Gorzów Wlkp., dnia 13 listopada 2020 r.

WOJEWODA LUBUSKI
Władysław Dajczak

BZK-V.0031.261.2020.MWil

DECYZJA

Na podstawie art. 155 w zw. z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm), w związku z 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 (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1842), zmieniam,
decyzję z 3 września 2020 r. znak.: BZK-V.0031.167.2020, decyzję z 12 października 2020
r. znak.: BZK-V.0031.207.2020.MWil, decyzję z dnia 13 października 2020r. znak.: BZKV.0031.209.2020.MWil, nałożoną na Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Piastów 3, 66-600 Krosno Odrzańskie w części dotyczącej zakresu
udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w ten sposób, że:
Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Piastów 3, 66-600 Krosno Odrzańskie
w okresie od 10 listopada 2020 r. do odwołania będzie realizować świadczenia opieki
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 3 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem
zakażenia

SARS-CoV-2

oraz

co

najmniej

jednego

stanowiska

respiratorowego

dla pacjentów z podejrzeniem/zakażeniem COVID-19.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 9 listopada 2020r. Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w
Krośnie Odrzańskim złożyło wniosek o zmianę decyzji Wojewody Lubuskiego z dnia 13

października

2020r.

znak.:

BZK-V.0031.209.2020.MWil,

polecającej

podmiotowi

leczniczemu zapewnienie 55 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzonym
zakażeniem SARS-CoV-2 (w tym 1 łóżka intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz
możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej). W uzasadnieniu wniosku
strona wskazała, iż w związku z koniecznością ewakuacji pacjentów z powodu braku
dostaw tlenu wnosi o wyrażenie zgody na pełnienie przez Zachodnie Centrum Medyczne
Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim roli szpitala I poziomu zabezpieczenia COVID-19 poprzez
zapewnienie w podmiocie leczniczym 3 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia
SARS-CoV-2 oraz co najmniej jednego stanowiska respiratorowego dla pacjentów
z podejrzeniem/zakażeniem COVID-19.
Zgodnie

z

informacją

przekazaną

przez

Koordynatora

wojewódzkiego

ds. zarządzania zasobami niezbędnymi do zapewnienia tlenoterapii w szpitalach
– Zachodnie Centrum Medyczne Sp z o.o. w Krośnie Odrzańskim nie ma zbiornika na tlen.
W szpitalu w Krośnie Odrzańskim istnieje instalacja wewnętrzna na około 30 łóżek, która
jest zasilana z rampy butlowej (butle 40 l), ale butle wpinane są pojedynczo - nie można
zastosować wiązek. W Gubinie natomiast w ogóle nie ma instalacji wewnętrznej i
tlenoterapia mogłaby się odbywać wyłącznie w oparciu o butle na salach przy pacjentach.
Zgodnie z wytycznymi Pana Waldemara Kraski Sekretarza Stanu w Ministerstwie
Zdrowia, zawartymi w piśmie z dnia 28 października 2020r. znak DBR.532.11.2020.AF,
szpitale, które nie posiadają wewnętrznej instalacji tlenu medycznego zasilanej ze zbiornika
centralnego na tlen ciekły lub z wiązek/baterii butli (rozwiązanie dopuszczalne)
nie powinny być wyznaczane na szpitale II i III poziomu zabezpieczenia. W szpitalach I
poziomu ze względu na stosowanie tlenoterapii ograniczonej czasowo dopuszczalne jest
używanie butli.
Mając powyższe na uwadze, w trosce o bezpieczeństwo pacjentów z podejrzeniem
zakażenia lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, za zasadne uznaje się
przychylenie do wniosku Prezesa Zarządu Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
w Krośnie Odrzańskim z dnia 9 listopada 2020 r.

POUCZENIE
Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Ministra Zdrowia za pośrednictwem
Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od jej doręczenia. W trakcie biegu terminu
do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec
organu administracji publicznej, 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.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

WOJEWODA LUBUSKI
Władysław Dajczak

Otrzymują:
1.

Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2.

a/a

Do wiadomości:
1. Minister Zdrowia
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
3. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim

