
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Zdrowia

Data posiedzenia: 13 maja 2008 r.

Nr posiedzenia: 22

Posiedzeniu przewodniczył: senator Władysław Sidorowicz – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Miejsce i zadania medycyny ratunkowej w strukturach ochrony zdrowia
w Polsce.

2. Sprawy bieżące.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji,

− zaproszeni goście:

− podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski,

− przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Technicznej Obsługi
Służby Zdrowia i Ratownictwa Medycznego Czesław Olejniczak,

− ekspert Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Bogusław
Tyka,

− członek Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Ewa Ślązak,

− zastępca dyrektora ds. lecznictwa RM Meditrans Siedlce Maciej
Kozłowski,

− dyrektor RM  Meditrans Siedlce Leszek Szpakowski,

− konsultant krajowy ds. medycyny ratunkowej Jerzy Karski,

− prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej Juliusz
Jakubaszko,

− członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej Ewa
Raniszewska,

− radca ministra w Ministerstwie Zdrowia Michał Waszkiewicz,

− pracownik Sekretariatu Ochrony Zdrowia KK NSZZ
Solidarność”Krzysztof Filip,

− zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zbigniew Teter,

− dyrektor Departamentu Służb Mundurowych w Narodowym Funduszu
Zdrowia Arkadiusz Kosowski,

− wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych Zbigniew Bujas.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Posiedzenie Komisji miało charakter seminaryjny. Poświęcone było miejscu i zadaniom medycyny
ratunkowej w strukturach ochrony zdrowia. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek
Twardowski  omówił aktualny stan prac nad nowelizacją ustawy o państwowym Ratownictwie
Medycznym. Minister podkreślił, że zadaniem Zespołu ds. nowelizacji jest opracowanie zmian
usprawniających system ratownictwa medycznego działający pod rządami obecnie obowiązującej
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ustawy. Są to m. in. zmiany w organizacji i finansowaniu szpitalnych oddziałów ratunkowych, nowa
organizacja systemu powiadamiania ratunkowego w ścisłej współpracy z Ministerstwem Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
Miejsce i zadania medycyny ratunkowej w systemie ochrony zdrowia przedstawił prezes Polskiego
Towarzystwa Medycyny Ratunkowej profesor Juliusz Jakubaszko. Stwierdził, że należy
zagwarantować, by w opiece nad chorym w stanie krytycznym świadczenia były odpowiednio
wysokiej jakości i wykonywane przez sprawny system ratownictwa.
W dyskusji krajowy konsultant w dziedzinie medycyny ratunkowej profesor Jerzy Karski podkreślił,
że obowiązujące przepisy w sposób niedostateczny zabezpieczają skuteczne wykonywanie zadań w
zakresie ratownictwa i zarządzania kryzysowego. Zwrócił uwagę na działalność Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego, które funkcjonuje w złożonym technicznie otoczeniu. ponieważ
Użytkowanie śmigłowców wymaga stałej ich gotowości w poszczególnych bazach.
Wiceprezes NFZ Zbigniew Teter  poinformował, że analizowany jest mechanizm podziału środków
na ratownictwo medyczne  między poszczególne województwa. Podkreślił, że w tym przypadku
NFZ działa zgodnie z planem zakontraktowanych świadczeń, zatwierdzonych przez resort zdrowia
na podstawie wniosków poszczególnych wojewodów.
Ponadto wiceminister Marek Twardowski poinformował o planowanych w 2008 r. inwestycjach
ważnych dla ratownictwa medycznego,  m.in.: wymianie wyeksploatowanych ambulansów
ratunkowych, rozpoczęciu budowy sieci centrów urazowych, budowie  i przebudowie baz dla
śmigłowców  ratunkowych oraz prawdopodobnie zakupie pierwszych śmigłowców ratunkowych.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.


