ALERT PRAWNY
z dnia 12.09.2012 r.
Zmiana przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
dotyczących zdarzeń medycznych.
Uprzejmie informujemy, że ustawą z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy
o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 742),
która weszła w życie w dniu 30 czerwca 2012 r., zmieniono między innymi
art. 67k ust. 7 i 10 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159) - zwanej dalej "Ustawą". Wskazane wyżej
regulacje były przedmiotem naszych rozważań w ramach opinii prawnej, której
celem było wyjaśnienie definicji zdarzenia medycznego oraz roli podmiotów
leczniczych prowadzących szpital w postępowaniu przed wojewódzką komisją do
spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, a ich redakcja budziła akcentowane
w tej opinii wątpliwości. Omawiana nowelizacja wątpliwości te wyeliminowała.

Przechodząc do omówienia meritum zamian przypomnienia wymaga, że art.
art. 67k. ust. 10 Ustawy określa, w przypadkach w nim wskazanych, zasady
uczestnictwa podmiotu leczniczego prowadzącego szpital w postępowaniu przed
wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych poprzez
odesłanie do stosowania odpowiednich przepisów w tym zakresie dotyczących
ubezpieczyciela. Odesłanie to przed nowelizacją dotyczyło ust. 1-4, 8 i 9, nie
odnosiło się natomiast do ust. 11, zawierającego delegację ustawową dla Ministra
właściwego do spraw zdrowia, do określenia w drodze rozporządzenia,
szczegółowego zakresu i warunków ustalania wysokości świadczenia z tytułu
zdarzenia medycznego. W związku z powyższym powstała wątpliwość, czy akt
wykonawczy wydany na podstawie ust. 11, a mianowicie Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków
ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego (Dz.U. 2012
r. poz. 207) - zwane dalej „Rozporządzeniem” - stanowi podstawę do ustalania
wysokości świadczenia z tytułu zdarzenia medycznego wyłącznie przez
ubezpieczyciela czy również przez podmiot leczniczy prowadzący szpital
uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu. W obecnym stanie prawnym
przedstawiony problem interpretacyjny nie występuje albowiem z aktualnego
brzmienia art. 67k. ust. 10 Ustawy wynika wprost, że przepisy wydane na

podstawie ust. 11 - czyli Rozporządzenie - w zakresie w jakim dotyczą
ubezpieczyciela, znajdują zastosowanie również do podmiotu leczniczego
prowadzącego szpital.
Zastrzeżeń wskazanych w opinii nie budzi obecnie także redakcja art. 67k ust. 7
Ustawy, który określa maksymalną wysokość świadczenia (odszkodowania
i zadośćuczynienia) z tytułu zdarzenia medycznego. Przepis ten w brzmieniu przed
nowelizacją określał w tym zakresie dwa limity kwotowe. Przedmiotowe
świadczenia na jednego pacjenta w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia,
w

odniesieniu

do

wszystkich

zdarzeń

medycznych

objętych

ochroną

ubezpieczeniową, nie mogły przekraczać 1.200.000 zł, a jednocześnie każdorazowo
w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta nie
mogły być wyższe niż 100.000 zł, a w przypadku śmierci pacjenta niż 300.000 zł.
Problem z zastosowaniem tego przepisu w przypadku podmiotów leczniczych
prowadzących szpital, które nie zawarły umowy ubezpieczeniowej i tym samym
nie można było w stosunku do nich mówić o okresie ubezpieczenia, polegał na
ustaleniu zdarzenia, od którego należało liczyć 12 miesięczny okres, o którym
wyżej mowa. Obecnie zagadnienie takie nie występuje albowiem w wyniku
nowelizacji

zrezygnowano z określenia maksymalnej wysokości świadczenia

w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych objętych ochroną

ubezpieczeniową we wskazanym wyżej 12 miesięcznym okresie rozliczenia.
Zgodnie z nowym brzmieniem omawianego przepisu maksymalna wysokość
świadczenia z tytułu zdarzenia medycznego uzależniona jest wyłącznie od rodzaju
zdarzenia medycznego i z tytułu jednego takiego zdarzenia w odniesieniu do
jednego pacjenta każdorazowo wynosi: 100.000 zł

w przypadku zakażenia,

uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta i 300.000 zł w przypadku śmierci
pacjenta.

Informujemy, że treść alertu nie stanowi porady prawnej i ma charakter
wyłącznie informacyjny. W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących
kwestii poruszonych w alercie prosimy o kontakt z Kancelarią.

