
NOTATKA

z posiedzenia Komisji Zdrowia

Data posiedzenia: 11 grudnia 2009 r.

Nr posiedzenia: 82

Posiedzeniu przewodniczył: senator Władysław Sidorowicz – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat finansowania świadczeń
zdrowotnych z Narodowego Funduszu Zdrowia.

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

− zaproszeni goście m.in:
− Ministerstwo Zdrowia:

− sekretarz stanu Jakub Szulc,
− Narodowy Fundusz Zdrowia:

− zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Maciej Dworski,
− Kancelaria Prezydenta RP:

− doradca Prezydenta RP Tomasz Zdrojewski.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Informację na temat finansowania świadczeń zdrowotnych z NFZ w 2010 r. przedstawił sekretarz

stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc. Podkreślił, że na lecznictwo szpitalne zostanie
przekazane 870 mln zł więcej, niż zakładał pierwotnie plan finansowy NFZ. Dzięki racjonalizacji
listy leków refundowanych, regulacjom cen leków, które przewiduje pakiet ustaw farmaceutycznych
oraz uruchomieniu rezerwy ogólnej Narodowego Funduszu Zdrowia (około 500 mln zł) "uda się
załatać dziurę" w lecznictwie szpitalnym. Zapewnił, że przez to kontrakty szpitali z NFZ nie będą
niższe niż w 2009 r. Plan finansowy Funduszu na 2010 r. ma zostać przedstawiony w najbliższych
dniach, wtedy też będzie wiadomo, jaka suma środków zostanie przeznaczona na lecznictwo
szpitalne w przyszłym roku.
Minister podkreślił, że w 2010 roku szpitale dostaną więcej pieniędzy, niż przewidywał wstępnie
projekt planu finansowego NFZ a kontraktowanie świadczeń medycznych na 2010 r. będzie na
poziomie nie niższym niż w tym roku.
Prezes Maciej Dworski (NFZ) potwierdził, że dodatkowe środki na lecznictwo szpitalne w 2010 r.
będą pochodziły ze spodziewanych oszczędności dotyczących refundacji leków, a także z rezerwy
NFZ. Wyjaśnił, że oszczędności związane z refundacją leków powstaną dzięki regulacji ich cen,
a środki z rezerwy Funduszu będą uruchomione po podpisaniu planu finansowego.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


