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W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26 lutego 2019 r. 

przekazuję w załączeniu sporządzone do dnia udzielenia niniejszej informacji protokoły 

z posiedzeń Zespołu do spraw opracowania propozycji ustawowych regulacji 

dotyczących praw i obowiązków pacjentów wraz z załącznikami. 

Jednocześnie informuję, że wspomniany Zespół nie przyjmował dotąd uchwal. 

Ponadto proszę o uwzględnienie, że stanowiące załączniki do protokołów z posiedzeń 

w dniu 11 stycznia oraz 28 stycznia br. rekomendacje stanowią materiał roboczy, który 

może podlegać dalszym zmianom w toku prac Zespołu przed ich finalnym przekazaniem 

ministrowi zdrowia. 
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Zał. 1 Protokół z posiedzenia Zespołu do spraw opracowania propozycji ustawowych 

regulacji dotyczących praw i obowiązków pacjentów w dniu 5.12.2018 z załącznikiem. 

Zał. 2 Protokół z posiedzenia Zespołu do spraw opracowania propozycji ustawowych 

regulacji dotyczących praw i obowiązków pacjentów w dniu 11 .01 .2018 z załącznikami. 

Zał. 3 Protokół z posiedzenia Zespołu do spraw opracowania propozycji ustawowych 

regulacji dotyczących praw i obowiązków pacjentów w dniu 28.01.2018 z załącznikami. 
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Protokół z posiedzenia Zespołu do spraw opracowania propozycji ustawowych 

regulacji dotyczących praw i obowiązków pacjentów w dniu 5 grudnia 2018 r. 

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu rozpoczęło wystąpienie Ministra Zdrowia Łukasza 

Szumowskiego. Minister przedstawił zadania stojące przed Zespołem oraz podkreślił 

znaczenie współpracy resortu z organizacjami reprezentującymi i działającymi na rzecz 

pacjentów. 

Obrady prowadziła Przewodnicząca Zespołu Pani Urszula Jaworska. 

W toku dyskusji nad propozycjami podziału prac w Zespole ustalono 4 obszary tematyczne: 

PROFILAKTYKA 

AOS 

OPIEKA STACJONARNA (rozumiana szeroko i obejmująca obok lecznictwa szpitalnego 

również m. in. zol-e, opieką paliatywną i hospicyjną). 

W poszczególnych obszarach Zespól pracuje nad: 

- dokumentacją medyczną 

-zdarzeniami medycznymi niepożądanymilwypadkami medycznymi 

-jakością świadczeń medycznych 

Ustalono, że poszczególni Członkowie Zespołu zgłaszają się do wybranego obszaru 

tematycznego, przy czym w przypadku, gdyby zgłaszane propozycje obejmowały również inne 

obszary tematyczne niż "macierzysty", dokonywane będzie takie wskazanie z przywołaniem 

nazwy odpowiedniego obszaru/obszarów. 

Ustalono również, że swoje propozycje rozwiązań w zakresie praw i obowiązków pacjentów 

Członkowie Zespołu będą przekazywać drogą mailową do Departamentu Dialogu 

Społecznego w MZ w terminie do dnia 3 stycznia 2019 r. Wszystkie nadesłane propozycje 

będą rozsyłane do wszystkich członków Zespołu 

Ponadto ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się 1 stycznia 2019 r. o godzinie 1 0.00. 

Przewad lezący Zespołu do spraw 

opracowani propozycji ustawowych 

regulacji dotyczących praw 

i obowiązków pacjentów 

Zał. Lista uczestników posiedzenia w dniu 5 grudnia 2018 r. 



Protokół z posiedzenia Zespołu do spraw opracowania propozycji ustawowych 

regulacji dotyczących praw i obowiązków pacjentów w dniu 11 stycznia 2019 r. 

Obrady prowadziła Przewodnicząca Zespołu Pani Urszula Jaworska. 

Na posiedzeniu dyskutowano nadesłane przez Członków Zespołu rekomendacje dotyczące 

opracowania propozycji ustawowych regulacji dotyczących praw i obowiązków pacjentów. 

Roboczy dokument z naniesionymi ustaleniami Zespołu stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się 28 stycznia 2019 r. 

·~~ lPrzewodni~zący Zespółu do spraw 

opr'aeG.~~ropozycji ustawowych 

regulacji dotyczących praw 

i obowiązków pacjentów 

Zał. Lista uczestników posiedzenia w dniu 11 grudnia 2019 r. 



Protokół z posiedzenia Zespołu do spraw opracowania propozycji ustawowych 

regulacji dotyczących praw i obowiązków pacjentów w dniu 28 stycznia 2019 r. 

Obrady prowadziła Przewodnicząca Zespołu Pani Urszula Jaworska. 

Na posiedzeniu dyskutowano rekomendacje nadesłane przez Rzecznika Praw Pacjenta 

Roboczy dokument z naniesionymi ustaleniami Zespołu stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

Pani Prezes Beata Ambroziewfez przedstawiła plan i założeń debaty .Wspólnie dla zdrowia"-

28 lutego w Gdańsku. 

Ustalono dalszy tryb prac Zespołu: 

- Zespól ustalił obiegowe odnoszenie się do uwag Alivi w terminie do 1 O lutego br.; 

-ustalono, że następne posiedzenie Zespołu odbędzie się 20.02 lub 21.02 lub 25.02, zawsze 

o 1 0.00, w zależności od przebiegu procesu zmian w strukturze MZ, tak aby można było 

pracować z departamentami MZ już w nowym układzie kompetencyjnym; 

- ustalono, że zamknięcie dokumentu finalnego w zakresie rekomendacji nastąpi do 15 marca, 

tak aby do 31 marca zakończyć prace w poszczególnych departamentach prowadzone przy 

współpracy z ekspertami i prawnikami desygnowanymi przez stronę społeczną Zespołu i 

przedstawić Ministrowi Zdrowia wypracowane propozycje rozwiązań. 

l~ 
~ Przewodn zący Zespołu do spraw 

~ ani propozycji ustawowych 

regulacji dotyczących praw 

i obowiązków pacjentów 

Zał. Lista uczestników posiedzenia w dniu 28 stycznia 2019 r. 



Rekomendacje dot. prac Zespołu ds. 

Fundacja 
Urszuli Jaworskiej 

ut.Międ.eynarodowa 61 
03-922 Wars:l'awa 

1~./fax: 228700521 
lei. Kom. 608453 479 

www.fundaCJauj.pl 
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opracowania propozycji ustawowych regulacji dotyczących praw i 
obowiązków pacjentów 

-zachowano oryginalną pisownię rekomendacji 

Alivia 
a) zasady udostępniania danych medycznych 

Obecnie podmioty publicznej służby zdrowia gromadzą szereg danych (w różnej 

formie) dotyczących pacjenta (dane teleadresowe, dane medyczne, dane dot. genomu, dane 

środowiskowe, itp.). Pacjent powinien mieć klarowną informacje jakie podmioty i w jakim 

zakresie mogą wykorzystywać te dane. 

Do rekomendacji- stworzenie ustawy o dokumentacji medycznej w sposób kompleksowy regulującej 

te kwestie 

Uwagi: pacjent musi mieć informacje o przekazywaniu jego dokumentacji medycznej 

każda placówka· wyciąg z RODOdo regulaminu placówki, 

rekomendacja: powinno być w ustawie o RPP 

b) określenie postępowania w sprawach praktyk 

naruszających indywidualne prawa pacjenta 

b) Obowiązujące przepisy dat. praw pacjenta 

bardzo często pozostają martwe i czysto teoretyczne ponieważ nie zostały zdefiniowane 

ścieżki postępowania w sytuacjach naruszenia tych praw. Pacjent musi być uzwanany w 

systemie za podmiot najsłabszy i to otoczenie prawne powinno uzbrajać go w slkuteczne 

narzędzia do egzekwowania swoich praw. 

Uwagi: do dyskusji, zmiana aktów prawnych poza ochroną zdrowia 

c) zapisy dot. obowiązków pacjenta. 

Obecne przepisy definiują jedynie prawa 

pacjenta. Konieczne jest wprowadzenie regulacji dot. zobowiązań pacjenta. 

Uwagi: Obowiązki jako zobowiązania, powinności, odpowiedzialność pacjenta 

Do rekomendacji- odpowiedzialność pilcjenta 

Poszerzenie katalogu pojecustawowych o: al definicje dokumentacji medycznej. 

0t-~PĄc" 
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Obecne regulacje nie definiują pojęcia dokumentacji 

medycznej co prowadzi do wielu 

Fundacja 
Urszuli Jaworskiej 

utMiędzynarodowa 61 
03--922 Warszawo 

teL/fax: 22 870 05 21 
te t kom. 608 ~53 479 

'NW\1\'.fundacjauj pl 
---=...,~@fundi'ICJi'IUJ-pl 

~~---. 

sporów prawnych i problemów interpretacyjnych. Tak kluczowe pojęcie musi mieć swoją 
k!ąmwna definide 

Uwagi- do wpracowania przez zespól 

Do rekomendacji- definicja i uregulowanie dokumentacji medyczn•cj w odrębnym akcie 

prawnym (mec. Janiszewski przedstawi temat na kolejnym posiedzeniu) 

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych 

Wprowadzenie zapisów mających na celu zwiększenie transparentności procedury ustalającej 

kolejność dostępu do świadczeń w przypadku 

ograniczonych możliwości ich udzielenia. Nowe zapisy powinny uniemożliwiać arbitralne, 

nienadzorowane i nietransparentne dodawanie, 

przesuwanie i usuwanie pacjentów z list oczekujących. Zapisy te powinny dotyczyć wszelkich 

rodzajów świadczeń (w tym m.in. szpitalnych, 

AOS, POZ), do których dostęp jest ograniczony (niezależnie od powodów takiego 

ograniczenia). Ograniczenie dostępu powinno być 

rozumiane jako sytuację, w której świadczenie nie może być zrealizowane niezwłocznie i 

wymaga ustalenia jego terminu. 

Obecnie świadczeniadawcy często dopuszczają się następujących nadużyć przy określaniu 

kolejności udzielania świadczeń: 

a) dowolnie ustalają kolejność niezależnie od kolejności zgłoszeń oraz przesłanek 

medycznych (często są to praktyki para-korupcyjne, w których priorytetowo obsługiwani są 

pacjenci, którzy byli wcześniej przyjmowani w placówkach prywatnych), 

b) zmieniają kolejność pacjentów na liście w ogóle tego nie tłumacząc lub tłumacząc to bliżej 

nieokreślonymi względami medycznymi. 

Uwagi: potrzebne systemy informatyczne, zmiany systemowe nie są potrzebne 

Alivia przygotuje procedurę do zarządzania kolejkami 

Wprowadzenie zapisów wymuszających precyzyjne planowanie przyjęć pacjentów przez 

świadczeniodawców. Wszystkie świadczenia, 

których realizacja nie jest możliwa w trybie natychmiastowym (w czasie krótszym niż 15 

minut od zgłoszenia) powinny być udzielane w ściśle 

określonym momencie czasu (data, godzina, miejsce). Uregulowane powinny zostać kwestie 

związane z dopuszczalnym opóźnieniem, 

informowaniem pacjenta o zmianie terminu, odwołaniem lub nie pojawianiem się pacjenta w 

wyznaczonym czasie. Proponujemy, aby: 

a) dopuszczalny czas opóźnienia w realizacji świadczenia nie przekraczał: 

- 4 godzin w przypadku, gdy pacjent został o tym poinformowany nie później niż do końca 

dnia poprzedzającego dzień pierwotnie 

wyznaczonego terminu udzielenia świadczenia, 
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- 2 godzin w przypadku gdy pacjent został o tym 

poinformowany nie później niż 2 godziny przed pierwotnie 

wyznaczonym terminem, 

Fundacja 
Urszuli Jaworskiej 

ui.Międzynarodowa 61 
03·922 Warszawa 

tel./fa~: 22 870 05 21 
lei. kom. 608 453 479 

www.lundacjauj pl 
· "~·--,..,, office@fundacjauJ.pl -----... 

-l godzinę w przypadku, gdy pacjent nie został poinformowany nie później niż 2 godziny 

przed pierwotnie wyznaczonym terminem. 

b) wprowadzony został obowiązek zautomatyzowanego informowania pacjenta o każdym 

opóźnieniu (poprzez SMS, aplikację mobilną, 

e mail, voicemail, itp.), 

Uwagi: potrzebne systemy informatyczne, zmiany systemowe nie są potrzebne, jak mierzyć 

ten czas? Kto ma to robić? Ewentualny przepis będzie martwy 

Alivia -jak wyżej 

Wprowadzenie zapisu umożliwiającego pacjentowi zasięgnięcie drugiej opinii u innego 

świadczeniedawcy lub lekarza. 

Postępująca informatyzacja powinna prowadzić do ograniczenia możliwości dublowania 

świadczeń jednak pacjent nie może być pozbawiony możliwości konsultacji swojego 

przypadku z innym lekarzem. 

Uwagi: prośba o informacje o co konkretnie chodzi? 

Rekomendacja- kwestia ta powinna być rozpatrywana jako prawo do informacJi (np. na 

temat ustaleń konsylium, również od innego lekarza niż lekarz prowadzący) 

Wprowadzenie zapisu umożliwiającego pacjentowi wybór świadczeniedawcy oraz lekarza. 

Obecne regulacje prawne wprawdzie nie sankcjonują tzw. "rejonizacji", ale prawa pacjenta 

powinny jasno wskazywać, że takie praktyki są niedopuszczalne z punktu widzenia pacjenta. 

Ograniczenie listy świadczeniedawców (w/g kryterium geograficznego lub innego), z których 

może korzystać pacjent jest dla niego niekorzystne i prowadzi do nierówności w dostępie do 

systemu ochrony zdrowia. 

Uwagi: prośba o informacje o co konkretnie chodzi? Rekomendacja edukacji. 

Jak wyżej 

Rozszerzenie zapisów o obowiązkach informacyjnych świadczeniadawcy wobec pacjenta o 

formę pisemną (na żądanie chorego). 

Zapis ma wychodzić na przeciw oczekiwaniom pacjentów, którzy domagają się, aby mogli 

uzyskać na piśmie ważne dla nich decyzje oraz informacje podejmowane przez lekarza. 

Obecnie pojawiają się sytuacje, w których lekarz podejmuje decyzje o prowadzeniu 

diagnostyki lub leczenia, ale pacjent otrzymuje informacje o tym jedynie w formie 

nieoficjalnej (ustnie), a próba uzyskania stanowiska na piśmie spotyka się z odmową. 

Stanowisko świadczeniedawcy oraz lekarza musi być klarowne powinna być możliwość 

uzyskania go również w formie pisemnej. 
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Uwagi: czy nie jest to już uregulowane? Jak wygląda 

sytuacja w przypadku wypisów ze szpitala? (czy może być 

wydawany kilka, kilkanaście dni po wyjściu ze szpitala?) 

Fundacja 
Urszuli Jaworskiej 

ui.Międzynarodowa 61 
03·922 Warszawa 

tel./fax: 22 870 05 21 
tal. kom. 608 453 479 

www.fondacjaUJ.pl -_-': ·. 

Wprowadzenie obowiązku informacyjnego dot. prowadzonej farmakoterapii w zakresie 

stosowania leków biopodobnych. Pacjent powinien 

mieć prawo do: 

a) informacji o wszytkich podawanych mu lekach, sposobach ich podania oraz dawkach -w 

tym o lekach biopodobnych, 

b) informacji o zamiarze wprowadzenia do leczenia leku biopodobnego w miejsce leku 

oryginalnego -informacja taka powinna trafić do 

pacjenta co najmniej na miesiąc przed planowaną modyfikacją leczenia 

c) informacji o zamiarze wprowadzenia do leczenia leku oryginalnego w miejsce leku 

biopodobnego- informacja taka powinna trafić do 

pacjenta co najmniej na miesiąc przed planowaną modyfikacją leczenia. 

Ponadto pacjent powinien mieć prawo do powrotu do poprzednio podawanaego leku 

(originalnego lub biopodobnego) jeśli nowy lek wywoła 

więcej niepożądanych skutków ubecznych lub wykaże się niższą skutecznością niż lek 

pierwotnie podawany. 

Obecnie brakuje regulacji dot. leków biopodobnych, które mają duże znaczenie w ekonomice 

systemu ochrony zdrowia. Konieczne jest wprowadzenie stosownych regulacji 

Uwagi: kwestia edukacji pacjentów, takie prawo jest, pacjent ma informować o skutkach 

ubocznych 

Na gruncie obecnych przepisów odpowiedni obowiązek ciąży już na lekarzu 

Wprowadzenie zapisów zakazujących świadczeniedawcom oraz instutucjom publicznym 

faworyzowania, dyskryminacji lub segregacji 

pacjentów, ze względu na stan ich zdrowia (w tym zdrowia psychicznego), rasę, pochodzenie 

etniczne, status uchodźcy, wyznanie, wiek, 

niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć, status materialny lub społeczny, pochodzenie 

lub przynależność do grupy społecznej. 

Zapis ten ma na celu wprowadzenie zasad równości i niedyskryminacji przy realizacji 

świadczeń medycznych. Regulacja taka powinna zniwelować występujące patologie 

występujące w systemie ochrony zdrowia jak np.: 

a) dyskryminacja i łamanie praw osób starszych, niedołężnych, niezaradnych życiowo, 

b) faworyzowanie pajentów należących do określonych grup społecznych lub posiadających 

określony status społeczny- np. polityków, pracowników medycznych, biznesmenów, itp., 

c) segragacja na osoby zdrowe i chore w szpitalach- np. publicznie dostepne toalety tylko 

dla personelu i tylko dla chorych, oddzielne wejścia, obsługa poza kolejnością pracowników 

medycznych - również w punktach handlowych i usługowych. 

Uwagi: Przestrzeganie obecnych przepisów, czy oddzielne toalety to wymysł szpitala? 
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~"~---Do rekomendacji- kwestie związane z równością do 

uwzględnienia w pracach nad innymi regulacjami 

Razszarzenie prawa do obecności bliskiej pacjentowi osoby o obowiązek zapewnienia 

odpowiedniej infrastuktury dla takiej osoby w 

przypadku rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi. Szpital musi zapewnić rodzicom 

godne zaplecze organizacyjne pozwalające na 

nieprzerwane przebywanie z dzieckiem (minimum krzesło, miejsce do spania, zapplecznie 

sanitarne z prysznicem, woda do picia). 

W szpitalach, w których leczone są dzieci, rodzice są często pozbawiani realnej możliwości 

przebywania z dzieckiem. Dzieję się tak zarówno ze względu na niezgodne z prawem zakazy, 

ale również ze względu na ograniczenia organizacyjne- brak jest miejsc do siedzenia i 

leżenia dla opiekunów. Rodzice często nocują "na dziko" na korytarzach i szpitalnych klatach 

schodowych na leżakach lub karlmatach przyniesionych z domu. 

Uwagi: takie prace trwają- Beata Rorant: prosimy o dostarczenie informacji z MZ 

Rekomendacja- ustawa o prawach pacjenta powinna zawierać odrębny rozdział o dziecku

pacjencie 

Rozszerzenie praw do poszanowania intymności i godności o katalog zachowań bezwzględnie 

zabronionych- np.: 

-obecność podczas badania lub zbierania wywiadu osób postronnych, 

- przekazywanie ważnych informacji d ot. stanu zdrowia pacjenta na szpitalnym korytarzu, 

-wchodzenie innych pracowników medycznych do pomieszczenia, w którym 

przeprowadzane jest badanie pacjenta, 

- niezapewnienie odpowiednich parawanów lub ubrań w przypadku, gdy badanie lub leczenie 

wymaga od pacjenta rozebrania się. 

Praktyka wskazuje, że pomimo dobrej definicji praw pacjenta w zakresie poszanowania 

intymności i godności personel medyczny często ma duży problem z ich egzekucją uznając 

np. że wchodzenie po pomieszczenia, w którym przeprowadzane jest badanie rozebranego 

pacjenta nie stanowi naruszenia jego prawa w w/w zakresie. Ważne rozmowy odbywają się 

często w pośpiechu i na korytarzu- słyszą je wszystkie postronne osoby (np. czekające 

przed gabinetem). Przez gabinety zabiegowe przewijają się osoby postronne - serwisanci, 

inni lekarze, asystenci medyczni, pracownicy administracyjni, itp. 

Uwagi: przestrzeganie obowiązujących przepisów, edukacja pacjentów na co zwracać 

uwagę i czego żądać 

Dodefiniowanie godności i intymności, również nacisk na edukację personelu 

Wprowadzenie zapisów zwiększających transparantność modyfikacji dokumentancji 

medycznej- każda modyfikacja już istniejącej 

:0~DAC.t 
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dokumentacji powinna się wiązać ze stworzeniem 

odpowiedniego protokołu, w którym odnotowane będą: 

data i godzina modyfikacji, osoba 

Fundacja 
Urszuli Jaworskiej 

>.li.Międzynarodowa 61 
03·922 Warszawa 

leiJfax: 22 670 05 21 
teł. kom. 608 453 479 

www.fundacjauj pl 
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dokonująca modyfikacji, precyzyjny zakres modyfikacji (co usunięto, co dodano), powód 

wprowadzenia modyfikacji. 

Obecne przepisy nie chronią pacjentów przed fałszowaniem dokumentacji medycznej. 

Przestępcy niszczą dokumentacje i dokonują jej modyfikacji nie ponosząc przy tym 

konsekwencji ponieważ dostęp do dokumentacji jest szeroki i niekontrolowany. 

Uwagi: do tego potrzebna dokumentacja elektroniczna, sam przepis nic nie zmieni 

Rekomendacja- aby dokumentacja elektroniczna była włączona w odrębną legislację d ot. 

dokumentacji (jak wyżej) 

Wprowadzenie zapisów nakładających obowiązek do prowadzenia dokumentacji w formie 

elektronicznej w taki sposób, aby spełnione były 

m.in. warunki o p pisane powyżej. Systemy informatyczne powinny dostarczać informacji, kto, 

kiedy i jakie dane wprowadzil/usunął do/z 

systemu. Architektura systemów informatycznych powinna uniemożliwiać fałszowanie 

wpisów (od niedawna istnieją takie możliwości 

techniczne- np. wykorzystanie technologii blockchain). 

Wprowadzenie zasady "zamrożenia" zawartości dokumentacji w momencie zgłoszenia żadania 

dostępu do dokumentacji przez pacjenta. 

Każde takie zgłoszenie powinno powodować, że do czasu wydania dokumentacji pacjentowi nie jest 

możliwe dokonywanie żadnych 

modyfikacji w dokumentacji. Naruszenie tego przepisu powinno być traktowane jako fałszerstwo 

niezależnie od tego jakiej zmiany dokonano. 

Pacjent powinien mieć prawo do uzyskania dokumentacji aktualnej w danej chwili czasu (data, 

godzina). 

Uwagi: system elektroniczny sam z siebie pokazuje logi i każde zmiany, zamrażanie nie jest 

konieczne 

Jak wyżej 

Wprowadzenie zapisów umożlwiających przesyłanie danych zawartych w dokumentacji 

medycznej do podmiotów prowadzących rejestry 

medyczne lub badania naukowe. 
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Uwagi: będą rejestry medyczne, taki jest ich cel, pacjent 

ma tylko otrzymać info, że jego dane trafią do rejestrów 

medycznych 

Jak wyzej 

Konieczne jest określenie procedur postępowania w przypadku naruszenia indywidualnych 

praw pacjenta. Pacjent powinien mieć prawo 

zwrócić się do Świadczeniodawcy, który w jego opinii złamał prawo pacjenta z żądaniem 
oszkodowania i zadośćuczynienia. Wniosek taki 

powinien być zgłaszany na piśmie. Świadczeniadawca powinien rozpatrywać wniosek w ciągu 
14 dni kalendarzowych. Pacjent ma prawo 

l . 

domagać się od Świadczeniadawcy maksymalnie kwoty równej 2000 PLN za każde naruszenie 

jego praw. Jesli Świadczeniadawca odrzuci 

wniosek pacjenta, a pacjent na drodze sądowej dowiedzie swojej racji Świadczeniadawca 

będzie zorobowiązany do zapłaty kwoty nie 

mniejszej niż 100-krotność maksymalnej kwoty, o której mowa wyżej (czyli 200 000 PLN za 

każde naruszenie). 

Obecne regulacje praw pacjenta często pozostają martwe ponieważ nie istnieje prosta 

ścieżka umożliwiająca ich egzekwowanie. Zapronowany mechanizm w pierwszej instancji 

angażuje jedynie strony zainteresowane- pacjenta oraz świadczeniadawcę oraz wymusza 

szybkie procedowanie sporu. Posiada wbudowaną autoregulacje- w interesie 

Świadczeniadawcy będzie leżało sprawiedliwe rozpatrywanie skarg, ponieważ może to 

ograniczyć jego koszty związane z występującym problemem- ryzyko wysokich kosztów w 

przypadku przegrania sprawy w wyżej instancji powinno powstrzymać świadczeniadawców 

przed nieuzasadninym negatywnym rozpatrywaniem skarg. Bezpośrednie kary pieniężne 

wymuszą również na świadczeniadawcach wprowadzenie mechanizmów mających na celu 

zwiększenie satysfakcji pacjentów oraz poziomu przestrzegania ich praw. 

Uwagi: trzeba pracować nad zmianami takich przepisów, czy zdążymy w trakcie prac tego 

zespołu? 

Rekomendacja- doprecyzowanie prawa do dochodzenia swoich praw 

Ordo Iuris 

Dokumenty, które wpłynęły do RPP /Ministra Zdrowia 

1. Mediacja medyczna na terenie konkretnego szpitala. Mediatorem mógłby być przygotowany 

merytorycznie np.: przedstawiciel organizacji pozarządowej l w szpitalach klinicznych 

podobną funkcję mógłby pelnić powolany przez rektora uczelni specjalista 

~
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Uwagi: Rafał Janiszewski rozwiązania wypracowane z byłym 

Rzecznikiem Praw Dziecka 
Warto nad tym pracować 

Fundacja 
Urszuli Jaworskiej 

ul.Międzynarodowa 61 
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tel./fax: 22 870 05 21 
te!. kom. eoa 453 479 

www.lum.lacjauJ.pl 

2. Dziecko poczęte powinno nabyć prawa pacjenta- obecnie matka jest pacjentem "Prawa 
poczętego pacjenta" 

Uwagi: Żaden z przedstawionych postulatów nie wpłynął bezpośrednio jak wkład do prac zespołu, 

członkowie Ordo luris nie są w składzie zespołu 

Zespół zostawia ten temat 

Adam Sandauer 

Na ostatnim a zarazem pierwszym spotkaniu, został przez Panią Przewodniczącą 

wprowadzony podział zespołu na grupy robocze mające zajmować się Prawami Pacjenta 

związanymi z: 

11 profilaktyką zdrowotną 

21 Podstawową Opieką Zdrowotną 

3/ Ambulatoryjną Opieką Specjalistyczną 

4/ Opieką Stacjonarną (opieka szpitalna, zakłady opiekuńczo lecznicze, opieka paliatywna i 

hospicja) 

Podział ten został wprowadzony bez dyskusji, bez głosowania, a mnie umieszczono w grupie 

nr 4. Odbyło się mimo deklarowania wątpliwości wynikających z takiego szufladkowania 

zespołu. 

O osobnych grupach zajmujących się umiejscowieniem i uprawnieniami Rzecznika Praw 

Pacjenta, tajemnicą lekarską i dokumentacją medyczną, czy o kompensatach za złe skutki 

leczenia, nie pomyślano 

Uwagi: ustosunkować się do treści na czerwono 

DEOKUMENTACJA MEDYCZNA I TAJEMNICA 

Informacje o stanie zdrowia i udostępnianie dokumentacji 

~.·Ąc~~''j------------------------~--~~--------------------------------~~---. ..f.u stron.J B z 34 wh.v.fund.~cj.· ij.pl 
u,-1 JA.~ 



Dysponentem informacji o stanie zdrowia, a tym samym 
dokumentacji medycznej jest osoba której informacje te 
dotyczą. 
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Al Za życia, gdy pacjent jest przytomny tylko on powinien decydować o tym kto ma dostęp 
do dostęp jego dokumentacji. Na wypadek gdyby z pacjentem nie było kontaktu ( był 
nieprzytomny lub zmarł cz. B i C ) należy utworzyć rejestr zastrzeżeń udostępniania 
dokumentacji (analogicznie do zakazu pobierania narządów do przeszczepu). Ponieważ 
każdy jest dysponentem infonnacji o sobie, pacjent gdy jest zdrowy i przytomny powinien 
móc określić czy jakaś część z jego dokumentacji medycznej ma być utajniona i niedostępna 
w wypadku jego śmierci czy braku przytomności. Ma też móc określić kto z jego 
najbliższych ma być pozbawiony dostępu do jego dokumentacji. 

Uwagi: Pacjent musi mieć wiedzę i pamiętać komu dał dostęp do dokumentacji, również po 

śmierci. Trzeba rozwiązać problem, pacjent może dopisać w dokumentacji w przypadku śmierci. 

Co jak nieprzytomny pacjent w szpitalu umrze, a nie wyraził zgody? (nie miał jak) co z jego 

dokumentacją?- pytanie do Rafała Janiszewskiego. 

Doprecyzowanie przepisów o dokumentacji med. w ustawie o dokumentacji, dyr. Rorant rejestr 

zgód byt analizowany- skomplikowanie rozwiązania, rekomendacjd- przepisy dot. udzielani<J i 

cofania zgód wymagają doprecyzowania 

Od tej ogólnej zasady powinny istnieć wyjątki, gdy wbrew woli pacjenta może zostać 
udostępniona dokumentacja i informacja medyczna : 

1/ w pastepowaniach prawnych istotne dane dotyczące pacjenta powinny móc być 
ujawniane decyzją sądu, na potrzeby trwających postępowania; 

Uwagi: tak już jest, dostęp w sądzie do dokumentacji medycznej powinien być zastrzeżony 

2/ opiekunowi prawnemu i opiekunowi faktycznemu o ile pacjent nie utajnił jej w 
ogóle, czy też przed tą osobą, tworząc odpowiedni zapis w rejestrze zastrzeżeń omawianym 
na wstępie w cz. A . 

Uwagi: jak wyżej w przypadku osoby nieprzytomnej 

Przy postępowaniach o popełnienie błędu w leczeniu, czy przy złych skutkach leczenia, 
dokumentacja medyczna jest jednym z podstawowych dowodów. Do czasu zabezpieczenia 
przez sąd czy prokuraturę jest przechowywana w archiwum placówki medycznej i łatwo 
dostępna dla jednej ze stron postępowania. W postępowaniach prawnych, zdarza się iż 
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podnoszone jest podejrzenie dokonywania przeróbek czy 
wręcz fałszerstw zakończonej wcześniej dokumentacji. 
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Aby tego uniknąć, dokumentacja powinna być archiwizowana i być prowadzona tak by 
uniemożliwić późniejsze zmiany: 

Uwagi: jeśli nie powstanie system elektroniczny nic tego nie zmieni, podobny zapis Alivii 

11 Wprowadzane obecnie systemy dokumentacji cyfrowej, powinny uniemożliwiać 
dokonywanie późniejszych ( np. następnego dnia) zmian dokumentacji, już po jej zapisaniu 
w systemie informatycznym. Oczywiście możliwe powinno być jej uzupełnianie, jednak już 
z nową datą. 

Uwagi: logi wszystko dokumentują, podobny zapis Alivii 

2/ Najistotniejsze elementy papierowej dokumentacji medycznej (np. historia choroby) 
powinny nie zawierać pustych miejsc, bądź być prowadzona z zakreśleniem pustych miejsc, 
by nie pozostawiać możliwości późniejszego uzupełniania tej dokumentacji. 

Doprecyzowanie rozp. w sprawie tworz..:nia dokumentacji m.ocl. po rozważ<Oniu kwestii 
definicyjnych 

Uwagi: pytanie do Rafała Janiszewskiego, czy jest ogólny przepis 

3/ Najistotniejsze elementy papierowej dokumentacji medycznej (np. historia choroby), przy 
opuszczaniu placówki przez pacjenta, powinny zostać podpisywane przez niego lub przez 
jego rodzinę czy opiekuna. Uniemożliwi to pojawianie się podejrzeń o późniejszą wymianę 
tych dokumentów. 

Uwagi: jak najbardziej za, takie zapisy powinny mieć miejsce 

Głosownie na nie 

1/ wprowadzić kryteria przyznawania odszkodowań takie jak w tych państwach gdzie dobrze 
działa system tj takie pogorszenie stanu zdrowia którego nie mogła zrobić ani choroba, ani 
komplikacje przy właściwie prowadzonym leczeniu. 
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Uwagi: komisje powinny ustalać tylko stopień uszczerbku, a 

reszta to widełki w stosunku do stanu szkody na zdrowiu, 

Fundacja 
Urszuli Jaworskiej 

ui.Międzynarodowa 61 
03-922 Warszawa 

tel./fa~: 228700521 
teJ. kom. 608 453 479 
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niezależnie od tego kto wypłaca odszkodowanie, pacjent może składać roszczenia tylko do stopnia 

szkody, a nie kwoty wypłaty- bo ta jest już ustalona- widełki 

2/ Uzyskania odszkodowania przed komisją z tytułu złych skutków leczenia, nie zamyka 
drogi do postępowania cywilnego. W wypadku późniejszego udowodnienia winy sprawcy, 
za spowodowanie szkody na zdrowiu, poszkodowany powinien móc dokonać wyboru czy 
chce otrzymywać nadal odszkodowanie wynikające z orzeczenia komisji , czy zamierza 
skorzystać z wyroku sądu cywilnego. 

Uwagi: chyba nie jest możliwa taka zmiana? Czy w innych krajach tak jest? Czy trzeba zmienić 

ogólne prawo? 

RekomendaCJa stworzen1e nowego skutecznego systemu dochodzema praw 1 systemu orzeka ma, 

stworzenie katalogu uszczerbków (z kategoriami) 

Andrzej Nawrocki- BRPP 

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych winno uwzględniać, w sytuacji ograniczonej 
możliwości udzielania świadczeń, możliwość uzyskania przez pacjenta od lekarza określenia 
terminu, do którego świadczenie powinno być udzielone. 

Uwagi: o co dokładnie chodzi? : : l 
Dot. ustawy o świadczeniach 

W artykułach dotyczących prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych winien być zapis 
zobowiązujący szpital do publikowania na własnej stronie internetowej zbiorczej informacji o 
ilości i skutkach zdarzeń niepożądanych w poprzednim roku. l Uwagi: jesteśmy za ::J 
Do rekomendacji, dyr. Rorant- to jest ad leki, analizowaliśmy to w MZ n3 wzór wykazywJnia 

wypadków w lotnictwie 

\J"'DAcJ 
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Prawo do świadczeń zdrowotnych winno uwzględniać 
możliwość uzyskania konsylium także na wniosek osoby 
onsK!eJ mo opleKuna raKrycznego. 

Uwagi: do sprawdzenia aktualny stan prawny 

Do rekomendacji 

Fundacja 
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Prawo do świadczeń zdrowotnych winno określać podmiot uprawniony do kontroli jakości 

żywienia w szpitalach. 

Uwagi: GIS uprawniony do kontroli+ Instytut Żywienia =współpraca 

Do rekomendacji, plus dodefinowanie obowiązku podmiotu leczniczego w zakresie lecznictwa 

stacjonarnego 

Prawo do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych wirmo umożliwiać 
wyrażenie zgody na zastosowanie leków offlabel. 

Uwagi: prośba o doprecyzowanie, tak jest obecnie 

Obowiązek informowania pacjenta przez terapeutę i przez urząd rejestracji 

Prawo do poszanowania intymności i godności winno być rozdzielone na dwa prawa. 
Prawo do intymności może być ograniczane z powodu bezpieczeństwa pacjenta. Prawa 
do godności nie można ograniczać. 

ILU_w __ a_g-i:_D_o_w __ p-ro_w __ a_d-ze_n_i_a--------------------------------------------------------·] 

Całość do rekomendacji 
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Anna Śliwińska, Krystyna Wechamnn, 
Igor Grzesiak 
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1. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych 
przez podmiot udzielający świadczenia zdrowotne. W tym o profilaktycznych programach 
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych realizowanych przez ten podmiot. 

Uwagi: działania edukacyjne organizacji 

2. Pacjent ma prawo do informacji o wdrażaniu szeregu profilaktycznych programów 
służących poprawie świadomości społeczności lokalnej w zakresie zachowań 
prozdrowotnych w ogólnodostępnych, popularnych źródłach, np. telewizja, prasa, radio (w 
tym media lokalne). 

Uwagi: działania edukacyjne organizacji 

3. Pacjent ma prawo do korzystanie z działań w zakresie zachowań prozdrowotnych i badań 
profilaktycznych oraz szczepień, dofinansowywanych przez samorządy lokalne. 

Uwagi: tak, ma prawo 

4. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności oraz godności. 

Uwagi: tak, ma prawo 

5. Pacjent ma prawo do korzystania z programów/poradni pomagających nieodpłatnie rzucić 
palenie lub inne nałogi. 

Lj __ u __ w_a_gi_:_ta_k_,_m_a_p_r_a_w_o-----------------------------------------------------~ 

6. Pacjent ma prawo do informacji uświadamiających mu konieczność dbania o własne 
zdrowie, a także zagrożeń wynikających z nabytych chorób będących wynikiem 
nieodpowiedniego trybu życia, w ogólnodostępnych, popularnych źródłach, np. telewizja, 
prasa, radio (w tym media lokalne). 

Uwagi: tak, ma prawo 

7. Pacjent ma prawo do obowiązkowych badań przesiewowych noworodków w kierunku 
hypotyrozy i fentloketonurii oraz wad słuchu. 

Uwagi: tak, ma prawo, jest wykonywane FENYLOKETONURIA 
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8. Pacjent ma prawo do obowiązkowych badań 
przesiewowych wad słuchu w różnym wieku. 
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Uwagi: jeśli są takie badania to ma takie prawo, gdzie są obowiązkowe badania 
przesiewowe? 

Obowiązki. 

1. Każdy obywatel/pacjent powinien mieć własne poczucie obowiązku dbania o swoje 
zdrowie poprzez uczestnictwo w Populacyjnych Programach Wczesnego Wykrywania 
Chorób np.: raka piersi, raka jelita grubego czy raka szyjki macicy. 

Uwagi: jak to się ma do ustawy? Australia 

2. Pacjent ma obowiązek odwołania wizyty, jeśli nie zamierza się na nią stawić. 

Do rekomendacji 

Uwagi: tak, ale musi mieć też taką możliwość, standard odwoływania wizyt 

3. Pacjent ma obowiązek przestrzegać zaleceń lekarskich, w tym zalecanego dawkowania i 
sposobu stosowania leków. 

Uwagi: tak ma, jakie konsekwencje z nieprzestrzegania powinny być wyciągane? 

4. Pacjent ma obowiązek przestrzegać zaleceń lekarza i pozostałego personelu 
medycznego, które dotyczą diagnostyki, leczenia, rehabilitacji lub zmiany trybu życia 
(dieta, ruch, prawidłowe nawyki zdrowotne). 

Uwagi: tak ma, jakie konsekwencje z nieprzestrzegania powinny być wyciągane? 

5. Pacjent ma obowiązek przestrzegania Regulaminu Organizacyjnego podmiotu 
udzielającego badań profilaktycznych i diagnostycznych. 

Uwagi: tak ma 

6. Pacjent ma obowiązek szanować mienie placówki zdrowotnej w której są pacjentowi 
udzielane świadczenie zdrowotne. 

Uwagi: tak ma 

7. Pacjent ma obowiązek szanować personel medyczny oraz innych pacjentów, 
korzystających z usług podmiotu leczniczego. 

Uwagi: tak ma 

8. Pacjent ma obowiązek przestrzegania kultury i higieny osobistej. 

l Uwagi: tak ma 

Rekomendacja- umieszczenie w ustawie prawa do świadczeń profilaktycznych 
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Komentarz do zapisanych punktów/dyskusja: 

1. Nagradzanie postaw prozdrowotnych wśród obywateli. 
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2. Może nawet nałożenie kar za chroniczne niestawianie się na wizyty (np. odpłatność za 
następną wizytę po niestawieniu się na trzy kolejne). 

3. Dodatkowa składka dla palaczy? Tylko jak weryfikować czy są palaczami, deklaracją 
słowną? Ilu się przyzna jak będą musieli zapłacić. 

4. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych czy innych badań z zakresu profilaktyki 
zdrowotnej dla osób małoletnich, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub 
opiekuna faktycznego. 

5. Zgoda ta może być udzielona ustnie albo poprzez zachowania, które nie budzą 
wątpliwości wyrażenia takiej zgody, jeżeli przepisy obowiązującego prawa nie stanowią 
inaczej. 

6. Jak stanowi art. 68 ust.4 Konstytucji RP, władze publiczne są zobowiązane do zwalczania 
chorób epidemiologicznych i zapobieganie negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji 
środowiska. Tylko powszechne poddawanie się szczepieniom ochronnym przeciw 
wybranym chorobom zakaźnym i zapewnić odpowiednio wysoki odsetek osób 
uodpornionych przeciw tym chorobom i skutecznie zmniejszyć ryzyko epidemiologicznego 
szerzenia się tych chorób w populacji. 

7. Misją każdej jednostki będącej członkiem HPH( Międzynarodowa Sieć Szpitali i Placówek 
Medycznych Promujących Zdrowie) jest wzmocnienie i poprawa działań służących 
promowaniu zdrowia, a także podnoszeniu wiedzy na ten temat. 

8. Promowanie Szkól Rodzenia. 

l Uwagi: do dyskusji J 
~-------------------------

Krystyna W echmann 

Problemem jest nie tylko prawo pacjenta ale jego obowiązki. Jeśli Państwo finansuje badania 

profilaktyczne za które de facto płacimy wszyscy, to robi to po to aby uchronić przed chorobą i jej 

skutkami lub minimalizować skutki choroby poprzez jej wczesne wykrycie i włączenie skutecznego 

leczenia- dlatego udział w badaniach powinien być obowiązkiem. Można to wyegzekwować poprzez: 

-wprowadzenie badan profilaktycznych do zakresu badań okresowych pracowników- jakoś wszyscy 

te badania wykonują, bo jest to w interesie pracodawcy. Dla osób nie pracujących wykonanie badań 

powinno być warunkiem otrzymywania innych świadczeń: emerytury, renty, zasiłków /brak badan 

odpowiednio niższe świadczenie/ 

Strona 15 z .?-4-



Uwagi: lekarz medycyny praca określa tylko zdolność do pracy, a 

nie choroby- nie należy to do jego kompetencji. FUJ około 8 lat 
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temu była kampania wprowadzająca badania morfologię do medycyny pracy, niemożliwe do 

realizacji bez zgody pracodawców. 

Rekomendacja: połączenie kosztów/refundację dla pracodawców badań profilaktycznych 

przeniesienie części kosztów przeznaczonych na badania profilaktyczne do 

medycyny pracy 

-motywacja dla lekarzy rodzinnych aby stawka na pacjenta jaką otrzymują, co miesiąc była wyższa za 

tych którzy korzystają z badań. 

Uwagi: nie ten zespół, nierealne bez systemu IT 

Katarzyna Skrętowska-Szyszko 

Przedstawicielka Rzecznika Praw Dziecka 

W części ustawy opisującej obowiązki pacjenta należy na wstępie wskazać, że w przypadku gdy jest 

on osobą małoletnią l całkowicie ubezwłasnowolnią l niezdolną do samodzielnej realizacji tych 

obowiązków obowiązki te wykonuje przedstawiciel ustawowy a jeśli pacjent nie ma przedstawiciela 

ustawowego to opiekun faktyczny [można dla niego określić węższy zakres]. 

Uwagi: definicja opiekuna faktycznego- czy jest? Nie dotyczy tylko praw pacjenta (kto jest 

opiekunem faktycznym dziecka pozostawionego w szpitalu/oknie życia?) 

Doprecyzowanie definicji opiekuna tltktyczncgo 

W przypadku gdy pacjent nie może stawić się w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych 
w uzgodnionym terminie na udzielenie świadczenia zdrowotnego lub gdy zrezygnował ze 
świadczenia opieki zdrowotnej,jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym ten podmiot. 

Uwagi; tak, trzeba tylko udrożnić systemy w szpitalach l innych placówkach 

Pacjentjest obowiązany przekazać osobie wykonującej zawód medyczny pełne i prawdziwe 
informacje dotyczące swojego stanu zdrowia, dotychczasowego leczenia, stosowania się do 
zaleceń osób wykonujących zawód medyczny oraz wszelkie inne informacje związane z 
dotychczasowym procesem udzielania mu świadczeń zdrowotnych- w zakresie w jakim pacjent 
takie informacje posiada. 
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Uwagi: w zakresie niezbędnym do udzielenia danego 

świadczenia 

Do rekomendacji z powyższ<) uwagcj 
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Pacjentjest obowiązany współpracować z osobami wykonującymi zawód medyczny, w tym 
stosować się do wydanych przez nie zaleceń. 

Uwagi: tak, jak najbardziej- jest to w regulaminach, trzeba wpisać w ustawę 

Do rekom~ndacji z powyższąuwagq-z tym, ż.e pis7.emy: pacjent je:; t odpo~-Yi0d7.ialny 

Pacjentjest obowiązany kulturalnie traktować osoby wykonujące zawód medyczny, szanując ich 
godność osobistą. 

Uwagi: tak, jak najbardziej- jest to w regulaminach, trzeba wpisać w ustawę 

Do rekomendacji z powyżsLą uwagą 

Pacjent, a w szczególności pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w 
rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, ma obowiązek stosować się do 
przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym. 

Uwagi: tak, jak najbardziej- jest to w regulaminach, trzeba wpisać w ustawę 

Do rekomendacji z powyżsZ<! uwagą 

Pacjent, a w szczególności pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w 
rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, ma obowiązek szanować mienie 
podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych (w przypadku jego celowego i świadomego 
zmszczema pacJen c je s c ouowrązany po .. ryc scracy pomesrone przez ten poumiOLJ. 

Uwagi: tak, jak najbardziej- jest to w regulaminach, trzeba wpisać w ustawę 

Do dyskusji mailowej 

Pacjent, a w szczególności pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w 
rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, jest obowiązany szanować prawa 
innych pacjentów. 



Uwagi: tak, jak najbardziej- jest to w regulaminach, trzeba 

wpisać w ustawę 
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Pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i 
całodobowe świadczenia zdrowotne ma obowiązek przestrzegania regulaminu organizacyjno
porządkowego tego podmiotu i -jeśli taki regulamin został ustanowiony- komórki 
organizacyjnej, w której pacjent przebywa. 

Uwagi: tak, jak najbardziej- jest to w regulaminach, trzeba wpisać w ustawę 

*Sformułowania 11 jest obowiazanV11 i 11 ma obowiązek!/ zostały użyte roboczo- do uzgodnienia jaka forma 
(niekoniecznie jedna z tych dwóch) jest właściwa- zdaniem Zespołu. 

Uwagi: do przegłosowania 

Rozdział 2- Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych Propozycja: Zmiana brzmienia art. 
6 ust. 3. 
Rozszerzenie uprawnienia do realizacji prawa do żądania zwołania konsylium lekarskiego lub 
zasięgania opinii innego lekarza l pielęgniarki o przedstawicieli ustawowych pacjentów 
niemających możliwości stanowić o sobie i swoim leczeniu. 
Uzasadnienie: 
Ponieważ przedstawiciel ustawowy określony w propozycji zmiany stosownie do art. 17 ust. 2 tej 
ustawy ma prawo do wyrażania zgody na udzielenie świadcze6 zdrowotnych pacjentowi 
powinien 

Proponowane brzmienie: 
Art.6. 
l. Pacjent ma prawo do świadcze!l zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy 
medycznej. 
2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń 
zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej 
kolejność dostępu do tych świadczeń. 
3. Pacjent [lub przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego 
lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody] ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń 
zdrowotnych: 
l) lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie; 
2) pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej). 
4. Lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, 
jeżeli uzna, że żądanie, o którym mowa w ust. 3, jest bezzasadne. 
5. Żądanie, o którym mowa w ust. 3, oraz odmowę, o której mowa w ust. 4, odnotowuje się w 
dokumentacji medycznej. 
6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się do pielęgniarki (położnej) w zakresie zasięgania opinii innej 

pielęgniarki (położnej). 

~ ~~~!1&t---------------S-tc-o-na-1-c8-z-c3-4----------------w-,vw.fundMj"'uj.;)l 
&f.t JA.'ł<o~ 



Uwagi: tak, w przypadku osób ubezwłasnowolnionych l do 18 r. 

życia 

Fundacja 
Urszuli Jaworskiej 

pytanie, czy tak się nie dzieje? Są na oddziałach poranne konsylia, gdzie każdy pacjent jest 

omawiany l odbywa się obchód (czy obchody to zwyczajowo przyjęte praktyki w szpitalach? Czy 

jest to gdzieś zapisane w ustawie?)- pytanie do Rafała Janiszewskiego 

Rozdział 3- Prawo pacjenta do informacji 

Propozycja: Zmiana brzmienia art. 9 ust. 5 

Zakres podmiotowy tego przepisu powinien zostać uzupełniony o przedstawiciela ustawowego 

pacjenta. 

Do rekomendacji 

Uzasadnienie: 

Informacje określone wart. 9 ust. 2 dotyczą także przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciel 

ustawowy- stosownie do art. 17 ust. 2- decyduje o leczeniu pacjenta małoletniego, całkowicie 

ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody. Przedstawiciel 

ustawowy powinien mieć jasne uprawnienie do przedstawienia swojego zdania w związku z 

otrzymaniem informacji nt. stanu zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych 

metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania 

albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Z perspektywy Rzecznika Praw Dziecka jest to 

istotne w leczeniu pacjenta małoletniego. 

Proponowane brzmienie: Art. 9.1. ( ... ) 2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 161at, [lub jego 

przedstawiciel ustawowy] mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny 

przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych 

metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania 

albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę 

świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami. 3. ( ... ) 4. ( ... ) 5. Po 

uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 2, pacjent [lub jego przedstawiciel ustawowy] ma prawo 

przedstawić osobie wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie. 6. ( ... ) 7. ( ... ) 8. ( ... ) 

Uwagi: czy przedstawiciel ustawowy nie nabywa z góry uprawnień do wszystkiego, w tym 

wymienionych tutaj? l chyba, że nie jest to przestrzegane- jaki jest stan aktualny? 
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Propozycja: Rozszerzenie treści art. 10 
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Dodanie do art. 10 zdania wskazującego na konieczność odnotowania w dokumentacji medycznej: 1) 

odstąpienia przez lekarza od udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi wraz z usadowieniem 

tego działania 2) w przypadkach, o których mowa wart. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty także uzyskania zgody przełożonego. 

Uzasadnienie: 

Fakt odstąpienia przez lekarza od dalszego leczenia pacjenta powinien zostać odnotowany w 

dokumentacji medycznej wraz z podaniem uzasadnienia tej decyzji. 

Proponowane brzmienie: Art. 10. W przypadku, o którym mowa wart. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 

grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub 

opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez 

lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia 

zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. [Odstąpienie od 

udzielania świadczeń zdrowotnych wraz z uzasadnieniem tej decyzji lekarz odnotowuje w 

dokumentacji medycznej pacjenta. W przypadku, o którym mowa wart. 38 ust. 3 ustawy z dnia 5 

grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz odnotowuje także fakt uzyskania na to 

zgody przełożonego.] 

Propozycja: Dodanie artykułu stanowiącego o prawie pacjenta oczekującego na liście oczekujących na 

udzielenie świadczenia zdrowotnego do poinformowania go przez podmiot udzielający świadczeń 

zdrowotnych w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wynikającego ze zmiany kolejności 

udzielenia świadczenia i jej przyczynie. 

l Uwagi: tak, słuszna zmiana J 
1..........--------

Do rekomendacji 

Propozycja: Dodanie artykułu stanowiącego o prawie pacjenta oczekującego na liście 
oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego do poinformowania go przez podmiot 
udzielający świadczeń zdrowotnych w każdy dostępny sposób o zmianie terminu 
wynikającego ze zmiany kolejności udzielenia świadczenia i jej przyczynie. 

Uzasadnienie: 
W przypadku świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych o prowadzeniu 
list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w 
ambulatoryjnej opiece zdrowotnej stanowi art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1938). 
Listy oczekujących- jakkolwiek ich nie nazywać mogą być i często są prowadzone także w 
podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń komercyjnie. 
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Nie ma przeszkód aby w każdym przypadku pacjent oczekujący na udzielenie świadczenia 
zdrowotnego miał być poinformowany o jakiejkolwiek zmianie w tym zakresie niezależnie czy 
są to świadczenia komercyjne czy też finansowe ze środków publicznych a także niezależnie od 
zakresu świadczenia na które pacjent oczekuje. 

Do rekomendacji 

Uwagi: wstępnie tak, potrzebna opinia Rafala Janiszewskiego 

Rozdział 3a - Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych 
Propozycja: Rozszerzenie treści art. 12a 
W przepisie tym wskazania wymaga, że w przypadku, w którym pacjent lub inna osoba 
upoważniona zgłosi działanie niepożądane produktu leczniczego osobie wykonującej zawód 
medyczny ma ona obowiązek odnotowania tego faktu w dokumentacji medycznej. 
Uzasadnienie: 
Odnotowanie w dokumentacji medycznej pacjenta faktu zgłoszenia przez niego lub inną osobę 
upoważnioną do osoby wykonującej zawód medyczny działania niepożądanego produktu 
leczniczego jest istotne m.in. z punktu widzenia ewentualnej weryfikacji dalszych działań osoby 
wykonującej zawód medyczny w tej kwestii. 

Do rekomendacji 

Proponowane brzmienie: 
Art. 12a. 
[ust. 1) Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania 
osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za 
wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego 
zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r.- Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 i 
2003 oraz z 2017 r. poz. 1015). 

Uwagi: mogłoby być, Oednak trudne do zastosowania), rola farmaceuty klinicznego? Sprawdzić 

jak wygląda ustawa o farmaceutach klinicznych 

Rekomendacja-- wypracowanie bezpiccze1lstvva farmakologiczncgn pacjenta 

Rozdział 4- Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych Propozycja: Zmiana 
brzmienia art. 14 ust. l 
Rozszerzenie przepisu w taki sposób, aby wskazywał także na dyspozycje przepisów odrębnych. 
*Przykładowo-art. 50 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego także stanowi o konieczności zachowania 
tajemnicy m.in. informacji związanych z pacjentem jednak w szerszym zakresie. 
Uzasadnienie: Propozycja ma charakter porządkowy 



Proponowane brzmienie: 
Art. 14 
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l. W celu realizacji prawa, o którym mowa wart. 13, osoby wykonujące zawód medyczny są 
obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem 
zdrowia pacjenta, [stosownie do odrębnych przepisów, a nadto z zachowaniem przepisów 
niniejszego rozdziału] 

Uwagi: prosimy o doprecyzowanie, opinia Rafała Janiszewskiego 

Do rekomendacji 

Rozdział S- Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych 

Propozycja: 

1. Zmiana brzmienia art. 16 

2. Zmiana brzmienia art. 18 ust. 2- poprzez wskazanie na przedstawiciela ustawowego jako 

uprawnionego do uzyskania informacji w zakresie określonym wart. 9 przed wydaniem zgody lub 

odmowie zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Uzasadnienie: W związku z tym, że 

przedstawiciel ustawowy pacjenta jest uprawniony do decydowania o udzieleniu pacjentowi 

świadczenia zdrowotnego oraz wykonania zabiegu operacyjnego oraz zastosowania metody leczenia 

lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko, powinien też zostać wskazany w ww. przepisach 

jako uprawniony do otrzymania przed wyrażeniem takiej zgody l odmowy takiej zgody informacji 

określonych wart. 9. 

Z perspektywy Rzecznika Praw Dziecka jest to szczególne istotne w przypadku wydawania zgody na 

udzielenie świadczenia zdrowotnego pacjentowi małoletniemu. 

Proponowane brzmienie: 

Art. 16. Pacjent [lub jego przedstawiciel ustawy] ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie 

określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji w zakresie 

określonym wart. 9. Art. 18 l. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody 

leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę, o której mowa wart. 

17 ust. l, wyraża się w formie pisemnej. Do wyrażania zgody oraz sprzeciwu stosuje się art. 17 ust. 2 i 

3. la.( ... ) 2. Przed wyrażeniem zgody w sposób określony w ust. l i la pacjent [lub jego 

przedstawiciel ustawowy] ma prawo do uzyskania informacji, o której mowa wart. 9 ust. 2. 3. ( ... ) 

Do rekomendacji 

0"t<DĄc.; 
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Uwagi: prosimy o doprecyzowanie, ale jeśli dobrze rozumiemy 

jesteśmy jak najbardziej za 
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(opiekun w imieniu małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej w przypadku odmowy mu i 

dostać informacje o konsekwencjach tej odmowy). 

Rozdział 6 - Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta 
Propozycja: 
dodanie do art. 20 ust. 3 w brzmieniu: Pacjent podmiotu leczniczego wykonującego 
działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ma prawo aby 
w przypadku pogorszenia się stanu jego zdrowia, powodującego zagrożenie życia lub w razie 
jego śmierci podmiot ten niezwłocznie zawiadomił wskazaną przez pacjenta osobę lub 
instytucję, lub przedstawiciela ustawowego. 

Uzasadnienie: 
Przepis ten odpowiadałby obowiązkowi podmiotu leczniczego wykonującego działalność 
leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, o którym mowa w art. 28 
ust. l pkt l ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160). 
Ponieważ przepisy tej ustawy nie są powszechnie znane pacjentom zaś dyspozycja ta wiąże się z 
zakresem prawa do poszanowania intymności i godności warto unormować prawo pacjenta do 
tego, by w trudnej dla niego i jego rodziny (a w przypadku śmierci pacjenta- dla jego bliskich) 
sytuacji zawiadomić o tym osoby lub podmioty, o których mowa powyżej. 

*ewentualnie -jeśli zdaniem Zespołu unormowanie to zostało przypisane do nieodpowiadającego 
rozdziału proponuję zawarcie tego prawa pacjenta w rozdziale 9- Prawo pacjenta do poszanowania 
życia prywatnego i rodzinnego 

Uwagi: prosimy o doprecyzowanie, dyskusja- opinia zespołu 

nie bardzo pasuje ani do poszanowania intymności, ani do życia prywatnego 

Rekomendacja- zmiana przepisu w ustawie o dzialaności leczniczej 

Rozdział 9- Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego 
Propozycja: Dodanie ust 4 do art. 35 (dot. ponoszenia kosztów realizacji prawa do kontaktu z 
innymi osobami o prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej) w brzmieniu: 
[ust. 4] Przepisu ust. 12 nie stosuje się w stosunku do przedstawiciela ustawowego małoletniego 
pacjenta sprawującego nad nim dodatkową opiekę pielęgnacyjną, o kt6rej mowa w art. 34 ust. 
J. 
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Uzasadnienie: Obecność rodzica (innego przedstawiciela ustawowego) przy dziecku w trakcie 
jego hospitalizacji jest nieoceniona, co potwierdzają zarówno lekarze, jak i pedagodzy i 
psychologowie. Wpływa na niwelowanie strachu i obaw dziecka związanych z pobytem w 
szpitalu. Jest również niezwykle ważna w przypadku dzieci przewlekle i terminalnie chorych. Z 
uwagi na dobro dziecka, możliwość zagwarantowania mu możliwie najczęstszych i 
nieorganicznych kontaktów z osobami bliskimi jest zasadna i pożądana. 
Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu stanowi, że "Dzieci powinny mieć prawo do tego, 
aby cały czas przebywali razem z nimi w szpitalu rodzice lub opiekunowie. Nie powinno być 
żadnych ograniczeń dla osób odwiedzających- bez względu na wiek dziecka. Rodzicom należy 
stwarzać warunki pobytu w szpitalu razem z dzieckiem, należy ich zachęcać i pomagać im w 
pozostawaniu przy dziecku. Pobyt rodziców nie powinien narażać ich na dodatkowe koszty lub 
utratę zarobków." 

Rodzic (innego przedstawiciela ustawowego) nie powinien ponosić z opłat z tytułu pobytu przy 
dziecku- w szczególności małoletnim- w podmiocie leczniczym wykonującym działalność 
leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. 
Obciążanie tymi kosztami rodziców nie jest także korzystne dla kształtowania odpowiednich 
relacji personelu medycznego z opiekunami dzieci i nie jest akceptowane społecznie. 

UW AGA: Obecnie jest procesowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta (UD 401). Ustawodawca w projekcie przyjął, że całkowity brak opłat 
za taki pobyt przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego przy dziecku jest ogromnym 
obciążeniem 

Uwagi: do dyskusji, podobny postulat Alivia 

Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego 

Dokument do Ministra Zdrowia o szczepieniach- większa składka dla osób nieszczepiących dzieci. 

Uwagi: jak skonstruować zapisy, żeby wyegzekwować te oczekiwania? 

Propozycja żebyTowarzystwo wypracowało takie rozwiązania- podnoszenie składki 

musiałoby się wiązać z informacją do pracodawcy 

Rekomendacja, aby PTPM przygotowało project zapisu legstacyjnego 

Beata Ambroziewicz 

Wstępne rekomendacje dla Zespołu do spraw opracowania 
propozycji projektu ustawowych regulacji dotyczących praw i 
obowiązków pacjentów 

ogólne oraz opieka stacjonarna (szpital) 
1. Konieczność dodania katalogu .,obowiązków" pacjenta w zakresie: 



a) Poszanowania praw innych pacjentów, 
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b) Przestrzegania kolejności udzielania świadczeń, terminów umówionych wizyt, 

c) Odwoływania wizyty -jeżeli została dana realna możliwość (telefon, mail, sms) 
- placówki muszą zapewniać łatwy i konkretny kontakt w celu rejestracji jak i 
odwoływania wizyt oraz przypominać o zbliżającym się terminie wizyty, 

d) Przestrzegania zaleceń lekarskich i współpraca z personelem medycznym w 
procesie diagnostyczno-terapeutycznym, a w przypadku wątpliwości, działań ubocznych 
lub niepożądanych - placówka powinna umożliwić sposób komunikacji pacjenta z 
lekarzem, pielęgniarką lub koordynatorem, 

e) Podejmowania działań na rzecz zachowania zdrowia - profilaktyka, szczepienia, 
zdrowy tryb życia, i in. 

Uwagi: jesteśmy za 

2. W zakresie praw pacjenta: 

a) Prawo pacjenta do informacji o wszystkich formach leczenia, nie tylko 
refundowanych, a także rokowaniach, monitoringu choroby - w sposób proaktywny ze 
strony personelu medycznego, 

Uwagi: doprecyzowanie, proaktywny-czyli jaki? Każdy może to inaczej interpretować 

b) Prawo pacjenta do wyboru terapii, po uzgodnieniu możliwych opcji 
terapeutycznych z lekarzem, 

bez uwzględnienia 

Uwagi: dopytać prawników, czy jest to gdzieś w innych przepisach np. Ustawa o zawodach 
medycznych, przepisach wewnętrznych poszczególnych zawodów medycznych 
jeśli nie ma, trzeba dopisać 

c) Prawo do informacji w sposób przystępny i łatwo dostępny o prawach pacjenta 
(w każdej placówce), 

Uwagi: czy to jest gdzieś uregulowane? Pytanie do RPP Czy to co teraz wisi w szpitach wisi 
dobrowolnie? Czy jest jakiś przepis? 

l 

d) Prawo do dokumentacji medycznej, wglądu do dokumentacji na każdym etapie 
procesu diagnostyczno-leczniczego, prawo do odnotowania w dokumentacji medycznej 
informacji: o nie wyrażeniu zgody na leczenie, o działaniach niepożądanych i ubocznych, 
odmowy udzielenia świadczeń przez personel medyczny, ewentualnego ograniczenia praw 
pacjenta - w rażących przypadkach, 

Uwagi: tak, jak w przypadku propozycji RPD 

e) Prawa do opieki nad rzeczami pozostawionymi w depozycie w placówce (rzeczy 
osobiste, portfel, telefon), 



Uwagi: prośba o komentarz Rafała Janiszewskiego 

Pytanie do Rafała Janiszewskiego o opiekę duszpasterskiej 

Rekomendacja - zmiana opieki duszpasterskiej na opiekę duchową 

3. Problemy wymagające uregulowania - zakres opieki 
szpitalnej/stanejonamej 
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a} Powtarzanie badań diagnostycznych wykonywanych w różnych placówkach 
i brak kontroli jakości - brak kontroli jakości nad badaniami diagnostycznymi oraz 
jednolitych wymagań do ich opisu oraz standardów ich realizacji prowadzi do 
wielokrotnego powielania badań wykonywanych przez pacjenta na zlecenie leży 
specjalistów, POZ, w ramach publicznej i niepublicznej opieki zdrowotnej- prowadzi to 
do marnotrawienia zarówno publicznych pieniędzy jak i prywatnych pacjenta i jego 
bliskich, jednocześnie utrudnia postawienie właściwej diagnozy i rokowanie pacjenta -
wiele badań jest fałszywie dodatnich lub ujemnych. 

Uwagi: potrzebne są systemy l standaryzacja badan diagnostycznych, 
rekomendacje: standaryzacja usług diagnostycznych, labarataria HLA- samokontrola krzyżowa 
dedykowane do diagnostów 
Jedna sprawa to wiarygodność badań, druga przepływ informacji na temat badań na terenie tej 

samej placówki u tego samego pacjenta 
Pismo od Marszałka 

rekomendacja obowiązku diagnostyki wyłącznie w certyfikowanych laboratoriach -
w rozp. o OWU, obowiązek informowania pacjenta o certyfikowaniu laboratorium 

b} Brak realnej koordynacji pacjenta w ramach jednej placówki oraz 
między placówkami - Brak koordynacji między oddziałami i poradniami, problem z 
przeniesieniem pacjenta z jednego oddziału na drugi - często pacjent musi być najpierw 
wypisany ze szpitala, aby być ponownie przyjęty na innym oddziale, brak lub ograniczone 
możliwości konsultowania pacjenta przez kilku specjalistów - problem pacjentów z 
kilkoma schorzeniami - pacjent jest leczony na oddziale w kierunku jednej jednostki 
chorobowej, zaniedbując pozostałe, dochodzi do interakcji lekowych, pogorszenia stanu 
pacjenta itp. 
- częste trudności z przekazaniem pacjenta między placówkami -jeśli wymaga tego jego 
stan zdrowia, zbytnia biurokracja procesów 

Uwagi: potrzebne systemy IT 

c} Niebezpieczny szpital - brak standardów i kontroli 

Polskie szpitale nie spełniają standardów bezpieczeństwa i higieny. 
- brak wytycznych w tym zakresie i brak kontroli GIS przed otwarciem placówki, 
-szpitale zakupują najtańsze materiały higieniczno-ochronne np. rękawiczki, które 
pękają po założeniu, często nie ma dostępu do mydeł odkażających, nie mówiąc już o 
formie bezdotykowej, 
- wiele do życzenia pozostawia stan sanitarny pomieszczeń, brak standardów sprzątania 
pomieszczeń, 
- brak standardów wpuszczania odwiedzajacych do szpitala - wchodzi każdy kto chce, 
niezależnie od stanu zdrowia czy higieny, 
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- zwiększone ryzyko zakażeń szpitalnych, -------. 
- brak dostosowania wysokości łóżek- często dochodzi do 
złamań kończyn dolnych i bioder, brak mat antypoślizgowych w łazienkach - narażenie 
zdrowia i życia pacjentów, 
- brak standardów postępowania, monitorowania i zapobiegania zdarzeniom 
niepożądanym, 

Uwagi: dotyczy ustawy o jakości, i przeniesienia tych praw do ustawy o prawach pacjenta, 

standaryzacja wyposażenia szpitala/oddziału w zależności od profilu- ustawa o jakości 

zespół tym się nie zajmuje, poza zakresom zespołu 

d} Reforma systemu odszkodowań i orzekania o winie za błędy i 
zdarzenia medyczne -w kierunku "no fault"- bez orzekania o winie 

Obecny pozasądowy model postępowania jest nieefektywny i nie służy pacjentom. 
Pacjenci nie otrzymują wypłat odszkodowania lub są one bardzo niskie. 
Inspiracją dla reformy polskiego systemu mogą być rozwiązania szwedzkie: 
Model szwedzki jest traktowany jako wzorcowy przypadek zastąpienia odpowiedzialności 
cywilnej szczególną formą ubezpieczenia niezależnie od winy świadczeniadawcy - no 
fault. Następuje rezygnacja z tradycyjnej konstrukcji związku przyczynowego 
(adekwatnego związku przyczynowego) na rzecz ustalenia wysokiego 
prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia. U jego podstaw leży założenie, że pacjenci mają 
prawo do odszkodowań za niepożądane zdarzenia medyczne, które nie powinny nastąpić 
w wyniku prawidłowego leczenia. Skutkiem tego jest w praktyce relatywnie niedługi czas 
oczekiwania na wypłatę świadczenia, z tym że istnieje kwotowe ograniczenie roszczeń. 
System .,no fault" opiera się na przekonaniu, że szkoda powinna zostać naprawiona 
niezależnie od tego, jaka jest jej przyczyna, nawet gdy poszkodowany wyrządził ją sobie 
sam. W systemie deliktowym przesłanką kompensacji jest odpowiedzialność cywilna 
osoby trzeciej. 
Zaletą systemu no fa u/t jest niewątpliwie fakt, iż jest to z założenia system tani i 
efektywny. Daje szansę na współprace między personelem medycznym i pacjentem, w 
celu zadośćuczynienia i wdrożenia działań naprawczych - odwrotnie niż w systemie, gdzie 
szuka się winnych. W obecnym systemie, w Polsce mamy jeden z najniższych 
wskaźników zgłaszania zdarzeń niepożądanych. 

Uwagi: prośba o opinię Rafała Janiszewskiego -
sugestia: wprowadzenie standardów, ustawa o jakości, z tego co wiemy prace w 
toku w MZ 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

W związku z pismem Pana Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich 
(zwanego dalej RPO), z dnia 9 grudnia 2018 r., znak: KMP.573.18.2018.MK, 
dotyczącym problemu braku regulacji prawnej zasad przyjmowania do zakładów 
opiekuńczo-leczniczych (zwanych dalej "ZOL") osób nieubezwlasnowolnionych, które 
w związku ze swoim stanem zdrowia nie są w stanie wyrazić zgody na przyjęcie, 
a które nie mają ustanowionych przedstawicieli ustawowych mogących dopełnić tego 
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obowiązku, Departament Zdrowia Publicznego zwraca się z 
propozycją włączenia 
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kwestii uregulowania ww. problemu do prac Zespołu do spraw opracowania propozycji 
ustawowych regulacji dotyczących praw i obowiązków pacjentów (zwanego danej 
"Zespołem"), powołanemu na mocy zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 
2018 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2018 r., poz. 108 i 112). 
Należy podkreślić, że problem ten dotyczy wyłącznie ZOL o charakterze ogólnym, 
ponieważ w odniesieniu do ZOL o profilu psychiatrycznym umieszczenie osoby 
nieubezwłasnowolnionej i niezdolnej do wyrażenia własnej woli z powodu choroby 
psychicznej następuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878). W świetle obowiązujących 
przepisów, w przypadku pacjenta nieubezwłasnowolnionego i jednocześnie niezdolnego 
do wyrażenia zgody na przyjęcie do ZOL o charakterze ogólnym, brak jest legitymacji 
procesowej członków rodziny takiego pacjenta do wystąpienia do sądu z wnioskiem 
o umieszczenie go w takiej placówce. Kompetencji takiej nie posiadają również organy 
pomocy społecznej, które często sprawują opiekę nad takimi osobami. W efekcie 
istniejącej luki prawnej, mając na uwadze dobro pacjentów, w praktyce dyrektorzy ZOL 
dopuszczają możliwość podpisania wniosku o przyjęcie takiego pacjenta do ich placówki 
przez jego bliskich, narażając się tym samym na potencjalne konsekwencje prawne. 
Sposób i tryb kierowania osób do zakładu opiekuńczo-leczniczego i 
pielęgnacyjnoopiekuńczego regulują przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 
czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i 
pielęgnacyjnoopiekuńczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 731), jednak nie uwzględnia ono opisanej 
powyżej sytuacji. Biorąc pod uwagę ewentualne uregulowanie przedmiotowego problemu 
należy zauważyć, zgodnie z uwagą RPO, że podstawą do zezwolenia przez sąd 
na umieszczenie w placówce leczniczej bez zgody uczestnika postępowania może 
być jedynie akt prawny rangi ustawowej. Natomiast mając na względzie fakt, że opisana luka 
prawna dotyczy w istocie nadrzędnej materii jaką są prawa pacjenta, w opinii Departamentu 
nie jest wystarczające zawarcie przedmiotowej regulacji w przepisach ustawowych 
dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych. Charakter i zakres takiej regulacji 
wymagałby raczej jej uwzględnienia w propozycjach przepisów ustawowych dotyczących 
praw i obowiązków pacjenta, opracowywanych przez Zespół. 

Uwagi: Tak jak w transplantacji szpiku od osób małoletnich decyzję o pobraniu 
szpiku od takiej osoby podejmuje sąd rodzinny. 
Rekomendacje: wypracowanie szybkiej ścieżki prawnej tak jak w przypadku 
transplantacji szpiku - ustawa transplantacyjna. 

Dodatkowo, zgodnie z sugestią RPO, Departament pragnie zauważyć, że uregulowanie 
przedmiotowej kwestii w powszechnie obowiązujących przepisach powinno uwzględniać 
zabezpieczenie w postaci kontroli sądowej przyjęcia takiej osoby do ZOL o charakterze 
ogólnym bez jej zgody, co ma również miejsce w przypadku zgody zastępczej sądu 
opiekuńczego na udzielenie świadczenia wyrażanej w trybie art. 32 ustawy z dnia 
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617) 
czy też zgody na umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby chorej 
psychicznie w trybie przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. 
Ponadto, w nawiązaniu do korespondencji prowadzonej z Departamentem Ratownictwa 
Medycznego i Obronności, Departament zwraca się również z propozycją uwzględnienia 
w pracach Zespołu kwestii prawnego uregulowania sposobu postępowania w razie 
konieczności wykonania badania materiału biologicznego poszkodowanego jako 
materiału potencjalnie zakaźnego (w postępowaniu poekspozycyjnym), stanowiącego 
również problem dotykający ustawowych praw i obowiązków pacjenta. 



Należy przy tym podkreślić, że każdy pacjent stanowi dla 
udzielającego mu pomocy 
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medycznej personelu medycznego potencjalne źródło zakażenia HIV, HBV, HCV, 
a także innych patogenów szerzących się poprzez krew, drogą kropelkową oraz inny 
potencjalnie infekcyjny materiał. Wobec tego należy uznać, że każde postępowanie 
poekspozycyjne powinno zakładać, że mamy do czynienia z materiałem zakaźnym. 

Uwagi: Jeśli istnieje przesłanka, że pobranie próbki jest uzasadnioną próbą 
ratowania życia, to osoba {medyk. Lekarz, ratownik) ratująca życie powołuje się 
na tą przesłankę może wykonać zawsze 

Zespół tego nie przyjmuje 

Rzecznik Praw Pacjenta 

I. Podstawowa opieka zdrowotna (względnie AOS): 

l. Leki "75+". 

Uwagę Rzecznika Praw Pacjenta zwróciły coraz częściej poJaWiaJące się sygnały 

dotyczące pewnych utrudnień w realizowaniu uprawnień do bezpłatnych leków w ramach 

programu wprowadzonego ustawą z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw1 

(dalej: "Leki 75+"). W tym miejscu należy podkreślić, iż zauważalne są ogromne korzyści 

i znaczenie Programu Leków 75 + dla polskiego pacjenta. Z tych względów należy 

przedstawić analizy dotyczące funkcjonowania przedmiotowego programu. 

Z podjętej analizy wynika, że oddelegowanie kompetencji do wystawiania recept 

z kodem "S" jedynie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, zmusza część pacjentów 

do odbycia co najmniej dwóch wizyt, przed uzyskaniem recepty na bezpłatne leki. W trakcie 

pierwszej wizyty, która odbywa się w ramach specjalistycznej opieki ambulatoryjnej -

ustalany jest z właściwym lekarzem specjalistą plan leczenia, a następnie -w ramach kolejnej 

wizyty realizowanej w poradni podstawowej opieki zdrowotnej - pacjent może ubiegać się 

o wystawienie recepty uprawiającej do bezpłatnego leku. Lekarz ambulatoryjnej opieki 

1 Dz. U. z 2016 r. poz. 652. 



specjalistycznej (również geriatra) me ma możliwości 
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wypisania recepty nawet na pierwsze opakowanie produktu leczniczego zaleconego w 

terapii. 

Uwagi: dlaczego tylko lekarz POZ? z czego wynika taki zapis? 

AOS również powinno mieć możliwość- przynajmniej pierwszego opakowania 

Z danych własnych Rzecznika Praw Pacjenta2 wynika, iż w 2017 r. skargi w temacie odmowy 
ordynacji leku z ulgą w chorobach przewlekłych bez aktualnej informacji specjalisty dla 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wynosiły 11% wszystkich zgłoszeń indywidualnych 
dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej kierowanych do Biura za pośrednictwem 
Ogólnopolskiej Infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta. 

Uwagi: obawy lekarza są uzasadnione, natomiast ścieżka jest do przemyślenia 

Dostęp do badań diagnostycznych 

Dotychczasowe doświadczenia Rzecznika Praw Pacjenta wskazują na przypadki 

zaniechania kierowania pacjentów na badania profilaktyczne. Jak wynika z raportu 

Najwyższej Izby Kontroli3, w latach 2015-2016 udział kosztów badań laboratoryjnych w 

kosztach świadczeń opieki zdrowotnej ogółem w kontrolowanych placówkach kształtował się 

na poziomie średnio 3,3 proc. (od 0,02 proc. przy świadczeniach zdrowotnych 

kontraktowanych odrębnie do 6,3 proc. w przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej). 

Większość badań wykonywana była podczas dalszego etapu leczenia w przypadkach 

konieczności pogłębienia oceny stanu zdrowia (m.in. w szpitalu), w sytuacji kiedy na 

działania profilaktyczne było już za późno. To od decyzji lekarza poz zależy zlecenie 

określonych badań diagnostycznych. 

Uwagi: z czego wynika tak niski procent kosztów badań? 

W świetle zaś art. 14 ww. ustawy, w ramach koordynacji, o której mowa wyżej, 

świadczeniadawca zapewnia: 

2 Źródło: ITM Rzecznik. 
3 Informacja o wynikach kontroli Dostępności 

KZD.430.00 1.2017 Nr ewid. 42/20 17/P/16/056/KZD 
finansowanie diagnostyki laboratoryjnej, znak: 

~ 
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l) profilaktyczną opiekę zdrowotną dostosowaną do 
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wieku i płci świadczeniobiorcy oraz zidentyfikowanych problemów zdrowotnych 

świadczeniobiorcy i populacji objętej opieką; 

2) badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne, zgodnie z indywidualnym 

planem diagnostyki, leczenia i opieki, zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 31 d ustawy o świadczeniach. 

Przepisy dotyczące finansowania koordynacji opieki nad świadczeniobiorcą, 

profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz oczekiwanego efektu zdrowotnego i jakości opieki 

zdrowotnej oraz umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wejdą w życie z dniem 

l października 2020 r. 

Pacjentom należy stworzyć warunki umożliwiające uzyskanie świadczeń w postaci 

badań diagnostycznych, w tym profilaktycznych świadczeń bilansowych, przeprowadzanych 

cykliczne, których zasadniczym celem jest identyfikacja pacjentów zdrowych i potencjalnie 

chorych. 

Uwagi: czekamy na wnioski z POZ + 
Rekomendacje: organizacje powinny edukować pacjentów co w przypadku odmowy 

lekarza POZ wystawienia skierowania itp. powinien uzasadnić na piśmie, dlaczego 

odmawia wystawienia zlecenia 

Dostęp do dietetyka w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. 

Cele i organizację podstawowej opieki zdrowotnej oraz zasady zapewnienia 

odpowiedniej jakości świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 

określa ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej. Należy 

rozważyć dostęp pacjenta w ramach podstawowej opieki zdrowotnej do dietetyka 

w określonym zakresie. Należy uznać, że odpowiednia edukacja żywieniowa oraz właściwy 

dobór diety może mieć wpływ na przebieg terapii i leczenia pacjenta. Wypracowanie u 

młodych pacjentów, a także skorygowanie u starszych, przyzwyczajeń żywieniowych może 

mieć także wpływ na ich przyszły stan zdrowia, np. przeciwdziałać problemowi otyłości 

wśród Polaków. Dietetyka w opiece nad pacjentem przewidziano w programie poz +, 

niemniej pamiętać należy, że jest to program pilotażowy. 

ilf2;/--------------:S:-tr-ot-JJ-~31:-z-:3:-4---------------."-,.,-w.:-fu-nd:-"-c(j.-,uc-cj.;)i 
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Uwagi: Instytut Żywienia 

https://poradnia.ncez.pl/poradnia/ 
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Kidy lekarz POZ stwierdzi konieczność dietetyka, pacjent korzysta z porady Instytutu 

Żywienia i jeśli jest konieczność musi pojawić się w poradni dietetycznej- w zależności od 

wyników poradni, może kontynuować w POZ 

Problem zapisu do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

Do Rzecznika Praw Pacjenta stale wpływają zgłoszenia dotyczące tego, że pacjenci 

nie mogą uzyskać porady lekarza poz w dniu zgłoszenia z powodu wyczerpania "numerków" 

na dany dzień; nie mogą oni jednak także zapisać się na wizytę na dzień następny. Pacjenci 

są odsyłani do ponownego osobistego zgłoszenia się do świadczeniadawcy w dniu 

następnym. W takiej sytuacji pacjent nie otrzymuje świadczenia zdrowotnego w dniu 

zgłoszenia do czego ma prawo (zakładając, że stan jego zdrowia to uzasadnia), jest zaś 

zmuszony do ponownego - w dniu następnym - oczekiwania w kolejce na poradę lekarza 

poz, której uzyskanie znowu nie jest pewne. Przedmiotowy problem w pewnym zakresie 

może być powodowany niewłaściwym stosowaniem prawa przez świadczeniodawców, 

niemniej poszkodowani są tu najbardziej sami pacjenci, a tego rodzaju sytuacje powodują u 

nich frustrację oraz negatywną ocenę i postrzeganie służby zdrowia. Z tego rodzaju 

sytuacjami mamy do czynienia najczęściej w okresach zwiększonej zachorowalności. 

Uwagi: prośba o komentarz Rafała Janiszewskiego 

Wizyty domowe w podstawowej opiece zdrowotnej. 

W myśl części I ust. l pkt 2 załącznika nr l do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 
września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej świadczenia gwarantowane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmują 
poradę lekarską udzielaną w domu świadczeniobiorcy w przypadkach uzasadnionych 
medycznie. Niemniej pacjentom odmawia się wizyt domowych. Zagadnienie to jest bardzo 



często poruszane w rozmowach przeprowadzanych za 
pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii Rzecznika Praw 
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Pacjenta. Pacjenci wskazują, że- ich zdaniem- stan ich zdrowia uzasadnia poradę lekarską w 
domu, niemniej lekarze odmawiają tego rodzaju wizyt. Oczywiście występuje w tym 
przypadku elementem oceny subiektywnej każdego pacjenta. Pewne wątpliwości może w tym 
zakresie- zarówno po stronie pacjenta jak i świadczeniadawcy-budzić także interpretacja 
sformułowania "przypadki uzasadnione medycznie". Wizyta domowa lekarzajest dla 
pacjentów istotnym uprawnieniem i należy dążyć do tego, aby było to uprawnienie, z którego 
pacjent rzeczywiście może skorzystać. Można zatem rozważyć zarekomendowanie w tym 
zakresie zmian doprecyzowujących omawiane zagadnienie. Należy jednak wskazać, 
analogicznie jak w przypadku omówionego wcześniej problemu zapisu do lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej (pkt 3), że mówimy w tym zakresie o akcie wykonawczym 
do ustawy. 

Uwagi: taka odmowa powinna być widoczna w karcie pacjenta- z uzasadnieniem 

odmowy 

Opieka stacjonarna 

Wyżywienie pacjentów w szpitalach. 

Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie regulują szczegółowych kwestii żywienia 

pacjentów. Odpowiedzialni za to są kierownicy podmiotów leczniczych, którzy podpisują 

umowy z firmami cateringowymi. Dostarczane przez takie podmioty posiłki nie uwzględniają 

indywidualnych potrzeb poszczególnych pacjentów (np. wiele leków przyjmowanych 

przewlekle może wpływać na wchłanianie i trawienie różnych składników pokarmowych oraz 

pogarszać stan odżywania). Brak uregulowania standardów żywienia pacjentów w 

określonych zakresach uniemożliwia także nadzór nad tą materią właściwych organów. 

Uwagi: jakie propozycje? Może dietetyk szpitalny? Ryczałt na wyżywienie? (za pacjenta? 

dziennie?) opracowanie standardów żywienia 

Dzienną stawkę żywieniową w szpitalu ustala kierownik podmiotu leczniczego. Żywienie 
pacjentów w szpitalu jest finansowane w ramach kontraktów zawieranych z Narodowym 
Funduszem Zdrowia na leczenie szpitalne, które obejmują zarówno świadczenia medyczne, 
jak i towarzyszące. Koszty leczenia wraz ze świadczeniami towarzyszącymi są jednak 
niejednokrotnie wyższe niż wartość kontraktu. Zmusza to świadczeniedawców do 
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ograniczenia kosztów, w szczególności kosztów wyżywienia 
pacjentów. Tymczasem o skuteczności leczenia pacjentów w 
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szpitalach decyduje nie tylko właściwie prowadzony przez personel medyczny proces 
leczniczy, ale także prawidłowe żywienie chorych oraz edukacja żywieniowa". 

Rekomendacje: wydzielenie świadczenia żywienia od innych świadczeń 

Problem medycyny estetycznej. 

W ocenie Rzecznika Praw Pacjenta obowiązujące przepisy prawa nie dają podstaw 

do prowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawach dotyczących stricte weryfikacji 

właściwości udzielonych świadczeń z zakresu medycyny estetycznej. Powyższe stanowisko 

Rzecznika Praw Pacjenta wynika z interpretacji przepisów ustawy o prawach pacjenta 

i Rzeczniku Praw Pacjenta, stosowanie do których (zgodnie z art. 3 ust. l pkt 4) za pacjenta 

uważa się osobę zwracającą się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą 

ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych 

lub osobę wykonującą zawód medyczny. Jednocześnie świadczenie zdrowotne - stosownie 

do art. 2 ust. l pkt l O ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej4 
-

to działania służące zachowaniu, ratowaniu. przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne 

działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących 

zasady ich wykonywania. 

Rekomendacje: z racji tego, że medycyna estetyczna nie wchodzi w zakres świadczeń 

zdrowotnych rekomendujemy zmianę ustawę GIS o zmianie sposoby kontroli i nadzorze. 

Zmiana przepisów o działalności gabinetów estetycznych np. obowiązek rejestracji klienta i 

usług jakie miał wykonane. Rejestr podmiotów wykonujących takie usługi, konsekwencje 

źle wykonanych zabiegów ponosi system ochrony zdrowia. Może powołanie w MZ 

departamentu, który będzie zajmował się taką działalność. Ma to wpływ na kształt 

państwa. 

4 Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 
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Lista uczestników posiedzenia Zespołu do spraw opracowania propozycji ustawowych 
regulacji dotyczących praw i obowiązków pacjentów 5 grudnia 2018 r. 

Imię i Nazwisko Organizacja /Instytucja Podpis 

··- ·-·-- ····-·-·-···---- ··- -----------

~~QL.\ 
----

1 
Urszula Jaworska Fundacja Urszuli Jaworskiej 
Przewodnicząca \ - -------

2 "----- ) 
Beata Ambroziewicz Polska Koalicja Pacjentów 
Wiceprzewodnicząca Onkologicznych 

-
3 /\ 

Stanisław Maćkowiak Federacja Pacjentów Polskich 

~ 7 \> Wiceprzewodniczący 

-- -
4 ' 

Szymon Chrostowski Polska Unia Organizacji Pacjentów /-"? 
' ' "Obywatele dla Zdrowia" 

-
/~ /«'' 

5 Polska Federacja Stowarzyszeń ' 

Piotr Dąbrowiecki Chorych na Astmę, Alergię i 
Przewlekłe Obturacyjne Choroby 
Pluc 

6 

/ Rafał Janiszewski Kancelaria Doradcza Rafał Piotr 
Janiszewski 

7 Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala 
Andrzej Nawrocki Psychiatrycznego w Instytucie !fi~-Psychiatrii i Neurologii w 

Warszawie .. 

8 
ks. Arkadiusz Nowak Instytut Praw Pacjenta i Edukacji 

Zdrowotnej 

--
9 

Bartosz Poliński Alivia- Fundacja Onkologiczna \\~ct~L Osób Młodych 

10 
Tomasz Połeć Polskie Towarzystwo Stwardnienia 

Rozsianego 

11 
Adam Sandauer Stowarzyszenie Pacjentów Prim u m i/ ( Non Nocere 

.l .lf. - --~·--
f /'\ 

12 1 l ! Anna Śliwińska Polskie Stowarzyszenie ~ ,h:vl "" / Diabetyków 

13 Federacja Stowarzyszeń 

uJy'-~·-Krystyna Wechmann "Amazonki" 

/ 
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Mirosław Zieliński Krajowe Forum na rzecz terapii 
chorób rzadkich ORPHAN 

/' 
/~::_ 15 Paweł Grzesiewski przedstawiciel Rzecznika Praw 

Dyrektor Departamentu Pacjenta \.J: •• V . -· r=' --~-Prawnego w Biurze Rzecznika ~ -~;</\_) 
f--16 

Praw Pacienta 
Katarzyna Skrętowska- przedstawiciel Rzecznika Praw 

----c-c;r-r-··--· ---

jt)J' trJl~ -----·· Szyszko Dziecka 
gł. specjalista ds. ochrony ~~fk zdrowia, Zespół Spraw 
Społecznych i Prawa 
Administracyjnego -------·-· -----

17 
')\~(;{,u·> ('f() U~ Departament Dialogu Społecznego C-v0 w Ministerstwie Zdrowia 

18 ~~~~- Departamentu Organizacji Ochrony 

~ 'lrowu.<J / vo LuA~v lk 
Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia --

19 Departament Prawnego w f Ministerstwie Zdrowia 

--
20 
~~~~~ 

Departamentu Zdrowia dj~ Publicznego w Ministerstwie 
Zdrowia 

22 
Sebastian Gawlik Fundacja Urszuli Jaworskiej 

/l 

23 L--Igor Grzesiak Członek Zarządu Fundacji Instytut 
Praw Pacjenta i Edukacji ·r 
Zdrowotnej 

24 

·--· 
25 

26 

27 

- ---



Lp. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Lista uczestników posiedzenia Zespołu do spraw opracowania propozycji ustawowych 
regulacji dotyczących praw i obowiązków pacjentów 11 stycznia 2019 r. 

Imię i Nazwisko Organizacja /Instytucja Podpis 

~ - . -

~v11 Urszula Jaworska Fundacja Urszuli Jaworskiej 
( Przewodnicząca 

~ ';!f)JroJtf/,v:~ Beata Ambroziewicz Polska Koalicja Pacjentów 
Wiceprzewodnicząca Onkologicznych 

Stanisław Maćkawlak Federacja Pacjentów Polskich 
Wiceprzewodniczący 

-------- ·---------·-------- ·---·---·-----·-

Szymon Chrostowski Polska Unia Organizacji Pacjentów 
"Obywatele dla Zdrowia" 

-- ---·-
Polska Federacja Stowarzyszeń 

Piotr Dąbrowiecki Chorych na Astmę, Alergię i 
Przewlekłe Obturacyjne Choroby 
Płuc 

,j Rafał Janiszewski Kancelaria Doradcza Rafał Piotr r~v Janiszewski 

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala 

1 '«-dG~,j-Andrzej Nawrocki Psychiatrycznego w Instytucie 
Psychiatrii i Neurologii w 
Warszawie 

ks. Arkadiusz Nowak Instytut Praw Pacjenta i Edukacji 
Zdrowotnej 

ht\._t Bartosz Poliński Alivia -Fundacja Onkologiczna 
Osób Młodych 

"C/ . ('-;,;-"J.?e::. ·-
--(' Tomasz Połeć Polskie Towarzystwo Stwardnienia f g:;/.' .dYu.: ~-·· 

Rozsianego [:-; 7 ~/ 1::;;/--:>f" -f. 

Adam Sandauer Stowarzyszenie Pacjentów Prim u m ,''l ( l Non Nocere f 
·-.)( \_,. ...... -\ ........ 

' 

t l )1 'l Anna Śliwińska Polskie Stowarzyszenie ~c~~ i Diabetyków 

Federacja Stowarzyszeń 

/)(CL~ Krystyna Wechmann "Amazonki" 



14 
Mirosław Zieliński Krajowe Forum na rzecz terapii 

chorób rzadkich ORPHAN 

[ 15 Paweł Grzesiewski przedstawiciel Rzecznika Praw 
' . ' ' \ 

Dyrektor Departamentu Pacjenta l · ·,t,:w'c,,. J \ 
Prawnego w Biurze Rzecznika 
~w Pacjenta . ··-

-~---- ...... ._ _____ --------~--------' --- ----·· ···-----·- ·-- ··-
16 Katarzyna Skrętowska- przedstawiciel Rzecznika Praw 

Szyszko Dziecka !!f* gł. specjalista ds. ochrony 
zdrowia, Zespół Spraw 
Społecznych i Prawa 
Administracyjnego 

17 Departament Dialogu Społecznego 
w Ministerstwie Zdrowia 

18 
<bv{<{tf V:Orun rr- Departamentu Organizacji Ochrony 

~~ Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia 

1g 

~_/ t bliGk~1\ 1 
Departament Prawnego w "--~ -~ Ministerstwie Zdrowia 

20 

J1vt-<~ -ro~~~ 
Departamentu Zdrowia () ;!/'--Publicznego w Ministerstwie 
Zdrowia 

··-·---- ·----~--

22 
Sebastian Gawlik Fundacja Urszuli Jaworskiej 

23 Magdalena Fac-Skhirtladze Polskie Towarzystwo Stwardnienia ~"'· /" .. :>"" c.<c 

Rozsianego J,;' ' 0 c:··/ 7 /,/ ,. ~c ą.:.- :;."!-: •· 

24 Dominika Czarnota- Polskie Towarzystwo Stwardnienia 
Szałkawska Rozsianego 

d łi~;;?(S__ 25 Magdalena Sulikowska Alivia - Fundacja Onkologiczna 
Osób Młodych 

26 

27 

28 

29 



Lista uczestników posiedzenia Zespołu do spraw opracowania propozycji ustawowych 
regulacji dotyczących praw i obowiązków pacjentów 28 stycznia 2019 r. 

---· 

Lp. Imię i Nazwisko Organizacja /Instytucja Podpis 

' --· 
1 

\~ Urszula Jaworska Fundacja Urszuli Jaworskiej . 
Przewodnicząca --·-·-----l --~~ -.... ·-·-· ·---·-- ·--·-··-··-··-------· 

2 

~~ ' 
Beata Ambroziewicz Polska Koalicja Pacjentów 
Wiceprzewodnicząca Onkologicznych l/Od!J?{Cj _ 

- -_____ .. ---·-·-- ··-·-· r--
3 

Stanisław Maćkowiak Federacja Pacjentów Polskich 
Wiceprzewodniczący 

--·-
4 

Szymon Chrostowski Polska Unia Organizacji Pacjentów 
"Obywatele dla Zdrowia" 

5 Polska Federacja Stowarzyszeń 
Piotr Dąbrowiecki Chorych na Astmę, Alergię i 

Przewlekłe Obturacyjne Choroby 
Płuc -·-------- -------------

6 
Rafał Janiszewski Kancelaria Doradcza Rafał Piotr 

Janiszewski 

7 Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala 
r-------·-··· ----

Andrzej Nawrocki Psychiatrycznego w Instytucie :/~ Psychiatrii i Neurologii w {'!/ . ' 
Warszawie 

8 
ks. Arkadiusz Nowak Instytut Praw Pacjenta i Edukacji 

Zdrowotnej 

··--· 
9 

Bartosz Poliński Alivia-Fundacja Onkologiczna 
Osób Młodych 

10 
Tomasz Połeć Polskie Towarzystwo Stwardnienia 

Rozsianego 

-
11 

Adam Sandauer Stowarzyszenie Pacjentów Primum 
Non Nocere 

12 
l ' Anna Śliwińska Polskie Stowarzyszenie 5C ·"'~·4. Diabetyków 

13 Federacja Stowarzyszeń 
Krystyna Wechmann "Amazonki" 



14 
Mirosław Zieliński Krajowe Forum na rzecz terapii 

chorób rzadkich ORPHAN 

f---cco-l~-~c---c--,-,--------l--,--;----:--;-;-~---;-;----;o;-----+----- ----
15 Paweł Grzesiewski przedstawiciel Rzecznika Praw 

Dyrektor Departamentu Pacjenta 
Prawnego w Biurze Rzecznika ' ' 

__ Praw Pacjenta , .. 
16 +: -;,K;.:a:;-ta:.:.r-'-z"""yn'"'a~S';'-k"-rę--;to-w"""""""'skc-a-----+-p-rz_e_d,-s-,-taw-'""ic--i-e-:-1-.=R'""z-e-cz-n""'i'"""ka-;:P:-ra_w ___ c-----------

17 

18 

20 

22 

23 

Szyszko Dziecka 
gł. specjalista ds. ochrony 
zdrowia, Zespół Spraw 
Społecznych i Prawa 
AdministracvineQo 

Magdalena Fac-Skhirtladze 

Magdalena Sulikowska 

Departament Dialogu Społecznego 
w Ministerstwie Zdrowia 

Departamentu Organizacji Ochrony 
Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia 

Departamentu Zdrowia 
Publicznego w Ministerstwie 
Zdrowia 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia 
Rozsianego 

Alivia -Fundacja Onkologiczna 
Osób Młodych 

/~'/"._.:'::~_.,, 

i"/,•\•• /:/"/<-' '.._ 

~2~44--------------------+-----------------------~--------------

25 

26 

~-=-"1------------+-------------1'----------
27 

~-=-~------------------+------------+--------1 
28 

29 


