
NOTATKA

z posiedzenia Komisji Zdrowia

Data posiedzenia: 3 marca 2009 r.

Nr posiedzenia: 55

Posiedzeniu przewodniczył: senator Michał Okła – zastępca przewodniczącego komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Stanowisko komisji w sprawie leczenia uzdrowiskowego i rozwoju gmin
uzdrowiskowych.

2. Stanowisko komisji w sprawie obowiązkowych badań na obecność HIV
w odniesieniu do wszystkich kobiet ciężarnych.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Jarosław Duda, Janina Fetlińska, Stanisław
Gogacz, Ryszard Górecki, Stanisław Karczewski, Norbert Krajczy,
Waldemar Kraska, Rafał Muchacki, Michał Okła, Henryk Woźniak,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Zdrowia:

− sekretarz stanu Marek Haber,
− zastępca dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia

Dagmara Korbasińska,
− naczelnik Wydziału Opieki nad Matką i Dzieckiem w Departamencie

Zdrowia Publicznego Krystyna Trojanowska,
− Narodowy Fundusz Zdrowia:

− dyrektor Departamentu Służb Mundurowych Artur Kosowski,
− Naczelna Izba Lekarska:

− przewodniczący Zespołu ds. Uzdrowisk,
− Unia Uzdrowisk Polskich:

− członek zarządu Przemysław Sielicki,
− Krajowe Centrum ds. AIDS,

− zastępca dyrektora Barbara Dominiuk-Kula.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Komisja Zdrowia przyjęła stanowisko w sprawie lecznictwa uzdrowiskowego i rozwoju gmin

uzdrowiskowych. Poprzedziła to dyskusja z udziałem m.in. wiceministra zdrowia Marka Habera,
poświęcona aktualnej sytuacji lecznictwa uzdrowiskowego i gmin uzdrowiskowych. W stanowisku
komisji senatorowie podkreślili, że lecznictwo uzdrowiskowe jako integralna część systemu ochrony
zdrowia powinno być, adekwatnie do swojej roli, uwzględniane w polityce zdrowotnej państwa.
Oznacza to konieczność podjęcia wielu działań organizacyjnych. Szczególnie pilną sprawą jest
uporządkowanie sytuacji prawnej zakładów i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego, konieczne jest
także przedstawienie realnych programów prywatyzacji państwowych spółek uzdrowiskowych.



- 2 -

Innym istotnym obszarem wymagającym aktywnego działania państwa jest regulacja szczególnego
statusu gmin uzdrowiskowych (nowelizacja ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i
obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych).
Przedstawiając powyższe stanowisko, Komisja Zdrowia wyraża przekonanie, że stworzenie
warunków do rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego i gmin uzdrowiskowych uzyska należną rangę w
działalności właściwych instytucji państwowych.

Ad. 2 Komisja Zdrowia przyjęła także stanowisko w sprawie obowiązkowych badań na obecność wirusa
HIV w odniesieniu do wszystkich kobiet ciężarnych.
Obecnie badanie to zaleca się tylko kobietom z tzw. grupy ryzyka. Senatorowie zwrócili się do
resortu zdrowia z apelem o zmianę przepisów prawa w zakresie świadczeń profilaktycznej opieki
zdrowotnej, a konkretnie rozporządzenia ministra zdrowia z 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których badania te są
przeprowadzane. W ocenie członków Komisji Zdrowia badanie na obecność wirusa HIV powinno
być obowiązkowe, a nie dotyczyć tylko grupy podwyższonego ryzyka.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


