Białystok, 23 listopada 2021 r.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
ZK-V.6310.103.2021.IF
Szanowna Pani
Agnieszka Tuderek-Kuleta
Dyrektor
Departamentu Bezpieczeństwa
w Ministerstwie Zdrowia

W odpowiedzi na pismo Pani Dyrektor, znak:DBR.520.1.130.2021.MS z dnia 10
listopada 2021 roku w sprawie oświadczenia złożonego przez Pana Jana Jackowskiego
Senatora RP, podczas 32 posiedzenia Senatu RP w dniu 29 października 2021 r. w sprawie
pomocy medycznej cudzoziemcom w regionie przygranicznym i w strefie stanu
wyjątkowego, przekazuję poniżej informacje w zakresie właściwości Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
1. Kto udziela pomocy medycznej cudzoziemcom w regionie przygranicznym i w strefie
stanu wyjątkowego w okresie od 15 sierpnia do dnia dzisiejszego? Jaka jest skala tej
pomocy,

tj.

liczba

interwencji

pogotowia

ratunkowego

i

liczba

osób

hospitalizowanych?
Pomoc w rejonie przygranicznym i w strefie stanu wyjątkowego udzielana jest przez
okoliczne

Szpitale

Medycznego

z

oraz

obszaru

wszystkich
województwa

Dysponentów
podlaskiego.

Zespołów

Ratownictwa

Dysponenci

Zespołów

Ratownictwa Medycznego to: SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Białymstoku, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży,
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach oraz SP ZOZ w Sejnach.
Od dnia 10 sierpnia 2021 roku, do dnia dzisiejszego zespoły ratownictwa
medycznego wyjeżdżały 483 razy. W ramach przyjętych zgłoszeń udzielono pomocy
ponad 492 osobom z czego 310 osób przewieziono do okolicznych szpitali.
Pomioty lecznicze działające na obszarze województwa podlaskiego przekazały
informację o hospitalizacji 506 obcokrajowców w tym: 110 osób w wieku do lat 18,

389 osób w wieku 18-60 lat oraz 7 osób powyżej 60 roku życia. Stwierdzono jeden
zgon w Szpitalu ( brak informacji o przyczynie zgonu).
2. Ile razy wysłano karetki pogotowia do strefy stanu wyjątkowego w odpowiedzi na
wezwania dotyczące obcokrajowców? Czy zdarzały się sytuacje, gdy odmówiono Jej
wysłania? Jeśli tak to z jakiej przyczyny?
Jak wspomniano wyżej od dnia 10 sierpnia 2021 roku do dnia dzisiejszego zespoły
ratownictwa medycznego wyjeżdżały 483 razy.
udzielono pomocy 492 osobom z czego 310

W ramach przyjętych zgłoszeń

osób przewieziono do okolicznych

szpitali. W analizowanym okresie odnotowano 8 odmów zadysponowania ZRM.
Przyczyną odmowy zadysponowania zespołu ratownictwa medycznego był brak
nagłego zagrożenia zdrowotnego.
3. Czy wśród osób, którym udzielano pomocy w ramach tych wezwań, były osoby
starsze i dzieci? Czy osoby, którym udzielano pomocy, były w stanie zagrożenia
życia? Ile osób hospitalizowano?
W ramach przyjętych zgłoszeń udzielono pomocy ponad 492 osobom z czego 310
osób przewieziono do okolicznych szpitali. Wśród osób którym udzielano pomocy
były dzieci oraz osoby starsze.
4. Jak wiele zgonów stwierdzono w tym okresie i jakie były ich przyczyny?
Jak wspomniano wyżej na podstawie informacji przekazanych przez pomioty
lecznicze

działające

na

obszarze

województwa

podlaskiego,

wynika,

że

hospitalizowano 506 obcokrajowców w tym: 110 osób w wieku do lat 18, 389 osób w
wieku 18-60 lat oraz 7 osób powyżej 60 roku życia.
Stwierdzono jeden zgon w Szpitalu ( brak podania przez Szpital przyczyny zgonu).
5. Czy dodatkowe zaangażowanie służb medycznych w tamtym regionie nie wpływa na
jakość pomocy świadczonej mieszkańcom regionu, tj. czy nie brakuje dla nich miejsc
w szpitalach? Czy zapewniony jest szybki dostęp pogotowia ratunkowego do
potrzebujących?

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną oraz wzrost zachorowań na Covid-19
uruchamiane są ciągle nowe miejsca dla pacjentów wymagających hospitalizacji z
powodu zakażenia wirusem Covid-19. Natomiast dysponowanie zespołami odbywa
się w sposób umożliwiający zapewnienie pomocy osobom

w stanie nagłego

zagrożenia zdrowotnego.
6. Czy w związku z sytuacją w rejonie przygranicznym oraz wzrostem zachorowań na
COVlD-19 w regionie podjęto działania zwiększające wydajność służb medycznych
(skierowano dodatkowych lekarzy, ratowników, sprzęt, fundusze)?
W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 na trenie województwa
podlaskiego celem wsparcia podmiotów leczniczych, skierowano do pracy przy zwalczaniu
epidemii, na podstawie art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 ze zm.) 59 osób w tym: 37 lekarzy, 15
pielęgniarek/pielęgniarzy, 7 ratowników medycznych. Dodatkowo uruchomiono Zespoły
Ratownictwa Medycznego: od dnia 1 marca do 31 sierpnia 2021 roku wydłużono czas 12
godzinnego zespołu „P” do 24 godzin z miejscem stacjonowania w Nowogrodzie, od dnia 1
kwietnia do 30 listopada 2021 roku wydłużono czas 2 zespołów 12 godzinnych „P” do 24
godzin z miejscem stacjonowania w Krynkach oraz Korycinie, od dnia 1 kwietnia do 30
listopada 2021 roku uruchomiono 2 nowe 24 godzinne zespoły „P” z miejscem stacjonowania
w Białymstoku i Suwałkach. Od 1 grudnia 2021 roku w celu wsparcia działalności zespołów
ratownictwa medycznego, zostanie uruchomiony jeden dodatkowy 24 godzinny zespół „P” z
miejscem stacjonowania w Białymstoku, oraz wydłużony zostanie czas pracy 12 godzinnego
zespołu „P” stacjonującego w Nowogrodzie do 24 godzin.
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