysowq instalacji wentylacji mechanicznej dla gabinetbw rehabilitacji 
(fizykoterapii) i przebudowy pomieszczen przychodni. Wykonano prace budowlane 
i instalacyjne w pomieszczeniach Przychodni. Wykonano instalacjp wentylacji 
mechanicznej oraz przeprowadzono remont dachu wraz z wymianq pokrycia dachu. 
Zrealizowano prace budowlane i instalacje elektryczne przy wykonaniu wentylacji 
mechanicznej w gabinetach rehabilitacji. Zakupiono autoklaw GETINGE typ K7+ 
i zamontowano w specjalnym pomieszczeniu przygotowanym do sterylizacji zgodnie 
z wymogami rozporzqdzenia Ministra Zdrowia. 

36.350,13 

60.647,28 

53.622,52 

465.345,02 

123.013,67 

0,OO 

0,OO 

0,OO 

0,OO 

0,OO 

2.700.000,OO 

428.665,80 

625.597,3 1 

61 8.594,72 

294.775,22 

2.736.350,13 

489.3 13,OS 

679.2 19,83 

1.083.939,74 

41 7.788,89 



.I2 

l3 

14 

l5 

l6 

Miejska 
Przychodnia 
,Leczniczan 
w todzi 

ul. Lecmicza 6 
Miejska 
Przychodnia 
,Tatrzanska9 
w todzi 

ul. Tatrzariska 109 

Miejska 
Przychodnia 
Wieloprofilowa 
,~r6dmie~cie" 
w todzi 

ul. Prochnika 1 1 

Miejska 
Przychodnia 
,,Widzewn w todzi 
al. Pitsudskiego 157 

Miejska 
Pnychodnia 

todzi 

ul. Elsnera 19 

Wykonano modernizacje instalacji centralnego ogrzewania i systemu wentylacyjnego 
w budynku przychodni przy ul. Lecmiczej 6. W ramach realizacji programu 
dostosowawczego wykonano roboty budowlane w poradniach lekarskich w budynku 
przychodni. Wydzielono strefy potaiowe oraz zmodernizowano instalacje elektryczna, 
Przeprowadzono roboty budowlane dotyczqce naprawy dachu budynku. 

Wykonano modernizacje dachu oraz dokonano wymiany okien w budynku Przychodni. 
W ramach realizacji prograrnu dostosowawczego wykonano adaptacje pomieszczen 
wraz z wymianq instalacji wodno- kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycmej. 

Wykonano prace budowlane w budynkach przy ul. Prochnika 11, Zachodniej 60 
i ul. Piotrkowskiej 113 w ramach realizacji prograrnu dostosowawczego. W budynku 
przy ul. Prochnika 11 wykonano montai nowego diwigu osobowego z powipkszonq 
kabinq i zwiqkszonym udtwigiem. Prowadzono prace budowlano-montaiowe zwiqzane 
z dostawq i montaiem platformy schodowej (ul. Piotrkowska 113) i prace budowlano- 
montaiowe zwiqzane z budowq diwigu osobowego z konstrukcjq szybu i jego 
zabudowq (ul. Zachodnia 60). Zakupiono aparat RTG do zdjec kosmych i phcnych 
z systemem radiografii cyfkowej CR, wraz z adaptacjq instalacji elektrycmej 
i sterowniczej oraz instalacjq systemu informatycmego z oprogramowaniem.) 
W ramach realizacji programu dostosowawczego wykonywano m.in. nowe podto& 
i polotono w sposob bezszczelinowy nowq wykladzinp CV, wykonano kabine higieny 
osobistej oraz wydzielono miejsce na w6zki dziecipce i inwalidzkie. 

Wykonywano nowe Scianki dziatowe w pomieszczeniach, prace hydraulicme, 
glazurnicze i elektrycme w ramach realizacji programu dostosowawczego. 
Dostosowano pomieszczenia gabinetow lekarskich, diagnostycznych i zabiegowych 
oraz przebudowano i zmodernizowano sanitariaty, w tym gabinety higieny osobistej). 
Wykonano instalacje wentylacji mechanicmej w pomieszczeniach Poradni 
Rehabilitacj i. 

571.065,60 

502.257,69 

359.347,82 

0,OO 

0,OO 

0,OO 

17.408,57 

0,OO 

0,OO 

0,OO 

1.644.964,OO 

1.050.830,23 

1.7 13.706,58 

92.223,38 

330.000,OO 

2.216.029,60 

1.570.496,49 

2.073.054,40 

92.223,38 

330.000,OO 



Miejska 
Pnychodnia 
,Chrobrym 
w todzi  

ul. Gorkiego 2 1 a 

Miejski OSrodek 
Profilaktyki 
i Terapii 
Uzaleznien irn. BI. 
R Chylihskiego 
w todzi  

ul. Niciarniana 4 1 ; 
ul. Kilinskiego 232 

Miejski OSrodek 
Profilaktyki 
Zdrowotnej 

ul. Piotrkowska 102 
ul. Cieszkowskiego 
6 

W ramach programu dostosowawczego wykonano nowe podlo& i poiozono 
w spos6b bezszczelinowy wykiadziny podiogowe i glazurq, dokonano wymiany 
urnywalek i armatury w gabinetach lekarskich. Zmodernizowano sanitariaty 
dostosowujqc dla potrzeb osdb niepetnosprawnych. 

W budynku przy ul. Niciarnianej 41 wykonano prace ogolnobudowlane, w tym 
zmodernizowano instalacjq elektrycznq, wod.-kan., wymieniono okna drewniane na 
okna z PCV, wymieniono drzwi wraz z ~Scieinicarni, wymieniono wykiadziny 
podiogowe, zmodernizowano wqziy sanitarne. Zakupiono wyposatenie dla Poradni 
i Oddziaiu Leczenia Uzale2nien (ul. Niciarniana 41) w tyrn m.in. loika szpitalne 
z materacami, szafki przyl6ikowe, st& rehabilitacyjny, sprzqt komputerowy, 
wyposatenie biurowe. 
Wykonano prace budowlane poprawiajqce stan sanitarno-techniczny pomieszczen 
iostelu oraz budynku gi6wnego Zakladu Medycyny Uzaleinien przy ul. Kilinskiego 
232, w tym uiozono glazurq, wymieniono wykladzinq podlogowq w pomieszczeniu 
cuchni; zmodernizowano instalacjq elektrycmq, wod-kan. 

Dokonano rozbiorki budynku kotlowni przy ul. Kilinskiego 232 i w tym miejscu 
postawiono nowy budynek kotlowni wraz z przytqczem gazowym. Wykonano 
przylqcze kanalizacji sanitarnej na trasie od istniejqcej studni kanalizacyjnej na 
terenie nieruchomoSci przy ul. Kilinskiego 232. 
Dokonano modernizacji monitoringu w obiektach Zakiadu Medycyny Uzaleinieri. 

Wykonano projekt budowlano-wykonawczy zwiqzany z planowanyrn 
przeniesieniem OSrodka do nowej siedziby, lqcznie z kosztorysami i specyfikacjami. 
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Nama jednostki 

I Szpital Miejski 
im. E. Sonnenberga 
I1 Szpital Miejski 
im. L. Rydygiera 
111 Szpital Miejski 
im. K. Jonschera 
IV Szpital Miejski 
im. H. Jordana 
ZOZ Eodi - Bahty 
ZOZ t 6 d i  - Polesie 
ZOZ SW "PaLMA" 
Miejska Przychodnia 
"Dqbrowa" 
Miejska Przychodnia 
"Odrzahska" 
Miejska Pnychodnia 
"Chojny" 
Miejska Przychodnia 
"Nowe Rokicie" 

Miejska Przychodnia 
"Batory" 

Miejska Przychodnia 
"Chrobry" 
Miejska Przychodnia 
"Lecznicza" 
Miejska Przychodnia 
"Tatnanska" 
Miejska Przychodnia 
Wieloprofilowa 
"~rodmieicie" 

Przychody 

17 868 803,20 

12 380 589,47 

47 420 008,36 

12 468 902,13 

26 080 230,19 
18 827 799,65 
4 625 325,59 

7 176 528,87 

1 781 442,80 

4 260 952,04 

2 749 405,22 

2 130 248,53 

2 160 040,2 1 

8 154 307,7 1 

3 624 750,28 

5 946 877,89 

P w c ~ ~ ~ Y  

17 853 981,77 

12 274 433,17 

51 437 675,18 

13 958 502,66 

28 451 088,68 
2 1 562 68 1,92 
4 833 734,68 

6 685 605,59 

1 691 240,02 

4 569 247,67 

2 576 718,67 

1 903 595,19 

1 976 792,lO 

8 399 348,89 

3 645 007,28 

5 723 165,35 

2009 

Koszty 
(2 ~odatkiem 
dochodowym) 

18 571 1 16,72 

12 787 241,37 

45 555 041,41 

13 186 714,90 

24 296 506,70 
16 4 12 19 1,82 
5 152 813,16 

7 147 48 1,54 

1 5 16 368,32 

3 887 059,OO 

2 698 330,54 

2 074 176,63 

2 086 5 18,92 

8 149 766,73 

3 507 912,57 

5 657 941,54 

Przychody 

19 229 793,20 

12 132 235,13 

49 959 508,69 

12 174 260,61 

23 696 745,42 
18 537 898,19 
4 866 556,78 

6 506 022,68 

1 719 495,64 

4 505 662,50 

2 804 853,93 

2016531,31 

1 959 2 16,lO 

8 243 628,22 

3 770 643,22 

5 457 659,48 

Wynik 
fioansowy netto 

-702 3 13,52 

-406 651,90 

1 864 966,95 

-717 812,77 

1 783 723,49 
2 4 15 607,83 
-527 487,57 

29 047,33 

265 074,48 

373 893,04 

5 1 074,68 

56 07 1,90 

73 52 1,29 

4 540,98 

116 837,71 

288 936,35 

2010 

Koszty 
(2 ~odatkiem 
dochodowym) 

19 296 045,70 

12 874 647,32 

47 568 254,47 

12 749 218,07 

24 888 640,95 
17 422 903,18 
4 822 070,59 

6 841 071,93 

1 526 620,68 

4 299 546,25 

2 830 566,22 

1 915 809,34 

2 1 1 1 000,60 

8 398 708,21 

3 570 388,37 

5 647 458,43 

Wynik 
fins,,sowY netto 

-1 442 063,93 

-600 214,15 

3 869 420,71 

1 209 284,59 

3 562 447,73 
4 139 778,74 

11 664,09 

-155 466,34 

164 619,34 

269 701,42 

-253 847,55 

-12 214,15 

-134 208,50 

640,68 

74 618,91 

75 706,92 

2011 

Koszty 
(z podatkiem 
dochodowym) 

18 482 929,ll 

13 168 120,06 

49 442 359,55 

12 480 125,OO 

23 251 108,36 
18 063 295,74 
4 879 875,38 

6 574 309,78 

1 673 372,30 

4 491 723,40 

2 837 391,43 

2189436,06 

2 096 232,93 

8 046 296,86 

3 673 560,58 

5 455 622,54 

Wynik 
finansowy 

netto 

746 864,09 

-1 035 884,93 

517 149,14 

-305 864,39 

445 637,06 
474 602,45 
-13 3 18,60 

-68 287,lO 

46 123,34 

13 939,lO 

-32 537,50 

-172904,75 

-137 016,83 

197 33 1,36 

97 082,64 

2 036,94 



Nazwa jednostki r 
Miejska Pmychodnia 
" Widzew" 
Miejski OSrodek 
Profilaktyki 
i Terapii Uzaleinieri 
Miejski OSrodek 
Profilaktyki Zdrowotnej 

RAZEM 
z tego 

RAZEM ZY SKI 
I RAZEM STRATY 

Koszty Wynik Przychody (zpodatkiem finansowy netto dochodowym) 

Koszty 
Przychody (z podatkiem Wynik 

finansowy netto dochodowym ) 

lo: opracowanie wlasne 

Koszty Wynik 



Wyniki finansowe samodzielnych publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej zalezq 
w gl6wnej mierze od dwoch czynnik6w: po stronie przychodow - od poziomu finansowania 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia, po stronie kosztow - od poziomu cen lekow, tzw. medi6w 
(energii elektrycznej, gazu, wody, telekomunikacji), cen innych uslug zewnqtrznych oraz 
wynagrodzen pracownikow. Na wszystkie te czynniki kierownictwo sp zoz-6w ma albo 
zaden, albo bardzo ograniczony wplyw. 

W analizowanym okresie przychody z NFZ oraz koszty dzialalnoici operacyjnej 
miejskich sp zoz-ow przedstawialy siq nastqpujqco: 

Tabela 21. Przychody z NFZ oraz koszty dzialalnoici operacyjnej miejskich zaklad6w opieki 
zdrowotnei 

Przychody z NFZ 1 167 595 799,18 1 165 025 683,OO 1 163 964 082,65 1 
Koszty dzialalnoSci 
operacyj nej 1 182210393,75 1 186354 105,67 1 186289754,74 1 
I I I I I 

~ r 6 d t o :  opracowanie wlasne 

Z powyiszego zestawienia wynika, ze przychody z NFZ wykazujq tendencjq malejqcq. 
Koszty dzialalnoici operacyjnej, w zwiqzku z rosnqcymi cenami, wykazujq jednak stale 
wysoki poziom i z uwagi na swbj charakter - znaczny udzial wynagrodzen i koszt6w stalych - 
nie reagujq szybko na zmniejszajqce siq kontrakty z NFZ. 

W analizowanym okresie na poziom przychodow i kosztow, a co za tym idzie, 
na wyniki finansowe jednostek, znaczqcy wplyw mialy przychody i koszty zwiqane 
z programem restrukturyzacji samodzielnych publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej z 2005 
r. Odzwierciedlone one zostaly w sprawozdawczoSci w zyskach i stratach nadzwyczajnych 
jednostek objqtych restrukturyzacja, 

Po stronie przychod6w (zyski nadzwyczajne) wykazane zostaly umorzenia 70% 
pohyczek od Skarbu Panstwa (po splacie 30%); po stronie koszt6w (straty nadzwyczajne) 
wykazano koszty obslugi poiyczek restrukturyzacyjnych, gl6wnie odsetek. WielkoSC zyskow 
i strat nadzwyczajnych w analizowanym okresie ilustruje poniisze zestawienie: 

Tabela 22. WielkoSC zyskdw i strat nadzwyczajnych w miejskich zaklad6w opieki 
zdrowotnej 

I 2009 2010 201 1 1 
Zyski nadzwyczajne 1 0,OO 1 10 732 91 1,85 1 3 081 523,53 1 
Straty nadzwyczaj ne 1 672715,IR 1 470140,28 1 209981.09 1 
Wynik zdanen 
nadzwyczajnych 
I I I I I 

Zr6dto: opracowanie wlasne 

Niekorzystny wplyw na wyniki finansowe samodzielnych publicznych zakladdw 
opieki zdrowotnej wywarly niezaplacone przez NFZ nadwykonania, czyli iwiadczenia 
wykonane ponad limity wynikajqce z kontraktow. ~wiadczenia te czqsto wykonywane byly 
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dla ratowania zycia i zdrowia, do czego kaidy 6wiadczeniodawca uslug medycznych jest 
zobowiqzany. WartoiC nadwykonan wykonanych i niezaplaconych przez NFZ 
w poszczegolnych latach analizowanego okresu przedstawia siq nastqpujqco: 
Rok 2009: 1.5 14.502,84 zl 
Rok 20 10: 3.989.098,4 1 zl 
Rok 201 1: 2.593.693,66 zl. 

Planowana wielkoiC przychodow z NFZ na rok 2012, zostala obnizona w stosunku 
do roku ubieglego o ponad 10 mln zl, co spowoduje dalsze pogorszenie wynikdw 
finansowych jednostek 

Pogarszajqca siq sytuacja finansowa publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej 
i narastajqce zadluienie sa, problemem o charakterze ogolnopolskim. Gl6wnq przyczynq 
takiego stanu jest inflacja, wzrost cen lekow, iywnoici, mediow, podniesienie skiadki 
rentowej. Te czynniki powoduja, i e  koszty dzialalnoici plac6wek rosnq znacznie szybciej ni i  
przychody. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, ze dlugi publicznych szpitali na koniec 
I kwartalu 2012 r. osislgnqly poziom 10,5 mld zl. 

4.5.5. Sytuacia mieiskich podmiotdw leczniczych PO konkursie ofirt Eddzkieno OddziaEu 
Woiewddzkieno - NFZ na Iata 2012 - 2014. 

Tabela 23. Mieiskie szpitale - wart066 kontraktu na 2012 r. 

1 1  Szpital Miejski im dr. E. Sonnenberga w Lodzi I 16 912 723 1 103% 1 
Nazwa jednostki 

1111 Szpital Miejski im dr. K .Jonschera w Lodzi I 45201 161 I 

WartoSf kontraktu og6iem 
na rok 2012 w zi 

I1 Szpital Miejski im dr. L. Rydygiera w todzi 

I I V  Szpital Miejski im dr. H. Jordana w Lodzi I 9 757 682 I 82% 1 

Zmiana % 
stosunku do 

roku 201 1 

6 504 057 (p61 roku) 

wzrost kontrakt6w na lecznictwo specjalistyczne ambulatoryjne realizowane 
w przychodniach przyszpitalnych: 
- dla I SM o 12,5%, 
- dla 111 SM ai o 77%, 
wzrost kontraktow na oddzialy: 
- dla I SM o 3,4% (ok. 4-5% choroby wewnqtrzne i chirurgia ogblna, spadek na chirurgii 

urazowo-ortopedycznej), 
- dla I11 SM o nieco ponad 1% (najwiqkszy ok. 8% na rehabilitacji, nastqpnie ok. 4% 

chirurgia ogolna, pozostale ok, 1 %, spadek na SOR i w programach lekowych), 
spadek wartoici kontrakt6w w IV SM: 
- spowodowany znaczqcym obniieniem kontraktu na chirurgie og6lnq do wartoici 

niecalych 42% z roku 20 1 1, 

57% (p61 roku) 

Razem 

Zr6dlo: opracowanie wlasne 

78 375 623 95% 



- kontrakt chirurgiczny w znaczqcym zakresie zostal ,,przejqty" przez zupelnie nowy 
podmiot na rynku uslug zdrowotnych, 

- obniienie o ok. 2% kontraktu na ginekologiq. 

Tabela 24. Miejskie szpitale - kontrakty wg rodzajdw - oddzialy 

wewnqtrzny 

Dynamika kontrakt 201212011 w % 

( wewnqtizny i kardiologia 

I chirurgia og6lna 

I poloiniczo-ginekologiczny 

ortopedia-endoprotezy 

neonatologia 

100,2 

3 0,7 

1 rehabilitacja I 108,8 

neurologia 

okulistyka 

99,6 

105,2 

I izba przyjpC I 113,l 

SOR 

intensywna terapia i anestezjologia 

programy lekowe 

Zr6dto: opracowanie wlasne 

Tabela 25. Miejskie szpitale - kontrakty wg rodzajdw - przychodnie przyszpitalne 

90,8 

101,9 

49,2 

Specjalistyka 
Dynamika 20121201 1 

w O/o 

poradnia diabetologiczna 125,7 

poradnia chirurgiczna 

poradnia ortopedyczna 

poloiniczo-ginekologiczna+ szyjka macicy 

~oradnia kardiologiczna 

164,3 

1 15,8 

169,5 

144.0 

poradnia neurologiczna 

Zr6dlo: opracowanie wtasne 

305,7 

poradnia okulistyczna 

poradnia gastroenterologiczna 

badania endosko~owe 

299,3 

4543 

204.3 



[ 2 ~ZOZ Lbdi Polesie 1 910452 1 697050 1 1007 100 1 2614602 1122656071 14880209 1 
RAZEM Zespoly Opieki 255 141 
Zdrowotnei 

I 1931099 1 1354140 16540379  127811735/ 34352115 1 

Kontrakt z NFZ na 2012 r. - 

specjalistyka I rehabilitacja I stomatologia I Razem I POZ I OGOLEM 
L.p. N m a  jednostki 

3 
4 

6 
7 

1 10 I M P  "Lecznicza" I 1 373 085 1 675 000 1 243 000 1 2 291 085 1 3 451 548 1 5 742 633 1 

ZOZ "PaLMA" 
MP "Dabrowa" 

8 
9 

MP "Chojny" 
MP "Nowe Rokicie" 

[ 13 I M P  "Widzew" I1541063 1 813929 1 0 12354993  1 3513091 2706302 1 

1 707 300 
243 819 

MP "Batory" 
MP "Chrobrv" 

1 1 
12 

418 545 
3 17 220 

Zr6dio: opracowanie wiasne 

333 000 
135 000 

258 017 
0 

MP "Tatrzanska" 
MP "~rbdmie~cie"  

RAZEM 
Miejskie Przychodnie 

Tabela 27. Miejskie zespoly i przychodnie - zmiana wartoici kontrakt6w w stosunku 
do roku 20 1 1 

0 
99 509 

0 
0 

336 700 
0 

136 080 
506 734 

6630051 

0 
0 

Ip. 

1 
2 

2040300 
378819 

0 
0 

140 400 
536 680 

3225219 

RAZEM Zespoly Opieki 
Zdrowotnej 

418545 
416730 

Nazwa jednostki 

ZOZ Lbdi Baluty 
ZOZ L6di Polesie 

3 
4 

2 199306 
2927526 

594717 
0 

417 240 
518400 

1 178640 

-2 454 

6 
7 

1 10 I M P  "Lecznicza" 1 -774 690 1 -524 737 1 16 200 1 -1 283 227 1 

4239606 
3306344 

3412118 
1769948 

R6inica kontrakt 2012 kontrakt 2011 

ZOZ "PaLMA" 
MP "Dabrowa" 

8 
9 

3830663 
2 186678 

1 194318 
1168000 

693720 
1561 814 

11033910 

-1 453 566 

MP "Chojny" 
MP "Nowe Rokicie" 

1 13 I M P  "Widzew" 1 -343841 1 -218933 1 0 1 -562 774 1 

1789035 
1168000 

specjalistyka 
-1 605 174 
-849 041 

196 263 
-330 955 

MP "Batory" 
MP "Chrobry" 

I I 
12 

1490636 
2872286 

21 972367 

rehabilitacja 
-552 228 
-901 338 

stomatologia 
-786 960 
-190 800 

-977 760 

-74 483 
13 701 

~OGOLEM 1 -5136235 -2 452 743 1 -2873124 1 -10 462 102 
Zr6dlo: opracowanie wiasne 

2184356 
4434 100 

33006277 

Razem 
-2 944 362 
-1 941 179 

-4 885 541 

-87 313 
-1 1 926 

-63 340 
-328 730 

MP "Tatrzanska" 
MP "~rbdmie~cie"  

RAZEM 
Miejskie Przychodnie 

0 
-8 236 

-203 040 
0 

52 690 
-260 319 

-243 641 
-672 264 

-2 682 019 

-94 090 
-342 881 

-291 564 
-291 600 

-366 047 
-286 136 

0 
-97 200 

140 400 
-83 865 

-999 177 

-1 0 650 
-686 248 

-898 560 
0 

-1 895 364 

-1 001 801 
-756 129 

-5 576 561 



Tabela 28. Miejskie zespoly i przychodnie - dynamika zmian 20 121201 1 

Miejskie zespoly i przychodnie - braki po konkursie (w stosunku do Swiadczen z 201 1 roku) 
w miejskich zespolach brak Bwiadczeri ambulatoryjnych z zakresu okulistyki 
dla dzieci i doroslych, urologii, laryngologii, porad lekarskich z zakresu rehabilitacji, 
w miejskich przychodniach brak Bwiadczeri z zakresu okulistyki dla doroslych, 
laryngologii, kardiologii, ortodoncji oraz zaledwie 20% porad lekarskich 
rehabilitacyjnych. 

Podsumowanie kontraktowania: 
w ramach ostatniego konkursu ofert z NFZ ujawnila siq kwestia konkurencji oraz 
rozproszenia miejskich podmiotow leczniczych; 
konkurencja na rynku Swiadczen zdrowotnych dotyczyla zarowno konkurencji 
wewnqtrznej (pomiqdzy miejskim i placowkami, ktore niejako ,,wyrywaly sobie" 
kontrakty) oraz pomiqdzy placowkami miejskimi i pozostalymi, szczegdlnie 
niepublicznyrni w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego, 
w zwiqzku z tym zmiany w miejskich zakladach powinny p6jSC w kierunku 
kompleksowoSci Swiadczen i poprawy konkurencyjnoSci, kt6re powinny zostaC 
dokonane przed kolejnym konkursem ofert, jaki bqdzie mial miejsce w 2014 r. - ktory 
to ostatecznie ustali na wiele lat podzial rynku pomiqdzy najlepszymi jednostkami - 
efektywnie zarzqdzanymi i nieprzynoszqcymi strat; do tego tei  czasu naleiy 
definitywnie rozwiqzaC problem zadluienia niektorych miejskich zakladow. 
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4.6. Inne czynniki wplywajqce na dostep do opieki zdrowotnej. 

4.6.1. A pteki. 

(wg danych na koniec 201 0 r.) 

Liczba aptek og6lnodostqpnych w Lodzi - 3 14 (liczba mieszkanc6w na 1 aptekq - 2.347). 
Liczba aptek ogolnodostqpnych w wojew6dztwie lddzkim - 913 (liczba mieszkanc6w 
na 1 aptekq - 2.737). 
Liczba aptek ogolnodostqpnych w Polsce - 13.272 (liczba mieszkdc6w na 1 aptekq - 
2.878). 
Liczba aptek calodobowych pracujqcych przez 7 dni w tygodniu w Lodzi: 21 
(w roku 201 2: 29). 

4.6.2. Zlo bki. 

Wspieranie rodziny naleiy do zadan wlasnych gminy. Jednym ze sposob6w jego 
realizacji jest organizacja opieki nad dzieCmi w wieku do lat 3. Miasto Lodi wykonuje 
to zadanie prowadzqc 30 gminnych ilobk6w, tworzqcych Miejski Zesp61 Zlobk6w (MZZ) 
w Lodzi. Zlobki zlokalizowane sq w piqciu rejonach miasta. MZZ dysponuje 2025 miejscami, 
zmozliwoSciq zapisania ok. 2500 dzieci (ze wzglqdu na absencjq). Wedlug stanu 
na 31 sierpnia 2012 r. na listach rezenvowych w miejskich zlobkach zapisanych bylo 
ok. 300 dzieci. Najwiqksze zapotrzebowanie na dodatkowe miejsca wystqpuje na Widzewie 
i osiedlach Olech6w - Jan6w. 

W trakcie ostatnich 10 lat (2002-2012) liczba miejsc w MZZ wzrosla o 365. 
Wieloletnie doiwiadczenia wskazujq, ze do miejskich ilobk6w uczqszcza ok. 10 % populacji 
dzieci w wieku do lat 3. 

DzialalnoSC MZZ spotyka siq z pozytywnymi opiniami rodzic6w korzystajqcych 
z jego uslug. Z ankiet przeprowadzanych co kilka lat wSr6d rodzic6w wynika, i e  ok. 95 % 
respondentow wyraia zadowolenie z tego, i e  dziecko chodzi do zlobka. NajczqSciej 
wskazywane korzyici z pobytu w ilobku to rozwoj intelektualny, ruchowy i emocjonalny 
dziecka, kontakty z rbwieinikami, ktore wplywajq na naukq, umiejqtnoici zycia w grupie 
i uspolecznienie dziecka, sarnodzielnoSC. Ponadto rodzice uzyskujq od opiekunek infonnacje 
nt. zachowania, jedzenia, niepokojqcych sytuacji i pozytywnych zmian w rozwoju dziecka. 

W MZZ zatrudnionych jest 598 os6b, z czego 566 bezpoSrednio w ilobkach. ~rednie  
wynagrodzenie wynosi 2.4 10,70 zl. 

Na oplatq za pobyt dziecka w miejskim zlobku skladajq siq: 

1) oplata stala - 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracq, obowiqzujqcego w danym roku 
kalendarzowym - w 2012 r. optata wynosi 150 zt; w sytuacji korzystania z uslug zlobka 
jednoczeinie dwojga i wiqcej dzieci w rodzinie, oplata za drugie i nastqpne dziecko 
wynosi 50 % ustalonej oplaty stalej; zwolnieni z oplaty stalej sq rodzice i opiekunowie 
dzieci pochodzqcych z ci@y rnnogiej, poczqwszy od trojaczkbw; 

2) oplata za pobyt dziecka w ilobku powyiej 10 godzin dziennie - oplata za kaidq 
rozpoczqtq godzinq w wysokoici 10 % miesiqcznej oplaty stalej; 

3) optata za wyiywienie - maksymalna dzienna stawka iywieniowa obejmujqca cztery 
posilki (Sniadanie, drugie Sniadanie, obiad, podwieczorek) nie moie przekroczyd 10 zl; 
w 20 12 r. oplata wynosi 5 zl; 

4) fundusz rady rodzicow - oplata ustalana w kaidym ilobku decyzjq rady rodzicciw, 
przeznaczana m.in. na finansowanie zajqC dodatkowych, zakupu zabawek itp. 



Oplata stala za pobyt dziecka w ilobku nalezy do najnizszych w Polsce, w por6wnaniu 
do innych wiqkszych miast: 
- Warszawa - 27 % minimalnego wynagrodzenia za prace, tj. 405 zl w 201 2 r., 
- Gdarisk - 339 zl, 
- Poznan - 385 zl, 
- Krak6w - 199 zl, 
- Bydgoszcz - 270 zl, 
- Bialystok - 200 z t  
- Szczecin - 270 zl lub 300 zl (w zaleinoici od dlugoici pobytu). 

~ r e d n i  miesieczny koszt utrzymania jednego miejsca w zlobku w roku 201 1 wynosil 
1.077,26 zl 

W latach 2008 - 20 12 Miasto L6di przeznaczylo 2.152.885,Ol zl na prace remontowe 
i inwestycyjne w zlobkach. W ramach tej kwoty dokonano wymiany okien i drzwi 
w budynkach ilobkow, dostosowano przylqcze energetyczne poprzez zakup dodatkowej 
mocy, przeprowadzono adaptacjq pomieszczen dla celow uruchomienia dodatkowych miejsc 
dla dzieci. 

Poza ilobkami prowadzonymi przez gminq na terenie Lodzi dzialajq placowki 
prywatne - zlobki i kluby dzieciqce. Zgodnie z ustawq z dnia 4 lutego 201 1 r. o opiece nad 
dzieCmi w wieku do lat 3 prowadzenie zlobka i klubu dzieciqcego jest dzialalnoSciq 
regulowanq i wymaga wpisu do rejestru ilobk6w i klub6w dzieciqcych, prowadzonego przez 
Prezydenta Miasta. W lipcu 2012 r. w rejestrze ilobk6w i klub6w dzieci~cych prowadzonym 
przez Prezydenta Miasta Lodzi zarejestrowane byly 4 zlobki, oferujqce lqcznie ok. 80 miejsc. 
Pozostale placowki niepubliczne majq obowiqzek, zgodnie z ustawq z dnia 4 lutego 201 1 r. 
o opiece nad dzieCmi w wieku do lat 3, dostosowac swojq dzialalnoS6 do obowiqzujqcych 
przepisow i dokonaC zgloszenia do rejestru do 4 kwietnia 2014 r. 

Prezydent sprawuje nadz6r nad zlobkami i klubami dzieciqcymi dzialajqcymi 
na terenie miasta, w zakresie warunk6w i jakoSci Swiadczonej opieki. Nadz6r prowadzony 
jest na podstawie uchwaly Nr XXXVIII/710/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie przyjecia planu nadzoru nad zlobkami i klubami dzieciqcymi dzialajqcymi 
na terenie miasta Lodzi. Plan nadzoru przewiduje, ze kontrola warunk6w i jakoici 
sprawowanej opieki w kaidym zlobku i klubie dzieciqcym wpisanym do rejestru 
prowadzonego przez Prezydenta Miasta Lodzi jest dokonywana nie rzadziej ni i  raz w roku, 
a pierwszej czynnoici nadzorczej dokonuje sie w okresie 6 miesiqcy od dokonania wpisu 
ilobka lub klubu dzieciqcego do rejestru. 



5. Profilaktyka i promocja zdrowia 

Zgodnie z ustawq z dnia 5 czenvca 1998 r. do zadan wlasnych powiatu nalezy m.in. 
wykonywanie zadan publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Z kolei ustawa 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodkow 
publicznych stanowi, i e  do zadan wlasnych gminy i powiatu w zakresie zapewnienia 
rownego dostqpu do Swiadczen opieki zdrowotnej nalezy w szczeg6lnoSci opracowywanie 
i realizacja oraz ocena efektbw program6w zdrowotnych wynikajqcych z rozpoznanych 
potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkahc6w gminy. Miasto L6di wykonuje te zadania 
poprzez realizacjq szeregu programow profilaktycznych i dzialan w zakresie promocji 
zdrowia. 

Dzialania Miasta Lodzi wspierajqce zdrowie mieszkancow realizowane w 201 1 roku 
obejmowaly nastqpujqce obszary: 

5.1. Profilaktyka chor6b uMadu krqienia i cukrzycy 

5. I .  I .  Badania pro filaktyczne. 

Badania i konsultacje dla os6b z nadwagq i otyloiciq. 
Badania dzieci (VI klasa szk61 podstawowych lubli I klas szkol gimnazjalnych) 
w zakresie otyloici i nadwagi - konsultacje specjalistyczne (pediatra - 

endokrynolog, dietetyk). 
, Edukacja i oferta dla dzieci z otyloiciq i nadwagq (wg zalozen programowych 

Wojewodzkiego Centrum Zdrowia Publicznego). 
Promocja badan profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania chorob 
ukladu krqzenia skierowanych do osob z wyznaczonych gmp wiekowych 
tj. w wieku 35, 40, 45, 45 i 50 lat - prowadzonych przez wszystkie plac6wki 
podstawowej opieki zdrowotnej - finansowanych ze Srodkow NFZ. 

5.1.2. Edukacja w zakresie profilaktyki chordb ukiadu kr~zenia i cukrzycy. 

Edukacja pacjentow w miejskich poz w zakresie profilaktyki chor6b ukladu 
krqzenia. 
Szeroka edukacja mieszkancow miasta - spotkania edukacyjne 
Druk i dystrybucja materialow edukacyjnych. 

5.1.3. Profilaktyku i terapia w zakresie czynnikdw ryzyka chordb ukiadu kr~ienia (otyloici, 
stresu, uzaleznienia od nikotyny, malei aktvwnos'ci -fizycznej, nie-prawidlowe~o 
odiywiania). 

Programy psychoedukacyjne dla doroslych dot. radzenia sobie ze stresem. 
Program pomocy psychologicznej dla os6b z nadwagq i otyloScia, 
Warsztaty i prelekcje z zakresu profilaktyki uzaleznienia od nikotyny dla dzieci 
w wieku przedszkolnym, uczni6w szk61 podstawowych i gimnazjalnych. 

. Zajqcia aktywnoSci fizycznej dla os6b wylonionych w ramach badan 
profilaktycznych (prowadzonych przez NFZ i akcjach UML). 

W 201 1 roku w ramach profilaktyki chorob ukladu krqzenia i cukrzycy wykonano 550 badari 
diagnostycznych a z dzialan edukacyjnych skorzystalo 6700 os6b. 



5.2. Profilaktyka onkologiczna 

5.2. I .  Profilaktyka i wczesne wykrvwanie raka piersi. 

Populacja objeta dzialaniami: kobiety od 1 8 roku iycia. 
Edukacja kobiet w zakresie profilaktyki raka piersi (nauka samobadania piersi, 
badania palpacyjne). 
Badania mammograficzne dla kobiet powyzej w wieku 40 - 49 lat (ze Srodk6w 
UML). 
Propagowanie badah mammograficznych dla kobiet w wieku 50 - 69 lat 
(finansowanych przez NFZ) - przeznaczonych dla kobiet, kt6re w czasie ostatnich 
dw6ch lat nie mialy mammografii. 
Druk i dystrybucja material6w informacyjno - edukacyjnych. 

5.2.2. Profilaktyka raka siyiki macicy 

Edukacja zdrowotna kobiet w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy (spotkania, 
materialy - finansowanie UMt). 
Propagowanie badan cytologicznych dla kobiet w wieku 25 - 59 lat (finansowanych 
przez NFZ). 
Druk i dystrybucja material6w informacyjno - edukacyjnych. 

5.2.3. Profilaktyka i wczesne wykrvwanie raka ielita grubego. 

Badania profilaktyczne obejmujqce: ocenq czynnik6w ryzyka choroby (ankieta), 
konsultacje lekarsks~ kolonoskopie. 
Druk i dystrybucja material6w do realizacji badan i edukacji zdrowotnej. 

5.2.4. Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotwordw zloiliwvch skdry. 

Wiosenne konsultacje onkologiczne, spotkania i materialy edukacyjne. 
W 201 1 roku w rarnach profilaktyki chorob nowotworowych wykonano 1632 badan 
mammograficznych oraz 569 kolonoskopii. 

5.3. Zwalczanie nalogu palenia tytoniu. 
Realizacja: Miejski Oirodek ProJilaktyki Zdrowotnej ze irodkdw Miasta. 

Spotkania z pacjentami typu pierwszy kontakt - przedstawienie oferty Poradni 
Leczenia Uzaleznien dla osdb palqcych tyton, zachecenie do podjecia terapii. 
Terapia uzaleinien od nikotyny. 
Warsztaty i prelekcje w szkolach i placowkach oSwiatowo - wychowawczych 
nt. uzaleinien - w szczeg6lnoSci od nikotyny. 

W 201 1 roku z oferty Miejskiego OSrodka Profilaktyki Zdrowotnej skorzystalo 10.400 os6b. 

5.4. Profilaktyka zdrowia rodziny. 

5.4.1. Profllaktyka wad i chordb wystepujqcych u dzieci i mlodzieiy. 

Edukacja zdrowotna dzieci, rodzicow oraz nauczycieli w zakresie wad postawy: 

szkolenia dla dzieci, opiekun6w dzieci, nauczycieli w l6dzkich szkolach 
podstawowych i gimnazjalnych nt profilaktyki wad postawy - prowadzone przez 
personel poradni rehabilitacyjnych miejskich zaklad6w opieki zdrowotnej, 
badania dzieci w wybranych l6dzkich szkolach - druk materialow edukacyjnych. 



5.4.2. Problemy zdrowotne osd b w wieku doirzabm 

A. Bilans zdrowia kobiety dojrzalej (dla kobiet w okresie okolomenopauzalnym). 

Badania profilaktyczne z wykorzystaniem program6w profilaktycznych 
finansowanych przez UML oraz NFZ (w zakresie chor6b ukladu krqzenia - chuk, 
przewleklej obturacyjnej choroby pluc - pochp, rtg klatki piersiowej, cytologia, 
mammografia, kolonoskopia), 
Badania specjalistyczne: usg dopochwowe (wykrywanie raka jajnika, badanie 
trzonu macicy), usg piersi (lubli mammografia), nietrzymanie moczu, 
Edukacja zdrowotna - edukator (materialy edukacyjne), 

B. Bilans zdrowia meiczyzny dojrzalego - dla mezczyzn w wieku 50 - 65 lat 

Badania profilaktyczne z wykorzystaniem program6w prof. finansowanych przez 
UML oraz NFZ (chuk, pochp, rtg klatki piersiowej, kolonoskopia). 
Badania w kierunku wczesnego wykrywania raka stercza (konsultacje urologiczne, 
badanie per rectum, badania PSA, usg gmczolu krokowego). 
Porady seksuologa - porady dotyczqce przyczyn wystqpowania problem6w, 
przeciwdzialaniu tym problemom, porady, w jakich przypadkach i kiedy nalezy 
podjq6 leczenie, gdzie mozna uzyskak pomoc. 

W 201 1 roku z w ramach profilaktyki wad postawy u dzieci wykonano 1400 badah 
a 4250 os6b objqto edukacja, Z Bilansu zdrowia os6b w wieku dojrzalym skorzystalo 690 
os6b. 

5.5. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chordb pluc. 

Program obejmuje dzialania dotyczqce wczesnego wykrywania chor6b pluc, takich jak: 
gruzlica, choroby odtytoniowe (nowotwory zloSliwe, przewlekla obturacyjna choroba pluc). 

Badania rtg klatki piersiowej u mieszkanc6w Lodzi z grupy podwyzszonego ryzyka 
wystqpienia gmilicy pluc. 
Druk material6w do realizacji badan rtg oraz materialow do realizacji badan 
profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Wsparcie programu ,,Zadbaj o swoje pluca" realizowanego w 16dzkich szkolach 
przez Wojew6dzkq Stacja, Sanitarno Epidemiologicznq, 

W 201 1 roku w ramach profilaktyki i wczesnego wykrywania chor6b pluc wykonano 320 
badah rtg klatki piersiowej z edukacja objqto 14,7 tys. os6b. 

5.6. Program Szczepien Ochronnych todzian Pneciw Grypie. 

Szczepieniarni objqci sq mieszkancy todzi  od 65 roku zycia. Gl6wnym celem programu jest 
zmniejszenie zachorowalnoSci na grypq i powiklan pogrypowych w populacji 16dzkiej. 

W 201 1 roku szczepieniami objqto 14.266 osob. 

5.7. Program ochrony zdrowia psychicznego i pneciwdzialania pnemocy w rodzinie. 

Program obejmuje dzialania w pomagajqce budowaniu prawidlowych relacji 
i przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie. 
W Miejskim OSrodku Profilaktyki Zdrowotnej (MOPZ) prowadzona jest bezplatna, 
calodobowa, kompleksowa pomoc osobom w sytuacji kryzysowej obejmujqca r6wniez 
wsparcie os6b w przypadku konfliktow w rodzinie. 
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Telefon zaufania - Zesp6l obshgujqcy Telefon Zaufania (nr skrocony: 19288) 
funkcjonuje jako czeSC MOPZ od pieciu lat. Telefon Zaufania Swiadczy pomoc 
psychologicznq w dni powszednie w godzinach 15.00 - 7.00, a w soboty i niedziele 
calodobowo. 
Oirodek Znterwencji Kryzysowej - udziela kompleksowej, calodobowej pomocy 
dla os6b i rodzin w sytuacji kryzysu psychicznego poprzez m.in.: 

prowadzenie intenvencji kryzysowych osobiicie w siedzibie OSrodka 
oraz w miejscu pobytu pacjenta, 
prowadzenie intenvencji kryzysowych telefonicznych, 
prowadzenie poradnictwa psychologicznego indywidualnego i rodzinnego, 
prowadzenie psychoterapii indywidualnej bqdi rodzinnej w sytuacjach 
skrajnie urazowych (katastrofa, nagla SmierC, zaloba, gwalt, przemoc 
w rodzinie, proby samobojcze, kleski zywiolowe itp.). 

W 201 1 roku z oferty Miejskiego OSrodka Profilaktyki Zdrowotnej skorzystalo 11 tys. osob, 
udzielono 7,6 tys. porad i konsultacji. 

5.8. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowego stylu @cia wSr6d r6inych grup 
mieszkanc6w todzi. 

5.8.1. Lddzka SieC SzkdE i Przedszkoli Promuicrcvch Zdrowie 

W 201 1 roku Lodzkq SieC Szkol i Przedszkoli tworzylo 157 placowek a 16 staralo siq 
o uzyskanie certyfikatu szkoly 1 przedszkola promujqcego zdrowie. W Sieci znajdujq siq 
przedszkola, szkoly podstawowe, gimnazja, licea og6lnoksztalcqce, zespoly szkol 
ponadgimnazjalnych, oSrodki wychowawcze, szkoiy specjalne. 
Placowki korzystaly z programow edukacyjnych dla uczni6w: ,, Od najmlodszych lat dbam 
o zdrowie", ,,Jedz na zdrowie", ,,Jak rozmawiaC?", ,,Przeciwdzialania agresji i przemocy", 
,,Pienvsza pomoc przedlekarska", ,,Profilaktyka narkomanii", ,,Profilaktyka nikotynowa". 

Dla nauczycieli zorganizowano tematyczne konferencje i szkolenia: ,,Zaburzenia 
wzroku, sluchu i mowy a proces nauczania", ,,Zaburzenia snu i bole glowy u dzieci 
i mlodzieiy", ,,Integracja sensoryczna", ,,Promocja aktywnoSci fizycznej i zdrowego 
odzywiania w szkolach - program HEPS". W roku szkolnym 201 112012 zainicjowano 
Wiosenny Tydzien Promocji Zdrowia - zintensyfikowane dzialania promujqce zdrowy sty1 
iycia w placowkach naleiqcych do Lodzkiej Sieci Szk6l i Przedszkoli Promujqcych Zdrowie. 

W 20 1 1 roku z roinych form wsparcia edukacyjnego skorzystalo ok. 10,5 tys. uczniow 
oraz ok. 200 nauczycieli. 

5.8.2. Promocia zdrowia wirdd osd b starsqch 

Stala wsp6lpraca z organizacjami pozarzqdowymi: Uniwersytety Trzeciego Wieku, 
Polski Zwiqzek Emerytow, Rencistow i Inwalidow - wsparcie dzialan 
edukacyjnych, oferta aktywnoici fizycznej, wycieczki. 
Akademia zdrowia seniora - wyklady o tematyce zdrowotnej w domach dziennego 
pobytu i domach opieki spolecznej. 
Konferencja dla os6b starszych ,,Nie bbjmy siq jesieni" 
Wdrozenie programu ,,Aktywizacja 60+" - aktywizacja i poprawa jakoSci iycia 
mieszkancow Lodzi powyiej 60 roku zycia. 

W 201 1 roku z roznych form aktywnoici wspieranych przez Wydziat skorzystalo ok. 600 
os6b starszych. 



5.8.3. Akcie prom*ce zdrowy s(yl *cia - wsparcie finansowe lub ornanizacyjne~wiatowy 
Dzien Serca - z badan i porad w PORCIE E6di skorzystalo ok. 600 os6b. 
Sprzqtanie Swiata (od 1993 roku) - w roku 201 1 w akcji uczestniczylo 
ok. 30 tys. os6b. 
WAMPIRIADA - w 201 1 roku w edycji wiosennej i jesiennej uczestniczylo lqcznie 
ponad 2 tys. os6b, oddano ok. 900 litrdw krwi. 
E6dzka Akademia Zdrowia - w 10 wykladach uczestniczylo kaidorazowo 
od 100-1 80 os6b. 
Szkola Rodzicielstwa - w 201 1 roku z zajeC skorzystalo 480 osob. 

5.9. Aktywizacja i wsparcie osdb z niepelnosprawno4ciq 

Przeciwdzialanie dyskryminacji osob niepelnosprawnych. 
Dzialania w obronie interes6w os6b niepelnosprawnych. 
Popieranie, pod kqtem os6b niepelnosprawnych, dzialan administracji przy 
wsp6lpracy z urzedami, instytucjami, oraz organizacjami pozarzqdowymi. 
Wystqpowanie z inicjatywq i wnioskami oraz wydawanie opinii w sprawach 
majqcych znaczenie w zyciu os6b niepelnosprawnych. 
Informowanie o instytucjach, stowarzyszeniach dzialajqcych na rzecz osob 
niepelnosprawnych. 
Informowanie o programach rzqdowych dla osob niepelnosprawnych. 
Wspolpraca z organizacjami pozarzqdowymi z terenu powiatu Eodi 
- organizacja imprez integracyjnych, 
- organizacj a sympozj6w i konferencj i naukowych, 
- prowadzenie telefonu zaufania dla os6b niepelnosprawnych i ich rodzin. 
Pomoc w uzyskaniu lokalu mieszkalnego w ramach obowiqzujqcego prawa. 
Intenvencje w instytucjach zobligowanych do pomocy osobom niepelnosprawnym, 
Informowanie o programach celowych realizowanych przez PFRON. 

W 2011 roku z dzialan dofinansowanych przez UML skorzystalo ok. 2300 os6b 
niepelnosprawnych (poprzez organizacje pozarzqdowe), udzielono 17,s tys. inforrnacji, 450 
porad prawnych, 900 porad w Telefonie Zaufania, wydano 5,5 tys. sztuk materialow 
inforrnacyjnych. 

5.10. Profilaktyka uzaleinieli i pnemocy 

5.10. I. Mieiski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemdw Alkoholowych 

W celu zmniejszania rozmiarow uszkodzen zdrowia spowodowanych naduzywaniem 
i uzaleznieniem od alkoholu, Miasto L6di finansowalo nastepujqce zadania: 

zwiekszanie dostepnoSci i skutecznoSci profesjonalnej terapii uzaleznien i innych 
Swiadczen zdrowotnych dla os6b z problemem alkoholowym; 
prowadzenie terapii czlonk6w rodzin os6b z problemem alkoholowym; 
prowadzenie terapii os6b doiwiadczajqcych przemocy w rodzinie oraz sprawc6w 
przemocy; 
prowadzenie dzialan wspierajqcych dla osob z problemem alkoholowym i ich 
rodzin oraz os6b doSwiadczajqcych przemocy w rodzinie i sprawcdw przemocy; 
prowadzenie poradnictwa prawno - socjalno - terapeutycznego dla os6b 
z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz os6b doiwiadczajqcych przemocy 
w rodzinie; 



prowadzenie specjalistycznych dziaian konsultacyjno - interwencyjnych dla os6b 
z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz osob doSwiadczajqcych przemocy 
w rodzinie; 
prowadzenie dzialan resocjalizacyjno - opiekuhczych; 
prowadzenie wczesnej intenvencji; 
wspieranie dzialalnoSci Srodowisk sarnopomocowych; 
wprowadzanie do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej metod 
wczesnego diagnozowania zagroien zdrowotnych zwiqzanych z naduzywaniem 
alkoholu - wykonywanie testow przesiewowych AUDIT oraz intenvencji 
motywujqcych do zmiany zachowania; 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych osob zwiqzanych z profilaktykq i terapiq 
uzaleinienia od alkoholu; 
wizytowanie pod kqtem merytorycznym podmiot6w realizujqcych ww. cel. 

W 2012 roku z dzialan Miejskiego OSrodka Profilaktyki i Terapii Uzaleinien 
im. bi. R. Chylinskiego skorzystalo ok. 20 tys. os6b z problemem alkoholowym z dzialan 
organizacji pozarzqdowych wspierajqcych osoby uzaleznione od alkoholu - ok. 13 tys. os6b. 

5.10.2. Miejski Proeram Przeciwdzialania Narkomanii 

W celu zmniejszenia rozmiar6w uszkodzen zdrowia spowodowanych uzaleznieniem 
lub szkodliwym uiywaniem substancji psychoaktywnych, Miasto finansowalo nastqpujqce 
zadania: 

zwiekszanie dostqpnoici i skutecznoici profesjonalnej terapii i innych Swiadczen 
zdrowotnych dla os6b uzaleznionych bqdi szkodliwie uzywajqcych substancji 
psychoaktywnych; 
prowadzenie terapii czlonk6w rodzin osob z problemem narkotykowym; 
prowadzenie zajed motywujqcych do pojecia leczenia i wspierajqcych dla os6b 
uzaleinionych i szkodliwie uzywajqcych substancji psychoaktywnych oraz ich 
rodzin; 
prowadzenie zajqC edukacyjnych dla rodzin osob uzywajqcych substancji 
psychoaktywnych; 
prowadzenie poradnictwa prawnego i socjalnego; 
wprowadzanie dzialan resocjalizacyjno - opiekuhczych; 
wspieranie dzialalnoSci Srodowisk wsparcia dla osdb z problemem narkotykowym; 
wprowadzanie do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej metod 
wczesnego diagnozowania zagroien zdrowotnych zwiqzanych z uiywaniem 
substancji psychoaktywnych oraz intenvencji motywujqcych do zmiany 
zachowania; 
realizacja wczesnej intenvencji poprzez pracq Srodowiskowq o charakterze 
motywacyj no - edukacyjnym; 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych os6b zwiqzanych z prowadzeniem terapii; 
wizytowanie pod kqtem merytorycznym podmiot6w realizujqcych ww. cel. 

W 2012 roku z dzialah Miejskiego OSrodka Profilaktyki i Terapii Uzaleznien im. bl. 
R. Chylinskiego skorzystalo ok. 3,5 tys. os6b z problemem uzaleinienia od narkotyk6w 
z dzialan organizacji pozarzqdowych wspierajqcych osoby uzaleznione od narkotykow - 
ok. 1800' os6b. 



5.10.3. Gminny Program Przeciwdziaiania Przemocy w Rodzinie 

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie 
Miasto E6di finansowalo nastqpujqce zadania: 

zapobieganie wyst~powaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie 
SwiadomoSci spoiecznej oraz ograniczanie zaburzen zycia spolecznego zwiqzanych 
z wystqpowaniem przemocy - wspieranie rozwoju i zwiekszanie dostqpnoSci do 
nieagresywnych sposob6w rozwiqzywania konfliktow spolecznych i rodzinnych, 
w tym r6wniez w Srodowisku osoby niepelnosprawnej : 
zmniejszanie negatywnych nastqpstw dla ofiar i Swiadk6w wystqpowania przemocy 
w rodzinie - udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniqtym przemocsl; 
zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie - funkcjonowanie placowki 
calodobowego pobytu dla sprawcow przemocy. 

W 2012 roku ze wsparcia w ramach prograrnu skorzystalo ok. 3400 osob. 

W 2012 r. kontynuowane sq dzialania profilaktyczne w zakresie najczqiciej 
wystqpujqcych problemow zdrowotnych, obsenvowanych na podstawie danych 
epidemiologicznych dla regionu lodzkiego. Podejmowane dziatania dostosowano do potrzeb 
zdrowotnych mieszkancow Eodzi. 

Podtrzymana jest kilkuletnia juz wspolpraca Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych 
UML z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie programow profilaktycznych, w ramach 
kt6rych badania - Swiadczenia zdrowotne - finansuje NFZ, zaS edukacjq i promocjq badah 
(druk materialow inforrnacyjnych i edukacyjnych) - UME. 



11. Analiza SWOT 

Tabela 29. Analiza SWOT 

Silne strony 

- wlasne miejskie jednostki ochrony zdrowia 
lecznictwa ambulatoryjnego stanowiqce baze 
realizacji programow zdrowotnych, 

- inne zasoby miejskie na terenie miasta 
w zakresie opieki zdrowotnej, np. szpitale 
stanowiqce baze dla realizacji ushg 
specjalistycznych, 

- liczne podmioty lecznicze stanowiqce baze 
uslug wysokospecjalistycznych, 

- dobrze wyksztalcona kadra naukowa 
medyczna i pozamedyczna licznych uczelni, 

- wieloletnie doiwiadczenie Miasta w zakresie 
realizacji programow profilaktycznych, 

- wieloletnie doiwiadczenie Miasta 
w opracowywaniu i realizacji program6w 
zapobiegajqcych patologiom spolecznym 
i wykluczeniu spolecznemu, 

- udzial todzi w programie Zdrowe Miasta 
~wiatowej Organizacji Zdrowia, 

- silna pozycja licznych organizacji 
pozarqdowych i dobra wspolpraca z nimi 
pozwalajqca na realizacjq programbw 
z zakresu edukacji zdrowotnej, 

- dobrze rominiqta sieC miejskich klobkow, 
duia czqSC populacji dzieci w wieku do lat 3 
korzystajqca z opieki w miejskich 
placowkach, 

- doiwiadczenie w wieloletniej realizacji 
programu Sieci Szk61 i Przedszkoli 
Promujqcych Zdrowie, 

- zaangazowanie Miasta w dzialania 
og6lnopolskich organizacji samorzqdowych 
w obszarze zdrowia (np. Unia Metropolii 
Polskich, Zwiqzek Miast Polskich, 
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich). 

- liczne obszary zieleni umoiliwiajqce 
aktywnoSC fizycznq, 

Slabe strony 

wieloiC podmiot6w tworqcych placbwki 
opieki zdrowotnej powodujqce rozproszenie 
odpowiedzialnoSci oraz wynikajqcy z tego 
brak jednolitej polityki zdrowotnej na terenie 
Miasta, 

rozproszenie Swiadczen zdrowotnych 
w miejskich podmiotach leczniczych 
utrudniajqce realizowanie postulatu 
kompleksowoSci Swiadczeri, 

malejqca konkurencyjnoid miejskich 
podmiot6w leczniczych w obecnym stanie 
organizacyjno-prawnym, 

ograniczona dla przeciqtnego mieszkanca 
mozliwoiC regularnego korzystania z uslug 
rekreacji fizycznej, spowodowana wysokimi 
kosztami korzystania z zasobow, 

niewystarczajqce naklady finansowe 
z budietu Miasta na dzialania w zakresie 
edukacji, promocji i profilaktyki zdrowotnej, 

niekorzystna struktura demograficzna: 
starzejqce siq spo~eczenstwo i niski przyrost 
naturalny, niisza niz w innych miastach 
przecietna d1ugoSC trwania zycia, 

rozpowszechnienie problemu uzaleznien, 
w szczeg6lnoSci od alkoholu oraz wciqz 
liczne strefy ubostwa sprzyjajqce patologiom 
spolecznym, 

niska SwiadomoSC zdrowotna i kompetencje 
w zakresie kultury zdrowotnej mieszkancow 
todzi, 

wysoka zachorowalnoiC na choroby 
spoleczne, w tym choroby ukladu krqzenia, 
nowotwory, choroby psychiczne, 

zbyt ma@ lokalny patriotyzm mieszkancbw 
miasta i brak wystarczajqcej dbaloici 
o otoczenie. 



Wnioski: 

Szanse 

- przeksztalcenie miejskich podmiotdw 
leczniczych w silne i rozwijajqce siq 
placdwki, 

- otwarcie rynku uslug zdrowotnych dla 
pacjenta zagranicznego, 

- motliwodC wykorzystania formuly PPP dla 
zrealizowania niekt6rych projektbw, 

- mozliwoSC pozyskania Srodkbw z UE na 
poprawq jakoSci i dostqpnoSci do ochrony 
zdrowia w miedcie, 

- mozliwoSd korzystania z doiwiadczenia 
innych krajow w zwiqzku z przynalednodciq 
do programu ZDROWE MIASTA WHO, 

- wzrost znaczenia sektora prywatnego 
podnoszqcego jakoSC uslug zdrowotnych, 

- wzrost poczucia odpowiedzialnoSci 
przedsiqbiorc6w za poziom @cia 
spolecznoSci lokalnej. 

1. Okreilona sytuacja demograficzna spoleczenstwa Lodzi - starzenie siq spoleczenstwa 
i wzrost udzialu osob starszych (>65 roku zycia) w populacji, determinuje dzialania 
nakierowane na schorzenia zwivane z wiekiem, staroiciq i niepelnosprawnoSciq. 

Zagroienia 

- zmniejszajqce siq Srodki finansowe na 
poprawq sytuacji w ochronie zdrowia, 

- wzrost bezrobocia, niskie dochody 
mieszkanc6w, 

- wyjazdy wyksztalconej mlodzie2y do innych 
miast i odplyw kadr, szczeg6lnie medycznych, 
chemicznych i farmaceutycznych, 

- niewydolny system opieki zdrowotnej w skali 
kraju, powodujqcy przerzucanie kosztow 
opieki zdrowotnej z panstwa na samorzqdy 
terytorialne, co powoduje pogorszenie 
dostqpnoSci do Swiadczen zdrowotnych, 
a w konsekwencji pogorszenie zdrowia 
mieszkanc6w todzi, 

- brak integracji rbknych podmiotbw z terenu 
Miasta w zakresie dzialania na rzecz zdrowia 
spoteczno6ci jako dobra wspolnego, 

- male zaanga2owanie mediow w dzialania 
promujqce pozytywne zachowania zdrowotne 
i dzialania informacyjne, 

2. Choroby spoleczne, w tym choroby ukladu kreenia,  choroby nowotworowe, zaburzenia 
psychiczne, stanowiqc glowne problemy zdrowotne mieszkancow Lodzi, wymagajq 
intensywnych dzialan profilaktycznych, zarowno w ramach profilaktyki pienvotnej jak 
i wtornej, oraz rozwijania roinorodnych form opieki domowej i stacjonarnej nad osobami 
przewlekle chorymi. 

3. Wystqpowanie roznorodnych schorzen wSr6d dzieci i mlodziezy wymaga intensywnych 
dzialali w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej mogqcych przynieSC poprawq stanu 
zdrowia spolecznoici miasta w przyszloici. 

4. Posiadane przez Miasto zasoby opieki zdrowotnej umozliwiajq udzielanie Swiadczen 
zdrowotnych w wielu niezbqdnych obszarach (podstawowa opieka zdrowotna, w tym 
opieka Srodowiskowa, specjalistyczna opieka ambulatoryjna, lecznictwo szpitalne 
w zakresie ortopedii i traumatologii, chorob wewnqtrznych, neurologii, itd.), stqd 
konieczne jest zapewnienie ich efektywnego wykorzystania. Tym celom powinny sluiyC 
dzialania zmierzajqce do konsolidacji i zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotow 
leczniczych prowadzqc do wzrostu konkurencyjnoici miejskich jednostek na rynku uslug 
zdrowotnych. 

5 .  Jednym z czynnikow determinujqcych dostqpnoit i jakoSC opieki zdrowotnej jest czynnik 
finansowy bqdqcy pochodnq wysokoici kontraktbw, stqd koniecznoSC poszukiwania 
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rdinorodnych irddel i sposob6w finansowania dzialan restrukturyzacyjnych 
i inwestycyjnych w sektorze ochrony zdrowia poprawiajqcych pozycje jednostek 
i standard udzielania Swiadczen i dajqcych szanse na wyzsze kontrakty. 

6. Funkcjonowanie na terenie Lodzi wielu r6znych podmiot6w udzielajqcych Swiadczen 
zdrowotnych zarbwno niepublicznych, jak i publicznych, pod rdznymi organami 
zalozycielskimi wymaga podejmowania wysilk6w na rzecz wspdlpracy nakierowanej 
na rozwiqzywanie problem6w w dostqpnoSci do Swiadczen zdrowotnych. 
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Misja: poprawa stanu zdrowia mieszkanc6w Lodzi 

Cel operacyjny 1 

Tabela 30. Cele strategiczne i operacyjne 

Poprawa potencjalu zdrowotnego dzieci i mlodzieiy. 

Cel strategicznv 1 

Cel operacyjny 2 

Poprawa potencjalu zdrowotnego lodziam 

Obszary oddzialywan: 
I . l .  Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia wir6d dzieci, mtodziezy oraz ich 

rodzic6w i opiekunbw. 
1.2. Profilaktyka negatywnych zachowan zdrowotnych wir6d dzieci 

i mlodzie@ (uzaleinienia i przemoc) oraz poprawa zdrowia psychicznego 
dzieci i mlodzieiy. 

1.3. Profilaktyka chor6b najczqiciej wystqpujqcych wSr6d mieszkaricbw 
miasta do 18 roku @cia. 

Poprawa potencjalu zdrowotnego mieszkanc6w w wieku 
produkcyjnym. 

Obszary oddzialywan: 

2.1. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia wir6d doroslych mieszkaric6w 
Lodzi. 

2.2. Profilaktyka uzaleknien i wsparcie zdrowia psychicznego. 
2.3.Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorob najczqiciej wystqpujqcych 

I u os6b w wieku produkcyjnym. 

I Obszary oddzialywan: 

Cel operacyjny3 

3.1. Zwiqkszenie aktywnoici i poprawa zachowan zdrowotnych os6b 
starszych. 

3.2. Wsparcie os6b niepelnosprawnych, przewlekle chorych i ich opiekunow. 

2.4. Wsparcie rodzin-w zakres-ie~opieki nad dziedmi do lat 3. 
Wzrost aktywnoici i poprawa warunk6w iycia os6b starszych, 
pnewlekle chorych, niepelnosprawnych i ich opiekun6w. 

Cel strate~icznv2 Poprawa jakoki i dostqpnoici do opieki zdrowotnej 1 
dla mieszkancdw Eodzi. 

Cel operacyjny 5 Wzmocnienie roli miejskich podmiotdw leczniczych na rynku 

Cel operacyjny 4 

I I Swiadczen zdrowotnych. I 

R o m 6 j  wspdlpracy na necz  zdrowia w ramach programu Zdrowe 
Miasta ~wiatowej  Organizacji Zdrowia 

Cel operacyjny 6 

Cel operacyjny 7 

Poprawa dostepnoici do opieki zdrowotnej dla os6b pnewlekle 
chorych oraz pacjent6w i ich rodzin zagroionych wykluczeniem 
spolecznym. 
Wsp6lpraca w zakresie poprawy dostepnoici do wykwalifikowanej 
kadry medycznej. 



Cel strategiczny 1: Poprawa potencjalu zdrowotnego lodzian. 

Cel operacyjny 1: Poprawa potencjalu zdrowotnego dzieci i mlodzieiy. 

Programy i dzialania zmierzajqce do osiqgniqcia celu: 

Obszar oddzialvwan 1.1. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia wSr6d dzieci, mlodzieiy 
oraz ich rodzicow i opiekun6w. 

1. Rozszerzanie idei i koordynacja funkcjonowania L6dzkiej Sieci Szk61 i Przedszkoli 
Promujqcych Zdrowie. 

2. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowego stylu zycia, w tym prawidlowego 
odiywiania i aktywnoici fizycznej, wSr6d dzieci i mlodzieiy, 
w szczegolnoSci ucznidw z plac6wek naleiqcych do Lodzkiej Sieci Szkdl 
i Przedszkoli Promujqcych Zdrowie. 

3. Poprawa kompetencji nauczycieli i wychowawc6w w zakresie edukacji zdrowotnej 
i promocji zdrowia. 

4, Wspieranie kampanii promujqcych prozdrowotne i proekologiczne zachowania 

Obszar oddzialvwan 1.2. Profilaktyka negatywnych zachowah zdrowotnych wSr6d dzieci 
i mlodzieiy (uzaleinienia i przemoc) oraz poprawa zdrowia psychicznego dzieci 
i mlodziezy. 

1 .  Zapobieganie rozpoczynaniu palenia tytoniu wSr6d dzieci i mlodzieiy. 
2. Wspieranie rodzin, z uwzglqdnieniem psychologicznych i spolecznych potrzeb 

dziecka, w walce z problemem uzaleznien i przemocq, w tym dzialania realizowane 
wramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow 
Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii, Gminnego 
Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie, w szczeg6lnoSci prowadzone przez 
Miejskie Centrum Zdrowia Publicmego im. bl. Rafala Chylinskiego w Lodzi. 

3. Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i mlodziezy. 

Obszar oddzial~wan 1.3. Profilaktyka chorob najczqiciej wystepujqcych wSrdd mieszkancow 
miasta do 18 roku iycia. 

1. Profilaktyka chor6b ukladu kr@enia i cukrzycy. 
2. Profilaktyka wad postawy. 
3. Miejski Program Profilaktyki Prochnicy dla Dzieci i Mlodzieiy do 18 roku iycia. 
4. Profilaktyka chor6b zakainych wSrod dzieci i mlodziezy. 

Partnerzy w dziataniach: 
- Urzqd Miasta Lodzi, 
- L6dzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego, 
- Kuratorium OSwiaty w Lodzi, 
- Placowki oiwiatowe, 
- Zaklady opieki zdrowotnej, 
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 
- Wojew6dzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 
- Uniwersytet Medyczny w Lodzi, 
- Organizacje pozarzqdowe 
- ~ r o d k i  masowego przekazu. 



Cel strategiczny 1: Poprawa potencjalu zdrowotnego todzian. 

Cel operacyjny 2: Poprawa potencjalu zdrowotnego mieszkanc6w w wieku 
produkcyjnym. 

Prograrny i dzialania zmierzajqce do osiqgniqcia celu: 
Obszar oddzialwan 2.1. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia wSr6d doroslych 
mieszkanc6w Eodzi. 

1. Lodzka Akademia Zdrowia - comiesieczne og6lnodostqpne wyklady o tematyce 
idrowotnej dla mieszkancbw Eodzi. 

2. Organizacja i wspieranie dzialan i kampanii promujqcych zdrowy sty1 iycia 
i zachowania wspierajqce zdrowie. 

3. Edukacja zdrowotna zwiqana z realizowanymi dzialaniami profilaktycznymi, 
dotyczqca m.in. chor6b ukladu krqkenia, nowotwor6w, chor6b zakainych. 

4. Wydawanie i dystrybucja materialow edukacyjnych o tematyce zdrowotnej - ulotki, 
broszury. 

Obszar oddziahwan 2.2. Profilaktyka uzaleinien i wsparcie zdrowia psychicznego. 
1. Zwalczanie nalogu palenia tytoniu: zachqcanie do podjqcia terapii przez osoby palqce 

tyton, terapia uzaleinienia od nikotyny. 
2. Program ochrony zdrowia psychicznego: prowadzenie Telefonu zaufania i OSrodka 

Interwencj i Kryzysowej . 
3. Dzialania na rzecz os6b doroslych realizowane w ramach Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych, Miejskiego Programu 
Przeciwdzialania Narkomanii, Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy 
w Rodzinie, w szczegolnoici prowadzone przez Miejskie Centrum Zdrowia 
Publicznego im. bl. Rafala Chylinskiego w Lodzi 

Obszar oddzialwan 2.3. Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorob najczeSciej 
wystepuj'qcych u os6b w wieku produkcyjnym. 

1. Profilaktyka chor6b ukladu kr@enia i cukrzycy. 
2. Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi. 
3. Profilaktyka raka szyj ki macicy. 
4. Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka jelita grubego 
5. Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotwor6w zloiliwych skory. 
6. Profilaktyka zdrowia rodziny. 
7. Profilaktyka i wczesne wykrywanie chor6b pluc 
8. Profilaktyka chordb zakainych, w tym szczepienia ochronne. 

Obszar oddzialwan 2.4. Wsparcie rodzin w zakresie opieki nad dzieCmi do lat 3. 

Kontynuacja prowadzenia przez Miasto Lodi sieci gminnych zlobkow w ramach Miejskiego 
Zespolu Zlobk6w w Lodzi. 

Partnerzy w dziaianiach: 
- Urzqd Miasta Lodzi, 
- Zaklady opieki zdrowotnej, 
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 
- Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 
- Uniwersytet Medyczny w Lodzi, 
- Organizacje pozarzqdowe 
- ~rodk i  masowego przekazu. 



Cel strategiczny 1: Poprawa potencjalu zdrowotnego lodzian. 

Cel operacyjny 3: Wzrost aktywnosci i poprawa warunk6w funkcjonowania os6b 
starszych, przewlekle chorych, niepelnosprawnych i ich opiekun6w. 

Programy i dzialania zmierzajqce do osiqgniqcia celu: 

Obszar oddzialywan 3.1. Zwiqkszenie aktywnoSci i poprawa zachowan zdrowotnych osob 
starszych. 

1. DzialalnoSC Centrum L6dzkiego Seniora oraz Dzielnicowych Centr6w AktywnoSci 
Seniora. 

2. Wspieranie dzialan Miejskiej Rady Senior6w. 
3. Wsparcie zajqC aktywnoici fizycznej i edukacji zdrowotnej adresowanej do os6b 

starszych. 

Obszar oddzialywan 3.2. Wsparcie os6b niepelnosprawnych, przewlekle chorych i ich 
opiekunbw. 

1. Powiatowy program dzialan na rzecz osob niepelnosprawnych w MieScie todzi 
w latach 2007-201 3. 

2. Wspieranie zadan w zakresie rehabilitacji zawodowej i spolecznej - wsp6lpraca 
z Powiatowym Urzqdem Pracy i Miejskim OSrodkiem Pomocy Spolecznej w todzi. 

3. Wspieranie dzialah organizacji pozarzqdowych na rzecz os6b niepelnosprawnych 
w zakresie: prowadzenia rehabilitacji leczniczej i psychologicznej dla os6b 
niepelnosprawnych i ich rodzin, zajqC rozwijajqcych podtrzymujqcych umiejqtnoSC 
samodzielnego funkcjonowania os6b niepelnosprawnych, organizowanie imprez 
kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, w tym o charakterze integracyjnym. 

4. Wydawanie biuletyn6w i folderow dotyczqcych problematyki Srodowiska osob 
niepelnosprawnych. 

5. Prowadzenie telefonu zaufania dla osob niepelnosprawnych. 
6. Zapewnienie obslugi w Urzqdzie Miasta todzi os6b gluchych poprzez uslugi 

tlumaczy jqzyka migowego. 

Partnerzy w dzia!aniach: 
- Urzqd Miasta Lodzi, 
- Zaklady opieki zdrowotnej, 
- Uniwersytet Medyczny w todzi, 
- Organizacje pozarzqdowe 
- ~ r o d k i  masowego przekazu. 

Cel strategiczny 1: Poprawa potencjalu zdrowotnego lodzian. 

Cel operacyjny 4: Rozw6j wsp6lpracy na necz  zdrowia w ramach programu Zdrowe 
Miasta ~wiatowej Organizacji Zdrowia. 

Programy i dzialania zmierzajqce do osiqgniqcia celu: 
1. Wsp6lpraca miqdzysektorowa w ramach prograrnu t 6 d i  - Zdrowe Miasto: z innymi 

kom6rkami organizacyjnymi Urzedu Miasta todzi  i jednostkami organizacyjnymi 
Miasta oraz instytucjami i organizacjami zewnqtrznymi. 

2. Aktywny udzial w pracach Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich - udzial 
w konferencjach i szkoleniach, wykorzystanie krajowych ekspert6w z r6znych 



obszarow medycyny i zdrowia publicznego do przygotowania lokalnych dzialan 
w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. 

3. Wsp6lpraca w ramach Europejskiej Sieci Zdrowych Miast ~wiatowej Organizacji 
Zdrowia - prezentacja dogwiadczen Eodzi, pozyskiwanie infonnacji o dzialaniach 
w innych Zdrowych Miastach regionu europejskiego, wykorzystanie materialow 
i ,ekspert6w ~wiatowej Organizacji Zdrowia przy organizacji dzialan lokalnych. 

4. Udzial w pracach sieci tematycznych Europejskich Zdrowych Miast, w tym dot. 
zdrowego starzenia sic - wykorzystanie wiedzy miqdzynarodowych ekspert6w 
i dogwiadczen innych miast do wdraiania lokalnych dzialan w Eodzi. 

5. Wykorzystanie kontaktdw w ramach Europejskiej Sieci Zdrowych Miast ~wiatowej 
Organizacji Zdrowia do wspblnego ubiegania siq o fundusze unijne 
na przedsiewziecia w obszarze wspierania zdrowia mieszkancow. 

Partnerzy w dzialaniach: 
- Urzqd Miasta Eodzi: r6zne wydzialy i jednostki, 
- Organizacje pozarzqdowe, 
- Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, 
- Miasta zrzeszone w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich, 
- ~wiatowa Organizacja Zdrowia, Biuro Regionu Europejskiego, 
- Miasta nalezqce do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast ~wiatowej Organizacji Zdrowia, 
- Miasta skupione w sieci tematycznej dot. zdrowego starzenia sie. 

Cel strategiczny 2: Poprawa jakoSci i dostepnoici do opieki zdrowotnej dla mieszkancdw 
Eodzi. 

Cel operacyjny 5: Wzmocnienie roli miejskich podmiot6w leczniczych na rynku 
Swiadczeri zdrowotnych. 

Programy i dzialania zmierzajqce do osislgniecia celu: 
1. Wdroienie, realizacja i monitorowanie efekt6w programu przeksztalcen organizacyjno- 

prawnych miejskich podmiotow leczniczych (samodzielnych publicznych zakladow 
opieki zdrowotnej . 

2. Wspieranie organizacyjne i finansowe dzialan miejskich podmiot6w leczniczych na rzecz 
dostosowywania struktur organizacyjnych i zakresu udzielanych Swiadczen zdrowotnych 
do potrzeb mieszkancow Lodzi. 

Partnerzy w dzialaniach: 
- Urzqd Miasta Eodzi, 
- miejskie zaklady opieki zdrowotnej, 
- pracownicy miejskich zakladow opieki zdrowotnej. 



Cel strategiczny 2: Poprawa jakoici i dostepnogci do opieki zdrowotnej dla mieszkaric6w 
Lodzi. 

Cel operacyjny 6: Poprawa dostppnogci do opieki zdrowotnej dla os6b pnewlekle 
chorych oraz pacjentdw i ich rodzin zagroionych wykluczeniem spolecznym. 

Programy i dzialania zmierzajqce do osiqgniqcia celu: 
1. Wspieranie organizacji pozarzqdowych dzialajqcych na rzecz poprawy infrastruktury 

i poszerzania zakresu Swiadczen w ramach opieki paliatywnej i dlugoterminowej. 
2. Dzialania na rzecz rozwoju Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bl. Rafala 

Chylinskiego w Lodzi. 

Partnerzy w dzialaniach: 
- Urzqd Miasta todzi, 
- Organizacje pozarzqdowe dzialajq w sektorze ochrony zdrowia, 
- tddzki Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 
- Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. Bl. Rafala Chylinskiego w todzi, 
- Sluzby porzqdkowe (policja, strai miejska), 
- Wojewddzka Stacja Ratownictwa Medycznego. 

Cel strategiczny 2: Poprawa jakoici i dostepnoici do opieki zdrowotnej dla mieszkanc6w 
todzi. 

Cel operacyjny 7: Wsp6lpraca w zakresie poprawy dostepnosci do wykwalifikowanej 
kadry medycznej. 

Programy i dzialania zmierzajqce do osiqgniqcia celu: 

1. Wspdlpraca z Uniwersytetem Medycznym w todzi, Wojewddzkim Centrum Zdrowia 
Publicznego, todzkim Oddzialem Wojewddzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, 
Okrqgowq Izbq Lekarskq w todzi, Okregowq Izbq Pielqgniarek i Poloznych w todzi 
w zakresie monitorowania dostqpnoici do wykwalifikowanej kadry medycznej 
(w szczegdlnoSci lekarskiej i pielqgniarskiej), opracowywania i wdraiania programdw 
zapobiegajqcych niedoborom w zakresie niektdrych specjalnoSci medycznych. 

2. Uruchomienie programu powszechnej edukacji zdrowotnej w placdwkach leczniczych 
z wykorzystaniem magistrdw zdrowia publicznego i dietetyki. 

Partnerzy w dzialaniach: 
- Uniwersytet Medyczny w Lodzi, Wojewddzkie Centrum Zdrowia Publicznego, 

tddzki Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Okrqgowa Izba 
Lekarska w todzi, Okrqgowa Izba Pielqgniarek i Poloznych w todzi,  

- Placdwki lecznicze, absolwenci kierunkdw zdrowie publiczne i dietetyka. 



IV. Wskainiki realizacji cel6w 

Cel strategiczny 1: Poprawa potencjalu zdrowotnego lodzian 

Cel operacyjny 1: Poprawa potencjalu zdrowotnego dzieci i mlodzieiy. 

Tabela 3'1. Wsk; 

Cel operacyjny 

Cel operacyjny 1: 
Poprawa 
potencjalu 
zdrowotnego dzieci 
i mlodzie2y. 

1.1. Edukacja 
zdrowotna 
i promocja zdrowia 
wSr6d dzieci, 
mlodziety oraz ich 
rodzic6w i 
opiekun6w. 

Cel operacyjny 1: 
Poprawa 
potencjalu 
zdrowotnego dzieci 
i mlodziety. 

1.2. Profilaktyka 
negatywnych 
zachowan 
zdrowotnych wSr6d 
dzieci i mlodzieky 
(uzaletnienia i 
przemoc) oraz 
poprawa zdrowia 
psychicznego dzieci 
i mlodziety 

tniki realizacji Celu operacyjnego 1. 

Nazwa wskafnika 

1. Procent plac6wek 

1 Zdrowie 
I Wskainik okreili liczbe 

edukacyjnych 
naleacych do 
tbdzkiej Sieci Szk6i 
i Przedszkoli 
Promujqcych 

Jednostka 

3.Liczba dzieci 
i m1odziety 
uczestnicqcych 
w edukacji 
zdrowotnej 
w szkolach 
i przedszkolach 

% 

2. Liczba program6w 
z zakresu edukacji 
zdrowotnej dla dzieci 
i miodziety szkolnej 

Osoba 

WartoSC 
bazowa 

Wskainik okreSli % dzieci 
i miodziety 16dzkich szk61 
i przedszkoli uczestnicqcych 
w zajeciach edukacji zdrowotnej 
na terenie plac6wek 
finansowanych przez Miasto 

3 8% 

Program 

i mlodziety 
uczestnicqcych 
w zajeciach 
w zakresie 

WartoSb 
docelowa 

Wskainik okreSli % Mdzkich 
plac6wek edukacyjnych 
aktywnych w obszarze 
promowania zdrowia 

Osoba 

Opis wskaknika 

8 

Wskainik okreSli liczbe dzieci 
i mlodziety 16dzkich szk61 
i przedszkoli uczestnicqcych 
w zaieciach w zakresie 

program6w edukacyjnych 
o tematyce zdrowotnej 
finansowanych przez Miasto 
oferowanych uczniom 16dzkich 
szk61 i przedszkoli. 

profilaktyki palenia profiliktyki palenia tytoniu 
tytoniu finansowanych przez Miasto 

2.Liczba rodzin 1 I 1 I 
I korzystajqcych ze 
wsparcia ramach I 

1 
, 

Wzrost 
ook. 10% 
rocznie 

1 
Wskainik okreili liczbg rodzin 
objqtych pomocq w ramach 
programbw - z szacunk6w 
wynika, t e  rodzin wymagajqcych 
opieki jest ok. 10.000 ;zy;;:wy; 1 narkotykowy, 

poszczeg6lnych 
program6w 

Rodzina 



Cel strategiczny 1: Poprawa potencjalu zdrowotnego lodzian 

Cel operacyjny 2: Poprawa potencjalu zdrowotnego mieszkanchw w wieku 
produkcyjnym. 

Wskaznik okreSli zakres dzialan 
w ramach Programu profilaktyki 
ryzykownego stanu psychicmego. 

Wskainik okreSIi liczbe dzieci 
i mtodziety 16dzkich szk61 
i przedszkoli objetych roknymi 
formami profilaktyki chor6b 
ukladu k r t en ia  finansowanymi 
przez Miasto. 

Wskainik okreSli liczbe dzieci 
i mlodziety 16dzkich szk61 
i przedszkoli objetych profilaktykq 
wad postawy finansowanq przez 
Miasto. 

Wskainik okreSli liczbe dzieci 
i miodziety Mdzkich szk61 
i przedszkoli objetych profilaktykq 
pr6chnicy finansowanq przez 
Miasto. 

Wskainik okreSli liczbe dzieci 
i mlodziety, kt6re skorzystaly ze 
szczepieh finansowanych przez 
Miasto. 

Tabela 32. Wskainiki realizacii Celu o~eracvinerro 2. 

2014 - 
20 

4500 

5000 

5'000 

0 

2200 

4250 

4000 

0 

c e l o p e r a c y j n y 2  Poprawa 1 .  Liczba os6b osoba 
uczestnicz;lcych potencjalu 
w zajeciach t6dzkiej zdrowotnego 

mieszkanc6w Akademii Zdrowia. 

Liczba klas 

Osoba 

Osoba 

Osoba 

Osoba 

Cel operacyjny 1 : 
Poprawa 
potencjalu 
zdrowotnego dzieci 
i mlodzie2y. 

1.3. Profilaktyka 
chor6b najczeSciej 
wystgpujqcych 
wSr6d mieszkadc6w 
Miasta do 18 roku 
tycia. 

Cel operacyjny 

w wieku 
produkcyjnym. 

3. Liczba klas 
objetych Programie 
profilaktyki 
ryzykownego stanu 
psychicmego. 

1. Liczba dzieci 
i mlodziety 16dzkich 
szk61 objqtych 
profilaktykq chor6b 
ukladu krq2enia i 
cukrZYcy. 

2. Liczba dzieci 
i miodziety Mdzkich 
szk61 objetych 
profilaktykq wad 
postawy. 

3. Liczba dzieci 
i miodziety l6dzkich 
szk61 objetych 
profilaktykq 
pr6chnicy. 

4. Liczba dzieci i 
mlodzie2y obj~tych 
szczepieniami. 

2.1.Edukacja 
zdrowotna. 
i promocja 
zdrowia wSr6d 
doroslych 
mieszkanc6w 
todzi. 

Nazwa wskafnika 

2. Liczba corocmych 
kampanii promujqcych 
prozdrowotnej 
i proekologicne 
zachowania 

3. Liczba os6b 
uczestniczqcych w 
edukacji zdrowotnej 
w ramach program6w 
profilaktycmych. 

Kampania 

Osoba 

Jednostk 
a 

WartoSC 
docelowa 

300 

WartoSC 
bazowa 

Opis wskafnika 

Wskainik okreSli liczbe os6b 
uczestnicqcych w zajeciach 
organizowanych w ramach t6dzkiej 
Akademii Zdrowia. 

Wskainik okreSli liczbe corocmych 
kampanii promujqcych 
prozdrowotne 
i proekologiczne zachowania 
organizowanych lub wspieranych 
przez Miasto. 

Wskainik okreSli liczbe os6b 
uczestnicqcych w r62nych 
zajeciach edukacji zdrowotnej 
organizowanych zajeciach 
organizowanych przez Miasto. 



4. Liczba material6w 
z zakresu edukacji I I 
zdrowotnej 
wydawanych przez 

1 Sztuka 1 150.000 

I 

200'000 

Wskainik okreSli nakiad material6w 
z zakresu edukacji zdrowotnej 
wydawanych przez Miasto 

Wskainik okreSli liczbe os6b 
podejmujqcych w danym roku 
terapiq uzalehienia od nikotyny 
w MOPZ. 

~ 

Cel operacyjny 2: 
Poprawa 
potencjalu 
zdrowotnego 
mieszkanc6w 
w wieku 
produkcyjnym. 

2.2. Profilaktyka 
uzalefnien 
i wsparcie zdrowia 
psychicznego. 

Osoba 
Liczba 0s6b 

podejmujqcych terapip 
uzaleknienia od 
nikotyny. 

2. Liczba os6b, kt6re 
skorzystaly Z Telefonu 
Zaufania 

3. Liczba interwencji 
w OSrodku Interwencji 
Kryzysowej. 

Wskaknik okreSli liczbp o d b ,  kt6re 
skorzystaly z Telefonu Zaufania 
w danym roku 

Wskainik okreSli liczbp intenvencji 
os6b, kt6re skorzystaly z porad 
w OSrodku Interwencji Kryzysowej 
w dan m roku. 

Osoba 

1. Liczba os6b 
doroslych objetych 
profilaktykq chor6b 
ukladu krqtenia 
i cukrzycy. 

Wskainik okreSli liczbp os6b 
doroslych objetych profilaktykq 
chor6b ukfadu krqtenia i cukrzycy. 

Osoba 

1 2. Liczba kobiet 1 I Wskainik okreSli liczbp kobiet, 
kt6re skorzystaly z badania 
mammograficznego lub USG 
w danym roku kalendarzowym. 

I objetych profilaktykq I Osoba / 1700 
raka piersi: Cel operacyjny 2: 

Poprawa 
potencjalu 
zdrowotnego 
mieszkanc6w 
w wieku 
produ kcyjnym. 

3. Liczba os6b 
objptych prof laktykq 
raka jelita grubego. 

Wskainik okreSli liczbe os6b 
doroslych, kt6re skorzystaly 
z kolonoskopii. 

Osoba 

4. Liczba os6b Wskainik okreSli liczbp os6b, ktdre 
skorzystaly z konsultacji 
dermatologicznych. 

2.3. Profilaktyka 
i wczesne 
wykrywanie 
chor6b najczpSciej 
wystppujqcych 
u os6b w wieku 
produ kcyjnym. 

Wskainik okreSli liczbp os6b, kt6re 
skorzystaly z bilansu zdrowia 
dojrzalej kobiety i dojrzaiego 
mptczyzny 

skorzystaly z bilansu 
zdrowia dojrzalej 
kobiety i dojrzalego 

Osoba 

6 .  Liczba os6b 
objptych profilaktykq 
chor6b p h c  

Osoba 5000 
Wskainik okreSli liczbe os6b, kt6re 
skorzystaly z rtg phc.  

1 7. Liczba os6b I I 
20.000 

objptych szczepieniami 
ochronnymi. 

1 Osoba 1 14000 

J 

Wskainik okreSli liczbp os6b, kt6re 
skorzystaly ze szczepieli 
ochronnych proponowanych przez 
Miasto. 

Cel operacyjny 2: 
Poprawa 
potencjalu 
zdrowotnego 
mieszkanc6w w 
wieku 
produkcyjnyrn. 
2.4. Wsparcie 
rodzin w zakresie 
opieki nad 
dzietmi do lat 3. 

Stosunek liczby dzieci 
oczekujqcych na 
miejsce w miejskim 
tlobku do liczby dzieci 
przyjetych. 

Malejqca 
wart066 
wskainika 

Wskainik okreSli liczbq dzieci 
oczekujqcych na miejsce w stosunku 
do liczby dzieci przyjptych. 
Wskainik bedzie okreSlany na 3 1 
sierpnia ka2dego roku. 



Cel strategiczny 1: Poprawa potencjalu zdrowotnego lodzian 

Cel operacyjny 3: Wzrost aktywnosci i poprawa warunkdw funkcjonowania osdb 
starszych, pnewlekle chorych, niepelnosprawnych i ich opiekundw. 

Tabela 33. Wskainiki realizacji Celu operacyjnego 3. 

Cel operacyjny 3: 
Wzrost aktywnoSci 
i poprawa warunk6w 
funkcjonowania os6b 
starszych, przewlekle 
chorych, 
niepelnosprawnych 
i ich opiekun6w. 

CeI operacyjny 

3.1. Zwi~kszenie 
aktywnokci 
i poprawa zachowah 
zdrowotnych os6b 
starszych. 

Cel operacyjny 3: 
Wzrost aktywnoSci i 
poprawa warunk6w 
funkcjonowania os6b 
starszych, pnewlekle 
chorych, 
niepetnosprawnych i 
ich opiekunbw. 

Nazwa wskafnika 

1 .  Liczba os6b 

3.2. Wsparcie os6b 
niepetnosprawnych, 
przewlekle chorych 
i ich-opiekun6w. 

korzystajqcych 
z Centrum L6dzkiego 
Seniora 
i Dzielnicowych 
Centr6w AktywnoSci 

i Seniora. 

2. AktywnoSC 
Miejskiej Rady 
Senior6w. 

Jednostka 

3. AktywnoSC 
fizycma senior6w 

4. Edukacja senior6w. 

WartoSf 
bazowa 

1. Liczba organizacji 
pozarzqdowych 
dzialajqcych na rzecz 
os6b 
niepehosprawnych 
wsp6lpracujqcych 
z UMt .  
2. Liczba os6b 
niepehosprawnych 
korzystajqcych 
z dzialan 
do finansowanych 

1 
Osoba 

WartoSf 
docelowa 

Uchwala 

Opis wskafnika 

Osoba 

Wskainik okreSli liczbg os6b 
korzystajqcych w danym roku 
z oferty lub konsultacji centr6w 
seniora. 

Wskainik okreSli liczbe uchwal 
Miejskiej Rady Senior6w 
dotyczqcych dzialan Miasta na 
rzecz ludzi starszych. 
Wskainik okreSli liczbe os6b 
starszych uczestniczqcych 
w zajeciach aktywnoici 
fizycmej wspieranej przez 

I Miasto. 
I Wskainik okreSli liczbe os6b 

Osoba 600 

I l l  Wskainik opisuje liczbc 
organizacj i pozarzqdowych 

3000 

dzialajqcych na rzecz os6b 
niepehosprawnych 
korzystajqcych ze Srodk6w 
U M t .  

uczestnicqcych w edukacji 
zdrowotnej adresowanej do 
os6b starszych. 

Organizacja 

1 1  Wskainik opisuje liczbq os6b, 

30 

Osoba 12300 13000 1 kt6re skorzystaly z dzialan organizacji pozarzqdowych 
1 I I otrzymujqcych Srodki w UML. 

z UML. 

3. Materialy 
informacyjne. 

6. Informacje dla os6b 
niepehosprawnych. 

4. Telefon zaufania 
os6b 
niepelnosprawnych. 

5. Porady prawne dla 
os6b 
niepehosprawnych. 

lnformacja / 17500 1 20000 / informacji udzielonych przez 
pracownik6w Oddzialu ds. 

Sztu ka 

I 0s6b Niepehosprawnych. 

Porada 

Porada 

5500 

900 

450 

7000 

Wskainik okreSli naklad 
materia16w informacyjnych 
wydawanych przez UML 
dotyczqcych problematyki 

1200 

600 

Wskainik okreSli liczbe porad 
udzielonych w Telefonie 
Zaufania. 
Wskainik okreSli liczbq porad 
prawnych udzielonych przez 
prawnika. 
Wskainik okreSli liczbe 



Cel strategiczny 1: Poprawa potencjalu zdrowotnego lodzian 

7. Opinie 
mieszkaniowe dla 
os6b 
niepehosprawnych. 

Cel operacyjny 4: Rozwdj wsp6lpracy na necz zdrowia w ramach programu Zdrowe 
Miasta ~wiatowej Organizacji Zdrowia 

Tabela 34. Wskainiki realizacii Celu ( 

Opinia 

Cel operacyjny I Nazwa wskadnika 

Cel operacyjny 4: 
Rozw6j wsp6lpracy 
na rzecz zdrowia 
w ramach programu 
Zdrowe Miasta 
Swiatowej 
Organizacji 
Zdrowia. 

147 

1.  Liczba inicjatyw 
realizowanych pod 
szyldem programu 
L6di  - Zdrowe 
Miasto. 

200 

I przedstawicieli Lodzi 

Wskainik okreSli liczbq 
wydanych opinii 
mieszkaniowych dla os6b 
z ustalonym znacmym 
stopniem niepehosprawnoSci 
oraz dla os6b biorqcych udzial 
w konkursach o przymanie 
lokalu ze zlamanymi barierami 
architektonicznymi. 

na spotkaniach 
i konferencjach 

I organizowanych przez 
Stowarzyszenie 
Zdrowych Miast 
Polskich. 

przedstawicieli Lodzi 

I miqdzynarodowych 
I spotkaniach 
i konferencjach 
Zdrowvch Miast. 
4.Liczba projekt6w 
o tematyce 
zdrowotnej 
dofinansowanych ze 
Srodk6w 
zewngtrmych, 
w kt6rych Miasto 
L6di jest partnerem. 

Projekt 1 

Inicjatywa 5 

Wskainik opisuje aktywnoSC 
Miasta w miqdzynarodowej 
wspblpracy Zdrowych Miast. 

' Warto'' 
docelowa 

20 

Wskainik opisuje aktywnoSC 
Lodzi w Stowarzyszeniu 
Zdrowych Miast Polskich. 

Opis wskaainnika 

Wskainik opisuje liczbq 
dzialali prozdrowotnych 
organizowanych w ramach 
wsp6lpracy miqdzysektorowej 
w Lodzi. 

Wskahik opisuje liczbq 
projekt6w o tematyce 
zdrowotnej, w ktorych Miasto 
jest partnerem. 



Cel strategiczny 2: Poprawa jakoici i dostqpnoSci do opieki zdrowotnej dla 
mieszkanc6w Lodzi. 

Cel operacyjny 5: Wzmocnienie roli miejskich podmiot6w leczniczych na rynku 
Swiadczen zdrowotnych. 

Tabela 35. Wskainiki realizacji Celu operacyjnego 5. 

Cel operacyjny 5: 
Wzmocnienie roli 
miejskich podmiot6w 
leczniczych na rynku 
Swiadczeh 

Cel operacyjny 

zdrowotnych. 

1 .  Liczba 
przeksztalconych 
samodzielnych 
publicmych zaklad6w 
opieki zdrowotnej. 

Nazwa wskafnika 

2. Wart066 wsparcia 
finansowego w z1. 

Zaklad 
opieki 
zdrowotnej L 
Jednostka 

Wedlug 
uzasadnionych 
potrzeb 
wyni kaj qcych 
z bieacej 
sytuacj i 

Opis wskafnika I WartoSC 
bazowa 

Wskainik okreSli liczbe 

WartoSC 
docelowa 

przeksztalconych 
miejskich podmiot6w 
lecmiczych - 
samodzielnych 
publicmych zaklad6w 
opieki zdrowotnej - 
w inne formy 
organizacyjno-prawne 
(sp6lki miejskie, inne) 

Wskainik okreili wart066 
w z1 dotacji przekazanych 
na zadania inwestycyjne 
i wydanych Srodk6w na 
wsparcie finansowe 
przeksztalceri (np. 
poqczki, umorzenia, itd.) 

Cel strategiczny 2: Poprawa jakoSci i dostqpnoici do opieki zdrowotnej dla 
mieszkanc6w Lodzi. 

Cel operacyjny 6: Poprawa dostqpnokci do opieki zdrowotnej dla os6b pnewlekle 
chorych oraz pacjentbw i ich rodzin zagroionych wykluczeniem 
spolecznym. 

Cel operacyjny 6: 
Poprawa dostepnoSci 
do opieki zdrowotnej 
dla os6b przewlekle 
chorych oraz 
pacjent6w i ich 
rodzin zagrokonych 
wykluczeniem 
spolecznym. 

Tabela 36. Wskainiki realizacji Celu o~eracyjnego 6. 

1. WysokoSC 6rodk6w 
finansowych lub 
wart066 Srodk6w 
rzeczowych 
zaangatowanych 
w dane dzialanie. 

2. Liczba os6blrodzin wg stanu 
objqtych opiekq przez Rodziny 
MCZP w ciqgu roku. koniec 

2012 r. 

Cel operacyjny 

Do 30% 
wartoSci 
calego 
projektu 

Jednostka Nazwa wskafnika 

100% 
potrzeb 

1 Srodk6w finansowych lub 
wart066 Srodk6w rzeczowych 
zaangadowanych w dane 
dzialanie prowadzone przez 
organizacje pozarqdowq 
w ramach projektu dotycqcego 
opieki dhgoterminowej lub 

WartoSC 
bazowa 

p&iatywnij 
Wskafnik okre6li liczbe os6b 
lub rodzin bedqcych pod opiekq 
profilaktycmg terapeutyczng 
psychologicmq w MCZP 
w danvm roku. 

WartoSC 
docelowa Opis wskaf nika 

Wskainik okreili wysoko66 



Cel strategiczny 2: Poprawa jakoici i dostepnoici do opieki zdrowotnej dla 
mieszkaricdw Eodzi. 

Cel operacyjny 7: Wspdlpraca w zakresie poprawy dostepnoici do kwalifikowanej 
kadry medycznej. 

Tabela 37. Wskainiki realizacji Celu operacyjnego 7. 
I 

Cel operacyjny I Nazwa wskafnika / Jednostka 1 Wart046 WartoSC 
bazowa docelowa 

1 I .  Liczba podpisanych / I 
Cel operacyjny 7: 
Wsp6tpraca 

kwalifikowanej 
kadry medycznej. 2. "'gram 

powszechnej edukacji 

porozumieri 
Porozumie o wsp6lpracy 

z wymienionymi n i e  1 0  
w zakresie poprawy 
dostepnoSci do 

Wg potrzeb i podmiotami. 
I I 

Opis wskafnika 

Podpisane porozumienia 
o wsp6lpracy z wymienionymi 
w celu podmiotami. 

Wieloletni program 
powszechnej edukacji 
zdrowotnej opracowany 
z udzialem zainteresowanych 
oodmiot6w. 

V. Analiza ryzyka: 
Tabela 38. Analiza ryzyka dla celow strategicznych. 

el stratt 

Cel strategiczny 1 

Cel operacyjny 1 

Cel operacyjny 2 

Cel operacyjny 3 

Cel operacyjny 4 

Poprawa potencjah zdrowotnego 
lodzian 

Poprawa potencjah zdrowotnego dzieci 
i mlodziezy. 

Poprawa potencjalu zdrowotnego 
mieszkancow w wieku produkcyjnym. 

Wzrost aktywnoSci i poprawa 
warunk6w zycia os6b starszych, 
przewlekle chorych, 
niepelnosprawnych i ich opiekunow. 
Rozwoj wspolpracy na rzecz 
zdrowia w ramach programu 
Zdrowe Miasta ~wiatowej 
Organizacji Zdrowia 

LO 

finansowe, osobowe 

finansowe, osobowe 

finansowe, osobowe 

finansowe, osobowe 

.o 

finansowe, prawno- 
systemowe, polityczno- 
spoleczne 

finansowe, prawno- 
systemowe, polityczno- 
spoleczne 

I Dnqrawa jakoici i dostqpno4ci do opieki 
C - zdrowotnej dla mieszkahc6w 

Lodzi. - 

Cel operacyjny 5 

Cel operacyjny 6 

Wzmocnienie roli miejskich 
podmiotow leczniczych na rynku 
Swiadczen zdrowotnych. 
Poprawa dostepnoSci do opieki 
zdrowotnej dla os6b przewlekle 
chorych oraz pacjentow i ich rodzin 
zagroionych wykluczeniem 
spolecznym. 



Rodzaje ryzyk: 

1. Ryzyko finansowe - brak wystarczajqcych irodk6w w budzecie Miasta wynikajqcy 
m.in. z negatywnych nastqpstw kryzysu gospodarczego. 

2. Ryzyko osobowe - mala aktywnoid mieszkalic6w i brak chqci udzial-u w proponowanych 
dzialaniach. 

3. Ryzyko prawno-systemowe - nieodpowiednie prawo i system opieki zdrowotnej na 
poziomie palistwa utrudniajqcy sprawnq organizacjq systemu na poziomie lokalnym. 

4. Ryzyko polityczno-spoleczne - brak akceptacji sil politycznych i czynnik6w spolecznych 
na dokonywanie zmian. 

5. Ryzyko braku wsp6lnoty interes6w - brak wystarczajqcej motywacji do podejmowania 
wsp6lpracy. 

Cel operacyjny 7 
Wsp6lpraca w zakresie poprawy 
dostqpnoici do wykwalifikowanej 
kadry medycznej . 

finansowe, brak wsp6lnoty 
interes6w 



VI. Dzialania, programy - finansowanie 

Tabela 39. Dzialania. Drogramv - finansowanie. 

Programldziatanie I Cel operacyjny 

ich rodzic6w i opiekunow 

1.1 .Edukacja zdrowotna i promocja 
zdrowia wSr6d dzieci, mlodzieiy oraz 

I 

1.2. 1. Zapobieganie rozpoczynaniu I 1. Poprawa potencjah zdrowotnego 

1. Poprawa potencjalu zdrowotnego 
dzieci i mlodzieiy 

palenia tytoniu wSrod dzieci i mlodzieiy dzieci i mlodzieiy 

i spolecznych potrzeb dziecka, w walce . . 

z problemem uzaleinien i przemocq 

1.2. 3.Wzmocnienie zdrowia 
psychicznego dzieci i mlodzieiy 

I Wartolf programu Termin realizacji w zl w latach 

1. Poprawa potencjalu zdrowomego 
dzieci i mlodzieiy 

1.3. Profilaktyka chorob najczeiciej 
wystepujqcych wSr6d mieszkancow 
Miasta do 18 roku q c i a  

- -  ~~ ~ - - -  

Dziatanie ciqgle I 2012r. - 127.340 

1. Poprawa potencjah zdrowomego 
dzieci i mlodzieiy 

2013r. - 120.760 
20 14r. - 120.760 
201%. - 120.760 
Lata 20 16-2020 PO 120.760 zl 
rocmie 

I tqcznie 1.093.420 zl 
Dzialanie ciqgle I 2012r. - 47.850 

2013r. - 32.300 
2014r. - 32.300 
201 5r. - 32.300 
Lata 2016-2020 PO 32.300 zl 
rocmie 

I tqcznie 306.250 zt 
Dzialanie ciagle I 2012r. - 476.460 

2013r. - 451.500 
2014r. - 45 1 SO0 
20 15r. - 45 1 .SO0 
Lata 20 16-2020 PO 450.000 zl 
rocznie 

I tqcznie 4.080.960 zt 
Rozpoczqcie w 20 12 r. I 2012r. - 138.000 

Dzialanie ciqgle 

20 13r. - 34.300 
2014r. - 34.300 
2015r. - 34.300 
Lata 20 16-2020 PO 34.300 zl 
rocznie 
tqcznie 412.400 zl 
20 12r. - 342.600 

 rodl la finansowania Opis programu 

Budiet Miasta Lodzi Zalqcmik 1, pkt. 1 t 
Budzet Miasta Lodzi Zalqcmik 1, pkt. 2 I 

korzystanie 
z zezwolen na sprzedai 
napojow alkoholowych 

Budzet Miasta Lodzi Zalqcmik 1, pkt. 3 

Budiet Miasta Lodzi Zalqcmik 1, pkt. 4 



2.1 .Edukacja zdrowotna i promocja 
zdrowia doroslych mieszk~cow todzi. 

2.2.1. Zwalczanie nalogu palenia 
tytoniu 

2.2.2. Wsparcie zdrowia psychicmego 
osob doroslych 

2.2.3. Profilaktyka uzaleinienia od 
alkoholu, narkotykow i 
przeciwdzialanie przemocy 

2.3. Profilaktyka i wczesne wykrywanie 
chor6b najczqiciej wystepujqcych u 
os6b w wieku produkcyjnym 

2. Poprawa potencjalu zdrowotnego 
mieszkanc6w w wieku produkcyjnym 

2. Poprawa potencjah zdrowotnego 
mieszkanc6w w wieku produkcyjnym 

2. Poprawa potencjah zdrowotnego 
mieszkancow w wieku produkcyjnym 

2. Poprawa potencjah zdrowotnego 
mieszkanc6w w wieku produkcyjnym 

2. Poprawa potencjalu zdrowotnego 
mieszkanc6w w wieku produkcyjnym 

Dzialania ciqgle 

Dzialania ciqgle 

Dzialania ciagle 

Dzialanie cipgle 

Dzialania ciqgle 

Lata 20 16-2020 PO 233.700 zl 
rocmie 
Lqcznie 2.212.200 zl 
2012r. - 135.335 
20 13r. - 132.266 
20 14r. - 132.266 
201%. - 132.266 
Lata 20 16-2020 PO 132.266 zl 
rocmie 
Eqcznie 1.193.463 zl 
2012r. -2.150 
2013r. - 2.000 
20 14r. - 2.000 
20 1%. - 2.000 
Lata 20 16-2020 PO 2.000 zl 
rocmie 
tqcznie 18.150 zl 
20 12r. - 626.760 
20 13r. - 50 1.300 
2014r. - 501.300 
201%. - 501.300 
Lata 20 16-2020 PO 50 1.300 zl 
rocmie 
tqcznie 4.637.160 zl 
2012r. - 2.002.00 1 
2013r. - 1.868.000 
2014r. - 1.868.000 
2015r. - 1.868.000 
Lata 2016-2020 po 1.868.000 
zl rocmie 
Lqcznie 16.946.001 zl 

20 12r. - 789.97 1 
2013r. - 532.560 
2014r. - 532.560 
201%. - 532.560 
Lata 20 16-2020 PO 532.560 zl 
rocmie 
tqcznie 5.050.451 zt 

Budtet Miasta todzi 

Budtet Miasta todzi 

Budiet Miasta Lodzi 

~rodki  z optat za 
korzystanie 
z zezwoleri na 
sprzedai napojow 
alkoholowych. 

Budiet Miasta Lodzi 

Zalqcmik 1, pkt. 5 

Zalpcznik 1, pkt. 6a 

Zalqcmik 1, pkt. 7 

- 

Zalqczniki do 
uchwal Rady 
Miejskiej przyjmo- 
wanych na kolejne 
lata budietowe 
(Zalqcmik 1, pkt 6 
b,c,d) 

Zalacmik 1, pkt. 8 



2.4.1. Ws~arcie rodzin w zakresie 
opieki nad dzieCmi do lat 3 - 
Kontynuacja prowadzenia przez Miasto 
Mdz sieci gminnych ilobk6w w ramach 
Miejskiego Zespolu Zlobkow w todzi. 

3.1. Zwigkszenie aktywnoSci i poprawa 
zachowari zdrowotnych os6b starszych. 

3.2. Wsparcie osob niepehosprawnych, 
przewlekle chorych i ich-opiekunbw. 

4. Wspblpraca lokalna, krajowa 
i miqdzynarodowa w ramach programu 
Zdrowe Miasta ~wiatowej Organizacji 
Zdrowia 

5.1. Wdroienie, realizacja 
i monitorowanie efekt6w programu 
przeksztalcen organizacyjno-prawnych 
miejskich samodzielnych publicmych 
zaklad6w opieki zdrowotnej. 

Budiet Miasta todzi 

Budzet Miasta todzi 

Budiet Miasta Lodzi 

Budiet Miasta Lodzi 
~rodki  unijne 

Budiet Miasta 

2. Poprawa potencjalu zdrowotnego 
mieszkancow w wieku produkcyjnym 

3. Wzrost aktywnoici i poprawa 
warunk6w funkcjonowania os6b 
starszych, przewlekle chorych, 
niepehosprawnych i ich opiekunow. 

3. Wzrost aktywnoSci i poprawa 
warunkow funkcjonowania osob 
starszych, przewlekle chorych, 
niepehosprawnych i ich opiekun6w. 

4: Rozw6j wspolpracy na rzecz 
zdrowia w ramach programu Zdrowe 
Miasta ~wiatowej Organizacji 
Zdrowia. 

5. Wzmocnienie roli miejskich 
podmiot6w lecmiczych na rynku 
Swiadczen zdrowomych 

Zalqcmik 1, pkt. 9 

Zahcmik 1, pkt. 10 

Zalqcmik 1, pkt. 1 1 

Zalqcznik 1, pkt. 12 

Zalacmik 1, pkt. 
13a 

Dzialania ciqgle 

Dzialania ciqgle 

Dzialania ciqgle 

Dzialania ciqgle 

Do 2014 - zasadnicza 
c%SC dziald - 
pozostala do 20 16 r. 

2012r. - 27.657.053 
2013r. - 26.976.579 
2014r. - 27.246.345 
2015r. - 27.5 18.808 
2016r. - 27.793.997 
20 17r. - 28.07 1.936 
201 8r. - 28.352.655 
2019r. - 28.636.181 
2020r. - 28.922.542 
tqcznie 251.176.096 zl 
20 12r. - 60 754 
2013r. - 43.360 
2014r. - 43.360 
20 15r. - 43.360 
Lata 2016-2020 PO 43.360 zl 
rocmie 
tqcznie 407.634 zl 
2012r. - 181.900 
2013r. - 158.662 
2014r. - 158.662 
20 1%. - 158.662 
Lata 20 16-2020 PO 158.662 z1 
rocmie 
tqcznie 1.451.196 zl 
2012r. - 27.500 
2013r. - 27.500 
2014r. - 27.500 
20 15 .  - 27.500 
Lata 20 16-2020 po 27.500 zl 
rocznie 
Lqcznie 247.500 zl 

2012r. - 3.330.048 
20 13 r. - 3.000.000 - rezerwa 
na restrukturyzacje 
Lata 2014 2020 - w zaleinoici 
od stanu przeksztalcen. 
Lqcznie 6.330.048 zl 



5.2. Wspieranie organizacyjne 
i finansowe dziatan miejskich 
podrniot6w lecmiczych na rzecz 
dostosowywania struktur 
organizacyjnych i zakresu udzielanych 
Swiadczeri zdrowotnych do potrzeb 
mieszkaricow todzi. 

6.1. Wspieranie organizacj i 
pozarqdowych dzialajqcych na rzecz 
popraw inhtruktuw i poszerzania 
zakresu Swiadczen w ramach opieki 
paliatywnej i dhgoterminowej. 

6.2. Dziaiania na rzecz rozwoju 
Miejskiego Centrum Zdrowia 
Publicznego im. bl. Rafata Chylinskiego 
w todzi 

7.1 .Wsp6lpraca z w zakresie 
monitorowania dostqpnoSci 
do wykwalifikowanej kadry medycmej 

5. Wzmocnienie roli miejskich 
podmiot6w lecmiczych na rynku 
Swiadczen zdrowotnych 

6. Poprawa dostqpnoici do opieki 
zdrowotnej dla osob ~rzewlekle 
chorych oraz pacjentow i ich rodzin 
zagroionych wykluczeniem 
spdecmym 

6. Poprawa dostqpnoSci do opieki 
zdrowotnej dla osob przewlekle 
chorych oraz pacjent6w i ich rodzin 
zagrokonych wykluczeniem 
spolecmym 

7. Wspblpraca w zakresie poprawy 
dostqpnoSci do wykwalifikowanej 
kadry medycmej 

W czqici dotycqcej 
inwestycji w I11 SM - 
do 2015 r. 
Inne dziatania - 
w zaleinoici od stanu 
przeksztalcen 

Do 2014 r. 

Zasadnicza czqSC 
prograrnu - do konca 
2014 r. 
nastqpnie jako 
dzialanie ciagle 

Zadanie okresowe 
realizowane 
w zaleinoSci od 
sytuacj i 

20 12r. - 2.100.000 
2013r. - 2.000.000 
2014r. - 2.000.000 
20 15r. - 4.000.000 
Lata 2016-2020 - w zale~oSci 
od stanu przeksztalcen. 
tqcznie 10.100.000 zl 

Bqdzie wynikaC z projektow 
opracowanych przez 
organizacje pozarqdowe 

2012r. - 4.470.000 
20 13r. - 4.455.000 
2014r. - 4.455.000 
201%. - 4.455.000 
Nastqpnie w zaletnoici od 
w o w  z odptatnej 
dziatalnoici, nie wiqcej niz 
4.455.000 zl rocmie 
tqcznie 40.1 10.000 zl 

20 12r. - 0 
2013r. - 0 
20 14r. - 0 
2015r. - 0 
Lata 20 16-2020 - do 
okreilenia po uzgodnieniach 
z zainteresowanyrni 
podmiotami, nie wiqcej niz 
50.000 zl 
tqcznie 250.000 zl 

Budiet Miasta, Srodki 
otrzymane z budietu 
paristwa w ramach 
programu 
przeksztalcen spzoz 
w spoki prawa 
handlowego. 

Budiet Miasta, Srodki 
unijne 

Srodki z oplat za 
korzystanie 
z zezwolen na 
sprzedai napojow 
alkoholowych , 
budiet Miasta 

W ramach irodk6w 
unijnych lub/i budzet 
Miasta oraz budietow 
wymienionych 
instytucji 

Zatqcznik 1, pkt. 
13b 

Zatqcmik 1, pkt. 
14. 

Zatqcmik 1, pkt. 15 

Zalqcmik 1, pkt. 
16. 



7.2.Uruchomienie programu 
powszechnej edukacji zdrowotnej w 
placowkach leczniczych z 
wykorzystaniem magistrow zdrowia 
publicmego i dietetyki. 

7. Wspolpraca w zakresie poprawy 
dostqpnosci do wykwalifikowanej 
kadry medycmej 

Zadanie ciqgle Budtet Miasta, Srodki 
unijne, ime 

2012r. - 0 
2013r. - 0 
2014r. - 0  
2015. - 0 
Lata 20 16-2020 PO 50.000 zl 
rocmie 
Lqcznie 250.000 zl 

Zalqcmik 1 ,  pkt. 
17. 
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Zalgcznik 1. Opis dziatan i program6w 

1. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia wirdd dzieci, mlodzieiy oraz ich 
rodzicdw i opiekundw, realizowana bedzie poprzez: 
a: Wspieranie dzialan L6dzkiej Sieci Szk6l i Przedszkoli Promujqcych Zdrowie - 

zachecanie nowych placowek do uzyskania certyfikatu Szkoly 1 Przedszkola 
promujqcego zdrowie i pomoc w przygotowaniu placowki do realizacji programu 
(szkolenia, konsultacje, materialy edukacyjne). 

b. Prowadzenie edukacji zdrowotnej w szkolach i przedszkolach - przygotowanie 
oferty bezplatnych zajqC o tematyce zdrowotnej dla uczni6w. 

c. Organizowanie szkoleli tematycznych oraz seminari6w i konferencji 
szkoleniowych rozszerzajqcych wiedzq nauczycieli nt. zdrowia: promowania 
zdrowego stylu zycia i podstawowych problem6w zdrowotnych dzieci i mlodziezy 
(np. dziecko z alergia, cukrzyca, padaczkq). 

d. Organizowanie i wspieranie kampanii promujqcych prozdrowotne 
i proekologiczne zachowania, takie jak Sprzqtanie ~wia ta ,  WAMPIRIADA, 
Wiosenny Tydzieri Promocji Zdrowia. 

e. Wspolpraca z organizacjarni pozarzqdowymi dzialajqcymi w obszarze promocji 
zdrowia i edukacj i zdrowotnej. 

2. Profilaktyka negatywnych zachowali zdrowotnych wirdd dzieci i mlodzieiy - 
uzaleinienia i pnemoc, realizowana bqdzie poprzez: 
a. Prowadzenie warsztat6w antynikotynowych w szkolach - zapobieganie 

. podejmowaniu palenia tytoniu. 
b. Program jest adresowany do dzieci z rodzin zagrozonych problemem uzaleznien 

illub przemocq lub tych, gdzie problem ten ju i  wystqpuje. Identyfikacja takich 
rodzin nastqpowalaby przez lekarzy i pielqgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 
w miejskich podmiotach leczniczych. Opieka psychologiczna i wsparcie spoleczne 
oraz pomoc profilaktyczno-terapeutyczna bylaby prowadzona przez Miejskie 
Centrum Zdrowia Publicznego (MCZP) we wspolpracy z podstawowq opiekq 
zdrowotnq. MCZP zapewnial-aby m.in. stosowne szkolenia dla lekarzy 
i pielqgniarek poz. Lekarze poz prowadziliby wir6d takich dzieci szczeg6lny 
nadz6r zdrowotny w celu okreilenia stanu zdrowia i zapobiegania szkodom 
zdrowotnym wynikajqcym z trudnej sytuacji w rodzinie. 

3. Poprawa zdrowia psychicznego dzieci i mlodzieiy, realizowana bqdzie poprzez 
opracowanie i wdroienie Programu profilaktyki ryzykowanego stanu psychicznego 
i wdroienie go w szkolach gimnazjalnych na terenie Lodzi. 

4. Profilaktyka chordb najczeiciej wystepujqcych wirdd mieszkancdw Miasta do 18 
roku iycia, bqdzie realizowana poprzez wdraianie dziaiari profilaktycznych w celu 
minimalizowania czynnik6w ryzyka chor6b cywilizacyjnych (chor6b ukladu kr@enia, 
chor6b nowotworowych) oraz wczesnego wykrywania zmian chorobowych. 

5. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia doroslych mieszkancdw Eodzi, 
realizowana bedzie przez: 
a. Prowadzenie Lbdzkiej Akademii Zdrowia - rozszerzenie oferty zajqC, zwiekszenie 

liczby uczestnikow. 
b. Organizowanie i wspieranie karnpanii promujqcych prozdrowotne zachowania, np. 

~wiatowy Dzien Serca, Dzien bez papierosa, Miesiqc walki z rakiem. 



c. Podnoszenie SwiadomoSci zdrowotnej mieszkalic6w Lodzi w celu poprawy stylu 
zycia oraz szerszego korzystania z badan profilaktycznych oferowanych przez 
Miasto i Narodowy Fundusz Zdrowia. 

d. Opracowywanie, druk i dystrybucja materialow edukacyjnych (ulotek, broszur, 
plakatow) o tematyce zdrowotnej przeznaczonych do rozdawnictwa w zakladach 
opieki zdrowotnej. 

e. Wsp6lpraca z organizacjami pozarzqdowymi dziatajqcymi w obszarze promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej. 

6. Profilaktyka uzalehied w4r6d os6b doroslych, realizowana bedzie przez: 
a. Zachqcanie do podjecia terapii uzaleznienia od nikotyny i prowadzenie zajeC 

ulatwiajqcych rzucenie palenia. 
b. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow 

Alkoholowych. 
c. Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii. 
d. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie. 

7. Wsparcie zdrowia psychicznego os6b doroslych realizowane bedzie poprzez 
prowadzenie OSrodka Intenvencji Kryzysowej oraz Telefonu Zaufania dla os6b 
w trudnych sytuacjach zyciowych. 

Profilaktyka i wczesne wykrywanie chor6b najczehciej wystepujqcych u os6b 
w wieku produkcyjnym realizowane bedq poprzez: 
Profilaktyke i wczesne wykrywanie chor6b ukladu krqenia i cukrzycy. 
Profilaktyke i wczesne wykrywanie raka piersi. 
Profilaktyke i wczesne wykrywanie raka szyjki macicy. 
Profilaktyke i wczesne wykrywanie raka jelita grubego. 
Profilaktyke i wczesne wykrywanie nowotworow zloSliwych sk6ry. 
Profilaktyke zdrowia rodziny. 
Profilaktyke i wczesne wykrywanie chor6b pluc. 
Profilaktyke chorob zakainych, w tym szczepienia ochronne. 

9. Program wsparcia rodzin w zakresie opieki nad dzieCmi do lat 3. 

Celem gl6wnym Miasta w zakresie wsparcia rodzin w opiece nad dzieCmi do lat 3 jest 
zapewnienie miejsc w placdwkach opieki nad najmlodszymi dzieCmi w todzi  - ilobkach 
i klubach dzieciecych. JednoczeSnie wysokoSC oplat za pobyt w ztobku nie powinna stanowiC 
dla rodzicow i opiekun6w bariery uniemokliwiajqcej skorzystanie z tej forrny opieki. Dla 
realizacji tego zamierzenia Miasto bedzie nadal prowadzilo sieC gminnych ilobk6w w ramach 
Miejskiego Zespolu ~ l o b k 6 w  w todzi. Liczba miejsc w zlobkach powinna zostaC utrzymana 
na poziomie nie mniejszym niz w roku 2012, tj. 2025 miejsc, i zwiekszana odpowiednio do 
potrzeb i moiliwoSci finansowych. Finansowanie w kolejnych latach powinno zapewniC 
Srodki w wysokogci niezbednej do utrzymania obecnie prowadzonej dzialalnoSci Miejskiego 
Zespolu ~lobk6w.  



10. Zwiekszenie aktywnoici i poprawa zachowari zdrowotnych os6b starszych, 
realizowane bqdzie poprzez: 
a. Uruchomienie Centrum E6dzkiego Seniora oraz dzielnicowych Centr6w Seniora; 

wspieranie dzialan centr6w w celu rozszerzenia ich Fert6w dla starszych 
mieszkancow Lodzi. 

b. Realizacjq prograrnu ,,Aktywizacja 60+". 
c, Wspieranie dziala6 Miejskiej Rady Seniorbw. 
d. Wspieranie zajeC aktywnoici fizycznej i edukacji zdrowotnej realizowanych przez 

organizacje pozarzqdowe dla os6b starszych; prowadzenie edukacji 
irodowiskowej, np. w domach dziennego pobytu, domach kultury, klubach 
seniora. 

11. Wsparcie os6b niepehosprawnych, pnewlekle chorych i ich opiekun6w, 
realizowane bqdzie poprzez: 
a. Wspieranie rehabilitacji zawodowej i spolecznej - wsp6lpraca z Miejskim 

Oirodkiem Pomocy Spolecznej i Powiatowym Urzedem Pracy. 
b. Wspieranie dzialan organizacji pozarzqdowych na rzecz os6b niepelnosprawnych 

w zakresie: prowadzenia rehabilitacji leczniczej i psychologicznej dla osbb 
niepelnosprawnych i ich rodzin, zajeC rozwijajqcych i podtrzymujqcych 
umiejqtnoSC samodzielnego funkcjonowania os6b niepelnosprawnych, 
organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, w tym 
o charakterze integracyjnym. 

c. Wydawanie biuletyn6w i folder6w dot. problematyki osob niepelnosprawnych. 
d. Prowadzenie telefonu zaufania dla os6b niepelnosprawnych, udzielanie porad 

prawnych oraz informacji telefonicznych i w Biurze Rzecznika Os6b 
Niepelnosprawnych. 

12. Wsp6lpraca lokalna, krajowa i miedzynarodowa w ramach programu Zdrowe 
Miasta Swiatowej Organizacji Zdrowia, realizowana bqdzie poprzez: 
a. Wsp6lpracq lokalnq z r6znymi wydzialami i jednostkami organizacyjnymi Miasta 

w celu uwzglqdniania aspekt6w zdrowia w dzialaniach r6znych sektorow. 
b. Wsp6lpracq z partnerami zewnqtrznymi: plac6wkami opieki zdrowotnej, 

plac6wkami edukacyjnymi r6inych szczebli, instytucjami naukowymi, stacjami 
sanitarno-epidemiologicznymi, organizacjami pozarzqdowymi w celu koordynacji 
rozszerzania dzialan prozdrowotnych w mieicie. 

c. Aktywny udzial w pracach Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich - udzial 
w Walnych Zgromadzeniach, konferencjach, szkoleniach, prezentacja 
doiwiadczen Lodzi, pozyskiwanie dobrych praktyk z innych miast. 

d. Wsp6lpracq w ramach Europejskiej Sieci Zdrowych Miast ~wiatowej Organizacji 
Zdrowia: udzial w corocznych konferencjach, prezentacja doiwiadczen Lodzi, 
pozyskiwanie dobrych praktyk z innych miast regionu europejskiego, 
wykorzystanie doSwiadczen miqdzynarodowych ekspertdw i materialow z zakresu 
zdrowia publicznego. 

e. Udzial w pracach sieci tematycznych dzialajqcych w ramach ruchu Zdrowych 
Miast w Europie, w tym sieci Zdrowe starzenie siq. 

f. Wykorzystanie kontakt6w w ramach ruchu Zdrowych Miast do wsp6lnego 
ubiegania siq o fundusze Unii Europejskiej. 



13. Wzmocnienie roli miejskich podmiot6w leczniczych na rynku hviadczeh 
zdrowotnych. 

a. Wdrozenie, realizacia i monitorowanie efektdw programu przeksztalcen organizacyino- 
prawnych mieiskich podmiotow leczniczych (samodzielnych publicznych zakladow 
opieki zdrowotnei). 
Dzialania, ktore bqdq podejmowane w zakresie restrukturyzacji, majq na celu 
konsolidacjq i zmianq formy organizacyjno-prawnej jednostek oraz wzrost ich 
konkurencyjnoSci na rynku uslug zdrowotnych. Zmiany w zakresie funkcjonowania 
podmiotow leczniczych zachodzqce na obszarze calego kraju wskazujq, ze najwieksze 
szanse na dalsze dzialanie i rozwoj majq jednostki wieloprofilowe. Takie podmioty sq 
bowiem w stanie zaoferowaC pacjentom kompleksowq, wszechstronnq opiekq, 
poczynajqc od podstawowej opieki zdrowotnej, w polqczeniu z szerokq diagnostykq 
i Swiadczeniami specjalistycznymi. 

b. Wspieranie dzialan mieiskich podmiotow leczniczvch. 
W czeSci dotyczqcej I11 Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera i IV Szpitala 
Miejskigo im. dr. H. Jordana dzialanie polega na : 
- wsparciu finansowym poprzez udzielanie dotacji na zadania inwestycyjne zwiqzane 

z przebudowq, rozbudowq i modernizacjq I11 SM, obejmujqce m. in. budowq 
nowych blok6w operacyjnych i dostosowanie jednostki do wyrnagan techniczno- 
sanitarnych okreilonych przepisami prawa, 

- wsparciu finansowym IV SM w zakresie umozliwiajqcym polqczenie z I11 SM 
w jeden podmiot. 

Pozostale dzialania dotyczq przeksztalcanych miejskich zakladow opieki zdrowotnej 
i polegajq w glownej mierze na wyposaieniu komercjalizowanych jednostek w majqtek 
niezbqdny do prowadzenia dzialalnoSci. Przeksztalcenie w sp6lki miejskich przychodni 
do grudnia 2013 r. pozwoli ubiegaC siq przez Miasto o Srodki z budzetu panstwa na 
pokrycie niektorych koszt6w zwiqzanych z przeksztalceniem. 

14. Wspieranie organizacji pozanqdowych dzialajqcych na necz poprawy 
infrastruktury i poszenania zakresu hwiadczeu w ramach opieki paliatywnej 
i dlugoterminowej - Organizacje pozarzqdowe mogq zwracaC siq do Miasta o pomoc 
w celu realizacji wainych zadah na rzecz zdrowia publicznego. Takim zadaniem moie 
by6 rozwbj opieki paliatywnej lublil dlugoterminowej. Pomoc moze stanowit 
udostqpnienie nieruchomoSci w celu prowadzanie danego rodzaju dzialalnoici lub 
inny rodzaj wsparcia finansowego. 

15. Dzialania na necz rozwoju Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. BL 
Rafala Chylinskiego w todzi - Celem dzialania jest kontynuacja wieloletniego 
zadania wzmacniajqcego role samorzqdu w opiece nad osobami zagrozonymi 
wykluczeniem spolecznym, w tym uzaleznionymi, w powiqzaniu z systemem opieki 
zdrowotnej, zapewniajqc tym samym kompleksowoSC udzielanych Swiadczeri 
w ramach nowoczesnych wytycznych zdrowia publicznego. Narzedziem do realizacji 
dzialan jest Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego, jednostka zapewniajqca 
niezbcdnq pomoc dla osob, rodzin i dzieci w zakresie ich problemow zdrowotnych 
i spolecznych wynikajqcych m.in. z naduzywania alkoholu i innych przyczyn 
powodujqcych wykluczenie spoleczne. 

16. Wsp6lpraca z Uniwersytetem Medycznym w Lodzi, Wojew6dzkim Centrum 
Zdrowia Publicznego, t6dzkim Oddzialem Wojew6dzkim Narodowego 
Funduszu Zdrowia, Okregowq Izbq Lekarskq w todzi, Okrqgowq Izbq 



Pielegniarek i Polohych w Lodzi w zakresie monitorowania dostepno$ci 
do wykwalifikowanej kadry medycznej (wszczeg6lno$ci lekarskiej 
i pielegniarskiej), opracowywania i wdraiania program6w zapobiegajqcych 
niedoborom w zakresie niekt6rych specjalnoBci medycznych - Wobec faktu 
starzejqcej siq kadry medycznej i niedoborow w niektorych specjalnoiciach, 
konieczne jest podjqcie dzialan na rzecz zapewnienia dostqpu do specjalistow 
szczegdlnie deficytowych dziedzin medycyny. Poniewai bezpoSredni wplyw Miasta 
jest w tym zakresie niemoiliwy, celem dzialania jest uzgodnienie zakresu koniecznej 
wspblpracy podmiotami majqcymi wiqkszy wplyw na stan i strukturq kadr 
medycznych. 

17. Uruchomienie programu powszechnej edukacji zdrowotnej w plac6wkach 
leczniczych z wykorzystaniem magistr6w zdrowia publicznego i dietetyki - 
SkutecznoSC medycyny prewencyjnej zalezy w znacznyrn stopniu od SwiadomoSci 
zdrowotnej danej spolecznoSci. W zwiqku z tym niezbedna jest stala, prowadzona 
przez profesjonalist6w, edukacja zdrowotna. Jest to szczegolnie istotne wobec malej 
iloici czasu jaki moie poSwiqciC lekarz w poz na szczeg6lowq rozmowq z pacjentem. 
Role doradczq w zakresie zdrowia powinni wiec pehiC magistrzy zdrowia 
publicznego i dietetyki, stanowiqcy podstawq systemu edukacji zdrowotnej wSr6d 
os6b doroslych, korzystajqcych ze Swiadczen plac6wek leczniczych 



UZASADNIENIE 

Zesp61 do spraw opracowania projektu ,,Polityki zdrowia 2020+ dla Miasta todzi" 

powolany przez Prezydenta Miasta Lodzi zarzqdzeniem Nr 1935NIl12 

z dnia 14 marca 2012 r. z p6in. zmianq - wykonal powierzone mu zadanie i przygotowal 

projekt dokumentu. 

Projekt Polityki podlegal konsultacjom spolecznym, przeprowadzonym na podstawie 

zarzqdzenia Nr 3035NIl12 Prezydenta Miasta todzi  z dnia 2 1 wrzeSnia 20 12 r. 

Przedmiotem niniejszego projektu uchwaly jest przyj~cie ,,Polityki zdrowia 2020+ dla 

Miasta Lodzi". 


