WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp., dnia 25 sierpnia 2020 r.

Władysław Dajczak
BZK-V.0031.160.2020.USoł

DECYZJA

Na podstawie art. 30 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 993) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)
w związku z wystąpieniem sytuacji mogącej stanowić stan nagłego zagrożenia zdrowotnego
znacznej liczby osób
nakładam na
Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej Wielospecjalistycznego Szpitala
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości 10 łóżek dla dzieci
z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem koronawirusem
od dnia 1 września 2020 roku do odwołania
Niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności
UZASADNIENIE

W związku z zapowiadanym zwiększeniem zachorowalności na jesieni w celu
wskazania optymalnego rozwiązania zabezpieczenia opieki pediatrycznej dla dzieci z
podejrzeniem lub zakażeniem COVID-19, Wojewódzki Zespół do spraw opracowania
strategii działań związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19 zarekomendował podjęcie
przez Wojewodę Lubuskiego decyzji w sprawie postawienia z dniem 01.09.2020r. w stan
podwyższonej gotowości po 10 łóżek dla dzieci z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem
koronawirusem w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
Sp. z o.o. oraz w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp.
z o.o. Po wnikliwej analizie danych liczby oraz przyczyn hospitalizacji dzieci i młodzieży
w oddziałach pediatrycznych na terenie województwa oraz opinią konsultanta w dziedzinie
pediatrii, a także zapoznaniu się z wynikami wizytacji Szpitala Uniwersyteckiego przez
konsultantów wojewódzkich w dziedzinie pediatrii i chorób zakaźnych oraz przedstawiciela
LOW NFZ oraz opinią Dyrektora LOW NFZ – członkowie Zespołu uznali, że jedynie te
dwa szpitale na terenie województwa mogą podjąć się tego zadania.

Podkreślić jednocześnie 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.
Mając powyższe na uwadze, zasadne jest włączenie do pozostawania w stanie
podwyższonej gotowości 10 łóżek dla dzieci z podejrzeniem bądź zakażeniem wirusem
SARS-CoV-2 w Oddziale Dziecięcym z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej
w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. z dniem
01 września 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.

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.
ul. Dekerta 1; 66-400 Gorzów Wlkp.;

2.

a/a

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

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu 1495123.4379720.4223053
Nazwa dokumentu

Decyzja Szpital w Gorzowie Wlkp. -10 łóżek
pediatrycznych.docx

Tytuł dokumentu

Decyzja Szpital w Gorzowie Wlkp. -10 łóżek
pediatrycznych

Sygnatura dokumentu BZK-V.0031.160.2020
Data dokumentu 2020-08-25 14:06:37
Skrót dokumentu

2B346A982ACA957A0B0EB76D032334633FB2FA
8A

Wersja dokumentu 1.5
Data podpisu 2020-08-25
Podpisane przez Władysław Dajczak Wojewoda Lubuski
Rodzaj certyfikatu

Certyfikat kwalifikowany podpisu
elektronicznego karta

Wójtowicz Artur, 2020-08-25 08:42:58, wersja
1.3 (Zastępca Dyrektora, WYDZIAŁ
BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA
Akceptacja KRYZYSOWEGO (BZK), WYDZIAŁ
BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO (BZK)) Lubuski Urząd
Wojewódzki
Dudek Ewa, 2020-08-24 13:18:44, wersja 1.2
(Kierownik Oddziału, WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (BZK), ODDZIAŁ
Akceptacja
ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PAŃSTWOWE
RATOWNICTWO MEDYCZNE (BZK-V)) Lubuski
Urząd Wojewódzki
Sołtysiak Urszula, 2020-08-24 12:58:12, wersja
Akceptacja 1.0 (Stanowisko do spraw finansowania
ratownictwa medycznego, WYDZIAŁ
BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

KRYZYSOWEGO (BZK), ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA
SYSTEMEM PAŃSTWOWE RATOWNICTWO
MEDYCZNE (BZK-V)) Lubuski Urząd Wojewódzki
EZD 3.98.1.1.6779
Data wydruku:
Autor wydruku:

2020-08-26 07:04:28
Sołtysiak Urszula

