ZASADY KORZYSTANIA Z NOCNEJ
I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to
świadczenia udzielane od poniedziałku
do piątku w godzinach od 18.00 danego dnia
do 8.00 dnia następnego oraz w soboty
i niedziele, a także inne dni ustawowo wolne
od pracy w godzinach od 8.00 danego dnia do
8.00 dnia następnego. Pomoc świadczona
jest punktach nocnej opieki i nie jest związana
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,
do którego jesteśmy zapisani. Dyżurujący
lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, a w przypadkach medycznie uzasadnionych – także w trakcie wizyt domowych, jak
również telefonicznie. Przysługują nam także
zabiegi pielęgniarskie zlecone przez lekarza
POZ oraz zabiegi wynikające z konieczności
zachowania ciągłości leczenia. Zabiegi te
mogą być wykonywane przez pielęgniarkę
w gabinecie zabiegowym lub w miejscu
zamieszkania pacjenta.
JAKICH ŚWIADCZEŃ NIE OTRZYMAMY
W
RAMACH
OPIEKI
NOCNEJ
I ŚWIĄTECZNEJ?
• wizyty kontrolnej, w związku z wcześniej
rozpoczętym leczeniem • recepty na leki stale
stosowane w schorzeniu przewlekłym, jeżeli
akurat nam się skończyły • zaświadczenia
o stanie zdrowia • skierowania do specjalisty.
Wszystkie
te
świadczenia
uzyskamy
w ramach podstawowej działalności naszej
przychodni, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 18.00.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA
W razie pytań jesteśmy do Państwa
dyspozycji

OPIEKA ZDROWOTNA
PO NOWEMU

Sekcja Obsługi Ubezpieczonych Śląskiego OW NFZ
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
Godziny urzędowania:
poniedziałek 8.00–16.00
wtorek 8.00–18.00
środa 8.00–16.00
czwartek 8.00–16.00
piątek 8.00–16.00

infolinia: 32 735 16 00
***
infolinia czynna 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu:
tel. 801 002 903 – numer dla dzwoniących w kraju
tel. +48 32 790 09 03 – numer dla dzwoniących
z zagranicy i z telefonów komórkowych
***
faks: 32 735 15 71
***
e-mail: kancelaria@nfz-katowice.pl

www.nfz-katowice.pl

NOCNA
I
ŚWIĄTECZNA
ZDROWOTNA W SIECI SZPITALI

OPIEKA

Zmiany w służbie zdrowia, jakie nastąpią
1 października 2017 r. są wynikiem przepisów
wprowadzających system podstawowego
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki
zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć szpitali.
Jakie świadczenia obejmie sieć szpitali?
● świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu
leczenia szpitalnego ● świadczenia wysokospecjalistyczne ● świadczenia z zakresu
programów
lekowych
●
świadczenia
z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) realizowane w przychodniach
przyszpitalnych ● świadczenia z zakresu
rehabilitacji leczniczej ● świadczenia
z zakresu nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej
W ramach PSZ zostanie wyodrębnionych
sześć poziomów systemu zabezpieczenia
świadczeń. Szpitale z terenu danego województwa będą kwalifikowane do jednego
z tych poziomów. Podstawą kwalifikacji będzie
realizacja świadczeń zdrowotnych w określonych profilach świadczeń (zasady kwalifikacji
zostały szczegółowo określone w ustawie
oraz w rozporządzeniu wykonawczym).
Świadczenia opieki zdrowotnej nienależące
do PSZ będą nadal kontraktowane w oparciu
o postępowania konkursowe, a świadczeniodawcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do PSZ, będą mogli brać udział
w postępowaniach konkursowych.

Zgodnie z nowymi przepisami świadczenia
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
podzielone zostały na 4 zakresy:

•

świadczenia udzielane w warunkach
ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania
lub pobytu pacjenta na obszarze zabezpieczenia do 50 tysięcy osób w zakresie
podstawowym

Aktualne listy placówek realizujących
świadczenia nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej dostępne są w Śląskim OW
NFZ oraz na stronie:

www.nfz-katowice.pl

•

świadczenia udzielane w warunkach
ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania
lub pobytu pacjenta na obszarze zabezpieczenia do 50 tysięcy osób w zakresie
uzupełnionym

•

świadczenia udzielane w warunkach
ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania
lub pobytu pacjenta na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tysięcy osób
w zakresie podstawowym

•

świadczenia udzielane w warunkach
ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania
lub pobytu pacjenta na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tysięcy osób
w zakresie uzupełniomym.

Celem wprowadzanych zmian jest
poprawa dostępności do świadczeń
opieki zdrowotnej w zakresie nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej.

PODSTAWA PRAWNA
♦ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst
jednolity - Dz.U. z 2016 r. poz. 1793
z późn. zm.)
♦ Zarządzenie nr 69/2017/DSOZ Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
10 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
♦ Zarządzenie nr 71/2017/DSM Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
11 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia
warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

