Dziennik Ustaw Nr 90

— 5481 —

Poz. 605 i 606

2) poinformowanie osoby dzwoniàcej o miejscu odbioru powiadomienia, z podaniem nazwy dysponenta jednostki;

o pomoc do lekarza koordynatora ratownictwa
medycznego lub starszego lekarza dy˝uru wyznaczonego przez dysponenta jednostki.

3) przeprowadzenie w sposób spokojny i zdecydowany krótkiej rozmowy telefonicznej z osobà dzwoniàcà majàcej na celu uzyskanie informacji o:

§ 2. 1. Ramowa procedura dysponowania zespo∏ami ratownictwa medycznego obejmuje:

a) rodzaju zdarzenia, liczbie osób w stanie nag∏ego zagro˝enia zdrowotnego,
b) stanie zdrowia osoby w stanie nag∏ego zagro˝enia zdrowotnego, w oparciu o wywiad medyczny przeprowadzony zgodnie ze standardami
wynikajàcymi z aktualnej wiedzy medycznej
w zakresie medycyny ratunkowej,
c) danych osoby w stanie nag∏ego zagro˝enia
zdrowotnego obejmujàcych, w miar´ mo˝liwoÊci, imi´, nazwisko, p∏eç i wiek,
d) miejscu zdarzenia; w przypadku wàtpliwoÊci
zwiàzanych z ustaleniem dok∏adnego miejsca
zdarzenia nale˝y poprosiç osob´ dzwoniàcà
o przekazanie dodatkowych informacji dotyczàcych miejsca zdarzenia, umo˝liwiajàcych szybkie dotarcie zespo∏u ratownictwa medycznego,
e) danych osoby dzwoniàcej obejmujàcych imi´,
nazwisko, a w przypadku gdy osobà dzwoniàcà
jest krewny osoby w stanie nag∏ego zagro˝enia
zdrowotnego — tak˝e stopieƒ pokrewieƒstwa;
4) przekazanie osobie dzwoniàcej informacji o zadysponowaniu zespo∏em ratownictwa medycznego;
5) w razie stwierdzenia na podstawie wywiadu medycznego braku stanu nag∏ego zagro˝enia zdrowotnego, poinformowanie osoby dzwoniàcej
o odmowie zadysponowania zespo∏u ratownictwa
medycznego, z podaniem przyczyn odmowy i zaleceƒ odnoÊnie do dalszego post´powania;
6) w razie koniecznoÊci utrzymywanie sta∏ego kontaktu z osobà dzwoniàcà i udzielanie jej niezb´dnych porad w zakresie sposobu udzielania pierwszej pomocy osobie w stanie nag∏ego zagro˝enia
zdrowotnego przed przyjazdem zespo∏u ratownictwa medycznego;
7) w razie zaistnienia problemów, których rozwiàzanie wykracza poza umiej´tnoÊci i uprawnienia
dyspozytora medycznego, zwrócenie si´ z proÊbà

1) ustalenie priorytetu wys∏ania zespo∏u ratownictwa
medycznego na podstawie informacji o liczbie
i stanie zdrowia osób w stanie nag∏ego zagro˝enia
zdrowotnego, uzyskanych zgodnie z § 1 pkt 3 lit. b;
2) zadysponowanie w∏aÊciwym zespo∏em ratownictwa medycznego, bioràc pod uwag´ jego rodzaj
i najkrótszy czas dotarcia na miejsce zdarzenia;
w przypadku stwierdzenia, ˝e czas dotarcia zespo∏u ratownictwa medycznego, innego ni˝ lotniczy
zespó∏ ratownictwa medycznego, na miejsce zdarzenia przekracza czas okreÊlony w art. 24 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. o Paƒstwowym Ratownictwie Medycznym lub stan osoby
w stanie nag∏ego zagro˝enia zdrowotnego tego
wymaga, zadysponowanie lotniczym zespo∏em ratownictwa medycznego najbli˝szym od miejsca
zdarzenia;
3) wyznaczenie kierujàcego akcjà prowadzenia medycznych czynnoÊci ratunkowych;
4) utrzymywanie sta∏ego kontaktu z zespo∏em ratownictwa medycznego i przekazywanie niezb´dnych
informacji jego cz∏onkom;
5) wskazanie w∏aÊciwego szpitalnego oddzia∏u ratunkowego lub szpitala, do którego mo˝e byç przewieziona osoba w stanie nag∏ego zagro˝enia zdrowotnego.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
przed podj´ciem decyzji o zadysponowaniu lotniczym
zespo∏em ratownictwa medycznego nale˝y uwzgl´dniç mo˝liwoÊç làdowania statku powietrznego na
miejscu zdarzenia lub mo˝liwoÊç dowiezienia lotniczego zespo∏u ratownictwa medycznego z miejsca làdowania statku powietrznego na miejsce zdarzenia.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Zdrowia: Z. Religa
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 9 maja 2007 r.
w sprawie OÊrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Konstancinie-Jeziornie
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 14, poz. 89) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla organizacj´ i zakres
dzia∏ania OÊrodka Readaptacyjnego dla Osób Wymagajàcych Okresowej Pomocy ze Wzgl´dów Spo∏ecz-

———————
1)

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
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nych i Medycznych, utworzonego i dzia∏ajàcego,
przed wejÊciem w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia,
na podstawie zarzàdzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Spo∏ecznej z dnia 10 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia oÊrodka adaptacyjnego dla osób wymagajàcych okresowej pomocy ze wzgl´dów spo∏ecznych
i medycznych.
§ 2. OÊrodkowi Readaptacyjnemu dla Osób Wymagajàcych Okresowej Pomocy ze Wzgl´dów Spo∏ecznych i Medycznych nadaje si´ nazw´ OÊrodek
Readaptacyjno-Rehabilitacyjny w Konstancinie-Jeziornie, zwany dalej „OÊrodkiem”.
§ 3. OÊrodek jest publicznym zak∏adem opieki
zdrowotnej prowadzonym w formie paƒstwowej jednostki bud˝etowej, finansowanej z bud˝etu paƒstwa,
z cz´Êci, której dysponentem jest minister w∏aÊciwy
do spraw zdrowia.
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2) dzia∏alnoÊç w zakresie przeciwdzia∏ania narkomanii, ze szczególnym uwzgl´dnieniem ograniczania
szkód zdrowotnych i spo∏ecznych wynikajàcych
z u˝ywania w celach innych ni˝ medyczne Êrodków odurzajàcych lub substancji psychotropowych albo Êrodków zast´pczych;
3) dzia∏alnoÊç w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;
4) dzia∏alnoÊç w zakresie rehabilitacji i reintegracji
osób uzale˝nionych od Êrodków odurzajàcych lub
substancji psychotropowych albo Êrodków zast´pczych;
5) udzielanie Êwiadczeƒ zdrowotnych, w szczególnoÊci osobom uzale˝nionym od Êrodków odurzajàcych lub substancji psychotropowych albo Êrodków zast´pczych oraz ˝yjàcym z HIV lub chorym
na AIDS;

§ 4. Siedzibà OÊrodka jest Konstancin-Jeziorna.

6) realizowanie innych zadaƒ zleconych przez ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia.

§ 5. Obszarem dzia∏ania OÊrodka jest terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7. OÊrodek jest jednostkà podleg∏à ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw zdrowia.
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

§ 6. Do zadaƒ OÊrodka nale˝y:
1) dzia∏alnoÊç w zakresie zapobiegania oraz zwalczania HIV i AIDS;

Minister Zdrowia: Z. Religa
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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 maja 2007 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639), z uwzgl´dnieniem zmian
wprowadzonych:

3) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959),
4) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach
zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà (Dz. U. Nr 121,
poz. 1263),

1) ustawà z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz. U. Nr 113, poz. 984),

5) ustawà z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy
o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie
produktowej i op∏acie depozytowej (Dz. U. Nr 33,
poz. 291),

2) ustawà z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2003 r. Nr 7, poz. 78),

6) ustawà z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458),

