
Stanowisko Koła Wolni i Solidarni w sprawie sprawozdania Komisji Zdrowia o 

rządowym projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (tekst 

niewygłoszony) 

 

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie 

sprawozdania Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o podstawowej 

opiece zdrowotnej. 

    Przedkładany projekt ma na celu zapewnienie wysokiej jakości podstawowej 

opieki zdrowotnej oraz stworzenie warunków umożliwiających finansowe 

motywowanie świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych do podnoszenia poziomu, jakości 

udzielanych świadczeń oraz zdefiniowania roli i miejsca podstawowej opieki 

zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia i poprawy jej organizacji i 

funkcjonowania. 

    Nie powinniśmy w tym miejscu zapominać o roli podstawowej opieki 

zdrowotnej. To właśnie w tym miejscu mamy do czynienia z wejściem pacjenta 

do całego systemu opieki zdrowotnej. W POZ zapewniana jest diagnoza oraz 

profilaktyka. To właśnie w tym miejscu lekarz POZ po wstępnych badaniach może 

w odpowiedni sposób skierować pacjenta do dalszych poziomów opieki 

zdrowotnej. 

    Po raz kolejny muszę wyrazić aprobatę dla przedkładanego projektu ustawy. 

Cieszy fakt, że obecny rząd zauważył potrzebę przebudowy uwarunkowań 

obecnego systemu odnoszących się do roli POZ w systemie ochrony zdrowia. 

Procedowany projekt w pełni odpowiada na zachodzące zmiany demograficzne 

- starzenie się społeczeństwa. Wprowadzony skoordynowany model opieki 



będzie kładł nacisk na działania zapobiegawcze, co wpłynie na wyższy poziom 

zdrowia w późniejszych latach życia naszego społeczeństwa. 

    Projektowane przepisy przyczynią się do podniesienia poziomu zdrowia 

społeczeństwa naszego kraju. Mam nadzieję, że wśród pacjentów wzrośnie 

poziom satysfakcji z udzielonej opieki zdrowotnej oraz poziom bezpieczeństwa 

udzielanych świadczeń. Uważam, że wprowadzane regulacje wpłyną na 

podniesienie poziomu koordynacji opieki zdrowotnej, a w szczególności 

przyczynią się do poprawy zarządzania opieką zdrowotną nad pacjentem. 

    Na posiedzeniu, 27 września br., Komisja Zdrowia skierowała przedkładany 

Wysokiemu Sejmowi projekt do podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony 

zdrowia i innowacyjności w medycynie. Praktycznie wszystkie artykuły zostały 

przyjęte bez dłuższej dyskusji nad ich brzmieniem. 

    Zgodnie z rekomendacją Komisji Zdrowia koło Wolni i Solidarni, tak jak 

poprzednio, tak i teraz, poprze projekt ustawy. 

 

 

 


