Tryb działania
W skład Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie wchodzą:
– Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Rzeszowie;
– Zespół Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej;
– Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej;
– Zakłady Diagnostyczne;
– Zakład Opieki Długoterminowej.
Szpital Miejski im. Jana Pawła II zapewnia opiekę w:
– Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
– Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej,
– Klinicznym Oddziale Urologii i Urologii Onkologicznej,
– Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,
– Klinicznym Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych,
– Klinicznym Oddziale Ginekologiczno – Położniczym,
– Oddziale Neonatologii z Pododdziałem Izolacyjnym i Intensywną Terapią Noworodka,
– Klinicznym Oddziale Pediatryczno – Pulmonologicznym,
– Oddziale Okulistyki,
– Izbie Przyjęć: Ambulatorium Internistycznym, Ambulatorium Chirurgiczno – Urologicznym,
Ambulatorium Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Ambulatorium Pediatrycznym, Ambulatorium
Ginekologiczno – Położniczym, Ambulatorium Okulistyki, Nocnej i Świątecznej Opiece
Zdrowotnej.
Pacjent ma prawo do leczenia szpitalnego w szpitalu na podstawie skierowania lekarza,
jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne. W stanach nagłych
świadczenia udzielane są bez wymaganego skierowania. W przypadku pacjentów ubezpieczonych
oraz innych osób uprawnionych do świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, świadczenia
finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.
W skład Zespołu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wchodzą:
1. Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 mieszcząca się w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 21,
2. Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 mieszcząca się w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 6,
3. Przychodnia Specjalistyczna Nr 3 mieszcząca się w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8a,
4. Przychodnia Medycyny Pracy mieszcząca się w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8a,
5. Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Neonatologiczna, Poradnia Okulistyczna, Poradnia
Anestezjologiczna, Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej (dla pacjentów po zabiegu
endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego) mieszczące się w Szpitalu Miejskim
im. Jana Pawła II w Rzeszowie przy ul. Rycerskiej 4,
6. Zespół Rehabilitacyjny,
7. Podkarpackie Centrum Diagnozy i Leczenia Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu oraz Psychiatrii
Dzieci i Młodzieży.
Rejestracja pacjentów do poradni specjalistycznych i pracowni fizjoterapeutycznych
odbywa się na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego, drogą elektroniczną lub za
pośrednictwem osoby trzeciej. W przypadku braku możliwości przyjęcia pacjenta w dniu
zgłoszenia istnieje możliwość zapisania się na listę oczekujących na świadczenie opieki zdrowotnej.
W takim przypadku pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż
w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowana
można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie
oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z list oczekujących.
Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych udzielane

są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli w wyniku finansowanych
ze środków publicznych badań przesiewowych wykonywanych u dzieci stwierdzono występowanie
chorób wrodzonych, udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych
ze środków publicznych w zakresie leczenia tych chorób następuje bez skierowania. Skierowanie
nie jest wymagane także do świadczeń z zakresu ginekologii i położnictwa, wenerologii,
psychiatrii, onkologii, dentystycznych, dla osób chorych na gruźlicę, dla osób zakażonych wirusem
HIV, dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, działaczy
opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, dla cywilnych
niewidomych ofiar działań wojennych, dla osób zgłaszających się z powodu uzależnienia, dla osób
zgłaszających się z powodu współuzależnienia - osób spokrewnionych lub niespokrewnionych
z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujących i gospodarujących, oraz osób, których stan
psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną,
dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych
podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, dla weterana poszkodowanego, w zakresie
leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
dla osób do 18 r. ż. posiadających zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia
27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, dla osób
posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla osób posiadających
orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji.
W stanach nagłych świadczenia udzielane są bez wymaganego skierowania.
W skład Zespołu Rehabilitacyjnego wchodzą:
– Pracownia Fizjoterapii w Przychodni Specjalistycznej Nr 1;
– Pracownia Fizjoterapii w Przychodni Specjalistycznej Nr 3;
– Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci w Przychodni Specjalistycznej Nr 3,
– Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w Szpitalu Miejskim, gdzie prowadzona jest rehabilitacja
ogólnoustrojowa.
W Szpitalu Miejskim działa Zakład Wodolecznictwa i Rehabilitacji świadczący
kompleksowo usługi w zakresie hydroterapii (m.in. kąpiele solankowe), fizykoterapii
i kinezyterapii. Połączone ze sobą trzy rodzaje terapii spełniają oczekiwania osób wymagających
rehabilitacji.
W skład Podkarpackiego Centrum Diagnozy i Leczenia Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu
oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży wchodzą następujące komórki organizacyjne: Poradnia
Autyzmu Dzieci wraz z Rejestracją w Przychodni Specjalistycznej Nr 1, Poradnia Zdrowia
Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Przychodni Specjalistycznej Nr 1, Dzienny Oddział
Terapeutyczny dla Dzieci z Autyzmem wraz z Gabinetem diagnostyczno – zabiegowym
w Przychodni Specjalistycznej Nr 1.
Szczegółowe harmonogramy pracy poradni specjalistycznych i pracowni fizjoterapeutycznych
zawiera Załącznik Nr 1.
Przychodnia Medycyny Pracy świadczy usługi medyczne z zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej – badania wstępne, okresowe i kontrolne.
W skład Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej wchodzi Przychodnia POZ Nr 5
przy ul. Hoffmanowej 8a. Szczegółowe harmonogramy pracy poradni zawiera Załącznik Nr 2.

W skład Zakładów Diagnostycznych wchodzą: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład
Diagnostyki Obrazowej i Zakład Pracowni Diagnostycznych. Szczegółowe zasady funkcjonowania
ww. komórek określa Regulamin Organizacyjny SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
Zakład Opieki Długoterminowej SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 6 jest
placówką opieki długoterminowej dla chorych obłożnie i przewlekle, zwykle w wieku podeszłym,
w tym również z chorobą nowotworową, wymagających wykwalifikowanej pielęgnacji,
rehabilitacji i opieki lekarskiej. Placówka specjalizuje się w opiece poszpitalnej nad chorymi
w najcięższym stanie czynnościowym i klinicznym. W skład Zakładu wchodzą: Zakład Opiekuńczo
– Leczniczy, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie
oraz Hospicjum Stacjonarne. ZOD funkcjonuje w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem
Zdrowia.

