Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
Gdzie się zgłosić,
gdy nasz lekarz rodzinny nie pracuje?
… czyli od poniedziałku do piątku w godz. 18.00 -8.00

TEGO NIE
ZAŁATWIMY

oraz w święta i w weekendy
Do ambulatorium, czyli na

• gdy zachodzi obawa, że

nocną

oczekiwanie na otwarcie

i świąteczną opiekę

W ramach nocnej
i świątecznej opieki
zdrowotnej nie uzyskamy:

zdrowotną (adresy na drugiej

przychodni lekarza

stronie). Korzystamy z niej

rodzinnego może znacząco

• wizyty kontrolnej w

bezpłatnie i bez skierowania,

niekorzystnie wpłynąć na

związku z wcześniej

w przypadku:

stan zdrowia.

rozpoczętym leczeniem,

• nagłego zachorowania,

Warto wiedzieć, że w ramach

• recepty na stosowane stale

„nocnej i świątecznej”

leki w związku ze

pacjentom przysługują także

schorzeniem przewlekłym,

• nagłego pogorszenia stanu
zdrowia, gdy nie ma objawów
bezpośredniego zagrożenia
życia lub istotnego

zabiegi pielęgniarskie (np.
zastrzyki) jeśli zlecił je

• rutynowego zaświadczenia
o stanie zdrowia,
• skierowania do specjalisty.

Ważne! W przypadku nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej nie obowiązuje rejonizacja
pacjentów!

ZWOLNIENIA
LEKARSKIE

uszczerbku zdrowia, a

dyżurujący lekarz oraz

zastosowane środki domowe

zabiegi wynikające z

lub leki dostępne bez recepty

ciągłości leczenia.

nie przyniosły spodziewanej

Pielęgniarka wykona je w

Poradnia nocnej i świątecznej

poprawy,

gabinecie zabiegowym lub w

opieki lekarskiej ma

domu pacjenta.

obowiązek wydać pacjentowi
zwolnienie lekarskie, ale
tylko wtedy, gdy zaistnieje
taka potrzeba.

ADRESY AMBULATORIÓW
 Gorzów Wlkp., ul. Piłsudskiego 1B, tel. 95 725 91 08,

SZPITALNY ODDZIAŁ
RATUNKOWY

 Gubin, ul. Śląska 35, 68 359 30 18
 Kostrzyn nad Odrą, ul. Narutowicza 6, tel. 95 752 34 43;

Często zdarza się, że pacjenci zamiast

 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 3, tel. 68 383 50 38;

skorzystać z pomocy nocnej i

 Lubsko, ul. Strażacka 1, tel. 68 372 03 80

świątecznej opieki zdrowotnej, udają
się bezpośrednio do szpitala na SOR.



Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3 Maja 35, tel. 95 742 82 80 (81);

Pamiętajmy, że ten oddział został

 Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 1, tel. 68 388 21 00;

stworzony po to, by udzielać pomocy

 Skwierzyna, ul. Szpitalna 5, tel. 95 717 00 39 wew. 10

osobom znajdującym się w stanie
nagłego zagrożenia zdrowia i życia. To



Słubice, ul. Nadodrzańska 6, tel. 95 750 14 17;



Strzelce Krajeńskie, ul. Słowackiego 17, tel. 95 763 28 25



Sulęcin, Witosa 7, tel. 95 755 95 09;

tam trafiają osoby po wypadkach, z
urazami, czy z zatruciami.
Dlatego ze świadczeń SOR nie należy
korzystać w celu uzyskania:

 Sulechów, ul. Zwycięstwa 1, tel. 68 385 29 38;


Szprotawa, ul. Henrykowska 1, tel. 68 376 22 05 wew. 12;



Świebodzin, ul. Młyńska 6, tel. 68 456 40 01;

• recepty na stosowane przewlekle leki,
• porad lekarskich, konsultacji
specjalistycznych i badań
dodatkowych, poza niezbędnymi w

 Wschowa, ul. Ks. A. Kostki 33, tel. 65 540 23 10;
 Zielona Góra, ul. Chrobrego 2, tel. 68 320 20 49;


Żagań, ul. Żelazna 1A, tel. 68 477 12 02;

danym momencie,
• zwolnienia lekarskiego, wniosku do
ZUS, skierowania do sanatorium oraz
innych zaświadczeń i druków



Żary, ul. Domańskiego 2, tel. 68 470 78 68

medycznych niezwiązanych z
aktualnym zachorowaniem.

