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Nocna i świąteczna pomoc medyczna 

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 soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, udzielane 

pacjentom w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia 

stanu zdrowia.  

Pomoc świadczona jest w punktach nocnej opieki i nie wymaga od 

pacjentów zapisywania się lub deklaracji. Osoby ubezpieczone w 

sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy 

dowolnego punktu nocnej opieki. Informację o tym, gdzie w danym 

rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i 

pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, w 

oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze dzwoniąc na 

bezpłatny numer telefonu 800 804 001. 

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla 

osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania. 

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 

gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta. 

 

WAŻNE!!! Zawsze, gdy uważamy, że nasze lub czyjeś życie jest 

zagrożone, należy telefonować pod numer alarmowy pogotowia 

ratunkowego 999 lub 112! 

 

 

Wykaz placówek udzielania nocnych i świątecznych świadczeń 
zdrowotnych: 

W ramach POZ 
codziennie w godz. 18.00 - 8.00 dnia następnego                                                           

oraz w soboty, niedziele i wszystkie dni świąteczne przez całą dobę: 
Nazwa 

świadczeniodawcy 
Miejsce realizacji 

świadczeń 
Telefon Obszar 

Dolnośląski Szpital 

Specjalistyczny               

im. T. Marciniaka 

ul. A. E. Fieldorfa 5  

54-049 Wrocław 
71 306 42 22 

miasto Wrocław  

oraz gminy Długołęka,  

Czernica, Siechnice i 

Żórawina  

Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny we 

Wrocławiu 

ul. H. Kamieńskiego 

73a 51-124 Wrocław 
71 327 05 36 

Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny          

im. J. Gromkowskiego 

ul. Koszarowa 5  

51-149 Wrocław 
71 395 76 07 

Szpital Specjalistyczny 

im. A. Falkiewicza we 

Wrocławiu 

ul. Warszawska 2  

52-114 Wrocław  

- wejście od ulicy 

Biegłej 

71 37 74 116 

71 37 74 117 

71 37 74 118 

71 37 74 119 

Pomoc chirurgiczna 
codziennie oraz w święta w godzinach: 7:00-22:00: 

 

✓ Całodobowe Ambulatorium Chirurgii Ogólnej, tel. 71 348 28 15, 
Centrum Medyczne Dobrzyńska, ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 
Wrocław 

Pomoc stomatologiczna 
codziennie w godz. 19.00 - 7.00 dnia następnego                                                     

oraz w soboty, niedziele i wszystkie dni świąteczne przez całą dobę: 
 

✓ ARTMEDIS, ul. Na Szańcach 10 A, 53-110 Wrocław, tel. 733 

423 580 

✓ Centrum Medyczne ESTOMEDICA, ul. Słowiańska 27B, 50-235 

Wrocław, tel.  71 372 13 10 

 

Opracowano na podstawie informacji ze stron Narodowego Funduszu Zdrowia:  

www.nfz-wroclaw.pl/default2.aspx?obj=45223;51457&des=1;2 

www.nfz-wroclaw.pl/default2.aspx?obj=47408;52085&des=1;2 


