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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Pacjenta
Bartłomiej Chmielowiec

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE RZECZNIKA PRAW PACJENTA
W początkowym okresie sprawowania funkcji Rzecznika Praw Pacjenta chciałbym
znacząco wzmocnić pozycję Rzecznika i jego rolę w systemie ochrony zdrowia. Będę chciał
osiągnąć to poprzez zmianę koncepcji współpracy z organami władzy publicznej
funkcjonującymi w szeroko rozumianej ochronie zdrowia, w szczególności z Ministrem
Zdrowia, jako organem odpowiedzialnym za politykę zdrowotną w kraju.
Osiągnięcie powyższego nie byłoby również możliwe bez zwiększenia efektywności
współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze praw pacjenta, których
głos w mojej ocenie powinien być bardziej słyszalny.
Widzę także potrzebę obecności Rzecznika w zespołach roboczych powoływanych
przez poszczególne resorty, których prace będą dotyczyć praw pacjenta. Nieodzownym
elementem do osiągnięcia tego celu będzie także ściślejsza niż dotychczas – a przez to
bardziej owocna – współpraca z samorządami zawodów medycznych.
Jak się również wydaje, należy podjąć dyskusję nad dotychczasowym modelem
pozasądowego dochodzenia roszczeń, aby maksymalnie dostosować go do oczekiwań
Pacjentów i ich rodzin.
W pierwszym okresie działalności skoncentruję się na wdrażanych obecnie reformach
służby zdrowia i będę zawsze popierał rozwiązania korzystne dla Pacjentów. Chciałbym także
zająć się istniejącymi od lat problemami dostępu do świadczeń zdrowotnych, w tym czasem
oczekiwania na ich udzielenie oraz niedoborów kadry medycznej i czasem pracy lekarzy,
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które to w świetle ostatnich wydarzeń w kraju stały się bardziej widoczne. Chcę angażować
się w tworzenie prawa w Polsce, zarówno opiniując projekty aktów prawnych dotyczących
praw pacjenta, jak i proponując własne zmiany w obowiązującym już prawodawstwie.
Niesatysfakcjonujący jest także poziom wiedzy obywateli na temat Rzecznika oraz
praw pacjenta. Poprzez liczne inicjatywy edukacyjne oraz informacyjne będę dążył do zmiany
tego stanu rzeczy. Podnoszenie poziomu świadomości na temat praw pacjenta jest niezwykle
istotne, ponieważ Pacjenci, którzy znają swoje prawa mają szansę egzekwować ich
realizację, dostrzec istniejące nieprawidłowości oraz w porę zareagować.
Reasumując, Rzecznik powinien być instytucją bardziej widoczną w debacie
publicznej dotyczącej kluczowych zmian w systemie ochronie zdrowia. Chciałbym, aby
Rzecznik miał większy wpływ na kształt tego sytemu i aby liczono się z jego głosem.

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej, ustanowionym
w celu ochrony praw pacjentów. Przysługujące pacjentom prawa oraz tryb powoływania, odwoływania
i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta określone zostały w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa weszła w życie 5 czerwca 2009 r. ustanawiając
Rzecznika Praw Pacjenta i katalog praw pacjenta, który obecnie obejmuje: prawo pacjenta do
świadczeń zdrowotnych, prawo pacjenta do informacji, prawo do zgłaszania działań niepożądanych
produktów leczniczych, prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych, prawo pacjenta do
wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, prawo do poszanowania intymności i
godności pacjenta, prawo pacjenta do dokumentacji medycznej, prawo pacjenta do zgłoszenia
sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i
rodzinnego, prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej, prawo pacjenta do przechowywania rzeczy
wartościowych w depozycie.
Pierwszym Rzecznikiem Praw Pacjenta była pani Krystyna Barbara Kozłowska, którą
2 października 2009 r. powołał na to stawisko Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Z dniem 12 grudnia 2016 r. Prezes Rady Ministrów
odwołał Panią Krystynę Barbarę Kozłowską z funkcji Rzecznika Praw Pacjenta. W dniu 27
października 2017 r. Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło powołała z dniem 30 października
2017 r. na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta Pana Bartłomieja Łukasza Chmielowca.
Do głównych zadań Rzecznika należy ochrona praw zarówno indywidulanego 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. Misją Biura jest skuteczna ochrona praw
pacjenta, przy zapewnieniu wysokiej jakości usług dla obywateli. Realizując tę misję, od początku
działalności (2009 r.) działa ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta 800-190-590,
która umożliwia zainteresowanym osobom szybką, łatwo dostępną i niesformalizowaną formę
kontaktu z pracownikami Biura. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-21:00.
W tym czasie dyżurujący pracownicy na bieżąco przekazują kontaktującym się z nimi osobom
informacje o prawach pacjenta, właściwych działaniach, jakie należy podjąć w określonej sytuacji
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i przysługujących środkach prawnych, a także zasadach działania polskiego systemu ochrony
zdrowia.
W momencie wejścia w życie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
pracownikami Biura Rzecznika Praw Pacjenta stali się także Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala
Psychiatrycznego, 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 szpitalach i oddziałach psychiatrycznych, klinikach psychiatrycznych, sanatoriach dla
osób z zaburzeniami psychicznymi lub innych przedsiębiorstw podmiotów leczniczych sprawujących
całodobową opiekę psychiatryczną lub odwykową. Ochrona ta realizowana zarówno poprzez pomoc
bezpośrednio pacjentom w dochodzeniu ich praw oraz wyjaśnianiu skarg i wniosków, jak również
współpracę z ich rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym, a także
inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej.
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