
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Zdrowia

Data posiedzenia: 29 lipca 2010 r.

Nr posiedzenia: 100

Posiedzeniu przewodniczył: senator   Władysław Sidorowicz – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (druk senacki nr 942 , druki sejmowe nr 3244,
3255 ).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Jarosław Duda,  Rafał Muchacki, Michał Okła,
Zbigniew Pawłowicz, Władysław Sidorowicz, Henryk Woźniak,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Zdrowia:

− sekretarz stanu Jakub Szulc,
− Agencja Oceny Technologii Medycznych:

− prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych Wojciech Matusewicz,
− Narodowy Fundusz Zdrowia:

− zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Dariusz
Działek,

− poseł sprawozdawca Norbert Raba

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Iwona Kozera - Rytel.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc. Podkreślił, że zmiany

w ustawie zmierzają  do rezygnacji oceny warunków wykonywania świadczeń medycznych przez
Agencję Oceny Technologii Medycznych. Ustawa zakłada, iż ocena dostępu do świadczeń oraz analiza
liczby zawartych umów pod kątem potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców i poziomu zapewnienia
świadczeń należeć będzie do dyrektora oddziału funduszu. W przypadku stwierdzenia braku
zapewnienia świadczeń będzie istniała możliwość przeprowadzenia tzw. dodatkowego postępowania,
w którym będą mogli wziąć udział świadczeniodawcy niespełniający wymaganych warunków, lecz
spełniający co najmniej wymagania personalne albo wymagania sprzętowe.
Minister podkreślił, że zmiany te pozwolą uniknąć wystąpienia „białych plam na mapie Polski”, jeśli
chodzi o zakontraktowanie świadczeń medycznych co przyczyni się do podniesienia jakości usług.
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 4 głosach za) przyjęła przedstawiony wniosek.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Michała Okłę.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 942 A).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


