
druk nr                                  projekt Prezydenta Miasta 
Krakowa 
 

UCHWAŁA NR 

Rady Miasta Krakowa 

z dnia 

 
w sprawie ustanowienia programu zdrowotnego „Zapewnienie mieszkańcom dostępu do 

małoinwazyjnych metod diagnostycznych i zabiegowych w leczeniu chorób układu 
pokarmowego”. 

  
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 
2, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późń. zm.), art. 54 ust. 1 pkt 2, art. 55 ust. 1 pkt 3 i ust.3 
pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j.: Dz. U. z 2007 r. 
Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr CXIX/1275/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 
października 2006 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia 
„Zdrowy Kraków 2007-2009” (z późn. zm.), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

 Ustanawia się program zdrowotny pn.: „Zapewnienie mieszkańcom dostępu do 
małoinwazyjnych metod diagnostycznych i zabiegowych w leczeniu chorób układu 
pokarmowego”, zwany dalej Programem. 
 

§ 2. 

1. Celem Programu jest w szczególności: 
1) umoŜliwienie mieszkańcom Miasta Krakowa dostępu do małoinwazyjnych metod 

diagnostycznych i zabiegowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
gastroenterologii; 

2) podniesienie jakości diagnostycznej chorób przewodu pokarmowego, wątroby, 
trzustki, pęcherzyka Ŝółciowego i dróg Ŝółciowych, w tym w szczególności 
schorzeń nienowotworowych; 

3) podniesienie skuteczności diagnostyki i leczenia powikłań pooperacyjnych. 
2. Szczegółowy opis Programu stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

§ 3. 

 Realizacja Programu, o którym mowa w § 1 Uchwały, finansowana będzie ze środków 
budŜetu Miasta poprzez udzielenie dotacji dla Kliniki Chirurgii Ogólnej i 
Gastroenterologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie SP ZOZ na zakup 
specjalistycznej aparatury diagnostycznej i zabiegowej.  

§ 4. 

 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 



§ 5. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  
        do uchwały 
        Rady Miasta Krakowa z dnia  
 

Program zdrowotny: 
 

„Zapewnienie mieszkańcom dostępu do małoinwazyjnych metod diagnostycznych i 
zabiegowych w leczeniu chorób układu pokarmowego” 

 
 
 

Działalność Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie dotyczy głównie leczenia chirurgicznego schorzeń przewodu 
pokarmowego oraz chirurgii endokrynologicznej, chirurgii wytwórczo-naprawczej dróg 
Ŝółciowych, chirurgii transplantacyjnej i chirurgii gruczołu piersiowego. W zakresie chirurgii 
laparoskopowej wykonywane są wszystkie zabiegi dotyczące jamy brzusznej (usuwanie 
pęcherzyka Ŝółciowego, zabiegi antyrefluksowe, operacje przepuklin). Średnio w ciągu roku 
w ww. Klinice udziela się 18 000 porad, hospitalizuje się 1 650 pacjentów oraz przeprowadza 
56 000 badań diagnostycznych, których odbiorcą w ok. 40% są mieszkańcy Miasta Krakowa.      
  

Leczenie chorób przewodu pokarmowego, wątroby, trzustki oraz dróg Ŝółciowych 
zajmuje waŜne miejsce we współczesnej chirurgii jamy brzusznej, zarówno w przypadku 
schorzeń nowotworowych jak i nienowotworowych. Proces terapeutyczny chorób układu 
gastrycznego wiąŜe się z koniecznością wykonywania rozległych i trudnych zabiegów 
chirurgicznych, obciąŜonych wysokim ryzykiem występowania powikłań pooperacyjnych u 
pacjentów. 

Zastosowanie metod małoinwazyjnych powoduje, Ŝe znaczna część schorzeń 
chirurgicznych moŜe być leczona z wykorzystaniem nowoczesnych ultrasonografów i 
endoskopów, stanowiących wydolne i wysoce skuteczne aparaty diagnostyczne i zabiegowe. 
Postępowanie lecznicze z uŜyciem wskazanych metod małoinwazyjnych łączy się z 
mniejszymi obciąŜeniami dla pacjenta, eliminacją wystąpienia powikłań chirurgicznych, 
moŜliwością szybkiego powrotu do codziennej aktywności zawodowej i społecznej, 
skróceniem czasu leczenia oraz obniŜeniem kosztów hospitalizacji.  

 
Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w 

Krakowie specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób układu pokarmowego, w tym 
wykonywania unikalnych zabiegów małoinwazyjnych, stanowiąc jedyny tego typu  ośrodek 
w Krakowie i całym regionie Polski południowo-wschodniej. Ponadto, dysponuje ona bazą 
lokalową oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą medyczną, specjalizującą się w diagnostyce i 
leczeniu schorzeń wskazanych powyŜej. Gwarantuje to moŜliwość instalacji dodatkowej 
aparatury diagnostycznej i zabiegowej oraz jej uŜytkowania i podjęcia pracy bezpośrednio po 
jej zainstalowaniu.  
 
 WyposaŜenie Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie w nowoczesną, specjalistyczną aparaturę endoskopową, 
ultrasonograficzna oraz rentgenowską znacznie poprawi czułość badań diagnostycznych oraz 
w konsekwencji skuteczność leczenia, przede wszystkim w zakresie schorzeń układu 
gastrycznego pacjentów konsultowanych i leczonych w Mieście Krakowie, a takŜe w całym 
makroregionie Polski południowo-wschodniej.  
 



Uzasadnienie  
 

Klinika Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wystąpiła z prośbą 
o udzielenie dotacji na zakup specjalistycznej aparatury diagnostycznej i zabiegowej, w tym 
w szczególności aparatury endoskopowej. WyposaŜenie Szpitala Uniwersyteckiego w 
Krakowie w ww. aparaturę przyczyni się do podniesienia jakości wykonywanych badań i 
zabiegów, eliminacji powikłań chirurgicznych, skrócenia procesu leczenia, obniŜenia kosztów 
hospitalizacji oraz zapewnienia mieszkańcom Miasta dostępu do nowoczesnych usług 
medycznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


