Poznań, 3 września 2020 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
ZD-IV.967.18.2020.1(2)

DECYZJA
Na podstawie art. 11 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. poz. 374, z późn. zm.) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.),
polecam
Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej z siedzibą
w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3
w okresie od 15 września 2020 r. do odwołania, realizację świadczeń opieki zdrowotnej na
rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w następujących zakresach:
zakres podstawowy:
a) choroby wewnętrzne,
b) choroby zakaźne,
c) chirurgia ogólna,
d) ortopedia z traumatologią narządu ruchu,
e) anestezjologia i intensywna terapia,
f) kardiologia,
g) neurologia,
h) neurochirurgia,
i) kardiochirurgia,
j) inwazyjne leczenie ostrego zespołu wieńcowego,
k) okulistyka – hospitalizacja
l) reumatologia – hospitalizacja
m) urologia – hospitalizacja
Jednocześnie polecam spośród ogółu łóżek wydzielić 10% z dostępem do respiratora,
minimum 40.
Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Zgodnie z art. 11 ust. 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, odstąpiono od uzasadniania
niniejszej decyzji.
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Pouczenie
1. Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Zdrowia za pośrednictwem
Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 129
Kodeksu postępowania administracyjnego).
2. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji (art. 130 § 3 pkt 2
Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 11 ust. 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).
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może złożyć oświadczenie
o zrzeczeniu się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej,
który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej
niniejszego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna (art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego).

Wojewoda Wielkopolski
/-/ Łukasz Mikołajczyk

Otrzymują:
1. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym. Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3
2. Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,
3. a/a

Do wiadomości:
1. Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań.

