Złotoryja, 10.05.2017r.
Informacja
z działalności Przychodni Rejonowej w Złotoryi w 2016r.
I.

Opieka zdrowotna w mieście

W 2016 roku podobnie jak w latach ubiegłych, pracownicy Przychodni
Rejonowej w Złotoryi udzielali świadczeń zdrowotnych w ramach umów
z Narodowym Funduszem Zdrowia w następujących zakresach:
 podstawowa opieka zdrowotna(POZ) obejmująca świadczenia
lekarzy POZ, pielęgniarek POZ, położnej POZ oraz pielęgniarek
medycyny szkolnej.
 ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia w poradni
ginekologiczno - położniczej,
 leczenie ogólnostomatologiczne w dwóch gabinetach szkolnych.
Na koniec 2016 roku ogółem zatrudnionych w Przychodni było 35 osób
na umowę o pracę i 15 osób na umowie cywilnoprawnej.
W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej usługi medyczne
świadczone były przez trzynastu lekarzy pierwszego kontaktu, dwie pielęgniarki
środowiskowo-rodzinne, jedną położną środowiskowo-rodzinną, cztery
pielęgniarki szkolne i pięć pielęgniarek zabiegowych.
Liczba zapisanych pacjentów do lekarzy pierwszego kontaktu utrzymuje
się na podobnym poziomie i na dzień 31 grudnia 2016 wynosiła 14.443 osoby,
w tym 2635 osób do 18 roku życia. W 2016 roku lekarze pierwszego kontaktu
udzielili 63 571 porad, w tym 768 wizyt domowych. W minionym roku nastąpił
wzrost o 2336 porad lekarskich w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Z porad lekarzy pierwszego kontaktu najliczniej korzystają osoby powyżej
65 roku życia. W 2016 roku udzielonych zostało osobom starszym 21 101 porad
co stanowi 33,19% ogółu udzielonych porad. Liczba udzielonych porad osobom
starszym ma tendencję rosnącą i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła
się o 866 porad.
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W punkcie pobrań badań laboratoryjnych znajdującym się w budynku
Przychodni wykonano 41 505 pobrań, tj. o 2801 pobrań więcej niż w roku
poprzednim.
W gabinetach zabiegowych Przychodni wykonano 18. 709 zabiegów
leczniczych i diagnostycznych
w tym:
 1.813 badań EKG,
 937 badań USG,
 3065 badań poziomu cukru we krwi,
 9833 iniekcji,
 3061 innych zabiegów w tym 1788 badań ciśnienia krwi.
Liczba wykonanych pomiarów i badań w porównaniu do roku poprzedniego
utrzymała się na podobnym poziomie.
Podstawowa opieka zdrowotna zapewnia wykonywanie szczepień
ochronnych.
Pielęgniarki zatrudnione w punkcie szczepień wykonały 1.746 szczepień
ochronnych w tym 631 szczepienia dla osób dorosłych.
W porównaniu do roku 2015 liczba wykonanych szczepień uległa
nieznacznemu zmniejszeniu tj. o 116 szczepień mniej. Fakt ten wynika
z mniejszej liczby zaszczepionych osób szczepionkami nieobowiązkowymi,
a zalecanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.
Lekarze w ramach podstawowej opieki zdrowotnej sprawują opiekę
profilaktyczną nad dziećmi i młodzieżą.
Ogólna liczba zapisanych dzieci i młodzieży na dzień 31.12.2016r.
wynosiła 2635 i utrzymuje się na podobnym poziomie w porównaniu do roku
poprzedniego.
W ubiegłym roku lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili
dzieciom (do lat 3) 3038 porad profilaktycznych, w tym 847 porad dzieciom do
1 roku życia.
W ramach badań profilaktycznych w 2016 roku lekarze pierwszego
kontaktu przebadali 1014 uczniów. Badania objęły dzieci 6-letnie, uczniów kl. III
szkoły podstawowej, uczniów klas I szkoły gimnazjalnej oraz uczniów 18-letnich
i kończących szkoły ponadgimnazjalne.
Ogółem do grup wymagających stałej opieki lekarskiej do 19 roku życia
zakwalifikowano 643 osoby.
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Najliczniejszą grupę chorób występujących u dzieci i młodzieży stanowią
wady wzroku i zniekształcenia kręgosłupa. W 2016 roku stwierdzono wady
wzroku u 411 osób ( 15,59%), a zniekształcenia kręgosłupa u 378 osób (14,35%)
ogółu zapisanych osób do 19 roku życia. Wśród dzieci i młodzieży obserwuje się
również wzrost otyłości i nadwagi, której występowanie wiąże się z małą
aktywnością fizyczną i nieracjonalnym odżywianiem. Otyłość stwierdzono u 181
osób co stanowi 6,9 % zapisanych dzieci do lekarzy pierwszego kontaktu.
Pod stałą opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej są również
osoby dorosłe.
Na ogólną liczbę zapisanych 11 808 osób dorosłych czynnej opieki
lekarskiej wymaga 3 760 osób co stanowi 31,84% ogółu zapisanych dorosłych
pacjentów.
Choroby układu krążenia ( 1781 osób) są na pierwszym miejscu pod
względem zachorowalności i stanowią poważne zagrożenie stanu zdrowia
pacjentów. W grupie chorób układu krążenia na nadciśnienie tętnicze choruje
1137 osób, na chorobę niedokrwienną serca 357 pacjentów. Z analizy stanu
zdrowia osób dorosłych wynika także, że na choroby układu mięśniowo kostnego choruje 809 osób, rozpoznaną i leczoną cukrzycę 367 osób, choroby
układu nerwowego i układu trawiennego 472 osoby.
Styl życia, stres, palenie tytoniu oraz nieracjonalne odżywianie to główne
czynniki chorób przewlekłych.
Uruchomiona w 2015 roku rejestracja elektroniczna spełnia oczekiwania
pacjentów w zakresie rejestracji do lekarzy pierwszego kontaktu. Konta służące
pacjentom do rejestracji elektronicznej ma założone ponad 1000 osób.
Dziennie z tej formy rejestracji korzysta ok.10 osób.
W ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są świadczenia
pielęgniarskie w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej we
wszystkich szkołach na terenie miasta Złotoryja oraz w Podstawowej Szkole
Publicznej w Jerzmanicach Zdroju.
W 2016 roku opiekę profilaktyczną nad uczniami w placówkach
nauczania i wychowania sprawowały 4 pielęgniarki.
Pielęgniarki w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej
zatrudnione są proporcjonalnie do liczby uczniów w danej szkole.
W ostatnich latach obserwuje się dalszy spadek liczby uczniów
w szkołach. Stan uczniów w placówkach nauczania i wychowania na dzień
31.12.2016r., w których sprawują opiekę pielęgniarki zatrudnione w Przychodni
wynosił 2186 osób i uległ nieznacznemu spadkowi. W porównaniu do roku
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poprzedniego liczba uczniów spadła o 87 osób. Liczba uczniów spada corocznie
proporcjonalnie do liczby urodzeń.
Pielęgniarki szkolne wykonują zadania związane z profilaktyką i promocją
zdrowia, wykonują na zlecenie lekarzy niezbędne zabiegi lecznicze oraz
w godzinach pracy udzielają pomocy doraźnej.
Comiesięczne sprawozdania z wykonania świadczeń w formie elektronicznej
podawane są do Narodowego Funduszu Zdrowia.
W minionym roku pielęgniarki szkolne wykonały 11 435 świadczeń
pielęgniarskich tj. testów przesiewowych, pomocy doraźnej, świadczeń
profilaktycznych i świadczeń leczniczych. Wykonanie świadczeń pielęgniarskich
w porównaniu do ubiegłego roku na podobnym poziomie w stosunku do liczby
uczniów objętych opieką pielęgniarską.
Przez cały rok pielęgniarki szkolne nadzorowały grupowe fluorkowanie
zębów wśród dzieci szkół podstawowych.
Na koniec 2016r. fluorkowaniem zębów objęto 904 uczniów.
Świadczenia medyczne z zakresu ginekologii i położnictwa udzielane były na
podobnych warunkach co w latach ubiegłych. Umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia zostały przedłużone do 30 czerwca 2017 roku.
Lekarz ginekolog pracował na pełnym etacie, przy czym dwa razy
w tygodniu przyjmował w godzinach popołudniowych.
W poradni jest również zatrudniona położna.
W 2016 roku w poradni wykonanych zostało 3740 porad lekarskich.
Szczególną troską lekarza ginekologa objęto 135 kobiet w ciąży, o 6 kobiet
więcej w porównaniu do roku poprzedniego. Liczba udzielonych porad
kobietom w ciąży utrzymana na podobnym poziomie. W 2016 roku
udzielono 612 porad kobietom ciężarnym.
W poradni ginekologiczno-położniczej oprócz porad lekarskich
realizowano program profilaktyczny „Profilaktyka raka szyjki macicy”,
finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Program profilaktyczny
obejmował badania kobiet w wieku 25-59 lat. Badania cytologiczne w ramach
programu profilaktycznego można wykonać co 3 lata.
Poradnia ginekologiczno-położnicza wykonała 226 badań cytologicznych.
Po przeprowadzeniu badań 11 pacjentek zostało poddanych leczeniu
i ponownemu badaniu, a 3 pacjentki zostały skierowane do dalszej diagnostyki.
Kobietom korzystającym z porad ginekologicznych w Przychodni, lekarz
w ciągu roku wykonał 1340 badań ginekologicznych USG.
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W zakresie leczenia stomatologicznego świadczenia w gabinetach
szkolnych wykonywało dwóch lekarzy dentystów. Do pomocy dentystów
zatrudniona jest jedna asystentka i jedna higienistka stomatologiczna.
Gabinety stomatologiczne funkcjonują w Szkole Podstawowej Nr 1
w Złotoryi oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi.
W 2016r. w poradniach stomatologicznych wykonano 5641 porad w tym
1905 świadczeń stomatologicznych udzielono osobom do 18 roku życia.
W porównaniu do roku poprzedniego wykonanie świadczeń
stomatologicznych na podobnym poziomie.
II.

Sytuacja finansowa Przychodni

Sytuacja finansowa Przychodni Rejonowej w Złotoryi jest stabilna.
Przychodnia nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych zarówno
wobec dostawców towarów i usług, jak i instytucji publiczno-prawnych.
W III i IV kwartale ubiegłego roku w związku z nowymi zadaniami
i kompetencjami, finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej uległo zmianie
tj. stała określona stawka roczna na jednego zapisanego pacjenta została
zwiększona.
Finansowanie świadczeń pielęgniarskich w szkołach oparte jest na stałej
stawce jednostkowej na jednego ucznia. Od września 2016 roku Narodowy
Fundusz Zdrowia zwiększył stawkę kapitacyjną również na jednego ucznia.
Od wielu lat nie zmieniło się finansowanie za jeden punkt rozliczeniowy
w gabinetach specjalistycznych oraz w stomatologii. Limit świadczeń również
utrzymuje się na tym samym poziomie.
Wynik finansowy za rok 2016 jest dodatni i wynosi 16.908.91 złotych.
Zasoby finansowe Przychodni pozwoliły na wykonanie w czerwcu 2016 roku
remontu dachu na całym budynku. Całkowity koszt remontu dachu wyniósł
73.536,50 złotych.
W sierpniu 2016 roku zakupiono cyfrowy aparat ultrasonograficzny
z trzema głowicami o wartości 114.000,00 złotych. Na aparacie wykonywane są
badania USG jamy brzusznej, ginekologiczne oraz przepływy żylne i tętnicze.
W celu sprawnej obsługi pacjentów, rozliczeń z Narodowym Funduszem
Zdrowia oraz do celów statystki medycznej zakupiono 5 komputerów za łączną
kwotę 10.884,00 złotych.
W roku 2016 wypłacono pracownikom Przychodni osiem nagród
jubileuszowych na kwotę 69.266,87 złotych.

5

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia i dyspozycją Narodowego
Funduszu Zdrowia pielęgniarkom i położnym zatrudnionym w Przychodni
dokonano dwukrotnej podwyżki wynagrodzeń. Pieniądze na ten cel zostały
uwzględnione w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Przychodnia Rejonowa osiąga przychody głównie z realizacji kontraktów
zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, stanowią one 91,4% osiąganych
przychodów. Około 8,6 % stanowią przychody z wynajmu gabinetów na
działalność medyczną, z odpłatnych badań laboratoryjnych i szczepień oraz
odsetek bankowych z tytułu lokowania środków finansowych.
W Przychodni w wynajmowanych gabinetach działają następujące
poradnie, które mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia:
 cztery gabinety stomatologiczne,
 gabinet pielęgniarek środowiskowych,
 gabinet protetyki stomatologicznej,
 Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii Uzależnień,
 gabinet kardiologiczny.
Ponadto wynajmowane są gabinety na działalność medyczną prywatną
w zakresie:
 neurologii,
 laryngologii,
 psychologii,
 badań psychologicznych kierowców i operatorów,
 protetyki słuchu,
 fizjoterapii,
 prowadzenia punktu aptecznego,
 dietetyki,
 ortopedii,
 angiologii i diabetologii,
 badania wzroku i wykonanie okularów.

III.

Prognoza funkcjonowania Przychodni na lata następne.

Głównym i zasadniczym zadaniem Przychodni jest udzielanie świadczeń
medycznych gwarantowanych i finansowanych ze środków publicznych
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
W 2016 roku zostały zawarte aneksy do umów z Narodowym Funduszem
Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na czas nieoznaczony,
6

natomiast ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w rodzaju poradni
ginekologiczno-położniczej i leczenia stomatologicznego w dwóch gabinetach
szkolnych na okres do 30 czerwca 2017 roku.
W kwietniu 2017 roku zostały ogłoszone przez Narodowy Fundusz
Zdrowia konkursy ofert na świadczenia stomatologiczne. Rozstrzygnięcie
konkursu przewidziane jest na dzień 14.06.2017r.
Na świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ze strony
Narodowego Funduszu Zdrowia zostaną podpisane stosowne aneksy do
umowy.
IV.

Zamierzeniem kierownictwa Przychodni na lata następne jest:

- utrzymanie dostępności i kompleksowości usług medycznych w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej,
- stopniowe wdrażanie dokumentacji medycznej elektronicznej i rozwój
usług elektronicznych dla sprawnej obsługi pacjentów,
- ciągłe działania zmierzające do poprawy poziomu jakości udzielanych
świadczeń,
- modernizacja gabinetów lekarskich,
- remont pomieszczeń sanitarnych oraz malowanie poczekalni,
- motywowanie personelu medycznego do udział w różnych formach
dokształcania,
- wyposażenie gabinetów stomatologicznych w nowy sprzęt i aparaturę
medyczną,
- pozyskiwanie innych źródeł dochodu poza umowami z Narodowym
Funduszem Zdrowia np.: wynajem pomieszczeń, wykonywanie
odpłatnych usług medycznych nie finansowanych ze środków
publicznych.
Kierownictwo Przychodni ciągle podejmuje działania zmierzające do
utrzymania płynności finansowej, dostosowania zakładu do bieżących regulacji
prawnych oraz rozwoju zakładu i zwiększenia dostępności pacjentów do usług
specjalistycznych.
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