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Interpelacja
W sprawie projektu nowelizacji ustawy o działalności leczniczej
Na podstawie artykułu 192 regulaminu sejmu, kieruję do Pana Ministra niniejszą interpelację, której
celem jest uzyskanie odpowiedzi na postawione w niej pytania. Dotyczą one projektu nowelizacji
ustawy, w myśl którego na samorządy nałożona ma być odpowiedzialność za wykupowanie
świadczeń medycznych. Temu planowi sprzeciwiają się samorządowcy, który swoje obawy wyrazili
podczas Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zdaniem resortu zdrowia, jeśli
samorząd będzie posiadał środki, będzie mógł przeznaczyć je na wykup usług medycznych dla szpitali
i lecznic działających na terenie samorządu, w sytuacji gdy szpitalowi skończy się pakiet usług
gwarantowanych przez NFZ.
Ministerstwo wskazuje, że burmistrz lub starosta w celu
zagwarantowania ciągłości świadczeń lub skrócenia kolejek pacjentów, powinien dokupić potrzebne
usługi z budżetu podległego mu samorządu.
Przedstawiciele samorządu właściwie ocenili projektowaną nowelizację, oponując wobec jej
zasadności. Pieniądze na świadczenia zdrowotne Polaków pobiera i otrzymuje Państwo Polskie, a nie
samorządy. Logicznym wobec tego okazuje się przykład podany przez Adama Struzika, marszałka
województwa mazowieckiego, który wskazał na problemy organizacyjne, wynikające z tego zamysłu
Ministerstwa. Samorządowcy nie mają bowiem właściwych kompetencji do decydowania o tym,
które usługi wesprzeć finansowo i jaka grupa pacjentów powinna być traktowana priorytetowo. Poza
tym, jak rozstrzygnąć kwestię dopłat do świadczeń dla osób, które podlegają lokalnej służbie zdrowia
i tam są rejestrowane ich świadczenia, a z różnych przyczyn w czasie trwania leczenia przebywają
poza terytorium swojego samorządu? Ponadto uwzględnić należy również różnice w zasobności
budżetów poszczególnych gmin, powiatów i województw. Niektóre z administracyjnych obszarów
Polski niemal pozbawione są wpływów z podatków PIT i CIT. Dysponują więc nieproporcjonalnie
niższymi zyskami niż duże obszary przemysłowe.
W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. W jaki sposób samorządy mają określać wysokość wsparcia placówek medycznych oraz cel na
jaki zostaną przeznaczone?
2. W jakim zakresie Ministerstwo Zdrowia wesprze samorządy finansowo i merytorycznie, by te
miały do dyspozycji środki i wiedzę w kwestii wykupu dodatkowych świadczeń medycznych?
3. W jaki sposób traktowane będą samorządy, których wpływy budżetowe będą
niewystarczające na realizacje projektowanego w nowelizacji ustawy zapisu?

