
Oświadczenie Śląskiego OW NFZ w Katowicach w związku z pojawiającymi  

się doniesieniami medialnymi nt. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 

w Częstochowie 

 

W związku z pojawiającymi się w częstochowskich mediach publikacjami nt. nocnej i świątecznej 

opieki zdrowotnej w Częstochowie, Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

wyjaśnia, co następuje. 

 

Nie sposób odnieść się do przedstawionej przez Dyrekcję Szpitala Miejskiego w Częstochowie 

metody „przeliczania kwoty na mieszkańca”, ponieważ ryczałt w ramach nocnej i świątecznej pomocy 

lekarskiej jest obliczany na innych zasadach. 

 

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ opiera się na metodologii, w której do wyliczenia ryczałtu brane były 

pod uwagę faktycznie wykonane na rzecz pacjentów w 2016 r. i sprawozdane świadczenia z zakresu 

nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące w tym okresie umowę na danym 

obszarze.  Podkreślamy, że taka sama metodologia obliczania ryczałtu została przyjęta dla wszystkich 

podmiotów w całym województwie śląskim, które obecnie będą prowadzić nocną i świąteczną pomoc. 

Różnice w wysokości ryczałtu między poszczególnymi miastami wynikają zatem z liczby faktycznie 

zrealizowanych na tych obszarach świadczeń. 

 

W mieście Częstochowa wartość świadczeń udzielonych w roku 2016 wynosi 1 230 736 zł. Powyższa 

kwota została podzielona między dwóch świadczeniodawców, tj. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

im. NMP  oraz SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony. Kwoty będące wynikiem tego podziału zostały 

podzielone przez 12 miesięcy, a następnie uzupełnione stawką bazową  w wysokości 65 000 zł. Suma 

tych dwóch stawek daje ostateczny ryczałt miesięczny, który dla obu podmiotów realizujących nocną 

i świąteczną pomoc w mieście Częstochowa wynosi 116 281 zł. 

 

Co ważne, obecnie przekazany ryczałt będzie zweryfikowany w oparciu  o realizowane 

od 1 października br. świadczenia i zmieniony po okresie 6 miesięcy. Podsumowując: jeżeli szpital 

wykona więcej porad lekarskich i pielęgniarskich na miejscu czy podczas wyjazdu, ryczałt będzie 

odpowiednio podniesiony i dostosowany do realnego wykonania. 

 

Przypominamy pacjentom, że nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest bezpłatnie i bez 

skierowania wieczorem (po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego oraz całodobowo  w dni 

ustawowo wolne od pracy. Pomoc świadczona jest w punktach nocnej opieki i nie jest związana 

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani.  

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad: w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, 

w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta. Pacjent może skorzystać z tej formy 

opieki zdrowotnej w przypadku: nagłego zachorowania; nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie 

ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, 



a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy; 

gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć 

na stan zdrowia. 

Informacja o zasadach świadczenia opieki nocnej i świątecznej powinna być umieszczona 

w widocznym miejscu wewnątrz i na zewnątrz siedziby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza 

dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane 

przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta. 

 


