Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
W dni wolne od pracy w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent
ma prawo udać się po pomoc medyczną do dowolnego punktu, który udziela świadczeń nocnej i
świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od miejsca zamieszkania.
Pomoc jest udzielana w dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 rano oraz całodobowo w dni
wolne od pracy.
Na terenie Słupska i powiatu słupskiego świadczenia w ramach Nocnej Opieki Chorych realizowane są
w trzech punktach:
− w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku przy ul.
Hubalczyków 1, w przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na I piętrze Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku przy ul. Hubalczyków 1 (blok C), tel. 512598-174
− w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka przy ul. Mickiewicza 12 w
Ustce, tel. 59 815 42 28, 59 815 42 29
− w NZOZ w Kobylnicy przy ul. Głównej 54a, tel. 59 842-90-49
− COVID Sekretariat, tel. 059 846 06 65
Zgłoszenia w zakresie wyjazdowej opieki medycznej przyjmowane będą pod numerem telefonu 512698-174.
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
− 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.
W sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają Izby Przyjęć lub Szpitalne Oddziały
Ratunkowe. Oddziały te nie zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni
specjalistycznej.
W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w innych stanach nagłych, możemy skorzystać z
pomocy Zespołów Ratownictwa Medycznego dzwoniąc pod numer 999 lub 112.

Teleplatforma pierwszego kontaktu 800 137 200
Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod
bezpłatny numer TPK – 800 137 200 – otrzymasz niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy
lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące.
Porady udzielane są w kilku językach.
Udostępniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia platforma jest miejscem pierwszego kontaktu dla
pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, gdy poradnie
POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta. Porad medycznych udzielają profesjonalni medycy
– pielęgniarki lub położne oraz lekarze. Aby uzyskać pomoc wystarczy mieć telefon i połączyć się z
bezpłatnym numerem TPK.

