
        Dnia 19 lipca 2007 r. w gmachu Senatu RP odbyło się posiedzenie Senackiej

Komisji Zdrowia, na którym rozpatrywane były następujące ustawy Sejmu RP:

- ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 1298, 1490, 1932 druk

senacki nr 496) 

- ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i połoŜnej oraz niektórych innych ustaw

(druki sejmowe nr 1776, 1856, druk senacki nr 488)

- ustawa o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie

wyŜszym (druki sejmowe nr 1836, 1916, druk senacki nr 484)

- ustawa o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki

zdrowotnej (druki sejmowe nr 1869, 1901, druk senacki 483)

Z ramienia Konwentu Szpitali Zamojszczyzny oraz  Konfederacji Pracodawców Polskich w spotkaniu

uczestniczył Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o. o. Krzysztof Tuczapski.

Uczestnikami posiedzenia była teŜ Pani Prezes Renata JaŜdŜ-Zaleska oraz ekspert KPP Pan Michał

Kamiński.

Ustalono, Ŝe najistotniejsze dla Konwentu z racji reprezentowania woj. lubelskiego oraz dla Korporacji

będą poniŜsze zapisy:

Poprawka nr 58 art. 118 dotyczący zasad tworzenia planu finansowego, w szczególności algorytmu

wyrównania  finansowego pomiędzy oddziałami NFZ tj. pkt. 3 ust 2a mówiący o tym, Ŝe wysokość

środków dzielonych pomiędzy oddziały koryguje się o wskaźnik wynikający ze zróŜnicowania kosztu

jednostkowego świadczenia opieki zdrowotnej.

„... 58)  art. 118  otrzymuje  brzmienie...

3. Planowane środki na pokrycie kosztów finansowania przez oddziały wojewódzkie
Funduszu świadczeń opieki zdrowotnej ubezpieczonych (...) są dzielone pomiędzy
oddziały wojewódzkie Funduszu, przy czym: (...)

2) Wysokość środków określonych w pkt 1 koryguje się przez uwzględnienie:

   a) wskaźnika wynikającego ze zróŜnicowania kosztu jednostkowego świadczenia opieki
zdrowotnej.

Oznacza to, Ŝe np. województwa: lubelskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, zachodniopomorskie,

w których są niŜsze koszty Ŝycia ( o ile takie moŜna w ogóle określić) niŜ w innych regionach Polski,

miałyby przyznaną niŜszą w stosunku do obecnie planowanej, pulę publicznych środków finansowych

na świadczenia zdrowotne w 2008 roku i latach następnych.

WyraŜony został przeze mnie sprzeciw przeciwko takiemu podziałowi i pogląd, Ŝe wskaźnik ten jest

niezasadny poniewaŜ po pierwsze  w systemie obecnie nie są liczone koszty jednostkowe, w podziale

na poszczególne województwa. W związku z czym wskaźnik ten jest wirtualny, i moŜe stać się



przedmiotem nieuczciwego, czy teŜ uznaniowego rozdziału środków finansowych. Po wtóre ( co

potwierdzają prowadzone przez ekspertów Konfederacji analizy ) róŜnice w potencjalnych kosztach

jednostkowych w poszczególnych województwach, biorąc pod uwagę istotność błędy, nie są znaczące.

NaleŜy teŜ tutaj wspomnieć           o „kosztach społecznych” i róŜnicowaniu poszczególnych regionów

kraju przy zastosowaniu takich regulacji. Odpowiedzi na zastrzeŜenia ze strony min. Piechy i innych

przedstawicieli resortu zdrowia nie były przekonywujące.  W związku z dyskusją, która wywiązała się

nad zapisami tego artykułu Pan Senator Muczak z woj. kujawsko-pomorskiego zgłosił jako

poprawkę inicjatywę wykreślenia z Ustawy ww. zapisów. Wobec powyŜszego równieŜ przedstawiciele

Konfederacji wnioskowali  o usunięcie tego wskaźnika.

Poprawka została przejęta przez senatorów.  Przegłosowano usunięcie tego wskaźnika

stosunkiem głosów 5 – 3 – 1.  Zobaczymy, jak będzie głosował cały Senat !

 Kolejnym artykułem do którego zgłaszaliśmy uwagi były zapisy w art. 63 a w: w którym

- ust. 1 pojawia się nideookreślony termin „osoby prowadzone obrót lekami”;

- - ust. 2 uŜyty został niedokoreślony termin „działań” ( na czym one polegają, jaki jest zakres

zastosowania normy).

      W trakcie dyskusji podkreślano Ŝe przepisy są nieprecyzyjne i oznaczają ze praktycznie będzie

moŜna kaŜdego za wszystko aresztować. Przewidziane ustawą przepisy antykorupcyjne pokrywają się

z odpowiednimi postanowieniami ustawy – prawo farmaceutyczne. W związku z zasadą poprawnej

legislacji, w myśl której powtarzanie przepisów regulujących ten sam stan rzeczy jest niedopuszczalne

propozycja skreślenia przepisu art. 63 a wydaje się zasadna. Ponadto   art. 94 ust. 4 Dyrektywy

2001/83 postanawia, Ŝe zwykłe praktyki handlowe między osobami trudniącymi się obrotem nie są

uznawane za korupcję. Proponowana zmiana w art. 1 pkt 32 w art. 63 b w związku ze zmianami

w prawie Farmaceutycznym dotyczącymi art. 81 i 103 moŜe budzić wątpliwości, poniewaŜ mogą one

zostać uznane jako niezgodne z art. 2, 20 i 22 Konstytucji. Przepisy te wprowadzają bardzo dolegliwą

sankcję wobec braku określonych procedur weryfikujących stwierdzanie zaistnienia zabronionych

praktyk w oparciu o dobrowolną interpretację organów administracji i mogą być podstawa do

oskarŜeń zarówno wobec białego personelu jak i pracowników administracji.  Treść art. 1 pkt 32 w art.

63 c pozostaje w zasadzie w sprzeczności z postanowieniami art. 8 ustawy o ochronie konkurencji

i konsumentów, która wprowadza podobne ograniczenia, ale tylko do tych podmiotów, które posiadają

na rynku pozycję dominującą. Ustawodawca na gruncie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza de facto te ograniczenia

w stosunku do kaŜdego podmiotu – uczestnika rynku. Na gruncie omawianej ustawy proponowane

zapisy w art. 63 c zmierzają do przeciwdziałania jakimkolwiek przekształceniom kapitałowym. Trudno

jest znaleźć uzasadnienie dla tego stanu rzeczy i odmiennego traktowania tej branŜy. Postulowaliśmy

wykreślenie tego przepisu.

Podobne stanowisko reprezentował Pan Konstanty Radziwiłł Prezes NIL oraz przedstawiciele

Naczelnej Izby Aptekarskie.

Krzysztof  Tuczapski


