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Podstawowym zadaniem Rzecznika Praw Pacjenta, zgodnie z art. 42 ust. I ustawy

z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjental (dalej: ustawa), jest
ochrona praw pacjent6w, okreSlonych w ustawie orazprzepisach odrgbnych. Rzecznik praw

Pacjenta nabiezqco gromadzi i analizuje informacje zwiqzanez systemem opieki zdrowotnej,
a nastgpnie podejmuje dzialania w ramach przyslugujqcych kompetencji w celu zapewnienia
pacjentom przestrzegania ich praw,

Zgodnie z art.6 ust. I ustawy pacjent ma prawo do Swiadczeh zdrowotnych
odpowiadajqcych wymaganiom aktualn'ej'"wiedzy medycznej. Natomiast odpowiednio
do art. 8 ustawy pacjent'il ;r";o ao' swia i;r;i' ,dio*o,rrch udzielan ych z narezylq
starannoSciq ptzez podmioty. , ud4ielaj4ce. .,swiadczefi zdrowotnych w warunkach
odpowiadaj4cych okreSlonym w odrgbnych przepisach wymaganiom fachorvym i sanitamym.
Przy udzielaniu Swiadczeh zdrowotnych osoby wykonuj4ce zaw6d medyczny kieruj4 sig

zasadami etyki zawodowej okreSlonymi przezwladciwe samorz4dy zawod6w medycznych.

Rzecznik Praw Pacjenta stoi na stanowisku, iz naleity dwy( do zwigkszenia

skutecznoSci i bezpieczefstwa leczenia w ramach obowi4zuj4cego systemu ochrony zdrowia
z uwzglEdnieniem dostgpnych furod,el finansowania i innych moZliwoSc i organizacvjnych,

celem dalszej poprawny jakosci udzielanych swiadczeri zdrowotnych.
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Majqc na wzglgdzie powyhsze, uprzejmie informuJQ, i2 do Biura Rzecznika Praw

Pacjenta wpiynglo pismo Koalicji Hepatologicznej, kt6re zawiera wniosek o interwencjg

w przedmiocie praw pacjent6w chorych na przewlekle zapalenie w4troby typu C. Obawy

Srodowiska wzbudzil opublikowany projekt zarz4dzenia Prezesa Narodowego Funduszu

Zdrowra - zastrzelenia. w tym przedmiocie przedstawiono w piSmie z dnia 2 maja 2017 r.,

kt6re przekazujg w zalqczeniu.

Niemniej jednak, stosownie do informacji opublikowanych na stronie Fundacji

Gwiazda Nadziei2, atakle do zamieszczonego tamke pisma Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca

2017 r., pacjenci nawi4zali bezpoSredni kontakt z resortem zdrowia oraz Narodowym

Funduszem Zdrowia w sprawie przedstawionej Rzecznikowi Praw Pacjenta. Odbylo sig

spotkanie, podczas kt6rego Pacjenci mieli mozliwo6i przedstawii swoje wqtpliwoSci i

argumenty organom wlaSciwym w sprawie, kt6re to organy miaty wskazai, i2 dostgp do

najnowszych terapii nie bgdzie ograniczony. Zadeklarowano r6wniez wolg zmiany tre6ci

zar zqdzenia Prezesa NFZ.

Tym samym, dzial.aj4c na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy, uprzejmie proszq

o przekazanie szczeg6l6w ustaleri maj4cych miejsce na przedmiotowym spotkaniu oraz

wskazanie, na jakim etapie znajduje sig realizacja deklaracji zloitonych przedstawicielom

Srodowi sk pacj enckich.

"7"*2a*ot
'/

, ?a. e* a /u * I

NTA
:zAsTIPCA PRAWPACJENTA

Grzegorz

Pani Barbara Pepke, Prezes Fundacji Gwiazda Nadziei, ul, Henryka D4browskiego 22,40-032

2 http://www .gwiazdanadzrei.pl/fundacja/499-spotkanie-koalicji-hepatologicznej-z-prezesem-nfz


