
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Zdrowia

Data posiedzenia: 14 lipca 2009 r.

Nr posiedzenia: 67

Posiedzeniu przewodniczył: senator Władysław Sidorowicz – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie
Medycznym (druk senacki nr 598, druki sejmowe nr 2122 i 2139).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Jarosław Duda, Janina Fetlińska, Ryszard
Górecki, Stanisław Karczewski, Norbert Krajczy, Waldemar Kraska, Michał
Okła, Zbigniew Pawłowicz, Władysław Sidorowicz, Henryk Woźniak,

− zaproszeni goście (m.in.):
− Ministerstwo Zdrowia:

− podsekretarz stanu Marek Haber,
− zastępca dyrektora Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania

Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego Barbara Bańczak-Mysiak,
− dyrektor Departamentu Prawnego Władysław Puzoń,

− Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej:
− wiceprezes, prof. Jerzy Karski,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Bożena Langner.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber. Ustawa powołuje

centra urazowe, które powstaną na bazie oddziałów ratowniczych. Zapowiedział, że zostanie
utworzonych 10–12 ośrodków. Podkreślił, że w ustawie chodzi o zapewnienie w jednym
wysokospecjalistycznym szpitalu ciągłości szybkiego postępowania diagnostycznego oraz
kompleksowego leczenia. W ocenie resortu zdrowia przyczyni się to do zmniejszenia liczby
powikłań, a także do obniżenia wysokiej śmiertelności i kalectwa pourazowego. Centra mają
również stanowić bazę dydaktyczną i szkoleniową dla kadry medycznej. Ustawa ma zmniejszyć
koszty leczenia i rehabilitacji pacjenta. Przewiduje się, że świadczenia zdrowotne będą udzielane na
podstawie działań interdyscyplinarnych realizowanych i konsultowanych w jednym zakładzie
opieki zdrowotnej przez zespół lekarzy o różnych specjalizacjach medycznych. Centra urazowe nie
będą przejmowały bieżących zadań poszczególnych oddziałów danego szpitala.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego zgłosił uwagi o charakterze językowo-redakcyjnym.
W dyskusji senatorowie akcentowali, że urazy są jedną z trzech najczęstszych przyczyn nagłych
zgonów w Polsce. W Polsce rocznie obrażeniom ciała ulega mniej więcej 3 miliony osób, spośród
nich 300 tys. wymaga hospitalizacji, a 30 tys. umiera.
Senatorowie wskazywali, że ustawa jest niezwykle potrzebna, obawy dotyczyły jedynie jej
finansowania.
W głosowaniu komisja przyjęła część poprawek Biura Legislacyjnego, które zgłosił senator
Waldemar Kraska.
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Senator Stanisław Karczewski zgłosił wniosek mniejszości dotyczący zamiany słów „pacjent
urazowy” wyrazami „pacjent po urazie”.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Waldemara Kraskę.
Sprawozdawcą wniosku mniejszości będzie senator Stanisław Karczewski.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 598A).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


