
 

Komunikat nr 118/2017 Śląskiego OW NFZ w Katowicach  

w sprawie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Dąbrowie Górniczej 

 

 

6 października 2017 r. do Śląskiego OW NFZ wpłynęło pismo z Zagłębiowskiego Centrum Onkologii 

Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, w którym dyrektor placówki 

poinformował, że „w związku z narastającymi problemami dotyczącymi zabezpieczenia przez lekarzy 

świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej” od 6 października 2017 r. nie jest  

w stanie realizować świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Jednocześnie 

poinformował, że Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza  

w Dąbrowie Górniczej utrzymuje w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zorganizowaną 

opiekę pielęgniarską – stacjonarną i wyjazdową.   

 

W odpowiedzi na pismo, Śląski OW NFZ wezwał w trybie pilnym dyrektora Zagłębiowskiego Centrum 

Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej do podjęcia 

natychmiastowych działań, mających na celu przywrócenie realizowania świadczeń z zakresu nocnej 

i świątecznej opieki zdrowotnej przy kompleksowym zabezpieczeniu świadczeń przez personel 

lekarski i pielęgniarski, pod rygorem zerwania kontraktu i wykreślenia z tzw. sieci szpitali. 

9 października 2017 r. dyrekcja ZCO poinformowała Śląski OW NFZ, że „prowadzi intensywne 

działania mające na celu przywrócenie realizowania przedmiotowych świadczeń”. 

Szpital zakomunikował, że spełnia w pełnym zakresie wymogi dotyczące zabezpieczenia obsady 

pielęgniarskiej. Oświadczył również, że pacjenci w stanach nagłych przyjmowani są na szpitalnym 

oddziale ratunkowym. 

Dyrekcja ZCO zapewniła, że Szpital „posiada zabezpieczenie obsady lekarskiej od dnia  

15 października”. 

  

Śląski OW NFZ przyjmuje powyższe wyjaśnienia i oczekuje na wznowienie działalności nocnej  

i świątecznej opieki zdrowotnej w pełnym zakresie od wskazanego dnia. 

Przypominamy Pacjentom, że w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie obowiązuje  

tzw. rejonizacja. 

 

Informujemy, że najbliższe szpitale, w których jest dostępna ta forma opieki to: 
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Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny nr 5 

im. św. Barbary 

Pl. Medyków 1 

porada lekarska ambulatoryjna, porada 

lekarska udzielona w miejscu 

zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada 

lekarska udzielana telefonicznie, wizyta 

pielęgniarska udzielona w miejscu 

zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty 

pielęgniarskie ambulatoryjne 

32 368 22 56 



Centrum Pediatrii 

im. Jana Pawła II 
ul. Zapolskiej 3 wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne 

32 413 05 20,  

785 515 113,  

782 515 114,  

782 515 115, 

782 515 117,  

782 515 118,                               

782 515 113 

Centrum Pediatrii 

im. Jana Pawła II 
ul. Szpitalna 1 

porada lekarska ambulatoryjna, porada 

lekarska udzielona w miejscu 

zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada 

lekarska udzielana telefonicznie, wizyta 

pielęgniarska udzielona w miejscu 

zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty 

pielęgniarskie ambulatoryjne 

Sosnowiecki Szpital 

Miejski 
ul. Szpitalna 1 

porada lekarska ambulatoryjna, porada 

lekarska udzielona w miejscu 

zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada 

lekarska udzielana telefonicznie, wizyta 

pielęgniarska udzielona w miejscu 

zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty 

pielęgniarskie ambulatoryjne 
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 Powiatowy Zespół 

Zakładów Opieki 

Zdrowotnej 

ul. 

Małachowskiego 

12 

porada lekarska ambulatoryjna, porada 

lekarska udzielona w miejscu 

zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada 

lekarska udzielana telefonicznie, wizyta 

pielęgniarska udzielona w miejscu 

zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty 

pielęgniarskie ambulatoryjne 

lekarz:  

512 017 672,                                               

lekarz pediatra:  

500 057 946,                                                  

pielęgniarka:  

512 017 673,                                                                        

500 059 193 

 

Przypominamy również numery telefonów infolinii Śląskiego OW NFZ pod którymi można uzyskać 

informacje dotyczące miejsc wykonywania świadczeń medycznych (Gdzie się leczyć): 

 32 735 16 00 (w godzinach pracy Śląskiego OW NFZ); 

 801 002 903 - numer dla dzwoniących w kraju (czynny 24h na dobę, 7 dni w tygodniu); 

 +48 32 790 09 03 - numer dla dzwoniących z zagranicy i z telefonów komórkowych  

(czynny 24h na dobę, 7 dni w tygodniu). 


