
POMOC W DNI ŚWIĄTECZNE

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

W nagłych przypadkach, poza godzinami otwarcia przychodni Medimex -  tj. od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo 
wolne od pracy - pomocy udzielają: 

• Pogotowie ratunkowe w Świdnicy (obok Szpitala Latawiec)
ul. Leśna 31, 58-100 Świdnica
telefon: 74 662 27 80

• Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska (Szpital Mikulicz)
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3-7, Świebodzice 
telefon: 74 641 92 83

Szczegółowy wykaz placówek na terenie Dolnego Śląska, gdzie można uzyskać pomoc w 

ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej znajduje się na stronie:

https://pacjent.gov.pl/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU

Poza godzinami pracy przychodni, w dni wolne oraz świąteczne otrzymasz profesjonalną 

pomoc medyczną przez telefon. Wystarczy zadzwonić na Teleplatformę Pierwszego 

Kontaktu: 

800-137-200

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:

• poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:

• od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia

• w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 

8:00 następnego dnia

https://pacjent.gov.pl/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna


• obecnie infolinia obsługiwana jest w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

Więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/tpk

Jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń na jeden z 

dwóch numerów ratunkowych:

• 999 – numer alarmowy pogotowia ratunkowego; połączenie odbiera bezpośrednio 

dyspozytor medyczny.

• 112 – to jednolity numer alarmowy, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej, służy do 

powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, ale także mienia; połączenie odbiera 

operator, który po rozmowie z Tobą powiadamia odpowiednie służby: pogotowie, straż 

pożarną, policję, służby ratownictwa wodnego itp., albo bezpośrednio łączy Cię z 

właściwą służbą.

Karetkę wzywaj tylko w sytuacji:

• bezpośredniego zagrożenia życia

• nagłej, której skutkiem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie 

ciała lub utrata życia

• nagłego pogorszenia się stanu osoby chorej, który może prowadzić do uszczerbku 

na zdrowiu.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/tpk

