Lublin, dnia 27 października 2020 r.

Pan
Leszek Buk
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

W związku z sytuacją epidemiczną oraz pilną potrzebą zatrudnienia kadry
medycznej w nowo organizowanym szpitalu tymczasowym w Lublinie, uprzejmie
proszę o przekazanie Członkom Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie mojej prośby
o pilne zgłaszanie chęci pracy w ww. podmiocie przy bezpośrednim zwalczaniu
epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2.
Osoby gotowe do podjęcia ww. zatrudnienia mogą przekazywać swoje
zgłoszenia do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie za pośrednictwem
poczty e-mail na adres: szpitaltymczasowy@lublin.uw.gov.pl, a także uzyskać
informacje telefonicznie, pod nr tel. (81) 307 96 90.
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o zamieszczenie go na stronie internetowej Izby. Ogłoszenie znajduje się również
na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod linkiem:
https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/rekrutacja-kadry-medycznej-do-szpitalatymczasowego.
Zdaję sobie sprawę, w jak trudnym dla wszystkich podmiotów leczniczych
momencie się znajdujemy i jak wielkiego wysiłku oraz poświęcenia ze strony kadry
medycznej wymaga w tej chwili ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Wyrażam
jednak nadzieję na przychylną reakcję środowiska lekarskiego na moją prośbę,
a także na owocną, wielopłaszczyznową współpracę z Lubelską Izbą Lekarską

w Lublinie przy realizacji wyzwania, jakim jest organizacja szpitala tymczasowego
do walki z epidemią SARS-CoV-2.
Będę wdzięczny za jak najszybsze opublikowanie ww. ogłoszenia, jak również
za wskazanie osoby do roboczych kontaktów Izby z Lubelskim Urzędem
Wojewódzkim w Lublinie i przekazanie jej danych teleadresowych na adres e-mail:
szymanek@lublin.uw.gov.pl oraz szpitaltymczasowy@lublin.uw.gov.pl.
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