NOTATKA
z posiedzenia Komisji Zdrowia
Data posiedzenia: 8 kwietnia 2008 r.
Nr posiedzenia: 18

Posiedzeniu przewodniczył: senator Władysław Sidorowicz – przewodniczący komisji
Porządek posiedzenia: 1. Program wczesnej interwencji – zagrożenia w obecnej formie finansowania
W posiedzeniu − senatorowie - członkowie komisji,
uczestniczyli:
− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Zdrowia:
− podsekretarz stanu Adam Fronczak,
− Ministerstwa Edukacji Narodowej:
− przewodnicząca Zespołu ds. Kwalifikacji Placówek do programu
Teresa Serafin,
− Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
− zastępca prezesa Andrzej Sochaj,
− Narodowego Funduszu Zdrowia
− główny specjalista w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Adrianna Jabłońska,
− Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół i Dzieci Niepełnosprawnych:
− członek Alicja Szatkowska,
− Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz
„Ostoja”:
− prezes Zarządu Małgorzata Goracy,
− Centrum Diagnostyczno- Rehabilitacyjne Fundacji „Promyk Słońca”:
− członek zespołu Adrianna Pietraszkiewicz,
− Krajowe Towarzystwo Autyzmu:
− prezes Tadeusz Gałkowski,
− Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym:
− prezes Krystyna Mrugalska
− Polski Komitet Audiofonologii:
− członek zespołu Anna Prożych,
− Naczelna Rada Lekarska:
− członek Bożena Pietrzykowska,
− sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny:
− przewodniczący Sławomir Piechota.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Na posiedzeniu komisji został omówiony stan realizacji pilotażowego programu rządowego
dotyczącego „wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej, skoordynowanej i ciągłej pomocy
dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”, który był
realizowany w latach 2005 – 2007.
Członkowie komisji wysłuchali przedstawicieli resortów koordynujących program oraz
zaproszonych gości realizujących bezpośrednio jego założenia.
Senatorowie – w dyskusji - zwracali uwagę na konieczność podjęcia przez rząd pilnych działań
mających na celu prawne umocowanie programu. Przygotowany dokument mógłby stanowić
podstawę do dalszych działań legislacyjnych rządu.
Ponadto skierowano szereg pytań do przedstawiciela NFZ w sprawie zmian zasad kontraktowania i
rozdzielania środków finansowych na rehabilitację dzieci.
Zarówno zaproszeni goście, jak i senatorowie, zgodnie podkreślali, że działania podjęte w ramach
pilotażowego programu udowodniły, że możliwa jest współpraca ponadresortowa służąca
wspieraniu rodzin dzieci niepełnosprawnych.
Senatorowie podkreślili, że pilnie należy przygotować kilkuletni plan gruntownej przebudowy
systemu, zakładający zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia w zakresie omawianym przez
komisję.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową:

