W OJEW O DA DOLNOŚLĄSKI

B Z-R M .6310.59.2020

Wrocław, 10 m arca 2020 r.

Decyzja Nr 64 /2020

N a podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępow ania
adm inistracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września
2006 r. o Państwowym Ratownictwie M edycznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 993 z późn. zm.),
w związku z wystąpieniem zdarzenia mogącego spowodować stan nagłego zagrożenia
zdrowotnego znacznej liczby osób
nakładam na
W ojewódzki Szpital Specjalistyczny
(ul. Koszarowa 5, 51-149 W rocław)

im.

J.

Gromkowskiego

we

W rocławiu

obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości od dnia 10 marca 2020 roku
w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
Uzasadnienie
W związku ze zdarzeniem, polegającym na wystąpieniu przypadków koronawirusa
COVID - 19 na terenie województwa dolnośląskiego. N ależy zapewnić miejsca do leczenia
pacjentów zakażonych wirusem, aby podjąć skuteczne działania mające na celu udzielenie
pomocy medycznej

(świadczeń zdrowotnych)

osobom, w

stanie nagłego

zagrożenia

zdrowotneg >. N a podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 w rzes/ia 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie M edycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 z późn zm.), organ wydaje w drodze

decyzji administracyjnej, na podmiot leczniczy pn. W ojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej
gotowości. W związku z tym, podejmuje się decyzję o niekierowanie do szpitala
W ojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we W rocławiu pacjentów,
którzy mieliby trafić na dwa oddziały internistyczne 4000 części VIII kodu resortowego, 006
części VII kodu resortowego oraz 014 części VII kodu resortowego, na oddział neurologiczny
oraz gastroenterologiczny (łącznie 4 oddziały). Od chwili podpisania Decyzji ograniczana
będzie liczba pacjentów na w /w oddziałach.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do M inistra Zdrowia. Odwołanie
wnosi się za pośrednictwem W ojewody Dolnośląskiego w term inie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec
się prawa do wniesienia odwołania wobec organu adm inistracji publicznej, który wydał
decyzję.

Z

dniem

doręczenia

organowi

adm inistracji

publicznej

oświadczenia

o zrzeczeniu się pr-awa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,
decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

ciw Obremski

Otrzymują:
1. Podm iot leczniczy
2. a/a
Do wiadomości:
1.Szpitale - wszystkie
2. Dysponenci ratownictwa medycznego - wszyscy

