
 
UCHWAŁA NR LVIII/1099/14 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia 27 października 2014 r. 
 
 

w sprawie wsparcia działań zmierzających do utworzenia centrum perinatologii 
w województwie podkarpackim 

 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 poz. 596 z późn. zm.)  oraz § 19 ust. 2 Statutu   
Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r.               
w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk.             
Nr 28  poz.1247 z późn. zm.); 

 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Przyjmuje się stanowisko stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Uchwała podlega przekazaniu Zarządowi Województwa Podkarpackiego, Ministrowi 
Zdrowia, Sejmowej Komisji Zdrowia oraz Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia 
i Podkarpackiemu Oddziałowi Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 



Załącznik do Uchwały NR LVIII/1099/14 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 27 października 2014 r. 

 

Stanowisko  

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
 
w sprawie wsparcia działań zmierzających do utworzenia centrum perinatologii 

w województwie podkarpackim 
 
Z przeprowadzonej diagnozy oraz najnowszych danych opublikowanych przez GUS 
wynika, że na Podkarpaciu umiera więcej noworodków niż w innych częściach kraju.  
 
Wśród dzieci, których mimo starań lekarzy nie udaje się uratować, najwięcej jest 
wcześniaków. Lekarzom z Podkarpacia udaje się jednak ratować nawet dzieci, które 
przyszły na świat w 24 tygodniu ciąży i ważą niewiele więcej niż 500 gram.  
 
To jednak bardzo trudna walka o życie, która nie zawsze kończy się sukcesem. 
Wśród noworodków, które w dniu urodzenia ważyły mniej niż kilogram, nie udaje się 
przeżyć nawet co drugiemu. Główne przyczyny przedwczesnych porodów to m.in. 
choroby matki (nadciśnienie, cukrzyca, zaburzenia krążenia, zaburzenia hormonalne, 
toksoplazmoza, zapalenia nerek, infekcje z wysoką gorączką), wady i niewydolność 
narządów rodnych, palenie papierosów, picie alkoholu, krwawienia w ciąży, 
niewydolność łożyska, przeciążenie fizyczne i psychiczne, wady płodu, ciąża mnoga. 
 
W obecnej chwili kobiety zagrożone wcześniejszym porodem nie zawsze są 
kierowane do szpitali specjalistycznych. W efekcie dzieci rodzą się na oddziałach, 
gdzie nie ma odpowiedniego zaplecza sprzętowego czy kadrowego 
 
Na Podkarpaciu brakuje centrum perinatologii, gdzie kobiety zagrożone 
przedwczesnym porodem i wcześniaki w najcięższym stanie mogłyby liczyć na 
kompleksową pomoc specjalistów z różnych dziedzin medycyny.  
 
Zakłada się stworzenie takiego centrum w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. 
Jadwigi Królowej w Rzeszowie, gdzie już działa kilka oddziałów specjalizujących się 
w leczeniu najmłodszych, m. in. chirurgia dziecięca, neurologa, pediatria, 
neonatologia.  
 
Z uwagi na powyżej przytoczone argumenty utworzenie centrum perinatologii jest 
jednym z kluczowych zadań postawionych przed ochroną zdrowia w województwie 
podkarpackim. Dlatego też niezbędne jest wsparcie i pomoc wszystkich decyzyjnych 
podmiotów w realizację tak istotnego przedsięwzięcia.  
 


