
ROK 2005
Program badań dla wczesnego wykrywania raka szyjki macicy - 1200 badań cytologicznych i 
konsultacji.
Program badań dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego - etap II - wykonano 93 
kolonoskopie.
Program profilaktyki wtórnego udaru mózgu - etap II - 438 badań i konsultacji 
specjalistycznych.
Program profilaktyki chorób tarczycy u kobiet po 40 roku życia - etap II - 131 konsultacji i 
badań specjalistycznych.
Program przesiewowy dla wczesnego wykrywania raka szyjki macicy - etap podstawowy - 
pobrano materiał do badań cytologicznych u 282 kobiet.
W ramach programów profilaktycznych zbadano 2144 osoby.
Programy wymienione w punktach od 1 do 4 realizowano ze środków pochodzących z Urzędu 
Miasta Krakowa.
Program wymieniony w punkcie 5 zrealizowano ze środków pochodzących z Narodowego 
Funduszu Zdrowia.
W ramach III Krakowskich Dni Zdrowia na Rynku Krakowskim zbadano 581 osób (badania 
poziomu glukozy - 263, pomiar ciśnienia tętniczego - 232 osoby, EKG - 86 osób).

ROK 2006
Program - wykrywania chorób tarczycy u kobiet po 40 roku życia
2006 - przebadano 151 pacjentek , w tym 112 ze zmianami.
Program zapobiegania wtórnego udaru mózgu -
2006 - przebadano 189 pacjentów.
Program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy 
2006 - przebadano 384, w tym 21 kobiet z grupą cytologii III.
Program dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
2006/2007 - przebadano 67 osób, w tym 12 osób ze zmianami - w tym jedna z ca recti.

ROK 2007
Program - wykrywania chorób tarczycy u kobiet po 40 roku życia
2007 - przebadano 42 osoby, w tym 29 ze zmianami. 
Program - wykrywania chorób tarczycy u kobiet po 18 roku życia. 
Objęto programem 30 pacjentek, w tym 10 pacjentek miało nieprawidłowe wyniki badań. 
Program autorski dla wczesnego wykrywania raka jajnika
2007 - 261 przebadano pacjentek, w tym 38 osób ze zmianami.
Program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy 
2007 - przebadano 43 pacjentki.
Program profilaktyki przedporodowej "Szkoła rodzenia"
2007 - programem objęto 58 kobiet.
Profilaktyka raka prostaty dla mężczyzn po 40 roku życia. 
W 2007 - zbadano 116 mężczyzn, w tym 28 osób z nieprawidłowym wynikiem PSA. 

ROK 2008
W roku 2008 w Dziale Promocji Zdrowia i marketingu zrealizowano 6 programów 
profilaktycznych - (tabela) finansowanych w całości przez urząd Miasta Krakowa w ramach akcji 
Zdrowy Kraków. W programie wzięło udział 726 osób.



Profilaktyki wykrywania raka jajnika (program autorski)
programem objęto 336 pacjentów.
Ocena sposobu żywienia i odżywiania kobiet w ciąży (program autorski)
programem objęto 120 pacjentów.
Program profilaktyki raka tarczycy u kobiet po 40 r.ż
programem objęto 40 pacjentów.
Program profilaktyki raka tarczycy u kobiet po 40 r.ż - uzupełniający
programem objęto 140 pacjentów.
Program profilaktyki raka jelita grubego
programem objęto 32 pacjentów.
Szkoła Rodzenia 
programem objęto 58 pacjentów.
Razem: 726 pacjentów.

ROK 2009
W roku 2009 w Dziale Promocji Zdrowia i marketingu zrealizowano 7 programów 
profilaktycznych - (tabela) finansowanych w całości przez urząd Miasta Krakowa w ramach akcji 
Zdrowy Kraków. W programie wzięło udział 857 osób.

Profilaktyki wykrywania raka jajnika (program autorski)
programem objęto 256 pacjentów.
Autorski program profilaktyki miażdżycy u kobiet i mężczyzn między 21 a 35 rokiem życia. 
Edukacja dietetyczna.
programem objęto 97 pacjentów.
Program profilaktyki raka tarczycy u kobiet po 40 r.ż
programem objęto 38 pacjentów.
Program profilaktyki raka tarczycy u kobiet po 40 r.ż - uzupełniający
programem objęto 133 pacjentów.
Program profilaktyki raka jelita grubego
programem objęto 76 pacjentów.
Szkoła Rodzenia 
programem objęto 57 pacjentów.
Autorski program profilaktyki miażdżycy u kobiet i mężczyzn między 25 a 60 rokiem życia.
Profilaktyka kardiologiczna. 
Biała sobota 26.09.2009r.
programem objęto 200 pacjentów.
Razem: 857 pacjentów.

Akcje "BIAŁE SOBOTY, NIEDZIELE"

"W dniu 27.09.2008 roku na Rynku Głównym zostały przeprowadzone badania z okazji VI 
Krakowskich Dni Zdrowia i Światowego Dnia Serca.

Badania obejmowały:
o Oznaczenie poziomu glukozy
o Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
o Badanie EKG z opisem
o Konsultacja lekarska
o Konsultacja pielęgniarska



Zbadano łącznie 158 osób.

"W dniu 26.09.2009 roku na Rynku Głównym zostały przeprowadzone badania z okazji VII 
Krakowskich Dni Zdrowia i Światowego Dnia serca.

Badania obejmowały:
o Oznaczenie poziomu glukozy
o Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
o Badanie EKG z opisem
o Konsultacja lekarska
o Konsultacja pielęgniarska

Zbadano łącznie 269 osób.

Statystyki "naszego sukcesu" lata 2004 - 2009

o Łącznie programami objęto 5201 osoby, u 1524 stwierdzono nieprawidłowe wyniki badań, 
wymagające dalszego leczenia lub kontroli.
o 220 osób odbyło edukację dietetyczną, na temat zdrowego żywienia
o Zaszczepiono 1516 dzieci
o W ramach akcji plenerowych (białe soboty, niedziele) zbadano 5202 osoby.

ŁĄCZNIE 11 919 osób objęto profilaktyką.

W programach profilaktycznych finansowanych przez Urząd Miasta Krakowa mogą brać udział 
wszyscy mieszkańcy Krakowa.

Więcej informacji o programach i akcjach prowadzonych przez Szpital można uzyskać w Dziale 
Promocji Zdrowia i Marketingu oraz pod nr tel 12 257 84 84, 12 257 84 18


