WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp., dnia

1 czerwca 2020 r.

Władysław Dajczak
BZK-V.0031.107.2020.MWil

DECYZJA
Na podstawie z art. 30 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020r., poz. 882) za zgodą strony z dniem 1 czerwca
2020r. w związku art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) z dniem 1 czerwca 2020 r.
odwołuję
obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób
znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego od dnia 13 marca 2020 r.
nałożony decyzją znak.: BZK-V.0031.23.2020.MWil z dnia 15 marca 2020 r. na Lubuski
Szpital

Specjalistyczny

Pulmonologiczno

–

Kardiologiczny

w

Torzymiu

Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym,

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 30

ust. 1,2,3

ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019r. poz. 993 z późn. zm.) Wojewoda Lubuski w dniu
15 marca 2020r. wydał Decyzję znak.: BZK-V.0031.23.2020.MWil nałożoną na Lubuski
Szpital

Specjalistyczny

Pulmonologiczno

–

Kardiologiczny

w

Torzymiu

Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym w sprawie
pozostawania podmiotu wykonującego działalność leczniczą w stanie podwyższonej
gotowości Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc (z wyłączeniem gruźlicy), Oddziału

Onkologii Pulmonologicznej i Chemioterapii (z wyłączeniem chemioterapii), ul. Wojska
Polskiego 52, 66-235 Torzym.
Na wideokonferencji z udziałem wojewodów, w dniu 15 maja 2020r. Wiceminister
Zdrowia zapowiedział konieczność powolnego wycofywania szpitali ze stanu podwyższonej
gotowości. W dniu 19 maja 2020 r. odbyła się telekonferencja dotycząca planowanego
wyłączania lubuskich szpitali z pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w obecnej
sytuacji epidemicznej. W wideokonferencji uczestniczyli: Lubuski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. oraz przedstawiciele Wydziału Zdrowia i Lubuskiego
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w Zielonej Górze, a także

konsultanci wojewódzcy w dziedzinach: chorób zakaźnych, chorób płuc, pediatrii,
położnictwa i ginekologii, neonatologii, chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej
terapii, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży, medycyny ratunkowej, pielęgniarstwa
ratunkowego. Podczas narady ustalono, że wyłączenie z pozostawania w stanie podwyższonej
gotowości Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego

Pulmonologiczno-Kardiologicznego

w Torzymiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpi od 1 czerwca 2020 r.
Uzgodniono, że ostateczny zakres i termin zostanie ustalony z Ministerstwem Zdrowia.
Propozycje stopniowego ograniczania liczby łóżek pozostających w gotowości
do leczenia pacjentów zakażonych wirusem SARS-Co-V-2

i powrotu do stanu sprzed

epidemii w szpitalach z terenu województwa lubuskiego, Wojewoda Lubuski przedstawił
Ministrowi Zdrowia na wideokonferencji w dniu 20 maja 2020 r. Zgodnie z rekomendacjami
Wiceministra Zdrowia p. W. Kraski wskazano jako planowany termin wyłączenia podmiotu
ze stanu podwyższonej gotowości z dniem 1 czerwca br. Powyższe w formie pisemnej
przesłano do Ministerstwa Zdrowia .
W związku z pismem z Ministerstwa Zdrowia z dnia 21 maja 2020 r. z prośbą
do urzędów wojewódzkich o opracowanie stopniowego ograniczania liczby łóżek
pozostających w gotowości do leczenia pacjentów zakażonych wirusem SARS-Co-V-2
w szpitalach do stanu sprzed epidemii według ujednoliconego wzoru określonego przez
Ministerstwo Zdrowia - Wojewoda Lubuski przekazał powyższą propozycję do Ministerstwa
Zdrowia we wskazanej formie.
Mając powyższe na uwadze, postanawiam jak na wstępie.

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.
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