
UCHWAŁA NR  1254/2011 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 października 2011 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji programów profilaktycznych na 

rok 2011.  

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art.114 ust.1 pkt 1 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654), 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Zmienia się załącznik do uchwały Nr 317/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów profilaktycznych na rok 

2011 i nadaje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 
         Marek Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 1254/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  31 października 2011 roku 

 

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 317/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. 

zaakceptował załącznik zawierający podział środków finansowych w rozdziale 85149 § 2560 

w wysokości 2.089.900 zł na kontynuację programów profilaktycznych w 2011 roku. 

W związku z inną niż zaplanowano w załączniku do ww. uchwały zgłaszalnością  

pacjentów do udziału w „Programie psychiatrycznym terapeutyczno-rehabilitacyjnym 

połączonym z aktywizacją pacjentów” realizowanym przez Poznański Ośrodek Zdrowia 

Psychicznego w Poznaniu – zwiększone zapotrzebowanie i znacznie mniejszą zgłaszalnością 

pacjentów do „Programu” realizowanego przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Śremie 

– zmniejszone zapotrzebowanie, oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na badania 

wykonywane w ramach „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy” którego 

wykonawcą jest Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, 

wymagane jest dokonanie korekt wysokości środków finansowych przyznanych na realizację  

ww. programów. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  Załącznik  do Uchwały Nr 1254 /2011                  
                                                                                                                   Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 31 października 2011r. 
 ROZDZIAŁ 85149 § 2560 – 2.089.900 zł : 
 
1. Program  profilaktyczny w zakresie edukacji prozdrowotnej  
   dla mieszkańców województwa wielkopolskiego            90.000zł 
    
    Wykonawca: Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu  

 
2. Profilaktyka raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego                     230.000 zł 

    Wykonawca: Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu 

 
3. Profilaktyka raka gruczołu krokowego          220.000 zł 

   Wykonawca : Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu 

 
4. Profilaktyka  raka szyjki macicy-szczepienia przeciwko zakażeniom HPV             45.000 zł 

   Wykonawca: Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu  

 
5. Program zapobiegania powstawaniu poważnych powikłań klinicznych 
   i zakrzepowych u chorych z ostrym zespołem wieńcowym leczonych 
   przezskórną angioplastyką wieńcową                                20.000 zł 
    
   Wykonawca:  Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu 

 
6. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc            1.000.0000 zł 

   Wykonawca: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii   

    w Poznaniu.  

 
7. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy          140.000 zł 

    Wykonawca: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii   

     w Poznaniu.  

 
8. Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego  
    dla mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego      270.000 zł 
     
    Wykonawca: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy  
     w Wolicy.  
  
9. Program psychiatryczny terapeutyczno–rehabilitacyjny połączony  
     z aktywizacją pacjentów :     
                 

1) Wykonawca :  Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu         54.900 zł 

2) Wykonawca:  Zakład  Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Śremie                20.000 zł 


