
NOTATKA

z posiedzenia Komisji Zdrowia

Data posiedzenia:  27 listopada 2008 r.

Nr posiedzenia: 41

Posiedzeniu przewodniczył: senator Władysław Sidorowicz – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat kalendarza szczepień
ochronnych zgodnie z rekomendacjami pediatrycznej Grupy ekspertów ds.
Programu Szczepień Ochronnych.

2. Jubileusz 50-lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego
Czerwonego Krzyża.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji,
− wicemarszałek Senatu RP Krystyna Bochenek,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Zdrowia:

− podsekretarz stanu  Marek Twardowski,
− doradca Ministra Zdrowia Konrad Łęcki,
− dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Anna Kamińska,

− Główny Inspektorat Sanitarny:
− Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła,

− Polski Czerwony Krzyż:
− członek Zarządu Głównego Jerzy Karnaus,
− dyrektor generalny Elżbieta Śmietanka,

− Krajowa Rada Honorowego Krwiodawstwa PCK:
− przewodniczący Sławomir Kaczyński.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Informację Ministerstwa Zdrowia na temat kalendarza szczepień ochronnych przedstawił Główny

Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła. Przypomniał, że organizację szczepień ochronnych w Polsce
reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach oraz
rozporządzenie Ministra Zdrowia. Realizacja opracowanego w Głównym Inspektoracie Sanitarnym
Programu Szczepień Ochronnych jest jednym z najważniejszych zadań mających wpływ na
zdrowie społeczeństwa. Zakup szczepionek zgodnie z Kalendarzem Szczepień Ochronnych jest
realizowany (w zakresie szczepień obowiązkowych), na podstawie zatwierdzonego przez
Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia Programu Szczepień Ochronnych przedłożonego uprzednio
przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
Minister poinformował, że kalendarz szczepień składa się z dwóch podstawowych części:
- szczepienia obowiązkowe – tzw. Kalendarz Szczepień – w całości finansowany z budżetu
Ministra Zdrowia
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- szczepienia zalecane – koszt szczepionki ponosi osoba poddająca się szczepieniu, natomiast
badanie kwalifikacyjne i iniekcje finansowane SA przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Minister podkreślił, że koszty szczepień ochronnych w ostatnich latach w Polsce zwiększają się ze
względu na wprowadzanie nowych preparatów oraz wzrost liczby urodzeń. Trudności związane z
finansowaniem Programu Szczepień Ochronnych nasilają się w ostatnich latach, co  jest
bezpośrednio związane z ograniczeniami budżetowymi Ministerstwa Zdrowia. Hamuje to nie tylko
zmiany Programu Szczepień Ochronnych wynikające ze zmieniającej się sytuacji
epidemiologicznej, ale zagraża również kontynuacji aktualnie obowiązującego PSO. Zdaniem
ministra konieczne jest wprowadzenie takich zmian w przepisach, aby Narodowy Fundusz Zdrowia
mógł również finansować zakup preparatów do PSO.

Ad.2 Z okazji Jubileuszu 50-lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża
oraz przypadającej w 2009 r. 90 rocznicy Polskiego Czerwonego Krzyża  senatorowie, członkowie
Komisji Zdrowia spotkali się z jego przedstawicielami. Podczas dyskusji Elżbieta Śmietanka, Jerzy
Karnaus oraz Sławomir Kaczyński zapoznali senatorów z najważniejszymi problemami
dotyczącymi działalności PCK. Poruszono problem zbyt małego zapasu krwi, którym dysponuje
publiczna służba krwi, a także problem zapewnienia nakładów finansowych na ten cel. Senatorowie
zadeklarowali gotowość pomocy legislacyjnej, która umożliwi sprawne funkcjonowanie PCK.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


