Oświadczenie złożone
przez senatora Stanisława Iwana
na 9. posiedzeniu Senatu
w dniu 12 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze,
W związku z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r., a w szczególności w związku z
przepisami art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz ze stanowiskiem Konwentu Starostów i Wicestarostów Lubuskich, które
mi przekazano, składam oświadczenie dotyczące pozostawienia do wyłącznej decyzji podmiotu leczniczego
na terenie samorządów kwestii dokonania dodatkowych ubezpieczeń lub uzależnienia ich od liczby niekwestionowanych roszczeń pacjentów oraz o doprecyzowanie we wspomnianej ustawie określenia „zdarzenie
medyczne”.
Przytoczone przepisy art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej nakładają na szpital obowiązek zawierania obowiązkowych umów dotyczących ubezpieczenia od tak zwanych
zdarzeń medycznych. Dodatkowo swobodna interpretacja tego określenia, wynikająca z treści zawartych w
art. 67a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 r., umożliwia uzyskanie
przez pacjenta zadośćuczynienia za zaistniałe zdarzenie medyczne. W świetle przepisów tej ustawy szpital
nie ma możliwości wpłynięcia na stwierdzenie faktycznego zaistnienia takiego zdarzenia oraz na zasadność
odszkodowania, a przede wszystkim na jego wysokość. Konsekwencją przepisów zawartych w ustawie będzie załamanie finansowe szpitali, które i tak borykają się z wieloma innymi problematycznymi kwestiami
finansowymi.
Ponadto koszty takiego ubezpieczenia placówek leczniczych na terenach samorządowych będą w znacznym stopniu obciążać działalność tych podmiotów pozbawionych prawa do jakiekolwiek rekompensaty, co
będzie skutkować poważnym niedofinansowaniem placówek leczniczych, a w dalszej perspektywie grozi ich
zamknięciem.
Zagrożenie związane z pozbawieniem mieszkańców powiatów zabezpieczenia medycznego przynosi również obligatoryjne wykreślenie podmiotów leczniczych z rejestrów wojewodów, jeśli – zgodnie z przywołaną
ustawą o działalności leczniczej – nie prześlą w terminie siedmiu dni podpisanej umowy o ubezpieczeniu
szpitala od tak zwanych zdarzeń medycznych.
Uprzejmie proszę Pana Ministra o przeanalizowanie opisanych kwestii i podjęcie działań zmierzających
do poprawy prawnej sytuacji placówek leczniczych na terenach samorządowych po to, aby nie skutkowało to
utratą przez nie płynności finansowej w wyniku realizacji przepisów wynikających z przytoczonych ustaw,
które obowiązują te placówki.
Z poważaniem
Stanisław Iwan

