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W nawiązaniu do poprzedniej korespondencji (ozn. RzPP-ZPR-071-16-2/KS/ll)
w przedmiocie realizacji wyroku w sprawie Tysiąc przeciwko Polsce (skarga nr 5410/03),
z którego wynikało zobowiązanie do ustanowienia regulacji prawnych określających
procedurę odwoławczą od orzeczenia lekarskiego, uprzejmie dziękuję za przekazane
dotychczas informacje o działaniach Rzecznika Praw Pacjenta w tym obszarze.
Zwracam się do Pani Rzecznik w związku z orzeczeniem Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie R.R. przeciwko Polsce,
w którym ETPCz orzekł, że Polska naruszyła art.8 (prawo do prywatności) oraz art. 3
(zakaz tortur oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania) Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka. Sprawa dotyczyła praw reprodukcyjnych kobiet, a w szczególności
prawa do informacji o stanie zdrowia, rzetelnej diagnostyki i dostępu do badań
prenatalnych oraz prawa decydowania o życiu prywatnym, w tym prawa do przerywania
ciąży.
Mając na względzie procedurę wdrażania zaleceń ETPCz formułowanych
w wyżej wymienionym orzeczeniu w sprawie R.R. przeciwko Polsce pragnę uprzejmie
zwrócić Pani Rzecznik uwagę na problem braku możliwości odwołania się od odmowy
wydania skierowania na badania lekarskie. W wyniku procedury wykonania orzeczenia
w sprawie Tysiąc przeciwko Polsce wprowadzono możliwość odwołania się od decyzji
lekarza.

Jednakże

w

art. 31

ust. 1 ustawy

z

dnia

6

listopada

2008

r.

2

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417, ze
zm., dalej: ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) pacjent lub jego
przedstawiciel ustawowy mogą wnieść

sprzeciw

wobec

opinii

albo

orzeczenia

określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 Nr 277, poz. 1634, ze zm.), jeżeli opinia albo
orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.
W powołanych przepisach nie ma zaś mowy o skierowaniu na badania. Jako, że
skierowanie na badanie nie jest wydawane w formie opinii lub orzeczenia, w przypadku
odmowy skierowania na badania pacjent nie ma możliwości zastosowania procedury
odwoławczej na gruncie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. To zaś
może

ograniczać

prawo

pacjenta

do

świadczeń

zdrowotnych

odpowiadających

wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, do informacji o swoim stanie zdrowia zgodnie
z art. 9 ust. 1 oraz prawo do ochrony zdrowia gwarantowane w art. 68 ust. 1
Konstytucji RP.
Wobec powyższego, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 z późn. zm.),
zwracam się do Pani Rzecznik z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji na temat działań
podjętych w celu wykonania wyroku w sprawie R.R. przeciwko Polsce oraz - danych
ilościowych i jakościowych - o rozpatrzonych sprzeciwach wobec opinii albo orzeczeń
lekarskich, które wpłynęły po przekazaniu poprzedniej informacji, tj. od dnia 15 kwietnia
2011r. Będę także wdzięczna za powiadomienie o dalszych działaniach mających na celu
upowszechnienie informacji o prawie pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo
orzeczenia lekarza.

