
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Zdrowia

Data posiedzenia: 22 lipca 2008 r.

Nr posiedzenia: 28

Posiedzeniu przewodniczył: senator Władysław Sidorowicz – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: Innowacje w strukturze ochrony zdrowia.

W posiedzeniu
uczestniczyli:

− senatorowie członkowie komisji,

− zaproszeni goście:

− Ministerstwo Zdrowia:
− podsekretarz stanu Adam Fronczak,

− Boehringer Ingelheim:
− dyrektor do spraw Polityki Zdrowotnej Wojciech Gryta,

− Konfederacja Pracodawców Polskich:
− ekspert Dariusz Adamczewski,
− dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Dialogu Społecznego Adam

Ambrozik,

− GlaxoSmithKline:
− dyrektor do spraw Korporacji Anna Kasprzak,

− Naczelna Izba Lekarska:
− prezes Konstanty Radziwiłł.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Adam Ambrozik, dyrektor Konfederacji Pracodawców Polskich, omówił powody oraz rolę

innowacji w sektorze ochrony zdrowia. Przypomniał, że 18 lipca 2008 r. demosEUROPA –

Centrum Strategii Europejskiej – we współpracy z Activity for Innovation and Economic Growth

z Waszyngtonu zorganizowało w Warszawie forum „Innowacje w ochronie zdrowia”, którego

celem było poszerzenie dyskusji na temat roli innowacji w rozwoju nowych farmaceutyków

i produktów medycznych oraz modeli finansowania innowacji w obszarze ochrony zdrowia, a także

możliwości stworzenia stałej płaszczyzny dialogu. W Polsce system edukacji nie jest

podporządkowany stymulowaniu innowacji. Istnieje jednak nadzieja, że fundusze strukturalne

mogą być wykorzystane w sposób proinnowacyjny, gdyż innowacje w sektorze ochrony zdrowia,

które cieszą się poparciem, stanowią wyzwanie nie tylko dla Polski.

Anna Kasprzak – dyrektor do spraw korporacji w GlaxoSmithKline – zaakcentowała, że nie

wystarczy zaproponować innowacyjny produkt czy też rozwiązanie, trzeba również pokazać, jaką

rolę będą one odgrywać w systemie. Całościowy kontekst społeczno-ekonomiczny ma
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fundamentalne znaczenie. Nowa technologia innowacyjna może zwiększyć koszt leczenia

pacjentów, ale może także przyczynić się do znaczących oszczędności w skali całego

społeczeństwa.

Stanowisko resortu zdrowia przedstawił Adam Fronczak. Podkreślił, że współpraca między

zainteresowanymi partnerami oraz wypracowanie wspólnej oceny poziomu technologii

medycznych jest konieczne. Jak zauważył prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Konstanty Radziwiłł,

wprowadzenie innowacji ma istotne znaczenie dla wzrostu gospodarczego, biorąc pod uwagę, że

w sektorze ochrony zdrowia coraz większą rolę odgrywają usługi. E-medycyna może służyć

obniżeniu kosztów, podobną wartość dodaną mogą tworzyć elektroniczne zamówienia lekarskie

oraz elektroniczne karty pacjenta.

Członkowie komisji jednogłośnie podkreślili, że potrzebny jest cykl bardziej szczegółowych

dyskusji na temat innowacji w sektorze ochrony zdrowia we współpracy ze wszystkimi

zainteresowanymi podmiotami.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządziła: Joanna Więcławska


