
Radom, dnia 4 maja 2017 roku 

Informacje o zmianach w prawie 

I. Ważne zmiany w ustawie o prawach pacjenta 
 W dniu 26 kwietnia br. zostały ogłoszone zmiany do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta. Zakres zmian jest bardzo szeroki. 

1. Wypis, odpis oraz kopia; Wydawanie oryginałów 
 W pierwszej kolejności wskazać należy, że ustawodawca w końcu zdefiniował i rozróżnił 
pojęcia „wypisu” (jest to skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości 
dokumentacji medycznej), „odpisu” (przez co należy rozumieć dokument wytworzony przez 
przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do 
treści z oryginałem) oraz „kopii” (czyli dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału 
dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu)). 
 Drugą ważną kwestią, do której odniósł się ustawodawca, jest problematyka wydawania 
oryginałów dokumentacji medycznej. W świetle nowych przepisów dokumentacja ma być 
wydawana w oryginale (za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu) - 
na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych. Jednocześnie zmiany 
przewidują, że również pacjent może żądać udostępnienia mu oryginałów tej dokumentacji, jeżeli 
zwłoka w jej wydaniu mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta. Wątpliwości 
i obawy co do przyszłego stosowania wzbudza natomiast niedookreśloność zwrotu „zagrożenie 
życia lub zdrowia” - prawdopodobnie w zakresie rozumienia tego zwrotu pojawi się wkrótce wiele 
sporów. 
Dodatkowo w ustawie uregulowano obowiązek podmiotów sporządzania cyfrowych kopii 
dokumentacji (najczęściej skanów) – przekształcenia dokumentacji papierowej w formę nadającą 
się do zapisu na elektronicznych nośnikach można domagać się jedynie od podmiotów, które wprost 
taką możliwość będą przewidywać w swoich regulaminach organizacyjnych. 

2. Udostępnienie dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta 
 Dotychczasowa konstrukcja przepisu, która przewidywała „prawo wglądu” do dokumentacji 
dla osoby upoważnionej przez pacjenta za jego życia, powodowała spory sprowadzające się do 
legalności rozszerzania „prawa wglądu” na prawo do ew. żądania udostępnienia tej dokumentacji. 
Zgodnie z nowym zapisem po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna może być udostępniana 
osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub też osobie, która w chwili zgonu pacjenta była 
jego przedstawicielem ustawowym. Rozszerzono i doprecyzowano również krąg innych 
podmiotów, które mogą żądać udostępnienia dokumentacji (np. poprzez wyraźne wskazanie, że do 
podmiotów uprawnionych należy też Rzecznik Praw Pacjenta).  
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3. Udostępnienie dokumentacji medycznej po śmierci lekarza i zlikwidowaniu podmiotu 
 Kolejna ważna zmiana to dodanie do ustawy regulacji wskazujących sposób postępowania 
z dokumentacją medyczną po śmierci lekarza prowadzącego praktykę zawodową lub po 
zlikwidowaniu podmiotu leczniczego. Zasadą ma być przekazywanie tej dokumentacji do placówki, 
która przejmuje zadania likwidowanego gabinetu lub podmiotu leczniczego. Jeżeli takiego 
podmiotu nie ma, to za przechowywanie i udostępnianie dokumentacji odpowiada: 
1) podmiot tworzący albo sprawujący nadzór, lub  
2) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, z którym podmiot likwidowany zawarł umowę 
o przechowywanie dokumentacji medycznej; 
3) właściwa okręgowa izba lekarska albo okręgowa izba pielęgniarek i położnych – w przypadku 
śmierci odpowiednio lekarza albo pielęgniarki lub położnej. 
Przepisy przyznały również organom prowadzącym rejestr podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą możliwość stosowania kar pieniężnych za uchylanie się od obowiązku wskazania 
podmiotu przejmującego dokumentację, a w następnej kolejności do decydowania o dalszym losie 
dokumentacji medycznej (na koszt likwidowanego podmiotu).  
Ustawa przewidziała również możliwość zawierania umów o powierzenie przetwarzania danych 
osobowych (tj. umów, o których mowa art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych) – pod 
warunkiem zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji oraz prawa do kontroli 
zgodności przetwarzania danych osobowych przez podmiot przyjmujący te dane. 

4. Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami i Rzecznikiem Praw Pacjenta 
 Ustawa wprowadza również szereg zmian w zakresie postępowania przed wojewódzkimi 
komisjami ds. zdarzeń medycznych – uregulowano chociażby takie kwestie jak przekazywanie 
wniosków wg. właściwości, ocenę wymagań formalnych przez przewodniczącego komisji, sposób 
postępowania w przypadku, gdy nie jest możliwe wyznaczenie składu orzekającego do rozpatrzenia 
danej sprawy, umożliwienie komisji pominięcia dowodu z wyjaśnień albo zeznań w przypadku 
nieusprawiedliwionej nieobecności uczestników lub świadków, gdy ustalenie istotnych okoliczności 
w sprawie będzie możliwe na podstawie innych środków dowodowych, etc. 
Z ważniejszych zmian dotyczących Rzecznika Praw Pacjenta wskazać należy przyznanie mu prawa 
żądania wyjaśnień oraz, o czym już wspominano, zapewnienia dostępu do dokumentów przez 
podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych. Doprecyzowano również przepisy dotyczące 
wystąpienia Rzecznika Praw Pacjenta w przypadku stwierdzenia naruszenia praw pacjenta. 
Dodatkowo, ustawodawca przewidział możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego, na 
rozstrzygnięcia Rzecznika Praw Pacjenta w sprawach indywidualnych – niestety takie uprawnienia 
przewidziano tylko na korzyść pacjenta. 
Zmiany wchodzą w życie 11 maja 2017 roku 

II. Ustawa o sieci szpitali wchodzi w życie 
 W dniu 4 maja 2017 roku wejdzie w życie ustawa o tzw. sieci szpitali, a w istocie 
nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
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Sieć szpitali ma rozpocząć działanie z dniem 1 października 2017 roku i znacząco zmieni zasady 
finansowania świadczeń w ramach leczenia szpitalnego, a częściowo również w ramach 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 
 W założeniach ustawodawcy nowelizacja ustawy z 27.04.2008 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.) - dalej 
u.ś.o.z. - ma ustabilizować strukturę szpitali i ich finansowanie. Wprowadza ona bowiem system 
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (SPSZ), w ramach którego 
zakłady lecznicze z danego województwa będą kwalifikowane do jednego z sześciu poziomów 
zabezpieczenia (szpitale I, II i III stopnia oraz szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne, szpitale 
pediatryczne i szpitale ogólnopolskie), tworząc tzw. sieć szpitali. Dla każdego z poziomów 
zabezpieczenia określono odrębne profile kwalifikujące pozwalające na przyporządkowanie 
świadczeniodawcy. Spełnienie warunków dla danego profilu wymaga w szczególności 
nieprzerwanego posiadania w ciągu dwóch ostatnich lat kalendarzowych umowy z NFZ na te 
świadczenia. Wprowadzony system kwalifikacji jest niezwykle rozbudowany i zakłada liczne 
wyjątki od wymaganych ilości profili określona w ramach rozporządzenia (np. możliwe będzie 
przyporządkowanie świadczeniodawcy do szpitala III stopnia przy spełnieniu wyłącznie jednego 
profilu, zamiast wymaganych ośmiu). Jednym z dodatkowych wymogów, który znacząco zawęża 
możliwość uwzględnienia szpitala w SPSZ jest posiadanie szpitalnego oddziału ratunkowego lub 
izby przyjęć (dotyczy to szpitali I, II i III stopnia i szpitali pediatrycznych). Wymóg ten w istocie 
eliminuje z nowego systemu podmioty komercyjne, które posiadały dotychczas umowy na niektóre 
świadczenia szpitalne.  
Zgodnie z art. 95n u.ś.o.z. dyrektorzy właściwych oddziałów wojewódzkich NFZ będą publikować 
w Biuletynie Informacji Publicznej wykazy świadczeniodawców zakwalifikowanych do 
poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia ze wskazaniem wszystkich profili systemu 
zabezpieczenia oraz zakresów lub rodzajów dodatkowych, w ramach których będą oni udzielać 
świadczeń opieki zdrowotnej w systemie zabezpieczenia. Wykazy te będą publikowane co 4 lata 
w terminie do dnia 27 marca i obowiązać będą od dnia 1 lipca. Wyjątek stanowi pierwszy wykaz, 
który ma zostać opublikowany do dnia 27 czerwca 2017 roku i będzie obowiązał od dnia 
1 października 2017 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku. Co istotne wykaz ten będzie co do zasady 
niezmienny przez cały okres kwalifikacji, tj. nie będzie mógł do niego przystąpić żaden nowy 
świadczeniodawca, a dotychczasowi nie będą mogli rozszerzać określonych w nim profili 
i świadczeń. Świadczeniodawcom niezadowolonym z treści wykazu przysługiwać będą środki 
odwoławcze w postaci protestu składanego do dyrektora oddziału NFZ w terminie 7 dni od jego 
opublikowania. 
 W ramach nowego systemu udzielane będą świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego, 
świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ale tylko realizowane 
w poradniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej realizowanych w ośrodku lub oddziale 
dziennym lub stacjonarnym, programów lekowych, leków stosowanych w chemioterapii oraz 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji na finansowanie 
świadczeń w ramach SPSZ przeznaczone zostanie ok 91% budżetu na leczenie szpitalne oraz ok. 
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37% budżetu na AOS. Przy czym należy podkreślić, że ustawa znacząco rozszerza możliwość 
tworzenia poradni przyszpitalnych poprzez zmianę jej definicji. Nie będzie ona już musiała być 
zlokalizowana w budynku albo zespole budynków oznaczonych tym samym adresem lub obok 
szpitala. Wystarczające będzie położenie w tej samej dzielnicy miasta lub gminie. Nadto projekt 
zarządzenia Prezesa NFZ dotyczący leczenia szpitalnego rozszerza również zakres świadczeń AOS, 
które będą mogły być realizowane w poradniach przyszpitalnych. Dotychczas udzielano w nich 
jedynie świadczeń pohospitalizacyjnych. Obecnie mają one przejąć również m.in. porady 
specjalistyczne pierwszorazowe. Pozostałe środki - nieobjęte w ramach SPSZ - będą 
rozdysponowywane pomiędzy innymi świadczeniodawcami w drodze konkursu ofert lub rokowań. 
Świadczeniodawcy zakwalifikowani do SPSZ będą mieli natomiast zapewnione finansowanie 
wszystkich profili i świadczeń określonych w wykazie, poprzez zawieranie na okres kwalifikacji 
kompleksowych umów z dyrektorami oddziałów NFZ. Co istotne świadczeniodawcy nie będą 
mogli wybierać profili i świadczeń, które będą chcieli realizować. Umowa będzie zawierana 
bowiem na wszystkie świadczenia zakwalifikowane, przy jednoczesnym zakazie zawierania 
dodatkowych umów na te same świadczenia.  
 Podstawowym sposobem rozliczania świadczeń w ramach SPSZ ma być tzw. ryczałt 
systemu. Będzie on określany corocznie, przy czym w pierwszym roku podstawą obliczenia będą 
świadczenia sprawozdane i rozliczone przez świadczeniodawców w roku 2015, z uwzględnieniem 
wycen za okres 2015-2017. Ryczałt ten będzie ulegał zmianom w kolejnych okresach 
rozliczeniowych poprzez uwzględnienie ilości świadczeń sprawozdanych za poprzedni rok. 
Pomimo ryczałtowego rozliczania większości świadczeń, zachowane zostały wszystkie wymogi 
dotyczące sprawozdawczości obciążające dotychczas świadczeniodawców. Nowelizacja przewiduje 
obok ryczałtu systemu również możliwość wprowadzenia świadczeń rozliczanych odrębnie, na 
dotychczasowych zasadach. Lista tych świadczeń ma zostać określona w rozporządzeniu.  
Zgodnie z projektem skierowanym do konsultacji społecznych lista ta będzie niezwykle 
rozbudowana i obejmować będzie m.in. endoprotezoplastyki, zabiegi usunięcia zaćmy, programy 
lekowe, chemioterapię, szpitalne oddziały ratunkowe, NOCH, świadczenia udzielane w ramach 
karty DiLO. 
 Należy zwrócić uwagę, że świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą co do 
zasady udzielane jedynie przez świadczeniodawców zakwalifikowanych do SPSZ. Wyjątkowo, w 
razie braku właściwego zabezpieczenia tychże świadczeń, dopuszczalne będzie zawarcie umów na 
nie z innymi świadczeniodawcami w drodze konkursu ofert lub rokowań.  
 Ustawa wejdzie w życie z dniem 4 maja 2017 roku, ale w pełni sieć szpitali rozpocznie 
swoje działanie z dniem 1 października 2017 roku.  
Bardzo istotne z punktu widzenia dotychczasowych świadczeniodawców są przepisy przejściowe 
zawarte w nowelizacji. Dotychczasowe umowy na świadczenia objęte SPSZ zostaną przedłużone 
maksymalnie do dnia 30 września 2017 roku. Po tej dacie, od dnia 1 października 2017 r.oku 
świadczenia zostaną włączone do SPSZ, z zastrzeżeniem jednak, że świadczeniodawcy nie będą już 
musieli spełniać wymogów określonych w swoich dotychczasowych ofertach. Przestaną one 
bowiem obowiązywać, a w ich miejsce konieczne będzie spełnienie jedynie minimalnych 
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wymogów sprzętowych i personelowych określonych w poszczególnych rozporządzeniach 
koszykowych. Jednocześnie ustawodawca wskazał, że dotychczasowe umowy na świadczenia 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w zakresie który nie został włączony do sieci szpitali, będą 
obowiązywać maksymalnie do dnia 30 czerwca 2018 roku - podobnie jak umowy dotyczące opieki 
psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz ratownictwa medycznego. 

III.  Stwierdzanie zgonu - modyfikacja zasad postępowania 
 W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano przyjętą przez Parlament 
ustawę o zmianie przepisów dotyczących wykonywania zawodu lekarza i przepisów obejmujących 
pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów. 
W pierwszej kolejności wskazać należy na postulaty lekarzy dotyczące konieczności przeniesienia 
przepisów obejmujących stwierdzanie zgonu z powodu trwałego nieodwracalnego ustania 
czynności mózgu (śmierci mózgu) lub nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego 
pobranie narządów z ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek 
i narządów do ustawy o zawodach lekarza i dentysty.  
W ocenie specjalistów umiejscowienie przepisów dotyczących śmierci mózgowej w ustawie 
transplantacyjnej „stwarza w społeczeństwie bardzo niekorzystne wrażenie, że orzekanie śmierci 
wskutek trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu jak również wskutek nieodwracalnego 
zatrzymania krążenia jest wykonywane przez lekarzy w celu jak najszybszego pobrania komórek, 
tkanek i narządów i w ten sposób powoduje to nie tylko opór wśród społeczeństwa dla tej metody 
postępowania, ale także wśród lekarzy, tym samym tworząc barierę dla rozwoju transplantologii 
w Polsce”.  
 Wobec powyższych uwag zdecydowano się na zmianę art. 43 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 1996 
roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.) poprzez ustalenie, że 
lekarz może stwierdzić zgon na podstawie osobiście wykonanych badań i ustaleń.  
Lekarz, z wyłączeniem lekarza dentysty, może wystawić kartę zgonu na podstawie dokumentacji 
badania pośmiertnego przeprowadzonego przez innego lekarza lub inną uprawnioną osobę, a także 
na podstawie dokumentacji stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu 
(śmierci mózgu) lub nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie narządów. 
Do ustawy dodano również zapisy obejmujące procedurę stwierdzania śmierci mózgu 
i nieodwracalnego zatrzymania krążenia - ma to następować po przeprowadzeniu określonego 
postępowania przez lekarzy specjalistów. Sposób postępowania prowadzącego do stwierdzenia 
zgonu oraz przyjęte zasady i kryteria oceny mają być ustalone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną 
przez specjalistów w odpowiednich dziedzinach medycyny powoływanych i odwoływanych przez 
Ministra Zdrowia. Efekt ich prac zostanie opublikowany w drodze obwieszczenia. Weryfikacja tych 
zasad będzie dokonywana co 5 lat. 
Postępowanie może przeprowadzić dwóch lekarzy specjalistów - przepisy szczegółowo wskazują, 
jakie specjalności są wymagane w przypadku stwierdzania śmierci mózgu oraz w przypadku 
nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie narządów. Taka decyzja, podjęta 
przez lekarzy jednomyślnie, jest oczywiście równoznaczna ze stwierdzeniem zgonu. 
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 Do czasu ogłoszenia sposobu i kryteriów stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania 
czynności mózgu oraz nieodwracalnego zatrzymania stosuje się kryteria w brzmieniu 
dotychczasowym.
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