
Uchwała Nr 271/XLII/10
w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie zasadności działalności Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Domowego Hospicjum Dziecięcego „PROMYCZEK” z siedzibą w Otwocku, powołanego przy
Fundacji Anielska Przystań z siedzibą w Warszawie

UCHWAŁA NR 271/XLII/10

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie zasadności działalności
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Domowego Hospicjum Dziecięcego „PROMYCZEK” z siedzibą w Otwocku,
powołanego przy Fundacji Anielska Przystań z siedzibą w Warszawie

Na  podstawie  art.  4  ust.  1  pkt  2 i  art.  13 ust.  1  ustawy z  dnia  5 czerwca  1998 r.  o  samorządzie
powiatowym (tekst  jedn. Dz.  U.  z  2001 r.  Nr 142, poz.  1592 z  późn.  zm.) oraz  § 8 Statutu Powiatu
Otwockiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się stanowisko popierające zasadność działania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Domowego  Hospicjum Dziecięcego  „PROMYCZEK”  z  siedzibą  w  Otwocku,  powołanego  przy  Fundacji
Anielska Przystań z siedzibą w Warszawie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazuje się uchwałę Dyrektorowi  Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej  wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 5.. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr 271/XLII/10
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

STANOWISKO

Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie zasadności działania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Domowego Hospicjum Dziecięcego „Promyczek”,
działającego w ramach Fundacji Anielska Przystań

Rada Powiatu Otwockiego popiera inicjatywę utworzenia  i  funkcjonowania  NZOZ Domowego Hospicjum
„Promyczek” w Otwocku.
Placówka  zapewni  wszechstronną  i  specjalistyczną  opiekę  nad  dziećmi  nieuleczalnie  chorymi  oraz  ich
rodzinami.
Świadczenia  zdrowotne będą realizowane w domu małego pacjenta poprzez  długoterminową pielęgnację
chorych  dzieci,  z  uwzględnieniem  opieki  i  pomocy  socjalnej,  a  takŜe  poprzez  zapewnienie  opieki
duszpasterskiej  i  psychologicznej.  Domowe  Hospicjum  Dziecięce  „Promyczek”  zrealizuje  takŜe
ambulatoryjne  porady  specjalistyczne  w zakresie  opieki  paliatywnej,  leczenie  bólu  przewlekłego  oraz
specjalistyczną opieką pielęgnacyjną.
Działalność hospicjum obejmie swoim zasięgiem obszar województwa mazowieckiego, a w szczególności
powiat otwocki i powiaty ościenne.
Z  diagnozy  potrzeb  społecznych  występujących  na  terenie  powiatu  otwockiego  wynika  bezwzględne
zapotrzebowanie na tego typu świadczenia zdrowotne.
W  latach 2007-2009 Powiatowy Zespól  do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Otwocku wydał 596
orzeczeń dla dzieci  przed 16 rokiem Ŝycia, w tym 69 orzeczeń w zakresie  chorób endokrynologicznych,
metabolicznych, zaburzeń enzymatycznych i chorób nowotworowych.
Rada Powiatu w Otwocku stoi na stanowisku, iŜ z uwagi na szczególny zakres realizowanych zadań oraz
brak  moŜliwości  ich  finansowania  przez  powiat,  przedmiotowe  świadczenia  zdrowotne  winny  być
finansowane ze środków publicznych tj. Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uzasadnienie

Pismem z  dnia 22 marca 2010 r., Niepubliczny Zakład Opieki  Zdrowotnej  Domowe Hospicjum Dziecięce
„PROMYCZEK” w Otwocku, działające w ramach Fundacji Anielska Przystań z siedzibą w Warszawie, zwrócił
się z prośbą do Rady Powiatu w Otwocku o wyraŜenie opinii w przedmiocie zasadności jego działalności.
Uzasadnieniem prośby  była  decyzja  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  odmawiająca  podpisania  z  wyŜej
wymienionym hospicjum kontraktu na świadczenie usług dla dzieci.
Ze względu na to, Ŝe hospicjum obejmuje zasięgiem swojego działania powiat otwocki  i ze względu na
wykazane zapotrzebowanie na tego typu działalność, Rada Powiatu zdecydowała o podjęciu stanowiska w
przedmiotowej sprawie, mając na celu poparcie Hospicjum Dziecięcego „PROMYCZEK” w jego staraniach o
uzyskanie kontraktu.
Zgodnie  z  powołanymi  w uchwale  przepisami  ustawy o samorządzie  powiatowym i  przepisami  Statutu
Powiatu Otwockiego,  Rada  Powiatu,  jako  organ  kolegialny  podejmuje  swoje  rozstrzygnięcia  w  formie
uchwał oraz moŜe wyraŜać opinie i zajmować stanowiska równieŜ w innych sprawach niŜ te, które wynikają
z jej kompetencji stanowiących i kontrolnych.

 


