
NOTATKA

z posiedzenia Komisji Zdrowia

Data posiedzenia: 6 stycznia 2009 r.

Nr posiedzenia: 48

Posiedzeniu przewodniczył: senator Władysław Sidorowicz – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Informacja na temat zmiany zasad finansowania radioterapii.
2. Informacja na temat zasad finansowania procedur urologicznych w systemie

jednorodnych grup pacjentów.
3. Sprawy różne.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Zdrowia:

− sekretarz stanu  Jakub Szulc
− podsekretarz stanu Marek Twardowski

− Narodowy Fundusz Zdrowia:
− zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacek Grabowski

− Naczelna Rada Aptekarska:
− prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz

− Kancelaria Prezydenta RP
− doradca Prezydenta RP Anna Gręziak

− oraz:
− Konsultant Krajowy ds. Radioterapii Onkologicznej Marian Reinfuss,
− Dyrektor Centrum Onkologii w Gliwicach Bogusław Maciejewski,
− Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego Marek Sosnowski,
− Konsultant Krajowy ds. Urologii Andrzej Borówka.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Informację Ministerstwa Zdrowia na temat przesunięcia finansowania radioterapii z procedur

wysokospecjalistycznych do Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawił podsekretarz stanu Marek
Twardowski. Podkreślił, że postęp jaki się dokonał w dziedzinie radioterapii spowodował, że  spełnia
ona kryteria świadczeń wysokospecjalistycznych. Skutkiem tego jest znaczne obciążenie budżetu tymi
świadczeniami (ok. 1/3 ogólnej puli środków). W takiej sytuacji, różne rodzaje świadczeń powinny
być realizowane przez jednego płatnika czyli NFZ.
Zdaniem ministra ułatwi to kontraktowanie świadczeń NFZ i świadczeniodawcom, eliminując ryzyko
podwójnego ich rozliczania. Budżet będący w dyspozycji Ministra Zdrowia na 2009 r. nie umożliwia
sfinansowania świadczeń z dziedziny radioterapii w zakresie zgodnym z potrzebami. Przejęcie
finansowania przez NFZ rozwiązałoby ten problem, zapewniając większe bezpieczeństwo zdrowotne
społeczeństwu.
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Ad. 2 Propozycje zmian wyceny niektórych procedur urologicznych z katalogu usług medycznych
przedstawił Konsultant Krajowy ds. Urologii Andrzej Borówka. Zaproponowane zmiany, mogą
zwiększyć ilość punktów za niektóre procedury. Prof. Andrzej Borówka zwrócił uwagę na
konieczność usunięcia niektórych procedur z poszczególnych grup JGP z powodu ich zbyt wysokiej
wyceny. Dodał, że procedury JGP w urologii, w porównaniu z wysoko wycenionymi procedurami
innych specjalności zabiegowych (np. chirurgii ogólnej lub neurochirurgii) są w większości
niedoszacowane i jest to m.in. przyczyną obecnej złej kondycji finansowej wielu oddziałów
urologicznych w Polsce.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządziła Joanna Więcławska


