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Pan 
Zdzisław Łuba 
Przewodniczący 
Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej
w powiecie łomżyńskim 

Odpowiadając na Państwa pismo, przesłane do tut. Urzędu pocztą elektroniczną w dniu 
17 marca 2020 r.1, w sprawie przywrócenia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Łomży do trybu funkcjonowania sprzed powołania Szpitala do sieci szpitali 
jednoimiennych zakaźnych, uprzejmie informuję, co następuje.

Przekształcenie Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży 
w jednoimienny szpital zakaźny zostało poprzedzone przeprowadzeniem przez Podlaski 
Oddział NFZ szczegółowej analizy zasobów szpitali województwa podlaskiego oraz analizy 
ryzyka bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców.

Szpital Wojewódzki w Łomży wskazany został do zabezpieczenia pacjentów u których 
potwierdzono wirus SARS-Cov-2 wywołujący chorobę o nazwie COVID-19, 
z uwzględnieniem występujących lub mogących wystąpić chorób współistniejących: 
kardiologicznych, neurologicznych, ginekologicznych, chorób płuc czy nefrologicznych.

Pacjenci z miasta Łomża, jak i powiatu łomżyńskiego mogą uzyskać opiekę medyczną 
w działających na terenie miasta Łomża 12 placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, 
a także w szpitalnych oddziałach ratunkowych przede wszystkim w Zambrowie, Grajewie, 
Kolnie, Białymstoku.

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ w dniu 16 marca 2020 r. wydał komunikat 
zawierający aktualne informacje dla pacjentów dotyczące możliwości wizyt w poradniach 
specjalistycznych z zakresu poszczególnych dziedzin medycyny, rezonansu magnetycznego, 
tomografii komputerowej, gastroskopii, kolonoskopii, z zakresu leczenia szpitalnego, 
rehabilitacji leczniczej, fizjoterapii ambulatoryjnej, rehabilitacji kardiologicznej, 
ogólnoustrojowej, rehabilitacji dzieci, neurologicznej, profilaktycznych programów 
zdrowotnych, świadczeń stomatologicznych, świadczeń zdrowotnych kontraktowanych 
odrębnie oraz opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. 

W komunikacie tym poinformowano także o dostępnych telefonach Delegatury POW 
NFZ w Łomży oraz POW NFZ w Białymstoku.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Monika Małgorzata Syczewska
Z-ca Dyrektora Wydziału

Polityki Społecznej

1 znak PIR.ŁO.86/2020



 
 Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu 2850290.5525897.6513017

Nazwa dokumentu
Odpowiedź dla Biura Powiatowego w Łomży 
Podlaskiej Izby Rolniczej ws. Szpitala 
Wojewódzkiego w Łomży.pdf

Tytuł dokumentu
Odpowiedź dla Biura Powiatowego w Łomży 
Podlaskiej Izby Rolniczej ws. Szpitala 
Wojewódzkiego w Łomży

Sygnatura dokumentu PS-III.960.77.2020
Data dokumentu 2020-03-24 13:33:08

Skrót dokumentu C90D342F916D1B417F7B98788D55EC8C1B6
CB4ED

Wersja dokumentu 1.7
Data podpisu 2020-03-24 

Podpisane przez Monika Małgorzata Syczewska Zastępca 
dyrektora

EZD 3.96.54.54.915

Data wydruku: 2020-03-25 08:20:00
Autor wydruku: Brzostowski Krzysztof


