APEL NA RZECZ SZEROKIEJ, ZINSTYTUCJONALIZOWANEJ DEBATY PUBLICZNEJ NA TEMAT
POPRAWY SYSTEMU OPIEKI NAD PACJENTAMI ORAZ WPROWADZENIA NOWELIZACJI
KODEKSU KARNEGO

Szanowni Kandydaci na posłów i senatorów,
dnia 25 września 2019r. w Warszawie odbyła się konferencja „RYZYKO PRAWNE NIEJEDNO MA
IMIĘ” organizowane przez Polską Federację Szpitali. Podczas sesji „Odpowiedzialność zawodowa
pracowników ochrony zdrowia” w ramach panelu dyskusyjnego został omówiony problem
konstrukcji polskiego systemu ochrony zdrowia w kontekście zapewnienia pacjentowi wysokiej
jakości opieki medycznej, jak również istnienia jasnych ram odpowiedzialności profesjonalistów
medycznych za sprawowaną opiekę medyczną.
W panelu uczestniczyli:

- Prof. Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali
- Zofia Małas, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
- Piotr Pawliszak, Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
- Jan Pachocki, radca prawny, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

W wyniku dyskusji jako Sygnatariusze niniejszego dokumentu uważamy, że konieczne jest
rozpoczęcie szerokiej, zinstytucjonalizowanej debaty, mając na względzie konieczność osiągnięcia
powyższych celów. W szczególności należy podjąć następujące działania, aby zwiększyć
bezpieczeństwo pacjenta w polskiej służbie zdrowia oraz poprawić transparentność systemu:
§

utrzymanie dotychczasowego brzmienia art. 155 Kodeksu Karnego dotyczącego
nieumyślnego spowodowania śmierci (na poziomie pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
5 lat), jako że w ocenie sygnatariuszy surowsze kary powinny dotyczyć przestępstw
umyślnych, a dotychczasowy wymiar niniejszej kary spełniał swoją funkcję. W szczególności
w przypadku zawodów medycznych , które ze względu na charakter działania, ustawicznie
narażone są na ryzyko prawne, podwyższanie wymiaru kary za przestępstwo nieumyślne
należy uznać za nieuzasadnione - tym bardziej, że nie ma żadnych przesłanek, aby takie
obostrzenie wpłynęło na poprawę jakości opieki nad pacjentem;

§

reforma działalności Wojewódzkich Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
komisji o orzekaniu i błędach medycznych, tak aby skutecznie realizowały możliwość
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dochodzenia przez pacjenta swoich praw w związku z ze zdarzeniami medycznymi, które
wywołały u niego szkodę. W szczególności wskazujemy na oparcie działalności komisji o
funkcjonującą w wielu państwach zachodnich zasadę no blame oraz na zasadność stworzenia
funduszu gwarancyjnego, mającego na celu zapewnienie pacjentowi możliwości uzyskania
odszkodowania za zdarzenia medyczne, skutkujące wyrządzeniem u niego szkody.
§

stworzenie systemu do monitorowania jakości, który zapewni transparentne monitorowanie
zdarzeń niepożądanych w ochronie zdrowia oraz będzie premiował wysoką jakość
sprawowanej opieki medycznej przez podmioty lecznicze.

Debata taka miałaby na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa opieki nad pacjentem w
służbie zdrowia. Ze względu na Państwa aktywność apelujemy o wsparcie niniejszej
inicjatywy.

Jednocześnie jako sygnatariusze apelu deklarujemy wolę aktywnej współpracy przy
tworzeniu w Polsce nowoczesnego, kompleksowego systemu opieki nad pacjentem, opartej
na wysokich standardach jakościowych.
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