
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Zdrowia

Data posiedzenia: 3 czerwca 2008 r.

Nr posiedzenia: 25

Posiedzeniu przewodniczył: senator Władysław Sidorowicz – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Informacja Ministra Zdrowia na temat oddłużenia szpitali.

2. Szpital Uniwersytecki w Krakowie Prokocimiu – wniosek o ustanowienie
wieloletniego programu inwestycyjnego.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji,
− przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Aldona Figura,

− zaproszeni goście mi. in.:
− Ministerstwo Zdrowia:

− podsekretarz stanu Mariola Dwornikowska,
− dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji Elżbieta

Jazgarska,
− Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych:

− przewodnicząca Dorota Gardias,
− wiceprzewodniczący Zdzisław Bujas,

− Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Prokocimiu:
− dyrektor Maciej Kowalczyk,

− Fundacja Prophylaktikos:
− prezes Lech Rutkowski,

− Uniwersytet Jagielloński:
− pełnomocnik rektora prof. Jacek Dubiel,

− Zarząd Województwa Małopolskiego:
− członek zarządu Wojciech Kozak.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia zwrócili się z prośbą o skreślenie z porządku obrad punktu
pierwszego. Zaproponowali przedstawianie tej informacji na jednym z najbliższych posiedzeń
komisji.
Senatorowie przyjęli przedstawioną propozycję.

Ad. 2 Sytuację Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu przedstawił jego
dyrektor Maciej Kowalczyk. Podkreślił, że budowę szpitala prowadzono etapami od lat 60-tych,
a środki na ten cel pochodziły z dotacji rządu USA. Kolejnym sponsorem została amerykańska
Fundacja Project HOPE, dzięki której kontynuowano rozbudowę szpitala, pozyskiwano
nowoczesne wyposażenie, a także szkolono lekarzy i pielęgniarki w wiodących ośrodkach
medycznych na świecie. Pomoc strony amerykańskiej zakończyła się w 1995 roku, kiedy szpital
uznano za wystarczająco samodzielny.
Podkreślił, że obecnie znaczna część szpitala, a przede wszystkim zbudowane ponad 40 lat temu
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sale operacyjne oraz oddziały intensywnej terapii, nie spełniają nowoczesnych standardów i muszą
zostać szybko zmodernizowane.
Podkreślił, w szpitalu pacjenci leczeni są w zakresie wszystkich specjalizacji pediatrycznych
i chirurgicznych. Szpital jest jedyną placówką w regionie, w której leczone są najcięższe przypadki
m.in.: wad wrodzonych, nowotworów, oparzeń, a także ofiary wypadków i wcześniaki ze skrajnie
niską masą urodzeniową. Dodał, że do szpitala trafiają też ciężko chore dzieci z całej Polski, dla
których jest on często szpitalem ostatniej szansy.
Dodał, że ze względu na zakres koniecznych do realizacji przedsięwzięć, modernizacja szpitala nie
może zostać dokonana w ramach środków posiadanych przez jednostkę lub jej organ założycielski
(Uniwersytet Jagielloński). Zaznaczył, że od wielu lat Rada Miasta Krakowa wspiera rozwój
szpitala, jednak nie jest w stanie zabezpieczyć wszystkich potrzeb szpitala.
Komisja podjęła stanowisko, w którym popiera uwzględnienie wniosku o ustanowienie
wieloletniego programu inwestycyjnego dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
Prokocimiu.
Stanowisko komisji zostanie przekazane do Minister Zdrowia Ewy Kopacz.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

sporządziła Joanna Wiecławska


