Sykuna - Barczewski - Partnerzy
Kancelaria Adwokacka
kontakt: kancelaria@kancelariasbp.pl

stan prawny: 18 czerwca 2015 roku

Alert prawny
Rządowe sprawozdanie o działaniach Rzecznika Praw Pacjenta i przestrzeganiu praw pacjenta w 2013r.
Zgodnie ze sprawozdaniem, w 2013 r. rzecznik podejmowała działania na rzecz wprowadzenia
okołooperacyjnej karty kontrolnej, poprawy bezpieczeństwa pacjentek w zakresie opieki
okołoporodowej, terminowej realizacji świadczeń zdrowotnych, a także dostępu do diagnostyki i
leczenia w podstawowej opiece zdrowotnej, w tym dostępu do lekarzy pediatrów w ramach nocnej i
świątecznej pomocy lekarskiej.
Jednym z priorytetów była ochrona praw pacjentów hospitalizowanych w szpitalach
psychiatrycznych, w tym monitorowanie realizacji założeń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego. W dokumencie zwrócono też uwagę na problem zwiększającej się liczby osób
starszych i potrzebę zabezpieczenia ich dostępu do opieki geriatrycznej.
W 2013 r. rzecznik podejmowała również liczne działania na rzecz edukacji pacjentów oraz
popularyzacji wiedzy o prawach pacjenta. Zainicjowana została współpraca z Urzędem Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w zakresie kampanii pt.
„Lek Bezpieczny”, promującej prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych.
Rzecznik zainicjowała również program edukacyjny pt. „Elementarz małego pacjenta”, w ramach
którego pracownicy Biura pełniący funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
spotykali się z pacjentami, w tym najmłodszymi, by przekazać informacje, które zwiększą
świadomość przysługujących im praw. Rzecznik opracowała również materiał edukacyjnoinformacyjny pt. „Wakacyjny poradnik pacjenta” oraz „Niezbędnik dla wnioskodawców”.
W 2013 r. do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło 69 tys. zgłoszeń dotyczących
przestrzegania praw pacjenta i spraw będących w kompetencji rzecznika. 53% z nich skierowano
za pośrednictwem infolinii, 23,3% - pisemnie, 23% – w czasie wizyt u Rzeczników Praw Pacjenta
Szpitala Psychiatrycznego, a 0,7% - wizyt w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Zgodnie ze
sprawozdaniem, w omawianym okresie najczęściej stwierdzano naruszenie praw: do świadczeń
zdrowotnych, do dokumentacji medycznej, do informacji oraz do poszanowania intymności i
godności. Najwyższy procent stwierdzonych naruszeń praw pacjenta dotyczył psychiatrii,
medycyny rodzinnej oraz ginekologii i położnictwa.
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1. Najważniejsze zmiany
Projekt ustawy powołującej nowe forum prowadzenia dialogu o sprawach społecznogospodarczych przyjęty przez rząd.
Rząd przyjął projekt ustawy, która powołuje nowe forum prowadzenia dialogu o sprawach
społeczno-gospodarczych - Radę Dialogu Społecznego, która zastąpi funkcjonującą od 2001 r.
Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych.
Rada Dialogu Społecznego będzie działała w zmienionej formule prawnej, lepiej dostosowanej do
współczesnych warunków i spełniającej oczekiwania wszystkich partnerów społecznych.
Konieczność powstania nowego forum współpracy sygnalizowały wszystkie środowiska - partnerzy
społeczni, związki zawodowe, organizacje pracodawców oraz strona rządowa.
Członkowie Rady Dialogu Społecznego będą powoływani i odwoływani przez prezydenta na
wniosek strony pracowników i pracodawców. W Radzie będą uczestniczyć (z głosem doradczym)
reprezentanci NBP, GUS oraz osoby wskazane przez prezydenta. Kadencja przewodniczącego
Rady będzie trwać rok. Powstaną także Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego (WRDS).
Pracodawcy i związkowcy będą mogli przygotowywać projekty zmian w prawie oraz opiniować
projekty przedstawiane przez rząd. Ale nie tylko, nowe przepisy dają im również możliwość
kierowania zapytań do ministrów. W przypadku stwierdzenia niejednoznaczności wykładni prawa –
będą mogli wystąpić do Sądu Najwyższego o właściwą interpretację.
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2. Inne zmiany

projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Do Sejmu 12 czerwca 2015 r. wniesiono projekt nowelizujący między innymi ustawę o zawodach
pielęgniarki i położnej. Projekt zapewnia uznanie za wykonywanie zawodu pielęgniarki również
nauczania przez pielęgniarkę innych zawodów medycznych, w których programach kształcenia
wymagany jest udział pielęgniarki i położnej.
Projekt proponuje również usunięcie wątpliwości interpretacyjnych przy stosowaniu przepisów
dotyczących powrotu do wykonywania zawodu przez pielęgniarkę po okresie dłuższym niż 5 lat w
okresie ostatnich 6 lat. W projekcie zaproponowano, aby okres przeszkolenia wliczał się do okresu
wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, zaś okres niewykonywania zawodu pielęgniarki lub
położnej rozpoczynał się z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy oraz zakończenia lub
zawieszenia wykonywania praktyki zawodowej.
Kolejną propozycją jest wprowadzenie rozwiązania, aby odbycie stażu adaptacyjnego we
wskazanym podmiocie leczniczym było uznane za równoznaczne z odbyciem szkolenia.
Projekt ustawy nowelizującej ma przywrócić zapis uprawniający osoby, które ukończyły liceum
medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki albo
ukończyły szkołę policealną lub pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej do uzyskania
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu.

Jednolite karty przebiegu ciąży i książeczki zdrowia dziecka
Książeczka zdrowia dziecka będzie elementem dokumentacji medycznej, a jej wzór określi minister
zdrowia - tak stanowi nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, którą 12
czerwca uchwalił Sejm. Po wejściu w życie nowych przepisów ujednolicone zostaną wzory
niektórych rodzajów dokumentacji medycznej, zwłaszcza wzór książeczki zdrowia dziecka.
Wzory dokumentów, w drodze rozporządzenia, będzie określać minister zdrowia - po zasięgnięciu
opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych. Ujednolicenie wzorów dokumentacji medycznej ma umożliwić pełne
udokumentowanie przebiegu działań profilaktycznych i leczniczych, szybkie odnajdywanie
informacji istotnych dla dalszego leczenia oraz zachowanie wiarygodności tych informacji.
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