
Obowiązuje od dnia 2021-04-01 
 

 

W  Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Białymstoku wykonywane są 

świadczenia zdrowotne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju podstawowej 

opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz badania  nieobjęte ubezpieczeniem 

zdrowotnym. 

 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (POZ)  

 Gabinet Lekarza POZ 

godziny pracy:  

poniedziałek – piątek  w godz. 08.00 – 18.00 -  praca zmianowa , w tym wizyty i zabiegi domowe 

- telefon kontaktowy:  rejestracja pacjentów – 261 39 82 80, (85) 746 06 20, (85) 742 22 61 

   zamawianie wizyt domowych do dorosłych i dzieci – (85) 744 52 51 

   

 Gabinet Pielęgniarki POZ 

- godziny pracy: 

 poniedziałek – piątek  w godz. 08.00 – 18.00 -  praca zmianowa , w tym wizyty i zabiegi domowe 

- telefon kontaktowy: (85) 744 52 55 

 

 Gabinet szczepień 

- godziny pracy: 

Czwartek 15.00 -18.00 

- telefon kontaktowy: (85) 746 06 20; (85) 742 22 61, (85) 744 52 55 

 

 Gabinet położnej POZ 

- godziny pracy:  

poniedziałek  13.00-16.10  

  wtorek  08.00-11.00  

  środa  08.00-11.00  

  czwartek 08.00-11.00  

  piątek  08.00-11.00  

Wizyty domowe wg potrzeb i zgłoszeń w godzinach pracy 

- telefon kontaktowy: (85) 744 52 51 

 

GABINET  ZABIEGOWY, EKG I SPIROMETRII (tylko ze skierowaniem wydanym przez lekarzy poz 

lub specjalistów zatrudnionych w WSPL SP ZOZ w Białymstoku) 

 

- godziny pracy:  

poniedziałek – piątek:  8.00 – 18.00 -  praca zmianowa 

- telefon kontaktowy: (85) 744 52 51 
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AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 

rejestracja pacjentów: 

 tel. : 261 39 82 80, (85) 746 06 20, (85) 742 22 61 

on-line: www.osoz.pl 

 

 GABINET DERMATOLOGICZNY 

- godziny pracy:    

  poniedziałek 07.30 – 11.30 

   wtorek  07.30 – 11.30 

  środa  07.30 – 18.00 

                

 GABINET ENDOKRYNOLOGICZNY 

- godziny pracy:   

poniedziałek      07.30 – 11.30 

    wtorek  15.15 – 18.35 

  środa  15.15 – 19.15 

    piątek  15.15 – 19.15 

 

 GABINET LARYNGOLOGICZNY  

- godziny pracy:    

poniedziałek  11.30 – 17.30 

  wtorek  08.00 – 13.00; 13.00-17.00 

  środa  08.30 – 13.00; 13.30-18.00 

  czwartek 08.00 – 13.00; 13.00-17.00 

  piątek  08.30 – 14.30 

 

 GABINET NEUROLOGICZNY  

- godziny pracy:    

poniedziałek  08.30 – 16.00          - 

  wtorek  08.30 – 15.30 

  środa  08.35 – 16.00 

  czwartek 08.30 – 15.30 

  piątek  09.00 – 18.00 

 

 GABINET UROLOGICZNY 

- godziny pracy:   

 poniedziałek   07.30 -11.30 

wtorek                14.00 – 18.00 

  środa  14.30 – 18.30 

piątek  14.30 – 18.30  
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 GABINET OKULISTYCZNY  

- godziny pracy:   

wtorek  08.00  - 15.30 

 środa    09.00 - 19.00 

czwartek 08.00  - 14.00 

piątek 13.30 – 19.00 

 

GABINET USG  

(tylko ze skierowaniem wydanym przez lekarzy poz lub specjalistów zatrudnionych w WSPL                        

SP ZOZ w Białymstoku) 

- godziny pracy:    

WG ZGŁOSZEŃ 

- rejestracja pacjentów – 261 39 82 80 , (85) 746 06 20, (85) 742 22 61 

 

GABINET EMG 

(tylko ze skierowaniem wydanym przez lekarzy poz lub specjalistów zatrudnionych w WSPL                        

SP ZOZ w Białymstoku) 

WG ZGŁOSZEŃ 

- rejestracja pacjentów – 261 39 82 80 , (85) 746 06 20, (85) 742 22 61 

 

PRACOWNIA  DIAGNOSTYKI  LABORATORYJNEJ 

(tylko ze skierowaniem wydanym przez lekarzy poz lub specjalistów zatrudnionych w WSPL SP 

ZOZ w Białymstoku) 

- godziny pracy:   poniedziałek – piątek   07.00 – 14.35 

 Punkt pobierania materiału do analiz:  GABINET NR 2 

- godziny pracy:  poniedziałek – piątek w godz.  07.15 – 09.15 

- telefon kontaktowy:  (85) 744  52 72 

 

BADANIA KOMERCYJNE (PŁATNE) 

1) Badania psychologiczne i lekarskie osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub 

zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub 

zarejestrowaną broń pneumatyczną. 

2) Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę 

kwalifikowanych  pracowników ochrony fizycznej.   

3)  Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję 

detektywa.   

4) Badania psychiatryczne i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających prawo                                     

do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy 

wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami                                           

o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. 

5) Badania  psychologiczne strażników gminnych (miejskich). 

6) Badania psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego. 
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Badania komercyjne wykonujemy w dniach: 

poniedziałek   08.15– 14.30 

środa   08.15 – 14.30  

po uprzedniej rejestracji telefonicznej lub osobistej  

 telefon kontaktowy:  sekretariat – (85) 747 02 73 

 


