
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Zdrowia 

nr posiedzenia: 36 

data posiedzenia: 5 stycznia 2021 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja Ministra Zdrowia na temat oceny efektywności zrealizowanego w latach  

2016-2020 Narodowego Programu Zdrowia. Omówienie realizacji celów strategicznych. 

2. Przedstawienie założeń do Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła: 

 przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Margareta Budner, Alicja Chybicka, Dorota Czudowska, Agnieszka Gorgoń-Komor, 

Wojciech Konieczny, Beata Małecka-Libera, Ewa Matecka, Bogusława Orzechowska,  

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Zdrowia: 

sekretarz stanu Waldemar Kraska ze współpracownikami, 

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne: 

prof. Michał Radwan. 

 

Ad 1 i 2. 
 

 Informację na temat oceny efektywności Narodowego Programu Zdrowia zrealizowanego 

w latach 2016‒20 i jego celów strategicznych przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie 

Zdrowia Waldemar Kraska. Poinformował, że planowane na lata 2021–25 cele operacyjne 

NPZ obejmują następujące kwestie: profilaktyka nadwagi i otyłości, profilaktyka uzależnień, 

promocja zdrowia psychicznego, zdrowe i aktywne starzenie się, zdrowie środowiskowe 

i choroby zakaźne. 

Senator Beata Małecka-Libera podkreśliła, że Narodowy Program Zdrowia powinien określać 

najważniejsze zadania stojące przed państwem w kwestii stanu zdrowotnego społeczeństwa. 

Przypomniała, że program został skonstruowany w taki sposób, by skupiać się na problemach 

do rozwiązania, a nie na zagadnieniach związanych z leczeniem konkretnych chorób, a także 

pokazywać zdrowotność z punktu widzenia populacji. Odnosząc się do przedstawionych 

założeń, zwróciła uwagę na pominięcie kwestii związanych ze środowiskiem, mających 

ogromny wpływ na zdrowie Polaków. Zgłosiła też pewne wątpliwości dotyczące profilaktyki 

zdrowia psychicznego. Zwróciła się do ministra zdrowia o przesunięcie terminu konsultacji 

w sprawie założeń do NPZ na lata 2021–25, uznając, że na ich przeprowadzenie wyznaczono 



 

 

zdecydowanie zbyt krótki okres, do 8 stycznia 2021 r. Z tą propozycją zgodził się wiceminister 

zdrowia Waldemar Kraska, wydłużając ten termin do 18 stycznia 2021 r. 

Senator Ewa Matecka podkreśliła, że wśród założeń pominięto monitorowanie leczenia jamy 

ustnej, podczas gdy próchnica u dzieci i młodzieży jest powszechna. O uwzględnienie 

programu zdrowia prokreacyjnego apelował prof. Michał Radwan z Polskiego Towarzystwa 

Ginekologicznego. Jego zdaniem wobec złej sytuacji demograficznej i starzenia się 

społeczeństwa ochrona zdrowia prokreacyjnego jest jednym z największych wyzwań i powinna 

znaleźć się w NPZ na lata 2021–2025. 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  
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