
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Jeśli  nie  ma  zagrożenia  życia,  ale  Ty  lub  Twoje  dziecko  źle  się  czujecie,  a
obawiasz się, że stan może się pogorszyć do następnego dnia, udaj się do punktu
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej mieszczącej się w Szpitalu Wojewódzkim
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty,
niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Świadczeniobiorcy w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy   Poradni
Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  - punkt  w  Szpitalu Wojewódzki im. dr. Ludwika
Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60; tel. 87/56 29 579

Informację  o  tym,  gdzie  sprawowana  jest  nocna  i  świąteczna  opieka  lekarska  i  pielęgniarska,
pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego
delegaturze.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

Skorzystanie ze świadczeń w nocy i w święta uzasadniają między innymi:

• zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej
z umiarkowaną dusznością); 

• infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych
dzieci i ludzi w podeszłym wieku; 

• bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych; 
• bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych; 
• biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku; 
• zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu; 
• nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.; 

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

• w warunkach ambulatoryjnych w gabinecie lekarskim, 
• telefonicznie. 



WYJAZDOWA NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA 

ASP – HALT  telefon – 500 421 244

Jeśli  nie  jesteś  w  stanie  sam  dotrzeć,  możesz  zamówić   wizytę  domową  w  sytuacji  nagłego
zachorowania  lub  nagłego  pogorszenia  stanu  zdrowia  pacjentowi  przysługują  świadczenia
medyczne realizowane przez zespół wyjazdowy realizowane przez firmę ASP - HALT   

Zasady korzystania z Wyjazdowej Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 
realizowanej przez firmę ASP -HALT.

Wyjazdowa Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna to świadczenia w zakresie wizyt domowych w
domu  pacjenta  udzielanych  od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  od  18.00  do  8.00  dnia
następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do
8.00 dnia następnego. Informację o realizacji wizyt w Wyjazdowej Nocnej i Światecznej Opiece
Zdrowotnej  pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim
NFZ lub jego delegaturze.

W  dni  ustawowo  wolne  od  pracy,  po  godzinie  18.00  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 domu
pacjenta po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 500 421 244.

Zadzwoń pod numer ASP – HALT 500 421 244 i zgłoś swój problem medyczny 

Świadczenia  Nocnej  i  Świątecznej  Opieki  Wyjazdowej  są  bezpłatne  i  udzielane  bez
skierowania.

Skorzystanie ze świadczeń opieki wyjazdowej w nocy i w święta uzasadniają między innymi:

• zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej
z umiarkowaną dusznością); 

• infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych
dzieci i ludzi w podeszłym wieku; 

• bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych; 
• bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych; 
• biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku; 
• zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu; 
• nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.; 
• Zgon pacjenta


