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Pani
Alina Niewiadomska
Prezes
Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych

Szanowna Pani Prezes,
uprzejmie informuję, iż w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej dotyczącej dużej liczby
zakażań wirusem SARS-CoV-2 oraz rosnącą liczbą pacjentów wymagających hospitalizacji
z powodu COVID-19, w dniu 22 marca 2021 r. rozpoczął się proces uruchamiania szpitala
tymczasowego w Łodzi w Hali Expo-Łódź przy al. Politechniki, który zakończył się
2 kwietnia 2021 r. osiągnięciem gotowości do zapewnienia 272 łóżek dla pacjentów
z COVID-19. Szpitalem odpowiadającym za organizację i prawidłowe funkcjonowanie
szpitala tymczasowego jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego
w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5. W lokalizacji tego podmiotu leczniczego odbywa się
kwalifikacja pacjentów, którzy mają być hospitalizowani w szpitalu tymczasowym,
poprzedzona właściwą diagnostyką i niezbędnymi badaniami w kierunku COVID-19.
W chwili obecnej szpital tymczasowy zabezpieczony jest w odpowiednią liczbę personelu
m.in. lekarskiego i pielęgniarskiego, natomiast brakuje diagnostów laboratoryjnych, którzy
wsparliby swoją pracą działalność tej jednostki.
W związku z powyższym, zwracam się do Pani Prezes z uprzejmą prośbą
o rozpowszechnienie wśród diagnostów laboratoryjnych informacji o możliwości podjęcia
pracy, zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilno-prawnej, w szpitalu
tymczasowym w Łodzi. Osoby chętne do świadczenia pracy na podstawie decyzji kierującej
do pracy, wydanej przez właściwego wojewodę, proszone są o kontakt z pracownikami
Oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ŁUW w Łodzi (nr tel. 42 664 12 03 i 41 664 20 22). Z kolei osoby, które byłyby
zainteresowane podjęciem pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej, proszone są
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o kontakt z WSS im. Biegańskiego w Łodzi (p. Magdalena Tokarska - nr tel. 608 396 756,
p. Dawid Budny - nr tel. 502 630 693 lub sekretariat Szpitala - 42 251 60 59).
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