
Projekt

UCHWAŁA NR XXV/158/16
RADY POWIATU OPOLSKIEGO

z dnia 1 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej

pomocy  dla  uczniów  publicznych  szkół  ponadgimnazjalnych  z  terenu  powiatu

opolskiego pn. „Pierwsza pomoc”.

Na podstawie art.  4  ust.  1  pkt 2  i  art.  12 pkt  11 ustawy z  dnia 5  czerwca 1998 r.

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 8 pkt 1 i art. 48 ust.

1 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy

z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916), po konsultacjach

z gminami  wchodzącymi  w  skład  Powiatu  Opolskiego  oraz  zaopiniowaniu  przez  Agencję

Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji Program polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy

dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. „Pierwsza

pomoc”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Promocja i ochrona zdrowia, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) stanowi jedno z zadań własnych

powiatu.

Podstawą  prawną  przyjęcia  do  realizacji  Programu  polityki  zdrowotnej  z  zakresu  udzielania

pierwszej  pomocy  dla  uczniów  publicznych  szkół  ponadgimnazjalnych  z  terenu  powiatu

opolskiego pn. „Pierwsza pomoc” jest art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.).

Zgodnie z tym art. do zadań własnych powiatu w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń

opieki zdrowotnej należy w szczególności opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów

polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców –

po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.

Projekt Programu,  zgodnie z ustawą  o świadczeniach opieki  zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych, został przekazany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w celu jego

zaopiniowania  i  uzyskał  pozytywną  opinię  Prezesa  Agencji,  pod  warunkiem  uwzględnienia  uwag

zawartych  w  przekazanym  dokumencie,  które  to  uwagi  zostały  uwzględnione  w ostatecznej  wersji

Programu.

Program został  również  przesłany celem konsultacji do wszystkich urzędów gmin z terenu powiatu

opolskiego. 

Biorąc powyższe argumenty pod uwagę uznaje się zasadne podjęcie przedmiotowej uchwały.


