Stanowisko koła Wolni i Solidarni do przedstawionego przez Radę Ministrów dokumentu:
˝Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.˝ oraz
˝Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.˝ (druki nr
776 i 1801) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (tekst niewygłoszony)

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie dwóch
sprawozdań dotyczących przestrzegania praw pacjenta w roku 2015 i w roku 2016.
Na początku chciałam serdecznie podziękować panu rzecznikowi oraz wszystkim, którzy
działają na rzecz ochrony praw pacjenta, a także wyrazić moje uznanie za przygotowanie tak
obszernych i kompleksowych sprawozdań.
Te dwa sprawozdania odrobinę się od siebie różnią, albowiem pokazują powolne zmiany
na korzyść pacjentów za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy.
Przestrzeganie praw pacjenta na terytorium Polski w 2015 r. pozostawia wiele do życzenia,
czego bezpośrednim rezultatem było wpłynięcie 71 tys. różnego rodzaju zgłoszeń. To
olbrzymia liczba, która rok później uległa zmniejszeniu do ok. 68 tys. To oczywiście nadal
bardzo dużo.
Na co narzekają przede wszystkim pacjenci, i to zarówno w 2015 r., jak i 2016 r.? Uważają,
że nieprzestrzegane są ich prawa do świadczeń zdrowotnych i dokumentacji medycznej, ale
uważają także, że nieszanowana jest ich intymność i godność.
Takie uwagi od polskich obywateli czytam z wielką przykrością. To smutne, że pacjenci
narażeni są na tak negatywne doświadczenia. Oczywiście należy to zmienić i z tego, co
obserwuję, obecne kierownictwo Ministerstwa Zdrowia stara się to robić.
Wiem, że zmiana podejścia do pacjenta wymaga czasu. Wiem, że obecnie jesteśmy w
trakcie zmian całego systemu opieki zdrowotnej, która w nowym modelu zakłada m.in.
powstanie sieci szpitali, co polepszy dostęp do leczenia specjalistycznego. To jednak nie
wszystko. Zakres zmian powinien być głębszy, a przede wszystkim szybszy.

Z tego miejsca zwracam się z gorącym apelem do rzecznika praw pacjenta, ministra
zdrowia i do wszystkich osób, które mają wpływ na los polskich pacjentów, by położyli
jeszcze większy nacisk na kontrolę jakości świadczonych usług medycznych, bo właśnie
kontrole mobilizują do utrzymywania zadanych standardów.
Jestem przekonana, że wprowadzane stopniowo przez ministra zdrowia zmiany idą w
dobrym i właściwym kierunku. Mam nadzieję, że nowy system skróci kolejki do specjalistów,
co przełoży się wprost na wzrost zadowolenia z jakości usług medycznych.
Trzeba nadmienić, że wielu pacjentów w 2017 r. zauważyło pozytywne zmiany wynikające
np. z wprowadzenia bezpłatnych leków dla seniorów oraz pakietu onkologicznego. To
przykład dobrych zmian, które już zachodzą.
Mam nadzieję, że sprawozdanie za rok 2017 będzie bardziej optymistyczne, a już z
pewnością musimy zrobić wszystko, by 2018 r. był czasem przyjaznym dla pacjenta, w
którym jego prawa będą przez wszystkich respektowane.
Koło Wolni i Solidarni, zgodnie z rekomendacją Komisji Zdrowia, zagłosuje za przyjęciem
obu sprawozdań.

