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Propozycja uporządkowania i 
wzmocnienia prawnej pozycji pacjenta

Ustawa z dnia….2008 r. o ochronie indywidualnych i 
zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw 
Pacjenta

OBECNIE:
Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta – opublikowana, brak daty 
wejścia w życie



  

Cel

 opracowanie „uniwersalnego” katalogu praw 
pacjenta,

 
 uporządkowania, uregulowania i 

ustabilizowania stanu prawnego

 Powołanie Rzecznika Praw Pacjenta 



  

Przebieg prac nad projektem

 Autor projektu – nieznany!!!???

 Sejmowa podkomisja zdrowia

 Grupa ekspercka 

 Rozmowy w Ministerstwie

 Uwzględnienie propozycji społecznych?????

 Głosowanie w sejmie i poprawki senatu  



  

Funkcje projektowanej regulacji ?!

 Ochronna – wspieranie istotnych wartości;
 Dynamizacyjna – promowanie zmian;
 Organizacyjna – tworzenie instytucjonalnych 

warunków;
 Stabilizacyjna – utrwalanie istniejącego ładu;
 Represyjna i wychowawcza;
 Kontrola;
 Regulacja konfliktów



  

Elementy dyskusyjne

 Pojęcia

 Katalog praw pacjenta

 Rzecznik Praw Pacjenta



  

Pacjent 

 osoba fizyczna,
 „zawraca się o możliwość skorzystania” lub
 „ już korzysta ze” świadczeń zdrowotnych,
 bez względu na tytuł tzn. bez wglądu na 

posiadanie lub nie uprawnień do świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. 



  

Podmioty zobowiązane

 organy władzy publicznej,
 Narodowy Funduszu Zdrowia,
 podmioty udzielające świadczeń 

zdrowotnych, 
 osoby wykonujące zawód medyczny 
 oraz inne osób uczestniczących w udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych.



  

Pacjent ma prawo do:

 Świadczeń zdrowotnych,
 Informacji,
 Tajemnicy informacji z nim związanych,
 Wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń 

zdrowotnych,
 Poszanowania intymności i godności, w tym 

do umierania w spokoju i godności;
 Dokumentacji medycznej;



  

Pacjent ma prawo do:

 Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo 
orzeczenia lekarza;

 Poszanowania życia prywatnego i 
rodzinnego;

 Opieki duszpasterskiej;
 Przechowywania rzeczy wartościowych w 

depozycie;
 Zwrócenia się do Rzecznika Praw Pacjenta



  

Można ograniczyć prawa pacjenta 
(art.5)

Kto: Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń 
zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz: 

Kiedy: 
 wystąpienie zagrożenia epidemicznego lub 
 ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne 

pacjentów, 
 a w przypadku praw do kontaktu osobistego, 

telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi 
osobami, także ze względu na możliwości 
organizacyjne zakładu.



  

Prawo PACJENTA do informacji

1. Co do zasady,
2. Warunek wyrażenia zgody,
3. O zamiarze odstąpienia od leczenia przez 

lekarza (brak o „niepodjęciu”),
4. O prawach pacjenta (w formie pisemnej)
5. O świadczeniach zdrowotnych 

finansowanych ze środków publicznych, w 
tym profilaktyki



  

Zasięgnięcie  drugiej opinii jako prawo 
pacjenta

 Pacjent ma żądanie;
 Od osoby udzielającej świadczenia 

zdrowotne – lekarza, pielęgniarki i położnej;
 Odmowa – gdy żądanie jest bezskuteczne;
 Odnotowanie w dokumentacji medycznej; 



  

Dotychczas tylko:

 w przypadku stwierdzenia przez lekarza, że 
jej konieczność jest uzasadniona „w świetle 
wymagań wiedzy medycznej”.



  

Brak przesłanek „skorzystania” z tego 
prawa

 od występowania jakichkolwiek wątpliwości 
ujawnionych podczas procesu udzielania 
świadczeń zdrowotnych, jak np. 
diagnostycznych, terapeutycznych, 
pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych;

 czy kwalifikacji osób udzielających 
świadczenie  



  

U koga „zasięgnąć” opinii

 Pacjent, może zarówno zażądać u wyraźnie 
wskazanej osoby, jak również żądanie to 
ograniczyć do potrzeby zasięgnięcia 
dodatkowej opinii lub konsultacji, 
pozostawiając całkowicie wybór takiej osoby 
leczącemu lekarzowi, opiekującej się 
pielęgniarce czy położnej.



  

Wątpliwości natury organizacyjnej i 
finansowej



  

Zamknięty zakład opieki zdrowotnej

 W ramach posiadanego „personelu”,
 Wypisanie z placówki do placówki
 Współpraca między placówkami,
 „Na odległość” 
 art.9 KEL: „Lekarz może podejmować leczenie 

jedynie po uprzednim zbadaniu pacjenta. Wyjątki 
stanowią sytuacje, gdy porada lekarska może być 
udzielona wyłącznie na odległość”.



  

Ambulatoryjna opieka zdrowotna

 Skierowanie ? a prawo do drugiej opinii czy 
konsultacji ???



  

Żądanie dodatkowej opinii czy konsultacji, 
jeżeli miałoby być finansowane ze 

środków publicznych, musi być 
medycznie uzasadnione 



  

Prawo do poszanowania intymności

1. Kto może być obecny
 Osoby udzielające świadczeń zdrowotnych,
 Osoby bliskie (ograniczenia to wyjątek)
2. „Inne osoby” uczestnictwo, a także ich 

obecność  za zgodą pacjenta, w tym studenci 
kierunków medycznych



  

Pacjent ma prawo odmówić kontaktu 
osobistego, telefonicznego lub 

korespondencyjnego z innymi osobami.



  

 Prawo pacjentki do dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej sprawowaną w warunkach 
ciąży, porodu i połogu przez osobą. 

 Nie ma graniczeń podmiotowych.



  

Opłaty za poszanowanie życia 
prywatnego i rodzinnego:

 jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami 
poniesionymi przez stacjonarny zakład opieki 
zdrowotnej;

 wysokość opłaty ustala kierownik zakładu, 
uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji praw, 

 informacja o wysokości opłaty oraz sposobie jej 
ustalenia jest jawna i udostępniana w lokalu 
stacjonarnego zakładu opieki zdrowotnej.



  

BÓL

 Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych 
zapewniających łagodzenie bólu i innych 
cierpień w stanach terminalnych



  

Dokumentacja medyczna

 Udostępnienie: wgląd, wyciąg, odpis lub 
kopia, oryginał

Kto:
 1. pacjent, osoba upoważniona (brak formy)
 2. Po śmierci pacjenta, osoba upoważniona 

ma prawo „tylko  do wglądu”  



  

Zgłoszenie sprzeciwu wobec opinii 
albo orzeczenia lekarza

 jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na 
prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z 
przepisów prawa (30 dni)

 do Komisji Lekarskiej działającej przy 
Rzeczniku Praw Pacjenta (30 dni)

 Sprzeciw wymaga uzasadnienia, w tym 
wskazania przepisu prawa, z którego 
wynikają prawa lub obowiązki – po rygorem 
zwrotu sprzeciwu  



  

RZECZNIK PRAW PACJENTA

 Powoływany przez Prezesa Rady Ministrów,

 Organ centralny

 Konkurs



  

Prawa indywidualne

1. Wniosek do RPP,
 Oznaczenie wnioskodawcy,
 Zwięzły opis stanu faktycznego,
 Wolny od opłat

2. RPP z własnej inicjatywy



  

Co może RPP?

 1. podjąć sprawę,
 2. poradzić co można zrobić,
 3. Przekazać sprawę według właściwości,
 4. Nie podjąć sprawy,

ZAWSZE ZAWIDAMIA WNISKODAWCĘ!!!!



  

RPP podjął sprawę

1. Samodzielnie prowadzi postępowanie, bada, 
żąda informacji, ekspertyzy i opinie, 
zapewnia ochronę danych pacjenta

 2. Zwrócić się do kompetentnych podmiotów 
odnośnie całości sprawy lub części



  

Po zakończonym postępowaniu

1. Nie stwierdzono naruszenia – pacjent może 
się odwołać

1. Skierować wystąpienie do podmiotu który 
naruszył prawa pacjenta,

1. Zwrócić się do organu nadrzędnego



  

Zbiorowe prawa pacjentów

1. Bezprawne zorganizowane działania lub 
zaniechania podmiotów udzielających świadczeń 
zdrowotnych,

1. Stwierdzenie prawomocnym orzeczeniem sądu o 
nielegalnej akcji protestacyjnej lub strajkowej



  

Kto zawiadamia RPP o praktykach 
naruszenia praw zbiorowych

KażdyKażdy

RPP wszczyna postępowanie albo nieRPP wszczyna postępowanie albo nie 



  

Sankcje za naruszenie zbiorowych 
praw pacjenta

 Nakazuje zaniechania praktyk, usuniecie 
skutków, rygor natychmiastowy,

 Odstępuję od.w.w. jeżeli 
zakończono naruszenie

 Brak zaprzestania kara do 50 000 zł.



  

Jak będzie nie wiadomo ?

 Poszukiwanie dodatkowych rozwiązań i 
dalsza praca….



  

 INSTYTUT PRAW PACJENTA I 
EDUKACJI ZDROWOTNEJ 

 Co dalej……..

 1. ustawa,
 2. łatwiejsza rekompensata szkód,
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