
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Zdrowia

Data posiedzenia:  26 luty 2009 r.

Nr posiedzenia: 54

Posiedzeniu przewodniczył: senator   Władysław Sidorowicz – przewodniczący Komisji Zdrowia.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu  narkomanii (druk
senacki nr 458 , druki sejmowe nr1207, 154).

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (druk
senacki nr 476, druki sejmowe nr 1656, 1693 ).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Jarosław Duda, Janina Felińska, Ryszard
Górecki, Stanisław Karczewski, Rafał Muchacki, Waldemar Kraska, Michał
Okła, Władysław Sidorowicz, Henryk Woźniak,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Zdrowia:

− podsekretarz stanu  Adam Fronczak,
− dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego Anna Błaszczyk,
− dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Roman

Danielewicz,
− Naczelna Rada Lekarska:

− Członek Naczelnej Rady Lekarskiej Bożena Pietrzykowska,
− Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii:

− dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Piotr Jabłoński,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Bożena Langner,
Agata Karwowska-Sokołowska.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak. Ustawa

wprowadza zakaz handlu tzw. dopalaczami. Projekt nowelizacji został przygotowany w celu objęcia
kontrolą prawną substancji o nazwie benzylopiperazyna zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej.
Przedstawiciel ministerstwa zwrócił uwagę, że na wniosek sejmowej Komisji Zdrowia, Sejm
wprowadził poprawkę, która zakazuje rozprowadzania 17 innych substancji
o działaniu psychotropowym lub odurzającym, zamieszczonych jako załącznik do ustawy.
Wiceminister A. Fronczak stwierdził, że szkodliwe dla zdrowia substancje będą mogły być używane
do badań naukowych, w medycynie i w przemyśle.
Poprawkę o charakterze radakcyjnym zgłosił senator Rafał Muchacki.
Komisja przyjęła przedstawioną poprawkę.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Rafała Muchackiego.
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Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie jednej poprawki do ustawy (druk senacki nr 458 A).

Ad. 2 Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak. Ustawa została
wniesiona w trybie pilnym. Zakłada wypłacenie wynagrodzeń lekarzom rezydentom według nowych
stawek najpóźniej w marcu 2009 r., ze środków zarezerwowanych na ten cel w planie finansowym
Funduszu Pracy. Wynagrodzenie lekarzy - rezydentów będzie uzależnione od dziedziny medycyny
i okresu specjalizacji. Zdaniem wiceministra A. Fronczaka zróżnicowanie wynagrodzenia ma na celu
zachęcanie młodych lekarzy do podejmowania specjalizacji w dziedzinach priorytetowych, w
których jest obserwowane ograniczenie dostępności świadczeń specjalistów. Należą do nich m.in.:
epidemiologia, geriatria, medycyna rodzinna, onkologia kliniczna, patomorfologia oraz rehabilitacja
medyczna, a także anestezjologia i intensywna terapia, neonatologia, ortopedia i traumatologia
narządu ruchu oraz chirurgia. Minister zdrowia ma wydać rozporządzenie w sprawie tych
specjalizacji.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego nie miała uwag o charakterze legislacyjnym.
Wobec braku chętnych do zabrania głosów w dyskusji przewodniczący komisji senator Władysław
Sidorowicz  zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Komisja jednogłośnie ( przy 5 głosach za) przyjęła przedstawiony wniosek.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Waldemara Kraskę.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 476A).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


