
ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ 
 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (POZ) 
Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 – 18.00. Natomiast w godz. 
18.00 – 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta pacjenci mają zapewnione świadczenia w ramach nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej w POZ. 

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W POZ 
Opieka nocna i świąteczna realizowana jest przez lekarza i pielęgniarkę, poprzez: 

 porady lekarskie udzielane w warunkach ambulatoryjnych w kontakcie bezpośrednim z pacjentem lub telefonicznie oraz w domu 
chorego, 

 świadczenia pielęgniarskie udzielane w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta, zlecone przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, 
wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji, 

 świadczenia udzielone przez pielęgniarkę doraźnie, w związku z poradą udzieloną przez lekarza w ramach nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej w POZ. 

Świadczenia o których mowa wyżej są realizowane przez lekarzy lub pielęgniarki od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia 
następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu 
zamieszkania świadczeniobiorcy. 
 
Zakres świadczeń: 

 świadczenia lekarskie, z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia, 
 zabiegi realizowane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym, zlecane podopiecznym przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, 

wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji. 
 
W przypadku konieczności wezwania zespołu ratownictwa medycznego, odpowiednio lekarz lub pielęgniarka pozostaje w miejscu udzielania 
świadczenia do czasu przyjazdu zespołu. 
Ważne: 
Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ nie obejmują sytuacji związanych ze stanami bezpośredniego zagrożenia życia, 
w szczególności w przypadkach:  

 utraty przytomności,  
 upadków z wysokości,  
 złamań,  
 wypadków komunikacyjnych,  
 nagłych zaburzeń świadomości,  
 urazów wypadkowych,  
 nagłej duszności,  
 porażenia prądem elektrycznym,  
 porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą, 

Pacjenci od marca 2011 roku w razie pogorszenia stanu zdrowia, mają zapewnioną możliwość korzystania z pomocy w dowolnym punkcie nocnej i 
świątecznej opieki zdrowotnej. Jedynie w przypadku wizyt domowych, aby zapewnić sprawną organizację udzielania świadczeń w domu chorego, 
świadczeniodawcy przyjmują zgłoszenia zgodnie z rejonami zabezpieczenia. Informację o tym, gdzie zlokalizowane są punkty udzielania świadczeń 
w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można uzyskać w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). 
 

Na terenie powiatu kraśnickiego świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizuje: 
 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU 
ul. CHOPINA 13 

Tel. 81/ 825-13-63 
 

ul. NIEPODLEGŁOŚCI 25 
Tel. 81/ 825-48-13 

KIEDY WYDAJE NAM SIĘ, ŻE NASZE LUB CZYJEŚ ŻYCIE JEST ZAGROŻONE, NALEŻY BEZWZGLĘDNIE 

TELEFONOWAĆ POD NUMER ALARMOWY POGOTOWIA RATUNKOWEGO – 112 lub 999. 
NAGŁE ZACHOROWANIA 

W stanach nagłych
1
 świadczenia zdrowotne są udzielane bez skierowania. 

W sytuacji nagłego zachorowania, pacjent ma prawo do uzyskania pomocy medycznej w każdym zakładzie opieki zdrowotnej, który posiada z 
Funduszem umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych (porada lekarska oraz ewentualne badania diagnostyczne są bezpłatne). 
Jeżeli natomiast pacjent zdecyduje się na uzyskanie porady medycznej w zakładzie opieki zdrowotnej, nie posiadającym z Funduszem umowy o 
udzielanie świadczeń, musi liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty za udzielone świadczenia jak i ewentualne badania diagnostyczne. 

                                                           
1 Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 

z późn. zm. ) – stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim 
następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych 
medycznych czynności ratunkowych i leczenia. 


