
Informacja dotycząca badań profilaktycznych 

finansowanych ze środków Powiatu Chrzanowskiego 

w latach 2003-2013 

 

 
2003 rok – 15.000 zł  

1. Program badań mammograficznych - 10.000 zł (wykonano 250 badań) – dla kobiet 

zamieszkałych na terenie Powiatu Chrzanowskiego w wieku 45 do 55 lat oraz 

dodatkowo - bez ograniczeń wiekowych - dla kobiet z grupy ryzyka zamieszkałych na 

terenie Powiatu Chrzanowskiego – ilość nieprawidłowych wyników 43.  

2. Program badań gruczołu krokowego – 5.000 zł (wykonano 250 badań) – dla 

mężczyzn  zamieszkałych na terenie Powiatu Chrzanowskiego w wieku 50 do 60 lat– 

ilość nieprawidłowych wyników 47.  

500 wykonanych badań 90 wyników nieprawidłowych.  

 

2004 rok - 20.000 zł  

1. Program badań mammograficznych - 20.000 zł (wykonano 500 badań) dla kobiet 

zamieszkałych na terenie Powiatu Chrzanowskiego w wieku 45 – 55 lat – ilość 

wyników nieprawidłowych 134.  

500 wykonanych badań 134 wyniki  nieprawidłowe.  

 

2005 rok – 34.985 zł   

1. Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka jajnika – 24.975 zł dla kobiet 

zamieszkałych na terenie Powiatu Chrzanowskiego w wieku 40 – 60 lat (wykonano 

675 badań ) – ilość  wyników nieprawidłowych 92.  

2. Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego –  

10.010 zł dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Powiatu Chrzanowskiego  

w wieku 50 – 70 lat (wykonano 372 badania) - ilość wyników nieprawidłowych 20.  

1047 wykonanych badań  wyników nieprawidłowych 112. 

 

2006 rok – 41.000 zł  

1. Program  profilaktyki  wczesnego  wykrywania raka jajnika – 23.950 zł 
(wykonano 479 badań) dla kobiet zamieszkałych na terenie Powiatu Chrzanowskiego 

w wieku 35-65 lat - ilość wyników nieprawidłowych 54. 

2. Program profilaktyki  wczesnego  wykrywania zakażenia wirusem HCV -  

13.748 zł (wykonano 491 badań), dla osób zamieszkałych na terenie Powiatu 

Chrzanowskiego powyżej 25 roku życia – ilość wyników nieprawidłowych 4.  

3. Program profilaktyki  wczesnego  wykrywania  raka gruczołu  krokowego -  

3.310 zł (wykonano 130 badań) dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Powiatu 

Chrzanowskiego w wieku 50 – 75 lat – ilość wyników nieprawidłowych 6.  

Ogółem koszt wykonania wyżej wymienionych badań wynosił 41.008 zł, z czego Powiat 

Chrzanowski finansował 41.000,00 zł.  

1.100 wykonanych badań 64 wyniki nieprawidłowe.  

 

 

 



 

 

2007 rok – 48.095 zł  

1. Program wczesnego wykrywania raka jajnika – 40.080 zł (668 badań) – dla kobiet 

zamieszkałych na terenie Powiatu Chrzanowskiego w wieku 40 – 60 lat - ilość 

wyników nieprawidłowych 95 

2. Program wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego – 7.175 zł (300 

badań) - ilość wyników nieprawidłowych 24 oraz 840,00 zł (24 badania f PSA) – 

dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Powiatu Chrzanowskiego w wieku 50 – 70 lat.  

Termin realizacji w/w programów od dnia 15 maja 2007 roku do dnia 10 grudnia 2007 roku. 

979 wykonanych badań – 119 wyniki nieprawidłowe.  

 

2008 rok – 49.980 zł  

1. Program  wczesnego wykrywania raka jajnika – 30.000 zł (1.000 badań) – dla 

kobiet zamieszkałych na terenie Powiatu Chrzanowskiego w wieku 40 – 60 lat.  

1000 badań – 40 wyników nieprawidłowych. 

2. Program wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego – 19.980 zł (740 

badań ) – dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Powiatu Chrzanowskiego w wieku 

50 – 70 lat.  

740 wykonanych badań – 55 wyników nieprawidłowych. 

Programy realizowane były od dnia 1 maja 2008 roku. 

 

2009 rok – 60.000 zł 

1. Program profilaktyki wczesnego badania wykrywania raka jajnika – 20.040 zł 

(668 badań) dla kobiet w wieku 35-50 lat, tj. urodzonych w latach 1959-1974, 

668 badań - 38 nieprawidłowych wyników (5,7 %) 

2. Program profilaktyki wczesnego wykrywania niewydolności serca i ostrych 

zespołów wieńcowych – 39.960 zł (666 badań BNP) dla mężczyzn w wieku 40 – 55 

lat tj. urodzonych w latach 1954 – 1969 

666 badań –74 nieprawidłowe wyniki (11,1 %) 

Programy realizowane były od dnia 15 kwietnia 2009 r.  

 

2010 rok – 69.985,08 zł 

1. Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka jajnika i raka piersi dla kobiet 

zamieszkałych na terenie powiatu Chrzanowskiego (I etap 56.600 zł – 1.132 badań 

wykrywania raka jajnika, II etap 100 zł – 2 badań USG, nieprawidłowe wyniki 138-

12,2%) 

2. Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego dla 

mężczyzn zamieszkałych na terenie powiatu chrzanowskiego (5.500 zł - 220 badań 

PSA, nieprawidłowe wyniki 14-6,4%) 

3. „szkoła rodzenia” dla kobiet w ciąży, zamieszkałych na terenie powiatu 

chrzanowksiego (3.800 zł - dofinansowanie 76 ciężarnych kobiet oraz 3.692 zł na 

zakup fantomów (chłopiec i dziewczynka) oraz kwotę 308 zł na zakup DVD na 

potrzeby Szkoły Rodzenia) 

Programy realizowane od dnia 15 marca 2010 r.  

 

 

 



 

 

 
2011 rok – 100.000 zł 

1. Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka jajnika i raka piersi dla kobiet 

zamieszkałych na terenie powiatu chrzanowskiego (81.070 zł – 1.474 badań, 137 

nieprawidłowych wyników) 

2. Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego dla 

mężczyzn zamieszkałych na terenie powiatu chrzanowskiego (11.700 zł – 450 badań 

PSA, 40 nieprawidłowych wyników) 

3. 7.230 zł na materiały edukacyjne dot. „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego na lata 2011-2015. 

wydrukowano 1000 sztuk broszur edukacyjnych, które są rozdystrybuowane głównie 

do szkół, placówek wychowawczych i medycznych. 

Programy były realizowane od dnia 18 kwietnia 2011 r.  

 
2012 rok – 99.992 zł 

1. Programu profilaktyki wczesnego wykrywania raka jajnika i raka piersi  
dla kobiet zamieszkałych na terenie powiatu chrzanowskiego (39.930 zł – 726 badań, 

58 nieprawidłowych wyników) 

2. Programu profilaktyki wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego  

dla mężczyzn zamieszkałych na terenie powiatu chrzanowskiego (10.062 zł 387 

badań, 33 wyniki nieprawidłowe) 

Programy były realizowane od dnia 2 kwietnia 2012 r 

3. 50.000 zł przeznaczono na utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego. 

 
 

2013 rok – 110.000 zł 

1. Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka jajnika i raka piersi dla kobiet 

zamieszkałych na terenie powiatu chrzanowskiego (69.960 zł – 1.272 badań,  

42 nieprawidłowe wyniki) 

2. Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego dla 

mężczyzn zamieszkałych na terenie powiatu chrzanowskiego (20.020 zł – 770 badań, 

51 - wyniki nieprawidłowe) 

Programy były realizowane od dnia od 06.05.2013r 

3. 20.020 zł na edukację prozdrowotną w ramach programu ochrony zdrowia 

psychicznego. Opracowano i wydrukowano 2.000 ulotek o tematyce psychiatrycznej 

oraz 50 plakatów informacyjnych. Opracowano cykl wykładów na tematy tj. 

profilaktyka zaburzeń psychicznych, zaburzenia depresyjne, zaburzenia odżywiania, 

zaburzenia lękowe, stosowanie środków psychoaktywnych, zaburzenia funkcji 

poznawczych i otępienie. Wykłady przeprowadzono w szkołach ponadpodstawowych, 

Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej na terenie 

powiatu chrzanowskiego.  
 

 

Reasumując w latach 2003 – 2013 przebadano 13.633 mieszkańców naszego 

Powiatu, wyniki nieprawidłowe stwierdzono u 1.239 osób. 
 

 

 

 

 



 

 

 

2014 rok – 110.000 zł 

1. Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka jajnika i raka piersi dla kobiet 

zamieszkałych na terenie powiatu chrzanowskiego (71.500 zł – 1.300 badań),  

2. Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego dla 

mężczyzn zamieszkałych na terenie powiatu chrzanowskiego (20.800 zł – 800 badań,) 

Programy realizowane od dnia od 17.03.2014r. 

3. 17.700 zł na edukację prozdrowotną w ramach programu ochrony zdrowia 

psychicznego. W ramach edukacji psychiatryczne przeprowadzone zostaną wykłady 

n.t: podnoszenia poziomu wiedzy dot. zdrowia psychicznego, kształtowanie 

korzystnych zachowań i stylów życia, rozwijanie umiejętności radzenia sobie  

w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu i postaw zapobiegającym ich 

powstawaniu przeciwdziałanie nietolerancji, dyskryminacji i wykluczeniu osób 

cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz zapewnienie dostępu do poradnictwa  

i pomocy w stanach kryzysu psychicznego. Spotkania z młodzieżą szkół 

gimnazjalnych i licealnych, osobami dorosłymi i w podeszłym wieku, osobami 

objętymi leczeniem psychiatrycznym wraz z rodzinami.  

Zorganizowane zostaną tzw. „białe soboty”. Mieszkańcy będą mieli możliwość 

skorzystania z bezpłatnych konsultacji lekarskich.  


