WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp., 8 lutego 2022 r.

BZK-V.0031.4.2022.MWil

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 dnia 3 września 2020 r. znak:
BZK-V.0031.167.2020.USoł, zmienioną decyzją z dnia 20 października 2020 r. znak.: BZKV.0031.222.2020.MBuj, zmienioną decyzją z dnia 28 października 2020 r. znak.: BZKV.0031.222.2020.MBuj, zmienioną decyzją z dnia 2 listopada 2020 r. znak.: BZKV.0031.242.2020ZZnoj, zmienioną decyzją z dnia 14 grudnia 2020 r. znak.: BZKV.0031.290.2020MBuj, zmienioną decyzją z dnia 11 marca 2021 r. znak.: BZKV.0031.16.2021MWil, zmienioną decyzją z dnia 18 marca 2021 r. znak.: BZKV.0031.31.2021.KJał, zmienioną decyzją z dnia 25 maja 2021 r. znak.: BZKV.0031.63.2021.MWil, zmienioną decyzją z 10 grudnia 2022r. znak.: BZKV.0031.134.2021.MWil nałożoną na Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gabriela Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad
Odrą w części dotyczącej zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w ten
sposób, że:
Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Gabriela Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
w okresie od 5 lutego 2022 r. do odwołania
będzie realizował świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w podmiocie
leczniczym:




45 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem wirusem
SARS-CoV-2, w tym 3 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością
prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej,
3 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS- Cov-2, w tym
1 łózka z dostępem do respiratora.

UZASADNIENIE
Prezes Zarządu Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o dnia 7 lutego 2022 r.
zwróciła się z prośbą o zwiększenie od dnia 5 lutego 2022 r. do 45 liczby łóżek dla
pacjentów z podejrzeniem zakażenia lub zakażeni wirusem SARS-CoV-2 w związku z
pojawieniem się nowych ognisk zakażenia. Obecnie

wszystkie łóżka w szpitalu w Kostrzynie dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2
są zajęte. Z przeprowadzonej przez podmiot leczniczy analizy wynika, że zwiększenie
dostępności łóżek o 10, pozwoli na objęcie hospitalizacją pacjentów, którzy wymagają
przyjęcia do szpitala oraz zapewni bezpieczny bufor dostępności.
Mając powyższe na uwadze, za zasadne uznaje się od 5 lutego 2022 r. w Nowym
Szpitalu w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o. zapewnienie 45 łóżek dla pacjentów z
podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 , w tym 3 łóżek
intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i
wentylacji mechanicznej (tj. zwiększenie z 35 do 45 liczby łóżek dla pacjentów z
podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, pozostawiając
bez zmian 3 łóżka intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia
tlenoterapii i wentylacji mechanicznej).
Powyższe zostało uzgodnione telefonicznie z przedstawicielem 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.
2.

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gabriela Narutowicza
6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
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 wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu 1895844.5770403.5688423
Nazwa dokumentu 08.02.2022 - Decyzja .docx
Tytuł dokumentu 08.02.2022 - Decyzja
Sygnatura dokumentu BZK-V.0031.4.2022
Data dokumentu 2022-02-08
Skrót dokumentu 8EA61353003FA0EB3BA79073058BF6F21D71D29B
Wersja dokumentu 1.1
Data podpisu 2022-02-08 09:51:35
Podpisane przez Władysław Dajczak Wojewoda Lubuski
Rodzaj certyfikatu Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
EZD 3.104.37.37.6779

Data wydruku: 2022-02-15
Autor wydruku: Wilińska Magdalena (Stanowisko do spraw doskonalenia w ratownictwie medycznym)

