Pozna , 24 lutego 2011 r.

Gdzie szuka

pomocy medycznej w nocy i

wi ta?

Od 1 marca br. zmieniaj si zasady korzystania z nocnej i wi tecznej pomocy dora nej. Niezale!nie od miejsca
zamieszkania ka!dy pacjent wymagaj cy konsultacji lekarskiej czy piel gniarskiej w godzinach nocnych oraz
w weekendy i wi ta b dzie móg% zg%osi si do dowolnej placówki realizuj cej ten rodzaj wiadcze& w ramach
umowy z NFZ. W Wielkopolsce b d to 44 podmioty. Zosta%y one wy%onione w drodze rozstrzygni tego dzi przez
Wielkopolski Oddzia% Wojewódzki NFZ konkursu.
Do tej pory nocna i wi teczna opieka zdrowotna by a zwi zana z lekarzem rodzinnym, u którego zadeklarowany jest pacjent. To on
wskazywa mu placówk%, w której dana osoba mog a korzysta& z pomocy lekarskiej czy piel%gniarskiej w godzinach nocnych oraz
w weekendy i wi%ta. Od 1 marca br. przestaje obowi zywa& rejonizacja. Pacjent w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia b%dzie móg
korzysta& z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki, funkcjonuj cego od godz.18 do 8 dnia nast%pnego oraz ca odobowo w soboty,
niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.
Wielkopolska, tak jak pozosta e województwa, zosta a podzielona na obszary, które b%d kompleksowo obs ugiwane przez wybranego
w drodze konkursu wiadczeniodawc%. W naszym regionie wydzielono 44 tego rodzaju rejony. Ró-ni si% one wielko ci populacji.
Zazwyczaj obejmuj terytorialnie obszar powiatu, chyba -e specyfika terenu spowodowa a inny podzia . Przyk adem jest m.in. powiat
pozna ski, który ze wzgl%du na swoj wielko & zosta podzielony na mniejsze obszary.
Pieni dze na zabezpieczenie nocnej i wi tecznej opieki zdrowotnej znajduj si% w ramach finansowania Podstawowej Opieki
Zdrowotnej. Na ten cel WOW NFZ zarezerwowa w tegorocznym planie pieni dze na poziomie roku ubieg ego, czyli ponad 670
milionów z otych. Wielkopolski Oddzia Funduszu utrzyma równie- jedne z najwy-szych stawek w Polsce, tak aby zabezpieczy& jak
najlepszy dost%p do tych wiadcze .

Przypominamy, -e pacjent mo-e skorzysta& z nocnej i wi tecznej opieki zdrowotnej przede wszystkim w przypadku:
-

nag ego zachorowania
nag ego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugeruj cych bezpo rednie zagro-enie -ycia, a zastosowane rodki
domowe lub leki dost%pne bez recepty nie przynios y spodziewanej poprawy.

Skorzystanie ze wiadcze POZ w nocy i w wi%ta uzasadniaj mi%dzy innymi:
- zaostrzenie dolegliwo ci znanej choroby przewlek ej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowan duszno ci )
- infekcja dróg oddechowych z wysok gor czk , szczególnie u ma ych dzieci i ludzi w podesz ym wieku
- bóle brzucha, nieust%puj ce mimo stosowania leków rozkurczowych
- bóle g owy, nieust%puj ce mimo stosowania leków przeciwbólowych
- biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podesz ym wieku
- zatrzymanie stolca lub moczu
- nag e bóle krzy-a, kr%gos upa, stawów, ko czyn itp.
- zaburzenia psychiczne (z wyj tkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy nale-y wezwa& pogotowie ratunkowe).
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