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Opinia  
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych 

nr 38/2014 z dnia 31 marca 2014 r. 
o projekcie programu „Kompleksowa interwencja geriatryczna 
realizowana w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ nr 1 

w Rzeszowie dla pacjentów w wieku podeszłym z ciężką 
niepełnosprawnością czynnościową” 

Po zapoznaniu się z opinią Rady Przejrzystości wydaję pozytywną opinię na temat programu 
zdrowotnego „Kompleksowa interwencja geriatryczna realizowana w Zakładzie Opiekuńczo-
Leczniczym SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie dla pacjentów w wieku podeszłym z ciężką 
niepełnosprawnością czynnościową” finansowanego przez Urząd Miasta. 

Uzasadnienie 

Program odnosi się do ważnego problemu zdrowotnego jakim jest niesprawność 
czynnościowa w starości, którą charakteryzuje dynamiczny przebieg i która wzrasta wraz z 
wiekiem. Rehabilitacja dysfunkcji ruchowej oraz zwalczanie niedożywienia wśród osób 
starszych jest głównym celem programu. Mogą w nim wziąć osoby >65 r.ż. z ciężką 
niesprawnością czynnościową, przebywający w ramach stacjonarnej opieki długoterminowej 
w ZOL SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie. Ogółem pięćdziesięciu uczestników programu otrzyma 45 
min. tygodniowo więcej indywidualnych zajęć z fizjoterapeutą (kinezyterapia oraz ćwiczenie 
pamięci i funkcji poznawczych) podczas jednego miesiąca niż wynosi kontrakt z NFZ. 
Uczestnicy otrzymają też dodatkowe, codzienne dożywianie w postaci preparatu 
Nutridrink/Diasip. Program pozytywnie ocenili dwaj eksperci. Podano planowane koszty oraz 
załączono szczegółowy i dokładny kosztorys. Projekt, który prowadzony jest drugi rok z 
rzędu, zakłada monitorowanie i ewaluację. 
 

 

 

Tryb wydania opinii 

Opinię wydano na podstawie art. 48 ust. 2a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, z uwzględnieniem raportu nr AOTM-OT-441-166/2013 
„Kompleksowa interwencja geriatryczna realizowana w zakładzie opiekuńczo - leczniczym SP ZOZ nr 1 
w Rzeszowie dla pacjentów w wieku podeszłym z ciężką niesprawnością czynnościową” realizowany 
przez Miasto Rzeszów, AOTM-OT-441-166/2013, Warszawa, marzec 2014 i aneksów: „Programy w 
zakresie poprawy opieki nad osobami starszymi – wspólne podstawy oceny”, Aneks do raportów 
szczegółowych, Warszawa, listopad 2013; „Profilaktyka i leczenie niedożywienia wśród dorosłych – 
wspólne podstawy oceny” , Aneks do raportów szczegółowych, Warszawa, listopad 2013. 
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