
Komisja Zdrowia 
 

Plan pracy 
na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. 

 

Lp. 
Termin 

posiedzenia 
Temat posiedzenia 

1. luty Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym 
wraz ze stanowiskiem Ministra Zdrowia. 

2. luty  Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia o sytuacji finansowej i organizacyjnej szpitali powiatowych po wejściu ustawy z dnia 23 
marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

3. luty Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 
poświęconej sposobom leczenia substytucyjnego. 

4. marzec I.  Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat form leczenia w Polsce i wsparcia dla diabetyków typu 1. 
II. Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli na temat profilaktyki i leczenia cukrzycy typu B wraz ze 

stanowiskiem Ministra Zdrowia. 

5. marzec Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat funkcjonowania tzw. sieci szpitali, po wejściu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o 
zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

6. marzec Rozpatrzenie Sprawozdania z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2016 roku  
(druk nr 2091). 

7. marzec Rozpatrzenie Informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego w roku 2016 i 2017 (druk nr 3149). 

8. marzec I.  Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat Narodowego Programu Prewencji Sercowo-Naczyniowej i Prewencji Udarów – 
POLKARD 2016-2020. 

II. Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat kompleksowej opieki kardiologicznej w planach ministerstwa. 

9. marzec Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 roku 
wraz ze stanowiskiem Ministra Zdrowia. 

10. kwiecień I.  Rozpatrzenie informacji na temat funkcjonowania programu leków dla seniorów 75+. 
II. Rozpatrzenie informacji w sprawie tworzenia list leków refundowanych, z uwzględnieniem listy leków w programie 75+ dla 

seniorów. 

11. kwiecień Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia o dostępności znieczuleń przy porodzie. 

12. kwiecień I.  Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druk nr 1377). 

II. Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat działania systemu refundacji leków w Polsce, w kontekście dużych wahań cen 
leków refundowanych na przestrzeni ostatnich lat, utrudniających zaplanowanie terapii. 

13. kwiecień Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat funkcjonowania procedury in vitro w Polsce. 

14. kwiecień Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pozasądowego dochodzenia roszczeń przez pacjentów wraz ze 
stanowiskiem Ministra Zdrowia. 

15. maj Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat działań ministerstwa na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych w kontekście 
dostępu do świadczeń w postaci sanatoriów i turnusów rehabilitacyjnych. 
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16. maj Rozpatrzenie informacji w sprawie proponowanych zmian dotyczących wyrobów medycznych i wzrostu odpłatności za te wyroby 
przez pacjentów opieki ambulatoryjnej i szpitalnej. 

17. maj Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat możliwości ograniczenia liczby obowiązków dokumentacyjnych związanych ze 
świadczeniami medycznymi i usprawnienia przepływu informacji. 

18. maj Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat stanu opieki medycznej nad osobami w wieku 0-18 lat (pediatrycznej i 
specjalistycznej np. kardiologiczna, reumatologiczna i inne).  

19. maj Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce. 

20. czerwiec Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia o jakości i bezpieczeństwie w ochronie zdrowia w oparciu o projekt ustawy o jakości w 
ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów. 

21. czerwiec I. Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia dotyczącej map potrzeb zdrowotnych jako wyzwania w walce z białymi plamami w 
świadczeniach zdrowotnych na terenie Polski. 

II. Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli tworzenia map potrzeb zdrowotnych wraz ze stanowiskiem 
Ministra Zdrowia. 

22. czerwiec Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat polskiej stomatologii dziecięcej, w tym efektywności wykorzystania „dentobusów”. 

23. czerwiec Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2020 r. 

24. czerwiec I.  Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od             
1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wraz z Analizą NIK w zakresie działania Komisji. 

II. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w zakresie działania Komisji. 

 
 


