
 
UCHWAŁA NR XII/219/15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia 31 sierpnia 2015 r. 
 

w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego  
w Rzeszowie. 

 
 Działając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) i art. 18 pkt 20 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 
596 z późn. zm.) 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 

W Statucie Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie nadanym 

uchwalą Nr III/52/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2014 

r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznemu  

w Rzeszowie, zmienionym uchwałą Nr V/86/15 z dnia 23 lutego 2015 r. wprowadza 

się następujące zmiany: 

 

1) załącznik nr 1 do Statutu Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie 
otrzymuje brzmienie: 
 
„I. Przychodnia przy ul. Warzywnej 3 w Rzeszowie. 

1. Poradnie Specjalistyczne: 

1) poradnia alergologiczna; 
2) poradnia alergologiczna dla dzieci; 
3) poradnia audiologiczno-foniatryczna; 
4) poradnia chirurgii ogólnej; 
5) poradnia chirurgii stomatologicznej i periodontologii; 
6) poradnia chorób zakaźnych; 
7) poradnia dermatologiczna; 
8) poradnia diabetologiczna; 
9) poradnia endokrynologiczna; 
10)poradnia ginekologiczno-położnicza; 
11)poradnia gruźlicy i chorób płuc; 
12)poradnia leczenia zeza; 
13)poradnia logopedyczna; 
14)poradnia medycyny nuklearnej; 
15)poradnia medycyny pracy. 
16)poradnia neurologiczna; 



17)poradnia okulistyczna; 
18)poradnia onkologiczna; 
19)poradnia otolaryngologiczna; 
20)poradnia otolaryngologiczna dla dzieci; 
21)poradnia preluksacyjna; 
22)poradnia proktologiczna; 
23)poradnia protetyki stomatologicznej; 
24)poradnia reumatologiczna; 
25)poradnia stomatologii zachowawczej; 
26)poradnia urazowo-ortopedyczna; 
27)poradnia dietetyki medycznej; 
28)poradnia kardiologiczna. 

 

2. Podstawowa Opieka Zdrowotna: 

1) poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
2) gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej; 
3) gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej; 
4) punkt szczepień; 
5) gabinet zabiegowy; 

 

3. Wydzielone Pracownie Specjalistyczne: 

1) pracownia audiometrii; 
2) pracownia badań holterowskich; 
3) pracownia echokardiografii; 
4) pracownia elektrokardiografii; 
5) pracownia kardiotokografii; 
6) pracownia kolposkopii; 
7) pracownia perymetrii komputerowej; 
8) pracownia pleoptyczno-ortoptyczna; 
9) pracownia psychotechniczna; 
10) pracownia spirometrii; 
11) pracownia testów alergologicznych; 
12) pracownia video stroboskopii; 
13) pracownia prób wysiłkowych serca. 

 

4. Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej: 

1) pracownia alergologii; 
2) pracownia analityki ogólnej; 
3) pracownia bakteriologii; 
4) pracownia chemii klinicznej; 
5) pracownia chorób przenoszonych drogą płciową; 
6) pracownia ELSA i W-B; 
7) pracownia hematologii i koagulacji; 
8) pracownia immunochemii; 
9) pracownia mykologii; 



10)punkt pobrań materiału do badań; 
11) punkt wstępnej obróbki materiału; 
12) pracownia parazytologii. 

 

5.  Zakład Diagnostyki Obrazowej: 

1) pracownia radiodiagnostyki; 
2) pracownia densytometrii; 
3) pracownia ultrasonografii. 

 

6. Zakład Medycyny Nuklearnej: 
1) pracownia scyntygrafii; 
2) pracownia radioizotopowa; 
3) pracownia do przygotowywania radiofarmaceutyków. 

 

7. Gabinety zabiegowe poradni specjalistycznych: 
1) poradnia alergologii; 
2) poradnia chirurgii ogólnej; 
3) poradnia ginekologii; 
4) poradnia otolaryngologii; 
5) poradnia dermatologii; 
6) poradnia ortopedii; 
7) poradnia okulistyki. 

 

8. Zakład rehabilitacji leczniczej: 
1) pracownia masażu leczniczego; 
2) pracownia fizykoterapii; 
3) pracownia kinezyterapii; 

 

9. Sterylizatornia. 
10. Inspektor ochrony radiologicznej. 
11. Specjalista ds. Jakości, Promocji Zdrowia i Epidemiologii. 
12. Archiwum medyczne. 

II.  Przychodnia przy  ul. Hetmańskiej 120 w Rzeszowie. 

1. Poradnie Specjalistyczne: 

1) poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci; 
2) poradnia chirurgii onkologicznej; 
3) poradnia medycyny sportowej; 
4) poradnia nefrologiczna; 
5) poradnia ortodontyczna; 
6) poradnia psychologiczna; 
7) poradnia stomatologii zachowawczej; 



8) poradnia urologiczna; 
9) poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych. 

 
2. Wydzielone Pracownie Specjalistyczne: 

 
1) pracownia badań urodynamicznych; 
2) pracownia terapii sensorycznej; 
3) pracownia endoskopii; 
4) pracownia ultrasonografii; 
5) pracownia uroflometrii; 
6) pracownia EEG. 

 

 
3. Gabinety zabiegowe poradni specjalistycznych: 

1) poradnia chirurgii onkologicznej; 
2) poradnia chirurgii dziecięcej; 
3) poradnia urologii.” 

 

 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

      § 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 


