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W odpowiedzi na interpelację złożoną podczas XXXii sesji Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie 
utworzenia punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Radomyślu Wielkim, po otrzymaniu 
wyjaśnień od Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa lek. med. dr Magdaleny Krępy, uprzejmie proszę
0 przyjęcie następujących informacji:

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 
w dni ustawowo wolne od pracy przez całą dobę. Jakość tej opieki zależy zarówno od miejsca jej 
udzielania, jak i od lekarza i jego kwalifikacji. Wiele szpitali, w tym szpital mielecki po wejściu w życie 
sieci miało problem z obsadą nocnej i świątecznej pomocy medycznej. Ponadto ukształtowanie terenu
1 odległość Radomyśla Wielkiego od Mielca nie upoważnia do starania się o wszczęcie takiego 
postępowania.

W związku z powyższym Szpital Specjalistyczny w Mielcu nie wystąpi do dyrektora PO W NFZ 
w Rzeszowie o utworzenie punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Radomyślu Wielkim.

Otrzymują:
1. Adresat -  za pośrednictwem Biura Rady
2. Biuro Rady
3. A / A
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Pan Stanisław Lonczak 
Starosta Powiatu Mieleckiego

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowe] 
opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 
dnia następnego oraz w dni ustawowo wolne od pracy przez całą dobę. Jakość tej 
opieki zależy zarówno oęi miejsca jej udzielania, jak i od lekarza i jego kwalifikacji. 
Wiele szpitali w tym szpital mielecki po wejściu w życie sieci miało problem z obsadą 
nocnej i świątecznej pomoc jak również ukształtowanie terenu i odległość Radomyśla 
Wielkiego od Mielca nie upoważnia do starania się o wszczęcie takiego postępowania.

W związku z powyższym Szpital Specjalistyczny w Mielcu nie wystąpi do 
dyrektora POW NFZ w Rzeszowie o utworzenie punktu nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej w Radomyślu Wielkim.
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