Pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu Zdrowia KWRiST
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19 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST.
Podczas posiedzenia poruszone zostały następujące tematy.
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu Programu Fundusze Europejskie Pomoc
Żywnościowa 2021-2027. Samorządowcy zwracali uwagę, że przy zakupach żywności dla
potrzebujących oprócz kryterium ceny, powinno się brać pod uwagę również jakość zakupowanej
żywności. Zdarza się bowiem, że kupowana żywność jest słabej jakości i z tej przyczyny, często jest
przez samych potrzebujących marnowana. Projekt ten uzyskał opinię pozytywna z uwagą dotyczącą
wspomnianej już, jakości żywności.
Wstępnie omówiono również ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
oraz niektórych innych ustaw. Z uwagi na fakt, że regulacja ta jest bardzo obszerna – liczy ponad 70
stron, a także na dość krótki czas na zapoznanie się z tekstem oraz na to, że regulacja ta zawiera bardzo
ważne zmiany, których skutki dotkną samorządy wszystkich szczebli, ustalono, że projektowi temu
zostanie poświęcone dodatkowe posiedzenie Zespołu Zdrowia, które odbędzie się 24 stycznia br.
Zespołowi przedstawiono także projekt programu pn. „Regionalny Program Rozwoju Ekonomii
Społecznej w Województwie Małopolskim do 2030 roku”. Jak wskazał projektodawca, konsultacje
społeczne odnośnie projektu potrwają do 28 lutego br., zatem Zespół postanowił, że przestąpi do
opiniowania projektu, wówczas gdy zostanie przedstawiony mu program w wersji po konsultacjach.
W sprawach różnych poruszony został temat Funduszu Medycznego. Jak wskazał minister Sławomir
Gadomski – 1 grudnia 2021 r. ogłoszono konkurs w zakresie wsparcia szpitali pediatrycznych z alokacją
w wysokości 2 mld zł.
Opracowano również program inwestycji modernizacji podmiotów leczniczych, obecnie trwa
procedowanie uchwały Rady Ministrów ustanawiającej ww. program. Opracowano dokumentację
konkursową w zakresie przekształcania łóżek/oddziałów lub ich części w struktury opieki
długoterminowej. W trakcie opracowania jest dokumentacja konkursowa na modernizację i doposażenie
SOR, a także całodobowych lotnisk i lądowisk dla śmigłowców przy SOR.
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