
DECYZJA

Na podstawie art. 11h ust. 5 w zw. z art. 11h ust. 1 i 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. z 2021 poz. 2095), zmieniam 
decyzję z 3 września 2020r. znak: BZK-V.0031.167.2020.MWil, zmienioną 
decyzję z 10 czerwca 2021r. znak: BZK-V.0031.79.2021.MWil, nałożoną na 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. Wincentego Witosa 7, 69-200 Sulęcin w części dotyczącej zakresu 
udzielanych świadczeń w ten sposób, że:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. Wincentego Witosa 7, 69-200 Sulęcin

w okresie od 25 listopada 2021 r. do odwołania

będzie realizował świadczenia opieki zdrowotnej w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez 
zapewnienie  w podmiocie leczniczym: 
 15 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem 

wirusem SARS-CoV-2, w tym 1 łóżka intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz 
możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej;

 6 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (w tym 1 
łóżka z dostępem do respiratora).

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 25 listopada 2021 r. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie zwrócił się 
z prośbą o utworzenie 15 łóżek na II poziomie zabezpieczenia COVID-19.

W związku ze wzrostem w województwie lubuskim liczby zachorowań oraz liczby 
hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz  wysokim 
wykorzystaniem łóżek szpitalnych dla pacjentów z podejrzeniem lub 

WOJEWODA  LUBUSKI         Gorzów Wlkp., 26 listopada 2021 r.

              BZK-V.0031.125.2021.ZZno



z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, za zasadne uznaje się 
utworzenie od 25 listopada 2021 r. 15 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem 
lub z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym 1 łóżka intensywnej 
terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji 
mechanicznej. 

Powyższe zostało uzgodnione telefonicznie z p. o. Dyrektora Lubuskiego Oddziału 
Wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.

Podkreślić należy, że za rozwiązania organizacyjne 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 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. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  ul. Wincentego Witosa 7, 69-200 

Sulęcin,
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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