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Komisja Zdrowia, obradująca pod przewodnictwem poseł Beaty Małeckiej-Libery
(PO), rozpatrzyła:
– propozycje tematów do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r.
W posiedzeniu udział wzięli: Józefa Szczurek-Żelazko sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
ze współpracownikiem, Marek Woch pełnomocnik prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Piotr
Wasilewski dyrektor Departamentu Zdrowia Najwyższej Izby Kontroli, Elżbieta Puacz prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz Irena Rej prezes Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”
ze współpracownikiem.
W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Monika Żołnierowicz-Kasprzyk oraz
Małgorzata Siedlecka-Nowak – z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych.
Przewodnicząca poseł Beata Małecka-Libera (PO):
Dzień dobry. Rozpoczynamy dzisiejsze posiedzenie. Witam wszystkich – panie i panów
posłów, a także wszystkie osoby, które przyszyły na dzisiejsze posiedzenie Komisji.
Stwierdzam kworum. Porządek naszego dzisiejszego posiedzenia przewiduje rozpatrzenie propozycji tematów do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na rok 2018.
Czy są uwagi do porządku? Nie widzę zgłoszeń. W związku z tym, możemy przystąpić
do procedowania.
Chciałabym państwu powiedzieć, że do tej pory otrzymałam pisemne propozycje
tematów do planu kontroli NIK tylko od jednej osoby. Tutaj są zgłoszenia. Za chwilę
będę udostępniać głos i będą państwo mogli zgłaszać propozycje. Kto zgłasza? Proszę
bardzo, pani poseł.
Poseł Anna Czech (PiS):
Dziękuję bardzo. Chciałabym zgłosić pod rozwagę przeprowadzenie kontroli solariów
funkcjonujących w Polsce w zakresie sprawdzenia, czy istnieją procedury zapewniające
bezpieczeństwo podczas korzystania z solariów. To po pierwsze. A po drugie, kontroli
realizacji tych procedur, w tym stanu technicznego łóżek, lamp do opalania, a także stosowanych środków w zderzeniu z temperaturą i w ogóle praktyk stosowanych w solariach w kontekście bezpieczeństwa pacjenta, tym bardziej że korzysta z tego nie tylko
młodzież, ale i dzieci. Myślę, że NIK jest na tyle profesjonalna, że bardzo dobrze potrafi
wyłuskać punkty krytyczne, a zapewne takie są. Dziękuję.
Przewodnicząca poseł Beata Małecka-Libera (PO):
Pani poseł, jest tylko prośba, żeby to było zgłoszenie pisemne. W takim razie proszę
to zostawić. Czy są inne zgłoszenia? Wobec tego udzielę sobie głosu.
Chciałabym zgłosić trzy tematy. Pierwszy temat, to kolejki do specjalistów, do porad
ambulatoryjnych. Drugi, to leczenie niepłodności – metody i dostępność. I trzeci – realizacja ustawy „leki 75+”. Za chwilę ja również złożę wszystkie trzy tematy w formie
pisemnej.
Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zgłosić jakieś tematy? Jeżeli nie, to mam pytanie,
czy ktoś jest przeciwko tym zgłoszonym tematom.
Chcę jeszcze przeczytać propozycje zgłoszone przez panią poseł Hrynkiewicz. Pierwsza, to medycyna pracy – realizacja założonych funkcji medycyny pracy. Badania profilaktyczne w podstawowej opiece zdrowotnej. Trzy – opieka stomatologiczna nad dziećmi
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i młodzieżą w wieku 6–18 lat. I czwarty temat – środowiskowa opieka psychiatryczna.
Nie ma żadnych uwag w tym zakresie.
Czy ktoś z państwa jest przeciwko wszystkim zgłoszonym tematom? Nie widzę zgłoszeń. Rozumiem, że propozycje zostały przyjęte.
Chcę jeszcze poinformować Wysoką Komisję, że marszałek Sejmu w dniu 20 kwietnia, w związku z podjęciem przez NIK prac nad przygotowaniem planów pracy, zwrócił się do Komisji Zdrowia z prośbą o podanie propozycji, które właśnie przedstawiamy
i przekazanie ich do dnia 11 maja do Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. W związku
z powyższym w dniu 21 kwietnia została do państwa rozesłana prośba o przekazanie
propozycji, a ciąg dalszy odbył się właśnie w tej chwili.
Po stwierdzeniu, iż Komisja przyjęła te tematy, rozumiem, że porządek dzisiejszego
spotkania został wyczerpany. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie ma. Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie Komisji.
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