
SPRAWOZDANIE  z  POSIEDZENIA  SEJMOWEJ
KOMISJI ZDROWIA dn. 18 września 2007 roku

         Dnia 18.09.2007 r. odbyło się w gmachu Sejmu, budynek „G” sala nr 14 ostatnie w tej kadencji
Sejmu posiedzenie sejmowej komisji zdrowia poświęcone projektowi zmiany planu finansowego
NFZ na 2007 rok.
         Obrady prowadziła przewodnicząca komisji Pani Poseł Ewa Kopacz (PO). Uczestniczyło w nich
15 posłów oraz zaproszeni goście, w tym m.in.: v-ce Minister Zdrowia Pan Bolesław Piecha, z-ca
Prezesa NFZ Pani Dorota Puka, przedstawiciele samorządów zawodowych w ochronie zdrowia oraz ze
strony Konfederacji Pracodawców Polskich Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Krzysztof
Tuczapski.

         Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2007 rok przed zmianą został zatwierdzony przez Ministra
Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 30 sierpnia 2006 r., a następnie zmieniony:
W trybie art. 124 ust. 1-3:

- zmiana zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w poroz.  z Ministrem Finansów dn. 23 maja 2007 r.,
- zmiana zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w poroz.  z Ministrem Finansów dn. 29 czerwca 2007 r.,
- zmiana zatwierdzona przez ministra Zdrowia w poroz.  z Ministrem Finansów dn.  3 września 2007r.

         Pani Prezes Puka przedstawiła szczegółowo projekt zmian planu finansowego NFZ, który
ma na celu zagospodarowanie części zysku netto za 2006 rok w wysokości ok. 720 mln zł, które mają
trafić do oddziałów wojewódzkich NFZ na świadczenia zdrowotne, tj. 1,79% więcej.  Woj. lubelskie ma
dostać jako 5. najwięcej środków na świadczenia, w wysokości ponad 50 mln zł.
Dynamika wzrostu nakładów w woj. lubelskim jest na drugim miejscu w kraju, po woj.
zachodniopomorskim, gdzie wynosi 102,85%. (!)

         Zakres zmiany planu finansowego NFZ na rok 2007 będzie obejmował kwotę ok. 980 mln zł,
w tym:

• przychody z tytułu realizacji zadań zleconych (np. programy profilaktyczne) – zwiększenie
o 7.853 tys. zł

• dotacja z budŜetu państwa na realizację zadania art.97 ust.3 pkt 3 ustawy (świadczeniobiorcy
inni niŜ ubezpieczeni) – zwiększenie o 12.031 tys. zł

• koszty świadczeń zdrowotnych w Centrali NFZ (OC komunikacyjne) – zwiększenie o 169.475
tys. zł

• koszty świadczeń zdrowotnych w oddziałach wojewódzkich niz. – zwiększenie o 720.967 tys.
zł

• koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie, np. umowy z Ministerstwem
Zdrowia – zwiększenie o 7.853 tys. zł

• pozostałe przychody (np. odsetki z lokat) – zwiększenie o ok. 62.000 tys. zł.

           Po krótkiej dyskusji i braku innych propozycji rozwiązań, przewodnicząca komisji zarządziła
głosowanie. Projekt zmiany planu finansowego NFZ na rok 2007 przeszedł jednogłośnie.
Po głosowaniu rozpoczęła się dyskusja na tematy bieŜące. Pan minister Piecha stwierdził, Ŝe pieniądze
te, które wynikają ze zmiany planu finansowego, będą szły, przede wszystkim, do jednostek, które na
bieŜąco realizują kontrakty z NFZ lub je przekraczają. Na moje pytanie „kiedy środki zostaną
przekazane oddziałom wojewódzkim”, minister Piecha odpowiedział, „Ŝe niezwłocznie po podpisaniu
planu przez Pana Ministra Zbigniewa Religę. Dyskutowano teŜ na temat przeszacowania wartości
niektórych procedur lecznictwa zamkniętego, np. minister Piecha wymienił m.in. procedury
neonatologiczne – 4 krotne przeszacowanie, 70% urodzonych noworodków jest rozliczana tzw.
procedurami patologii noworodka. Mówiono równieŜ     o wzroście wyceny wartości punktu
rozliczeniowego w 2008 r., co zostało zaakcentowane przez min. Piechę.

          Na zakończenie posiedzenia sejmowej komisji zdrowia Pani Poseł Ewa Kopacz powiedziała, Ŝe
było to ostatnie jej posiedzenie w Sejmie V kadencji, podziękowała wszystkim posłom za
konstruktywną pracę, a przedstawicielom strony rządowej i społecznej za merytoryczną współpracę.
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