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Szpital Wojew6dzki im. Kardynala Stefana Wyszyliskiego

w

tr-om2y zostal

przeks;4alcony w jednoimienny szpital zakaLny do odwolania, w celu zapobiegania oraz
zwalczania zakaaenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania sig choroby zakilnej
u ludzi, wywolanej tym wirusem oraz zapewnienia Swiadczeri opieki zdrowotnej na

obszarts wojew6dawa podlaskiego.

Zanim Szpital Wojew6dzki im. Kardynala Stefana Wyszyriskiego w tr-omZy
zostal przeksztalcony w jednoimienny, Swiadczyl on szeroki zakres uslug medycznych
stopief kwalifikacji do systemu
dobrej jakosci, co potwierdzal wysoki
podstarvowego szpitalnego zabezpieczenia Swiadczenia opieki zdrowotnej (PSZ) -

III

I Us') i

Miasta I-omzy (63 tys'),
czyli lqcmie ponad ll0 tysigcy ludnoSci' Szpital ten posiadal jako jedyny
w wojew6dztwie podlaskim III stopieti kwalihkacji, wyzszy - o96lnopolski - posiadaj4
tylko 3 szpitale: sP zoz Ministerstwa Spraw Wewngtrznych w Bialymstoku,
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bialymstoku i uniwersytecki Dziecigcy Szpital
dla mieszkairc6w Powiatu Lomzyfiskiego (5

Kliniczny im. L. Zamenhofa w Bialymstoku.
szpital ten byl jedynym szpitalem na naszym terenie. Bezsprzecznym faktem,
zatem jest, i2 zagospodarowanie go na potrzeby epidemii, spowodowalo, 2e ludnoii
zamiesz-kala na terenie lomZyriskim zostala bez dostgpu na terenie miasta do Szpitalnego

oddzianr Ratunkowego (SOR-u) oraz wigkszosci poradni specjalistycznych, gdyz
niemo2liwe jest ich funkcjonowanie w dotychczasowej lokalizacji, ze wzglgdu
na procedury i ryzyko zwiqzane z coMD-I9, oraz dotychczasowym zakresie
(udziehrne s4 jedynie teleporady dla dotychczasowych pacjent6w)'

Szpitalu wojew6dzkim w Lomzy dzialalo 29 specjalistycznych poradni, kt6rych
pacjenci z dnia na dzieri stracili mo2liwoSd odbycia wizyt, czgsto dtugo wyczekiwanych.

w

Nasi nrieszkaficy zalelli sig w bardzo trudnej sytuacji - otrzymali informacjg, iL mogE
uzyskai pomoc
innych poradniach specjalistycznych umiejscowionych
m.in. rv Kolnie, Grajewie, Zambrowie Wysokiem Mazowieckiem. Sytuacja ta
spowodowala, 2e pacjenci muszq:

w

l)
2)
3)

i

na nowo zapisai sig do ustalonego w danej poradni systemu kolejkowego,
tym samym okres oczekiwania na wizytg moZe wptyn46 na ich stan zdrowia,
skutkuj4c pogorszeniem sig kondycji psychofizycznej poszczeg6lnych os6b;
dojechad do poradni kilkadziesi4t kilometr6w (od ok. 30 km do ok. 100 km);
Szpital Og6lny w Kolnie, Szpital Og6lny im. dr W. Ginela Grajewie, Szpital
Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. i Szpital Og6lny w Wysokiem
Mazowieckiem to szpitale I stopnia kwalifikacji, a wigc nie posiadaj4ce pelnego
zakresu usfug medycznych.

W przypadku bezpoSredniego zagroilenia irycia czas dojazdu karetki do

pacjenta

i udzieLenia mu pomocy na oddalonych szpitalnych oddzialach ratunkouych wydtuzyl
sig nielrcr6wnywalnie, co w przypadku pacjent6w chociaZby z powa2nymi problemami
kardiologicznymi, rodzi potgine ryzyko dla ich zycia i zdrowia.
Ma.iqc na uwadze po\\yzsze oraz plyn4ce od mieszkalic6w sygnaty pelne obaw o ich
wlasne 2ycie i zycie ich bliskich" dokladamy wszelkich starari, aby wspomagai sfuzbg

zdrowia w tym trudnym czasie stanu epidemii we wszystkich moZliwych zakresach finanscwo, organizacyjnie i osobowo.
Porviat tr-omZyriski w okresie stanu zagrozenia epidemicznego i stanu epidemii:

l)

udzielil wsparcia finansowego dla:

r)

Szpitala Wojew6dzkiego im. Kardynala Stefana Wyszyriskiego w tr-om2y,
przeksztalconego w szpitaljednoimienny, w kwocie 80.000'00 zl na budowg
Sluz zzb ezpieczaj 4cych,

'r) Wojew6dzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publicmy
Zaklad Opieki Zdrowotnej w tr-om2y w kwocie 12'000,00 zl na Srodki

c)

dezynfekcyjne, odzie2 ochronn4 oraz paliwo do ambulans6w i pojazd6w
ratowniczych,
Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom Grupie Ratowniczej ,,Nadzieja"
w kwocie 8.000,00 zl na Srodki dezynfekcyjne, odziez ochronnq oraz paliwo
do ambulans6w i pojazd6w ratowniczych;

2) firyczyl nieodplatnie pomieszczef na parterze budynku Starostwa Powiatowego
w tr-om iy o powierzchni 134 m2 (duz4 salg i 2 przylegle lazienki) z odrqbnym wejSciem
od str,rny Wojew6dzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w LomZy'
z przeztaczeniem na pobyt i odpoczynek pracownik6w medycznych Bior4cego
w uZyczenie, od I kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r."
3) orgarrizuje i koordynuje inne dzialania w ramach Powiatowego Centrum Zarz4dzania

Kryzysowego.

Powiat Lomzyriski poptzez prowadzony Zaklad Podstawowej Opieki
Zdrou'otnej, w kt6rego systemie majduje sig ponad 36 tys. pacjent6w zamieszkatych
na tercnie powiatu lomzyriskiego, miasta Lom2y i powiatu kolneriskiego. doklada

wszell:ich starari, aby wszyscy potrzebuj4cy opieki medycznej, otrzymali j4
w naleZytym zakresie. I tak przykladowo - reaguj4c na zmiany, jakie wprowadzono
w zwirlzku z przekszlalceniem Szpitala Wojew6dzkiego w l-om2y. wskutek czego
nawet konieczne uslugi medyczne staty sig niedostgpne na terenie miasta.
Zaklad Podstawowej Opieki Zdrowotnej zawarl umowg na Swiadczenie uslug
diagncstyki obrazowej ze Szpitalem Og6lnym w Kolnie.
Prowadzony przez Powial Zaklad Podstawowej Opieki Zdrowotnej Swiadcry
jednak tylko uslugi podstawowej opieki zdrowotnej i to dla ok. l/3 mieszkaric6w
nulsze8o terenu, co jednoczesnie powoduje, i2 nie mamy 2adnego wptywu na zakres
poradniach
NZOZ-ach
uslug Swiadczonych dla naszych mieszkanc6w

i

w

specjaJistycznych.

Biorqc pod uwagg zlo2ono56 problemu, jego istotnoSd dla iycia tysiqcy
mieszkaric6w Powiatu Lomiyriskiego i Miasta LomLy oraz zakladany horyzont
czasowy i predykcje dta stanu epidemii, koniecznym jest uruchomienie w Lomiy
podstawowych poradni: kardiologicznej, pulmonologicznej, ortopedycznej

i interrristycznej oraz szpitatnego oddzialu ratunkowego w innej nii dotychczasowa
lokalizacji. Jest to absolutne minimum, jakie naleiy zabezpieczyi dla naszych
mieszkaric6w jak najszybciej, by nie dopu5ci6 do sytuacji, ii bqdq umierad
na skutek braku dostgpnoSci do podstawowej lub specjalistycznej opieki
zdrowotnej, a nie covlD-I9. Problem ten funkcjonuje w przestrzeni spolecznej
od poczqtku wprowadzonych zmian. Jest on co raz czgSciej artykulowany zar6wno
przez osoby indywidualne, jak i organizacje.
Powiatl-omZyliskideklarujewsp6lpracawzakesie,jakimbqdziem6glwesprzei
dzialania wojewody Podlaskiego i Marszalka wojew6dztwa Podlaskiego.
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