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Zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi w związku z licznymi wnioskami 

mieszkańców Polic, dotyczącymi zakresu i poziomu usług w ramach nocnej i świątecznej opieki 

zdrowotnej na terenie Polic. 

Według mojego rozeznania, usługi te świadczy prywatny podmiot ze Szczecina, a wykonywane 

są na terenie polickiego szpitala. Na Państwa stronie internetowej jest informacja, że opiekę nad 

chorymi sprawuje również pediatra(w określonych godzinach). 

Sygnały i negatywne opinie, które otrzymuję od mieszkańców Polic, dotyczą właśnie 

niedostatecznej opieki pediatrycznej. Mieszkańcy skarżą się, że ich dzieci są przyjmowane przez 

lekarzy o innych specjalizacjach(np. interniści, jeden przypadek gdy na pieczątce lekarza była 

informacja, że jest on psychiatrą) i, że i tak zmuszeni byli jechać do Szczecina do szpitala. 

W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Czy podane na stronie www NFZ informacje o godzinach przyjęć pediatrów są zgodne i 

spójne z wymogami przetargu(konkursu ofert), który wyłonił operatora nocnej i 

świątecznej opieki zdrowotnej(niśoz) w Policach? 

2. Czy NFZ przeprowadzał kontrole, czy operator niśoz w Policach prawidłowo wykonuje 

zlecone usługi? 

3. Czy do NFZ trafiały skargi lub wnioski mieszkańców dotyczące kształtu i jakości 

świadczonych usług w ramach niśoz w Policach? 

4. Do kiedy obowiązuje obecna umowa z obecnym operatorem niśoz w Policach? 
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Na koniec chciałbym prosić o to, by Państwo wzięli pod uwagę jeden ważny czynnik. 

Poprzednim podmiotem, który wykonywał niśoz w Policach była przychodnia mieszcząca się 

przy ul. Kuźnickiej w Policach. Jest to miejsce przy Zakładach Chemicznych znacznie oddalone 

od centrum Polic. W tamtym czasie mieszkańcy nie narzekali na poziom usług ale wskazywali, 

że położenie przychodni było dla nich bardzo uciążliwe ze względu na trudności z dojazdem, 

szczególnie wieczorem i w nocy dojazd był możliwy jedynie taksówką. W związku z tym gorąco 

apeluję, by przy kolejnym zamówieniu brać pod uwagę również łatwość dotarcia do miejsca, 

gdzie świadczona jest niśoz. 

Pozdrawiam 


