JAKI JEST ZAKRES UPRAWNIEŃ LEKARZA POZ?

PRAWO PACJENTA
KIM JEST PACJENT?
Pacjentem jest każda osoba, która korzysta ze świadczeń zdrowotnych lub zwraca się o ich udzielenie, m.in.
przez szpital, przychodnię, lekarza, pielęgniarkę, położną (niezależnie od tego czy zwracająca się osoba jest
chora, czy zdrowa).
Wyróżnia się trzy kategorie podmiotów zobowiązanych do poszanowania i przestrzegania praw pacjenta:
osoby wykonujące zawód medyczny: lekarze, pielęgniarki, położne, diagności, ﬁzjoterapeuci, ratownicy
medyczni i inni profesjonaliści opieki zdrowotnej oraz każda inna osoba uczestnicząca w udzielaniu
świadczeń zdrowotnych;
podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej oraz współuczestniczące w ich udzielaniu, takie jak:
zakłady opieki zdrowotnej (m.in. szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, zakłady
opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, laboratoria diagnostyczne, jednostki
badawczo-rozwojowe), praktyki lekarskie, pielęgniarskie i położnicze;
inne podmioty opieki zdrowotnej, takie jak: organy władzy publicznej właściwe w zakresie ochrony zdrowia (w
szczególności: Minister Zdrowia, wojewoda, jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli: gmina,
powiat, województwo), Narodowy Fundusz Zdrowia, samorządy zawodów medycznych, producenci leków,
produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz apteki.

JAKIE SĄ PODSTAWOWE PRAWA PACJENTA?
Do podstawowych praw pacjenta zaliczamy:
1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych – świadczenia powinny być udzielane zgodnie z aktualnym
stanem wiedzy medycznej oraz: starannością, w warunkach spełniających wymagania fachowe i sanitarne,
zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
2. Prawo pacjenta do informacji –lekarz powinien poinformować w przystępny sposób o rozpoznaniu,
proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, następstwach stosowania
(zaniechania) poszczególnych metod, wynikach leczenia, rokowaniu.
3. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych – informacje o stanie zdrowia nie mogą być
udostępniane, osobom trzecim, bez zgody pacjenta. Od tej zasady jest jednak kilka wyjątków. Nie można żądać
zachowania tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, gdy: wynika to z przepisów, gdy zachowanie
tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób, albo gdy w
leczenie zostanie zaangażowany dodatkowy personel, a zakres zleconych im czynności wymaga
zaznajomienia się ze stanem zdrowia pacjenta.
4. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych – po przedstawieniu informacji o
stanie zdrowia, lekarz może zaproponować określone świadczenia zdrowotne, np. badania. Pacjent może nie
zgodzić się na proponowaną ścieżkę diagnostyczną lub ścieżkę leczenia. W przypadku zabiegu operacyjnego
czy zastosowania takiej metody leczenia (diagnostyki), która będzie wiązać się dla pacjenta z podwyższonym
ryzykiem, koniecznym będzie wyrażenie zgody na piśmie.
5. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta – w praktyce oznacza to, że podczas poszczególnych
zabiegów w gabinecie powinien znajdować się wyłącznie niezbędny personel medyczny.
6. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej – każdy pacjent ma prawo dostępu do własnej dokumentacji
medycznej, jak też może udzielić stosownego upoważnienia innej osobie. W dokumentacji muszą się znaleźć
następujące dane:-imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, adres zamieszkania, numer PESEL, oznaczenie
podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń
zdrowotnych, data sporządzenia dokumentacji.
7. Prawo pacjenta do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych - pacjent, który zaobserwował
niepożądane działanie produktu leczniczego ma prawo do zgłoszenia swoich obserwacji. Zgłoszenia można
dokonać np. u lekarza rodzinnego, w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych lub u przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie produktu do obrotu.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, potocznie określany mianem „lekarza rodzinnego” to lekarz wybrany
przez pacjenta zgodnie przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ﬁnansowanych ze środków
publicznych. Lekarz POZ planuje i realizuje opiekę lekarską nad pacjentem w warunkach ambulatoryjnych i
domowych. Dodatkowo lekarz POZ koordynuje udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

WAŻNE!
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PACJENTA
dowiesz się m.in:

Lekarza POZ, pielęgniarkę lub położną możesz wybrać bezpłatnie dwa razy w roku kalendarzowym. Za
kolejną zmianę należy uiścić opłatę. Wyboru można dokonać w placówce zdrowia lub poprzez
Internetowe Konto Pacjenta.
Lekarz POZ może skierować pacjenta na bezpłatne badania medycznej diagnostyki laboratoryjnej
lub diagnostyki obrazowej i nie obrazowej z zakresu:
badań hematologicznych: morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi, morfologia krwi obwodowej z
wzorem odsetkowym i płytkami krwi, retikulocyty, odczyn opadania krwinek czerwonych (OB);
badań biochemicznych i immunochemicznych: Sód, potas, wapń zjonizowany, żelazo, żelazo – całkowita
zdolność wiązania (TIBC), stężenie transferryny, stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c), mocznik;
kreatynina, glukoza, test obciążenia glukozą, białko całkowite, proteinogram, albumina, białko
C-reaktywne (CRP), kwas moczowy, cholesterol całkowity, cholesterol-HDL, cholesterol-LDL, triglicerydy
(TG), bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, fosfataza alkaliczna (ALP), aminotransferaza
asparaginianowa (AST), aminotransferaza alaninowa (ALT), gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP),
amylaza, kinaza kreatynowa (CK), fosfataza kwaśna całkowita (ACP), czynnik reumatoidalny (RF), miano
antystreptolizyn O (ASO), hormon tyreotropowy (TSH), antygen HBs-AgHBs, VDRL, FT3, FT4, PSA –
Antygen swoisty dla stercza całkowity;
badań moczu: ogólne badanie moczu z oceną właściwości ﬁzycznych, chemicznych oraz oceną
mikroskopową osadu, ilościowe oznaczanie białka, ilościowe oznaczanie glukozy;, ilościowe oznaczanie
wapnia, ilościowe oznaczanie amylazy;
badań kału: badanie ogólne, pasożyty, krew utajona – metodą immunochemiczną;
badań układu krzepnięcia: wskaźnik protrombinowy (INR), czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
ﬁbrynogen;
badania mikrobiologicznych: posiew moczu z antybiogramem, posiew wymazu z gardła z antybiogramem,
posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigell;
badania elektrokardiograﬁczne (EKG) w spoczynku;
diagnostyki ultrasonograﬁczna: USG tarczycy i przytarczyc, USG ślinianek, USG nerek, moczowodów,
pęcherza moczowego, USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu
krokowego, USG obwodowych węzłów chłonnych;
spirometrii;
zdjęć radiologicznych: zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej, zdjęcia kostne – w przypadku
kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej, zdjęcie czaszki, zdjęcie zatok, zdjęcie
przeglądowe jamy brzusznej;
badań endoskopowych: gastroskopia, kolonoskopia.
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Poradnik prawny nr 4

PRAWO PACJENTA
Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w
ramach zawartej umowy z Powiatem Mińskim realizuje
zadanie publiczne polegające na prowadzeniu, w 2022 r.,
jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch
punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej. Przedmiotowe zadanie jest realizowane w
oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232.) i jest ﬁnansowane
jest
ze
środków
Ministerstwa
Sprawiedliwości
przekazanych Fundacji przez Powiat Miński.

PRAWO PACJENTA
Czym jest Internetowe Konto Pacjenta?
Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to narzędzie będące swojego rodzaju proﬁlem stanu zdrowia. Konto na IKP
można założyć bezpłatnie, a do jego aktywacji potrzebny jest numer PESEL.
IKP zawiera informacje o: e-receptach, dawkowaniu leku, który przepisał lekarz, historii wizyt w przychodni,
udzielonej pomocy medycznej, e-skierowaniach, e-zwolnieniach, przyjętych szczepieniach, historii leczenia
osoby bliskiej, (pod warunkiem udzielenia przez nią upoważnienia), historii leczenia dziecka (do osiągnięcia
przez nie 18 roku życia).

WAŻNE!

Czym jest Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?

Korzystanie z IKP uznać należy za całkowicie bezpieczne. Serwis pacjent.gov.pl jest szyfrowany,
zabezpieczony (podobnie do zabezpieczeń bankowych) i znajduje się w bezpiecznej domenie rządowej.

Czym jest odszkodowanie za błąd medyczny?
Błąd medyczny można deﬁniować jako czyn lub zaniechanie sprzeczne z wiedzą i praktyką medyczną
dostępną dla danego lekarza. Warunkiem stwierdzenia błędu medycznego jako podstawy oskarżenia jest
spełnienie trzech czynników: winy, ujemnego skutku (naruszenia lub narażenia na bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia) i związku przyczynowego (szkoda pacjenta powstała na skutek
błędu lekarskiego). W zależności od przypadku, lekarz może ponieść odpowiedzialność zawodową, cywilną
lub karną. W przypadku pociągnięcia lekarza do odpowiedzialności cywilnej, pacjent ma prawo ubiegać się o
rekompensatę ﬁnansową. W przypadku postępowania cywilnego o błąd medyczny pacjenci mają prawo do
dochodzenia trzech rodzajów roszczeń. Należą do nich odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta. Warto
wspomnieć, że jeśli lekarz przegra sprawę karną o błąd medyczny, automatycznie zostaje pociągnięty do
odpowiedzialności cywilnej, a celem postępowania jest wówczas jedynie ustalenie wymiaru roszczenia.
Warunkiem rozpoczęcia sądowego postępowania cywilnego, podczas którego pacjent będzie dochodził
roszczeń w związku z domniemanym popełnieniem błędu medycznego, jest wniesienie przez niego pozwu i
załączenie wniosków dowodowych.

WAŻNE!
To na pacjencie spoczywa obowiązek udowodnienia winy lekarza. Podstawowy materiał dowodowy
stanowi wówczas dokumentacja medyczna, dlatego tak ważne jest jej sumienne prowadzenie.
Po stronie pacjenta leży również aspekt kosztów (związanych m.in. z wynagrodzeniem pełnomocnika,
wypłatą zaliczki dla biegłych czy ewentualnego wynagrodzenia pełnomocnika strony przeciwnej w
przypadku przegranej sprawy). Warto zaznaczyć, że im wyższe kwoty roszczeń wysuwanych przez
pacjenta, tym wyższe będą koszty postępowania. Pozew może zostać wniesiony albo przeciwko placówce
medycznej, albo przeciw osobie bezpośrednio odpowiedzialnej za szkodę (może to być przedstawiciel
każdego zawodu medycznego!). Zależy to m.in. od miejsca i rodzaju popełnionego błędu, a także od formy
zatrudnienia lekarza (indywidualna praktyka lekarska, umowa o pracę etc.). Poza błędami lekarskimi,
medycznymi i niepowodzeniu w leczeniu, istnieją także inne błędy, które uprawniają do zgłoszenia roszczeń
ﬁnansowych, tj.: (patrz następna strona).
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błąd diagnostyczny – polega na niewłaściwym rozpoznaniu stanu zdrowia u pacjenta. Dochodzi do niego m.in.
przez bagatelizowanie objawów i braku odesłania pacjenta do specjalisty;
błąd techniczny – jest niepoprawną realizacją leczenia. Przykładem jest pozostawienie narzędzi w ciele pacjenta
po operacji lub zoperowanie niewłaściwego organu. Błędem technicznym byłoby też przetoczenie
nieodpowiedniej grupy krwi;
błąd organizacyjny – odpowiada za niego kierownictwo szpitala. Są to braki kadrowe, korzystanie z
przestarzałych sprzętów medycznych i zaniedbania w utrzymaniu higieny i sterylności;
błąd terapeutyczny – to nieprawidłowy sposób leczenia. Może do niego dojść w sytuacji, gdy lekarz zaleci
kurację przestarzałymi metodami lub postąpił sprzecznie z powszechną praktyką.
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Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych ma przede wszystkim umożliwić
pacjentom, ich prawnym opiekunom lub spadkobiercom pozasądowe dochodzenie roszczeń za zaistniałe
błędy medyczne tj. zakażenie biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia
albo śmierć będące następstwem złej diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła
właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby, leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego
oraz zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. Celem działania Komisji jest ustalenie, czy
zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.
Przepisy stosuje się do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w
szpitalu w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej i miały miejsce po 1 stycznia 2012 r.

WAŻNE!
Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego może złożyć: pacjent, przedstawiciel ustawowy pacjenta,
spadkobiercy pacjenta – w razie jego śmierci.
Osoba składająca wniosek wskazuje w nim oczekiwaną wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia,
jednakże: w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia kwota obejmująca wysokość
odszkodowania i zadośćuczynienia nie może być wyższa niż 100 tys. zł, w przypadku śmierci maksymalna
kwota nie może przekraczać 300 tys. zł. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie wypłacane jest przez
ubezpieczyciela szpitala. Jeżeli pacjent nie zgadza się na zaproponowaną przez ubezpieczyciela kwotę, może
w przeciągu 7 dni odmówić przyjęcia przedstawionej przez ubezpieczyciela propozycji. Z uwagi na fakt, że nie
ma możliwości odwoływania się od decyzji ubezpieczyciela o wysokości odszkodowania, ubieganie się o
wyższe świadczenie wymaga wejścia na drogę sądową.

WAŻNE!
Do wniosku należy dołączyć: dowody (dokumenty medyczne) uprawdopodabniające okoliczności wskazane we
wniosku, potwierdzenie uiszczenia opłaty za złożenie wniosku w wysokości 200 zł., postanowienie o
stwierdzeniu spadku w przypadku śmierci pacjenta oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych
spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich.

Fundacja Inter Vivos

Gdzie szukać pomocy?
W przypadku sporu z przedsiębiorcą konsument może szukać pomocy:
u Rzecznika Praw Pacjenta: jego podstawową rolą jest dbanie o to, aby prawa pacjentów były w należyty
sposób przestrzegane przez podmioty zajmujące się usługami medycznymi. Z Rzecznikiem można
skontaktować się pod numerem telefonu: 800 190 590.
w punkcie nieodpłatnych porad prawnych lub nieodpłatnych porad obywatelskich: zasadność roszczenia
można omówić z prawnikiem w punkcie nieodpłatnych porad prawnych lub nieodpłatnych porad
obywatelskich. Prawnik udzieli informacji dotyczących praw pacjenta, może również pomóc przygotować
projekt stosownego pisma. Pomoc świadczona w punktach pomocy ma charakter nieodpłatny!

WAŻNE!
Nieodpłatną pomoc prawną świadczy również nasza Fundacja. W celu analizy problemu należy
skontaktować się z nami pod adresem: biuro@fundacjaiv.pl.
na drodze sądowej: w sytuacji, w której polubowne próby rozwiązania konﬂiktu nie przyniosą rezultatu
koniecznym jest skorzystanie z drogi sądowej. Przed wytoczeniem powództwa należy pamiętać, iż
postępowanie sądowe jest, co do zasady, odpłatne. Osoby ubogie oraz znajdujące się w trudnej sytuacji
materialnej mogą starać się o udzielenie zwolnienia od kosztów sądowych. Decyzję w przedmiocie
zwolnienia podejmuje sąd. W przypadku braku zwolnienia sąd pobierze opłatę stałą ustaloną według
wartości przedmiotu sporu.

WAŻNE!
Wysokość opłat, dla roszczeń majątkowych, kształtuje się następująco: dla roszczeń do 500 złotych w kwocie 30 złotych; ponad 500 złotych do 1500 złotych - w kwocie 100 złotych; ponad 1500 złotych
do 4000 złotych - w kwocie 200 złotych; ponad 4000 złotych do 7500 złotych - w kwocie 400
złotych; ponad 7500 złotych do 10 000 złotych - w kwocie 500 złotych; ponad 10 000 złotych do 15
000 złotych - w kwocie 750 złotych; ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych - w kwocie 1000
złotych. W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu
zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości,
nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Potrzebujesz bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie omówionym w poradniku
lub w innej sprawie? Skontaktuj się z nami!
Fundacja Inter Vivos, ul. Kłobucka 8C /126 02-699 Warszawa, www.fundacjaiv.pl
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