Druk nr 1240-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI ZDROWIA

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy
o
świadczeniach
opieki
zdrowotnej
finansowanych
ze
środków
publicznych
(druk nr 1098)
Sejm na 35. posiedzeniu w dniu 8 lutego 2017 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu
Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1240 do Komisji Zdrowia
w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.
Komisja

Zdrowia

po

rozpatrzeniu

poprawek

na

posiedzeniu

w

dniu

9 lutego 2017 r.

wnosi:
W y s o k i S e j m raczy następujące poprawki:
1) w art. 1 w pkt 5 po lit. d dodać lit. da w brzmieniu:
da) po ust. 8 dodaje się ust. 8a i 8b w brzmieniu:
„8a. Lekarz, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, za wystawienie karty diagnostyki i
leczenia onkologicznego świadczeniobiorcy, u którego po zakończeniu pełnej
diagnostyki rozpoznano nowotwór złośliwy, otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie.
8b. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu,
określa w drodze rozporządzenia jego wysokości oraz zasady rozliczania
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8a, mając na uwadze zasady i sposób
wydatkowania środków publicznych oraz konieczność zapewnienia skuteczności
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.”;
– KP PO
– odrzucić

2) w art. 1 w pkt 6 w lit. b, w art. 32b w ust. 4 pkt 4 nadać brzmienie:
„4) dane lekarzy wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego planującego i
koordynującego proces leczenia onkologicznego:
a) imię i nazwisko,
b) numer prawa wykonywania zawodu;”;
– KP PO
– odrzucić
3) w art. 1 w pkt 7, w art. 32c ust. 1 nadać brzmienie:
„1. Świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki
onkologicznej i leczenia onkologicznego obliczają corocznie wskaźniki efektywności
diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego za poprzedni rok kalendarzowy
na podstawie danych z raportów statystycznych, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 137 ust. 2. Świadczeniodawcy przekazują do oddziału
wojewódzkiego Funduszu wskaźniki efektywności diagnostyki onkologicznej i
leczenia onkologicznego nie później niż do końca pierwszego kwartału roku
kalendarzowego następującego po roku, za który obliczono te wskaźniki.”.
– KP PO
– odrzucić

Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r.

Sprawozdawca

/-/ Zbigniew Pawłowicz

Przewodniczący Komisji
Zdrowia
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