NOTATKA
z posiedzenia Komisji Zdrowia
Data posiedzenia: 14 września 2011 r.
Nr posiedzenia: 132

Posiedzeniu przewodniczył:

senator Michał Okła – zastępca przewodniczącego komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji.
W posiedzeniu uczestniczyli: −

Komisji

Zdrowia

Senatu

senatorowie członkowie komisji: Wiesław Dobkowski, Ryszard Górecki,
Stanisław Karczewski, Norbert Krajczy, Waldemar Kraska, Rafał Muchacki,
Michał Okła, Zbigniew Pawłowicz, Henryk Woźniak.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Zastępca przewodniczącego komisji senator Michał Okła przypomniał, że w trakcie kadencji
Komisja Zdrowia odbyła 132 posiedzenia (w tym jedno posiedzenie studyjne, czterdzieści
posiedzeń charakterze seminaryjnym oraz dwadzieścia sześć posiedzeń wspólnie z innymi
komisjami senackimi).
Marszałek Senatu skierował do rozpatrzenia przez komisję 66 ustaw uchwalonych przez
Sejm VI kadencji. W sprawie tych ustaw komisja przedstawiła sprawozdania, w których
przedstawiła 1019 poprawek.
Marszałek Senatu skierował do rozpatrzenia przez Komisję ustawy budżetowe zgodnie
z przedmiotowym zakresem działania w dziale Zdrowie – część 46 oraz Rzecznik Praw
Pacjenta – część 66 na rok 2008, 2009, 2010 i 2011. Po ich rozpatrzeniu Komisja
sformułowała opinie, które były prezentowane na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych.
Komisja Zdrowia realizowała priorytetowe działania resortu zdrowia w dziedzinie ochrony
zdrowia przede wszystkim wprowadzając zmiany do ustaw z tzw. pakietu zdrowotnego:
o zakładach opieki zdrowotnej, o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej, o akredytacji w ochronie zdrowia, oraz o
konsultantach w ochronie zdrowia, ustaw o ratownictwie medycznym, o zawodzie
pielęgniarki i położnej, Prawo farmaceutyczne, do ustawy o rejestracji leków, ustawy o
świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Wielokrotnie komisja
procedowała nad nowelizacją ustaw o przeciwdziałaniu narkomanii, skutecznie zakazując
handlu tzw. dopalaczami.
Znaczna część pracy komisji związana była z przygotowaniem merytorycznego gruntu dla
dobrego ustawodawstwa zdrowotnego, a poruszane przez komisję zagadnienia to sprawy
kluczowe dla funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej.
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Liczne działania komisji poświęcone były na analizę bieżącej sytuacji w służbie zdrowia,
poprawę jakości pracy pielęgniarek i położnych. Służyć temu miały przyjęte ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej, a także ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych.
Senatorowie – członkowie Komisji Zdrowia aktywnie włączali się w działania promujące
zdrowe życie. Komisja zorganizowała posiedzenia seminaryjne poświęcone m.in.
przeciwdziałaniu używania tytoniu, narkomanii, profilaktyce cukrzycy i zapobieganiu
otyłości wśród dzieci i młodzieży.
Komisja, w związku z postulatami środowisk pediatrycznych zaniepokojonych jakością
opieki nad dziećmi, zorganizowała posiedzenie seminaryjne poświęcone miejscu pediatrii
w systemie ochrony zdrowia.
W 2008 i w 2009 r. komisja zorganizowała cykl konferencji dotyczących m. in. zawodu
pielęgniarki w Polsce, szczepień ochronnych w profilaktyce zdrowotnej dzieci
i młodzieży oraz - wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej - konferencję poświęconą samorządowi terytorialnemu jako organowi
założycielskiemu zakładów opieki zdrowotnej.
Członkowie komisji uczestnicząc w licznych posiedzeniach Parlamentu Europejskiego,
poznawali rozwiązania unijne w obszarze zdrowia publicznego m. in. budowy baz danych
i systemu ich przekazywania, zwiększenia zdolności szybkiego reagowania w sposób
skoordynowany na zagrożenia zdrowotne, promocji zdrowia i zapobiegania chorobom
poprzez oddziaływanie na wskaźniki zdrowotne w zakresie polityki we wszystkich
obszarach wspólnoty zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady.
Komisja Zdrowia przyjęła także stanowisko w sprawie obowiązkowych badań na obecność
wirusa HIV w odniesieniu do wszystkich kobiet ciężarnych. Znalazł się w nim zapis, że
wszystkie kobiety w ciąży powinny robić badania na obecność wirusa HIV. Senatorowie
zwrócili się do resortu zdrowia z apelem o zmianę rozporządzenia w tej sprawie.
Ważnym obszarem działania komisji była analiza aktualnej sytuacji lecznictwa
uzdrowiskowego i gmin uzdrowiskowych. W przyjętym stanowisku senatorowie podkreślili,
że lecznictwo uzdrowiskowe jako integralna część systemu ochrony zdrowia, powinno być
adekwatnie do swojej roli i uwzględniane w polityce zdrowotnej państwa.
Komisja Zdrowia wyraziła przekonanie, że stworzenie warunków do rozwoju lecznictwa
uzdrowiskowego i gmin uzdrowiskowych uzyska należną rangę w działalności właściwych
instytucji państwowych.
Kolejnym obszarem, w którym komisja aktywnie działała była sytuacja w transplantologii.
Wychodząc naprzeciw środowiskom chirurgów, transplantologów komisja zorganizowała
posiedzenie seminaryjne poświęcone problemom i perspektywom rozwoju transplantologii
w Polsce. Biorący udział w posiedzeniu transplantolodzy zaakcentowali, że przyszłe
działania powinny być nakierowane na dalszy rozwój dzieci po transplantacji, ich edukację i
powrót do normalnego życia. Ich zdaniem należy współpracować z lokalnymi organizacjami
pozarządowymi by zapewnić wsparcie i pomoc pacjentom. Obowiązkiem każdego lekarzatransplantologa powinno być zaangażowanie i udział w organizowanych wydarzeniach
społecznych celem promowania transplantacji wśród obywateli.
Działania komisji VII kadencji doprowadziły do rozwiązania kluczowych zmian w systemie
ochrony zdrowia. Weszły w życie ustawy z tzw. pakietu ustaw zdrowotnych, które były
priorytetem rządu. Organizowane przez komisję liczne posiedzenia seminaryjne, konferencje
oraz zaangażowanie członków komisji w prace legislacyjne były bazą dla przygotowywania
merytorycznego materiału dla rządu w obszarach spodziewanej legislacji.
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Komisja postanowiła przyjąć jednogłośnie – przy 9 głosach za – sprawozdanie z działalności
Komisji Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich

