
DECYZJA

Na podstawie art. 11h ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm)

POLECAM

Zachodniemu Centrum Medycznemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością   

ul. Piastów 3,

66-600 Krosno Odrzańskie, 

pełnienie roli szpitala II poziomu zabezpieczenia COVID-19

przez jednostkę organizacyjną: 

Szpital Krosno - Filia w Gubinie, ul. Śląska 35, 66-620 Gubin. 

w okresie od 12 października 2020 r. do 19 października 2020 r.,

realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 25 łóżek dla pacjentów 

z podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w zakresie rehabilitacji i chorób 

wewnętrznych, w tym 1 łóżko intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością 

prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

UZASADNIENIE

W związku ze wzrostem liczby zakażeń COVID-19 na terenie województwa lubuskiego 

zachodzi potrzeba zwiększenia bazy łóżek lecznictwa szpitalnego na terenie województwa 

lubuskiego dla pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

W związku z powyższym, zachodzi konieczność wydania decyzji administracyjnej, 

polecającej Zachodniemu Centrum Medycznemu Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim realizację 

świadczeń opieki zdrowotnej w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 poprzez zapewnienie w Szpitalu Krosno - Filii w Gubinie, w lokalizacji 
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przy ul. Śląskiej 35, 66-620 Gubin, 25 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzonym 

zakażeniem SARS-CoV-2, w zakresie rehabilitacji i chorób wewnętrznych, w tym 1 łóżko 

intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii 

i wentylacji mechanicznej.

Podkreślić należy, że za rozwiązania organizacyjne, dotyczące  działalności podmiotu 

leczniczego odpowiada kierownik tego podmiotu. Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, kierownik jest obowiązany do wdrożenia 

i zapewnienia funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych, 

obejmującego m.in: organizację udzielania świadczeń zdrowotnych, w sposób zapewniający 

zapobieganie zakażeniom szpitalnym i szerzeniu się czynników alarmowych oraz stworzenie 

warunków izolacji pacjentów z zakażeniem lub chorobą zakaźną oraz pacjentów szczególnie 

podatnych na zakażenia szpitalne.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Ministra Zdrowia  za pośrednictwem Wojewody 

Lubuskiego. 

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona 

może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem 

doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 

odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania jest niedopuszczalne.

 WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

Otrzymują: 

1. Zachodnie Centrum Medyczne spółka z o.o.  Krosno Odrzańskie

2. a/a

Do wiadomości:

1. Minister Zdrowia

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

3. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim
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