
SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA SEJMOWEJ KOMISJI ZDROWIA

   Dnia 26 kwietnia 2007 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyło się posiedzenie plenarne
Komisji Zdrowia, poświęcone „Zmianie planu finansowego Narodowego Funduszu
Zdrowia w 2007 roku”. Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Pani Poseł
Ewa Kopacz (PO), wzięło w nim udział 15 posłów. Wśród osób zaproszonych znaleźli się
Pan Minister Bolesław Piecha, Pani Dorota Puka z-ca Prezesa NFZ ds. finansowych oraz
przedstawiciel Konfederacji Pracodawców Polskich Prezes Zamojskiego Szpitala
Niepublicznego Krzysztof Tuczapski.
    Po otwarciu posiedzenia przez Przewodniczącą Komisji głos zabrała Pani Prezes Puka,
która szeroko przedstawiła sytuację finansowa Funduszu oraz propozycje, wraz
z uzasadnieniami, zmian w planie finansowym na rok 2007. W związku z większymi
wpływami ze składek na ubezpieczenie zdrowotne uzyskano dodatkowo ok. 384 mln zł od
początku br. Zaproponowała przekazanie oddziałom Funduszu ok. 300 mln zł na świadczenia
zdrowotne, zaś ok. 32 mln zł na wzrost kosztów administracyjnych Funduszu. Podział
środków na świadczenia zdrowotne ma się opierać na obowiązującym algorytmie, i tak
zwiększenie środków finansowych na poszczególne świadczenia ma, m.in., przedstawiać się
następująco:

• POZ (przede wszystkim na szczepienia dzieci w gestii lekarza POZ, a nie pielęgniarki)
ok. 2.9%

• Ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne ok. 0.27%
• Lecznictwo zamknięte ok. 0.7%
• Świadczenia rehabilitacyjne ok. 0.4%
• Opieka długoterminowa ok. 0.45%

    Na moje pytanie, kiedy moŜna spodziewać się wypłaty dodatkowych środków za wykonane
świadczenia oraz czy nie nastąpi to pod koniec roku – Pani Prezes odpowiedziała, Ŝe będą te
środki uruchomione jak najszybciej, po podpisaniu „planu” przez Pana Ministra Religę,
w maju br. Jednocześnie zaznaczyła, Ŝe ewentualne dodatkowe przychody Funduszu będą
równieŜ przekazywane Świadczeniodawcom za wykonywane dodatkowe świadczenia
w trakcie bieŜącego roku. Z pozostającej rezerwy z roku 2006 wynoszącej ok. 800 mln zł
odpowiadając na pytania posłów Pani Prezes stwierdziła, Ŝe te środki prawdopodobnie
równieŜ będą uruchomione m.in. na świadczenia zdrowotne oraz na ewentualne wypłaty
z toczących się w kraju postępowań sądowych. Na ten cel zaproponowała przeznaczenie
kwoty ok. 104 mln zł, które pozostaną w dyspozycji Oddziałów NFZ.
    Zmiany ww. zaproponowane przez Panią Prezes Pukę zostały przez posłów
zaakceptowane.
    Burzliwa dyskusja posłów członków Komisji rozpoczęła się na temat przekazania
dodatkowych środków finansowych na funkcjonowanie Funduszu. Miałyby być one, wg Pani
Prezes, przeznaczone – ok. 26 mln zł - przede wszystkim na wzrost zatrudnienia w
oddziałach o ok. 338 osób, z tego wzrost liczby lekarzy specjalistów ok. 200 osób i
informatyków o ok. 120 osób. Są to specjalności wyjątkowo deficytowe, niedofinansowane,
trudne do pozyskania do pracy, a niezbędne do prawidłowej działalności płatnika.
Zaproponowała teŜ średni wzrost płac pracowników Funduszu w 2007 r. o ok. 9%, obecna
średnia płaca wynosi ok. 3700,-zł brutto. Gorąca atmosfera dyskusji nie spowodowała
zatracenia jej merytorycznego aspektu. Szczególnie nieprzychylni zmianom planu
finansowego finansowego w zakresie kosztów administracyjnych byli posłowie opozycji
parlamentarnej.
     Przeprowadzone głosowanie zatwierdziło zmianę planu finansowego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok 2007 9 głosami „za”, przy 6 głosach „przeciw”. Plan ma teraz
trafić do podpisu do Ministra Zdrowia.

     Na tym Pani Poseł Kopacz zakończyła posiedzenie Komisji.

                                                                                                                   Krzysztof  Tuczapski


