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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani
posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy panią poseł Alicję Dąbrowską.
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Żmuda-Trzebiatowska.

projekt

Ustawa
z dnia ………………2015 r.
o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Art. 1. W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz. U. z 2012 r. poz. 159 i 742 oraz z 2013 r. poz. 1245) w art. 30 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:
„1. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej,
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,
określi, w drodze rozporządzenia:
1) rodzaje i zakres dokumentacji medycznej oraz sposób jej przetwarzania,
2) wzory:
a) karty przebiegu ciąży,
b) karty obserwacji porodu,
c) książeczki zdrowia dziecka,
d) karty zlecenia wykazu zespołu ratownictwa medycznego,
e) karty medycznych czynności ratunkowych,
f) karty medycznej lotniczego zespołu ratownictwa medycznego
- uwzględniając rodzaje podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, konieczność
zapewnienia realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej, rzetelnego
i funkcjonalnego jej prowadzenia oraz ochrony danych i informacji dotyczących stanu
zdrowia pacjenta, a także konieczność wyczerpującej informacji na temat działań
profilaktycznych i leczniczych”.
Art. 2. Wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dokumenty pełniące funkcję
karty przebiegu ciąży i książeczki zdrowia dziecka, o których mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, mogą być stosowane po tym dniu.
Art. 3. Akt wykonawczy wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy, o której mowa w art.
1, zachowuje moc do dnia wejścia w życie aktu wykonawczego na podstawie art. 30 ust. 1
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż
przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASANIENIE

WPROWADZENIE
Projekt nowelizacji ustawy o z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 i 742 oraz z 2013 r. poz. 1245) stanowi realizację
postulatu zgłaszanego przez Rzecznika Praw Dziecka dotyczącego dokumentowania świadczeń
zdrowotnych wykonywanych przez personel medyczny u dziecka.

CEL REGULACJI
Projektowana ustawa ma na celu zmianę upoważnienia ustawowego pozwalającego
ministrowi właściwemu do spraw zdrowia na określanie rodzaju i zakresu dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w sposób pozwalający na określenie wzorów
następujących dokumentów:
a) karty przebiegu ciąży
b) karty obserwacji porodu,
c) książeczki zdrowia dziecka
d) karty zlecenia wykazu zespołu ratownictwa medycznego,
e) karty medycznych czynności ratunkowych,
f) karty medycznej lotniczego zespołu ratownictwa medycznego,
stanowiących dokumentacje medyczną.
Nowelizacja ustawy będzie miała pozytywny wpływ na zdrowie, bowiem ustanowienie
wzorów dokumentacji medycznej poprawi istotnie jakość i sprawność opieki zdrowotnej
sprawowanej nad pacjentami poprzez to, że umożliwi pełne udokumentowanie przebiegu
działań profilaktycznych i leczniczych, szybkie odnajdywanie informacji istotnych dla
dalszego toku leczenia oraz zachowanie wiarygodności tych informacji.
Jednolity wzór dokumentów jest szczególnie ważny w sytuacjach, w których konieczne
jest natychmiastowe potwierdzenie pewnych informacji mających kluczowe znaczenie
dla bezpieczeństwa pacjenta i określenia sposobu postępowania w szczególności w stanach
nagłych, w tym - zagrożenia życia.
W odniesieniu do wzorów karty przebiegu ciąży i książeczki zdrowia dziecka,
wprowadzenie ich będzie pozwalało na usystematyzowanie i kompleksowe monitorowanie

opieki zdrowotnej o charakterze profilaktycznym przez rodziców dziecka oraz osoby
sprawujące opiekę zdrowotną nad kobietą w okresie ciąży i dzieckiem.
Projekt będzie oddziaływał na:
1. Osoby, którym są udzielane świadczenia zdrowotne.
2. Osoby i podmioty realizujące opiekę zdrowotną.
Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu Państwa
Projektowana zmiana będzie miała wpływ na budżet podmiotów leczniczych
(publicznych i niepublicznych). W Polsce rodzi się rocznie około 400.00 dzieci. Konieczne
zatem będzie wydanie w ciągu 1 roku nie mniej niż 400.000 kart przebiegu ciąży i 400.000
książeczek zdrowia dziecka. Szacując, że koszt druku 1 egzemplarza tej dokumentacji
kształtuje się na poziomie 1,20 zł brutto, całkowity roczny koszt wydania kart przebiegu ciąży
i książeczek zdrowia dziecka będzie wynosił nie mniej, niż 960.000 zł rocznie dla ogółu
podmiotów leczniczych.
Zgodność z prawem Unii Europejskiej
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

