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Sposób realizowania przez Ministerstwo Zdrowia obowiązku refundowania izbom lekarskim kosztów ponoszonych przez nie na realizację
zadań przejętych od administracji państwowej (działalność rzeczników odpowiedzialności zawodowej, sądów lekarskich, prowadzenie rejestru
lekarzy) jest dla samorządu lekarskiego właściwie corocznym problemem. W czasie ostatniego w tym roku posiedzenia Prezydium NRL
dyskusja na ten temat musiała się więc pojawić. Bowiem i w tym roku środki na te cele przekazywane są zbyt późno i nie pokryją
prawdopodobnie wszystkich kosztów. Tak więc izby lekarskie kredytują niejako administrację państwową. Krytyczne wypowiedzi członków
Prezydium prowadziły do stwierdzenia, że nie można wykluczyć dochodzenia należności na drodze sądowej. Również używane przez resort
zdrowia w dokumentach sformułowanie dotacja zamiast refundacji, choć zgodne z pozycjami w zapisach ustawy budżetowej, budzi sprzeciw,
bowiem kojarzy się właśnie z uznaniowością wysokości kwot przekazywanych samorządowi.

Prezydium skierowało protest do Premiera Rządu R.P. w związku z mianowaniem przez niego lekarza weterynarii na stanowisko Głównego
Inspektora Sanitarnego. Zwrócono uwagę na nadrzędne cele Inspekcji Sanitarnej, którymi są: nadzór nad warunkami bytowania, nauki i
pracy, w celu ochrony zdrowia ludzkiego oraz zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych. A to, zdaniem samorządu,
wymaga pełnienia tej funkcji przez lekarza, co zresztą zgodne jest z brzmieniem ustawy o PIS.

Wyrażono również sprzeciw wobec niezaproszenia, po raz kolejny, przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzenia sejmowych
komisji: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w czasie których omawiano projekt
ustawy nowelizującej m.in. ustawy: o izbach lekarskich, zawodzie lekarza, zakładach opieki zdrowotnej. Projekt tej ustawy nie został zresztą
wcześniej przedstawiony przez Rząd samorządowi lekarskiemu do zaopiniowania (na co w czasie spotkania w Ministerstwie Zdrowia Naczelna
Rada Lekarska zwróciła już wcześniej uwagę Podsekretarzowi Stanu w MSWiA Józefowi Płoskonce).

Członkowie Prezydium uznali, iż wyjaśnienie przewodniczącego komisji posła Jana Marii Rokity nadesłane w odpowiedzi na list prezesa NRL
jest niewystarczające.

Omawiając efekt prac komisji z satysfakcją jednak przyjęto skreślenie w projekcie ustawy przepisów likwidujących, wbrew woli samorządu,
małe izby lekarskie.

Dokonano wstępnej oceny projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu
wysokospecjalistycznych procedur medycznych finansowanych z budżetu państwa. Podkreślono, że resort przekazuje do zaopiniowania i
uzgodnień kolejny projekt z niedopuszczalnym opóźnieniem, co uniemożliwia ekspercką ocenę zaproponowanych rozwiązań (rozporządzenie
powinno wejść w życie 1 stycznia 2000 r.). Wskazano również na brak uzasadnienia dla odstąpienia od budżetowego finansowania szeregu
procedur i kosztów leków.

Członkowie Prezydium pozytywnie ocenili natomiast zamiar odstąpienia od współfinansowania procedur przez budżet państwa i kasy chorych
oraz wydłużenie okresu finansowania niektórych procedur.

Prezydium postanowiło poprzeć i apelować do lekarzy o poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy przewidującej wzrost w kolejnych
latach składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wprowadzającej gwarantowane minimalne płace w służbie zdrowia.

Podjęto decyzję o przekazaniu ze środków budżetowych NIL darowizny w wysokości 5 tys. zł dla Domu Lekarza Seniora w Warszawie.
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