
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 2020 poz. 1842 z późn. zm.), zmieniam decyzję z dnia 22 
marca 2021r. znak.: BZK-V.0031.27.2021.MWil, zmienioną decyzją z dnia 25 marca 
2021r. znak: BZK-V.0031.35.2021.MWil zmienioną decyzją z dnia 31 marca 
2021r.znak.: BZK-V.0031.40.2021.KJał, zmienioną decyzją z dnia 30 kwietnia 2021r. 
znak.: BZK-V.0031.51.2021.MWil nałożoną na Szpital  Uniwersytecki  im. 
K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. ul. Zyty 2, 65-046 Zielona Góra 
w części dotyczącej zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w ten 
sposób, że:

Szpital  Uniwersytecki  im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. 
ul. Zyty 2, 65-046 Zielona Góra

w okresie od 7 czerwca 2021 r. do odwołania

zapewni realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w podmiocie 
leczniczym 10 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, 
(w tym 1 łóżka z dostępem do respiratora) oraz dodatkowo 3 stanowisk do 
dializoterapii.

UZASADNIENIE

Dnia 26 maja 2021 r. podczas wideokonferencji z udziałem przedstawiciela Szpitala 
Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., Dyrektora 
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej 
Górze oraz konsultantów wojewódzkich w kluczowych dziedzinach przy zwalczaniu 
epidemii COVID-19, ustalono plan zmniejszania liczby łóżek „covidowych”, w celu 
przywrócenia możliwości leczenia pacjentów z innymi schorzeniami niż COVID-19.  
Harmonogram zmniejszania liczby łóżek „covidowych” w województwie lubuskim  
przekazano Ministrowi Zdrowia dnia 26 maja 2021 r.

Mając powyższe na uwadze, uwzględniając stabilną sytuację epidemiologiczną 
w województwie lubuskim, aktualne niskie wykorzystanie łóżek szpitalnych 
dla pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem wirusem
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SARS-CoV-2, opinie konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie anestezjologii 
i intensywnej terapii oraz konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób 
zakaźnych, a także potrzebę zwiększenia dostępności do świadczeń dla pacjentów 
niezakażonych wirusem SARS-CoV-2, za zasadne uznaje się zmniejszenie 
od 7 czerwca 2021 r. w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego 
w Zielonej Górze Sp. z o.o. o 42 liczby 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.

Jednocześnie, mając na względzie wytyczne zawarte w dokumencie 
„Reorganizacja opieki szpitalnej nad pacjentem z podejrzeniem zakażenia 
i zakażonym wirusem SARS-CoV-2” opracowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
(przesłanym wojewodzie dnia 28 kwietnia 2021 r.), wskazane jest zobowiązanie 
podmiotu leczniczego do zapewnienia w okresie od 7 czerwca 2021 r. do 
odwołania 10 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, 
(w tym 1 łóżka z dostępem do respiratora), gdyż podmiot leczniczy z dniem 7 
czerwca 2021 r. przestanie pełnić rolę szpitala na II poziomie zabezpieczenia 
COVID-19.

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.

wz. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Wojciech Perczak
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Otrzymują:

1. Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
2. a/a
Do wiadomości:
1. Minister Zdrowia
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
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