
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu

21 października 2008 r. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, wprowadza do

jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 25 w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona

lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona)

przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;";

2) w art. 26:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba

upoważniona przez pacjenta za życia.",

b) skreśla się ust. 3,

c) w ust. 4 w pkt 3 po wyrazie "prokuratorom" dodaje się wyrazy ", lekarzom

sądowym";

3) w art. 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przez praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów rozumie się:

1) bezprawne zorganizowane działania lub zaniechania podmiotów udzielających

świadczeń zdrowotnych,
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2) stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu zorganizowanie wbrew przepisom

o rozwiązywaniu sporów zbiorowych akcji protestacyjnej lub strajku przez

organizatora strajku

- mające na celu pozbawienie pacjentów praw lub ograniczenie tych praw,

w szczególności podejmowane celem osiągnięcia korzyści majątkowej. Nie jest

zbiorowym prawem pacjentów suma praw indywidualnych.";

4) w art. 64:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Rzecznik może nałożyć na podmiot

udzielający świadczeń zdrowotnych albo organizatora strajku obowiązek

składania w wyznaczonym terminie informacji o stopniu realizacji działań

niezbędnych do zaniechania praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów

lub usunięcia skutków naruszenia zbiorowych praw pacjentów.

 3. Nie wydaje się decyzji, o której mowa w ust. 1, jeżeli podmiot udzielający

świadczeń zdrowotnych albo organizator strajku zaprzestał stosowania praktyki,

o której mowa w art. 59 ust. 1.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Ciężar udowodnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, spoczywa na

podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych albo organizatorze strajku.";

5) art. 68 otrzymuje brzmienie:

"Art. 68. Rzecznik nakłada na podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych albo

organizatora strajku, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 500

000 złotych w przypadku niepodjęcia działań określonych w decyzji, o

której mowa w art. 64 ust. 1, w terminie w niej wskazanym.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Przyjęte przez Senat poprawki do ustawy z dnia 21 października 2008 r. o prawach

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta mają charakter uzupełniający uregulowania ustawy.

Poprawki nr 1 i nr 2 uściślają ustawę w zakresie dokumentacji medycznej. Poprawka

nr 1 dotyczy minimalnego zakresu danych, które są zawarte w dokumentacji i pozwalają

ustalić tożsamość pacjenta, jeżeli jest on małoletni, ubezwłasnowolniony lub niezdolny do

świadomego wyrażenia zgody. Poprawka nr 2 dookreśla prawo wglądu w dokumentację

medyczną po śmierci pacjenta, ponadto umożliwia się w poprawce udostępnianie

dokumentacji medycznej lekarzom sądowym.

Senat rozszerzył także rozumienie pojęcia praktyki naruszającej zbiorowe prawa

pacjenta oraz uregulowania dotyczące postępowania Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie

uznania praktyki za naruszającą prawa zbiorowe pacjenta, obejmując nim zorganizowanie,

wbrew przepisom o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, akcji protestacyjnej lub strajku i

wprowadzając możliwość nałożenia na organizatora określonego obowiązku oraz kary

pieniężnej (poprawki nr 3, 4 i 5).


