Informacja prasowa
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APEL WS. OSOBISTYCH WIZYT PACJENTÓW
W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA
Do Rzecznika Praw Pacjenta wpływa w ostatnim czasie wiele sygnałów od pacjentów,
wskazujących na niemożność odbycia osobistej wizyty w przychodni ze względu na zagrożenie
epidemiczne. Pacjenci informują, że często jedyną proponowaną przez placówki formą
konsultacji pozostaje tzw. teleporada, pomimo istnienia podstaw do osobistej wizyty w
przychodni, m.in. celem wykonania badania fizykalnego.
Czas epidemii stawia przed systemem ochrony zdrowia szczególne wyzwania.
12 marca br., kiedy epidemia znajdowała się w początkowej fazie rozwoju, Rzecznik Praw
Pacjenta opublikował stanowisko w zakresie możliwości proporcjonalnego ograniczenia praw
pacjenta na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta. Zgodnie ze wskazanymi przepisami, placówka medyczna może czasowo
ograniczyć korzystanie przez pacjentów z pełni ich praw w sytuacji wystąpienia zagrożenia
epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Decyzję w tym
zakresie podejmuje kierownik podmiotu, udzielającego świadczeń zdrowotnych lub
upoważniony przez niego lekarz, uwzględniając przy tym sytuację w danym podmiocie
leczniczym.
Na każdym etapie udzielania świadczeń należy jednak zapewniać pacjentowi prawo do
świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i udzielanych z należytą
starannością. Ostatnie decyzje i działania organów odpowiedzialnych za organizację systemu
ochrony zdrowia, podejmowane m.in. w oparciu o aktualne dane i modele epidemiologiczne,
mają na celu systematyczne przywracanie standardowej organizacji świadczeń dla pacjentów.
Rozwiązania telemedyczne, jakkolwiek bardzo potrzebne i przydatne, nie zawsze mogą
zastępować osobiste wizyty pacjentów w przychodniach, które w wielu przypadkach pozostają
niezbędne dla realizacji prawidłowego przebiegu procesu diagnostyki i leczenia. Dlatego
proszę, by oceniając potrzeby pacjentów i wybierając optymalną drogę udzielania świadczeń
zdrowotnych, nie stosować automatyzmu w wyborze rozwiązań telemedycznych, jako
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potencjalnie bezpieczniejszych. Konieczna jest każdorazowa ocena rzeczywistej potrzeby
osobistego kontaktu z lekarzem, uwzględniająca dobro pacjenta i staranność udzielania
świadczeń.
W związku z powyższym apeluję o refleksję i analizę, które z przyjętych przez Państwa
ograniczeń w organizacji świadczeń dla pacjentów, u których nie występuje podejrzenie
zachorowania na COVID-19, powinny ulec złagodzeniu, w celu dostosowania ich do aktualnej
sytuacji w zakresie zdrowia publicznego.
Głęboko wierzę w to, że jest możliwe zarówno zachowanie bezpieczeństwa personelu,
innych pacjentów, jak i prawidłowej realizacji prawa do świadczeń zdrowotnych. Potrzeba
zapewnienia starannej oceny zdrowia pacjentów i ich skutecznego leczenia powinna pozostać
najwyższym priorytetem systemu ochrony zdrowia.

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej, ustanowionym w celu
ochrony praw pacjentów. Przysługujące pacjentom prawa oraz tryb powoływania, odwoływania
i kompetencje Rzecznika określone zostały w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta. Od tego czasu nie funkcjonuje tzw. „Karta Praw Pacjenta”.
Katalog praw pacjenta określony w ww. ustawie obejmuje prawo pacjenta do: świadczeń
zdrowotnych; informacji; zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych; tajemnicy
informacji z związanych z pacjentem; wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
poszanowania intymności i godności pacjenta; dokumentacji medycznej; zgłoszenia sprzeciwu wobec
opinii

albo

orzeczenia

lekarza;

poszanowania

życia

prywatnego

duszpasterskiej; przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
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W dniu 27 października 2017 r. Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło, spośród osób
wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, z dniem 30 października 2017 r. powołała
na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta Pana Bartłomieja Łukasza Chmielowca. Pierwszym
Rzecznikiem Praw Pacjenta była pani Krystyna Barbara Kozłowska (od 2 października 2009 r.
do 27 października 2017 r.).
Do głównych zadań Rzecznika Praw Pacjenta należy ochrona praw zarówno indywidualnego
pacjenta jak i zbiorowych praw pacjentów oraz podejmowanie działań w przypadkach ich naruszenia,
występowanie do organów władzy publicznej w sprawach systemowych, rozwiązań poprawiających
ochronę i egzekwowanie praw pacjentów, a także monitorowanie sytuacji przestrzegania praw
pacjentów w systemie ochrony zdrowia.
Swoje zadania Rzecznik wykonuje przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta, którego
siedziba mieści się przy ul. Młynarskiej 46 w Warszawie. Pracownicy Biura na bieżąco przekazują
osobom zainteresowanym informacje o prawach pacjenta, właściwych działaniach, jakie należy podjąć
w określonej sytuacji oraz przysługujących środkach prawnych. Łatwo dostępną i niesformalizowaną
formę kontaktu umożliwia ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta 800-190-590,
która czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-18:00.
Pracownikami Biura są także Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, którzy swoją
funkcję pełnią w niektórych szpitalach psychiatrycznych na terenie naszego kraju. Zostali oni powołani
ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Do zadań Rzeczników
Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy ochrona praw osób korzystających ze świadczeń
zdrowotnych udzielanych w klinikach, szpitalach i oddziałach psychiatrycznych, sanatoriach dla osób
z zaburzeniami psychicznymi a także podmiotach leczniczych sprawujących całodobową opiekę
psychiatryczną lub odwykową. Ochrona ta realizowana jest zarówno poprzez pomoc pacjentom
w dochodzeniu ich praw oraz wyjaśnianiu skarg i wniosków, jak również współpracę z ich rodziną,
przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym.
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