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Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 
870) informuję, iż Państwa petycja w sprawie przywrócenia całodobowej i świątecznej opieki 
medycznej dla mieszkańców gminy Zdzieszowice została rozpatrzona negatywnie. W sprawie 
przywrócenia nocnej i świątecznej opieki medycznej zostało podjętych szereg działań, które jednak 
nie doprowadziły do przywrócenia dyżurów na terenie Gminy Zdzieszowice. W dniu 13 lutego 
2019 roku Burmistrz Zdzieszowic wraz z Przewodniczącym Związków Zawodowych odbyli 
spotkanie z Dyrektorem ds. finansowych Opolskiego Narodowego Funduszu Zdrowia Panią 
Cyganiuk. W trakcie rozmowy Pani Dyrektor poinformowała o braku lekarzy chętnych do 
świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz o sposobie finansowania tego 
zadania. Po spotkaniu w NFZ w Opolu przeprowadzono szereg rozmów z podmiotami medycznymi 
z terenu naszej gminy o ewentualnym świadczeniu nocnej i świątecznej opieki medycznej. Żaden z 
podmiotów medycznych działających na terenie naszej gminy nie jest zainteresowany tym 
świadczeniem argumentując to przede wszystkim brakiem personelu medycznego ( lekarzy i 
pielęgniarek). Rozważano również zabezpieczenie dla mieszkańców naszej gminy wykonywanie 
iniekcji w soboty i niedziele przez Caritas. Niestety ta opcja nie mogła być brana pod uwagę ze 
względu na to, że większość zastrzyków musi być wykonywana w obecności lekarza, który ma na 
wyposażeniu zestaw przeciwwstrząsowy. Kolejna opcja rozwiązania problemu to dowóz 
mieszkańców do szpitala w Krapkowicach gdzie świadczona jest opieka nocna i świąteczna. Ta 
opcja również odpadła jako, że zadaniem własnym gminy jest tylko dowóz uczniów do szkó ł.
Do tej pory całodobową opiekę medyczną świadczyły przychodnie oraz ośrodki, które miały 
podpisane kontrakty ( również pod-kontrakty jak Przychodnia Cieślewicz-Romanowicz ) z 
Narodowym Funduszem Zdrowia.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego 
oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego 
pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i 
świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację. Świadczenia udzielane są w razie:
- nagłego zachorowania;
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- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie 
życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe łub leki dostępne bez recepty 
nie przyniosły poprawy;
- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni podstawowej opieki zdrowotnej 
może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Od 1 października 2017r. dostęp do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zapewnia system 
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwany siecią szpitali. W 
związku z tym, na mocy umów zawieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 
23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 357) wprowadzającej system podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej -  tzw. „sieć szpitali”, realizatorem nocnej i 
świątecznej opieki zdrowotnej będą szpitale: powiatowe, ponadpowiatowe, wojewódzkie i 
ogólnopolskie. Dla świadczeniobiorców na terenie powiatu krapkowickiego jest to Krapkowickie 
Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Punkt nocnej i świątecznej opieki 
lekarskiej i pielęgniarskiej działa w Szpitalu w Krapkowicach na os. XXX Lecia 21. Nocna i 
świąteczna opieka zdrowotna jest realizowana w formie stacjonarnej oraz wyjazdowej. Zespół 
wyjazdowy jest realizowany przez transport szpitalny.
Resort zdrowia zakłada, aby na każde 50 tysięcy mieszkańców przypadał jeden zespół 
pielegniarsko-lekarski.
Zespół w Zdzieszowicach był dodatkowym zespołem, niewymaganym przepisami prawa.

Finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej precyzuje ustawa z dnia 27 października 2017 r. o 
podstawowej opiece zdrowotnej ( Dz.U. z 2019 r. poz.357) .Art 22 cytowanej ustawy mówi „ ... 
finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej następuje na zasadach określonych w ustawie ze 
środków ujętych w planie finansowym NFZ...” Finansowanie nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej odbywa się na podstawie wynegocjowanego ryczałtu miesięcznego , a jego wysokość 
zależna jest od liczby ludności obszaru zabezpieczenia .
Zgodnie z załączoną opinią Radcy Prawnego z dnia 15-05-2019r., wyłączona została możliwość 
finansowania przez gminę bezpośrednio opieki zdrowotnej nocnej i świątecznej, albowiem w 
drodze wyraźnej normy prawnej doprecyzowana została kwestia, jakie konkretne podmioty winny 
to zadanie realizować.

W załączeniu:

- opinia Radcy Prawnego z dnia 15-05-2019r.
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