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FILARY
BEZPIECZNEGO LECZENIA

Dotychczasowy system powinien zostać zastąpiony znacznie
bardziej efektywnym i sprawniejszym systemem naprawiania
szkód w ochronie zdrowia.

Proponuje się stworzenie opartych na idei no-fault, trzech filarów
wpływających na bezpieczeństwo i jakość świadczeń zdrowotnych:

1. funduszu kompensacyjnego zdarzeń medycznych
Przewiduje się wprowadzenie systemu rekompensat bez orzekania
o winie, mającego na celu ustalenie czy doszło do zdarzenia
medycznego oraz wskazanie wysokości świadczenia. Świadczenie
będzie wypłacane szybciej i sprawniej niż w postępowaniach przed
komisjami wojewódzkimi lub w postępowaniach sądowych,
na poziomie akceptowalnym społecznie.

2. systemu rejestracji zdarzeń niepożądanych
Przyczyni się to do stałego podnoszenia poziomu wiedzy
o przyczynach i skutkach niepowodzeń w leczeniu oraz zwiększy
możliwość uniknięcia takich zdarzeń w przyszłości.

3. zmian zasad odpowiedzialności personelu medycznego
Zostaną wprowadzone zmiany w obszarze odpowiedzialności
personelu medycznego, tak aby w razie niepowodzenia
leczniczego nie był pociągnięty do odpowiedzialności karnej
za nieumyślnie spowodowany błąd.

W odpowiedzi na wyżej wymienione problemy Naczelna Izba
Lekarska stworzyła projekt ustawy opartej na założeniach systemu
no-fault, który aktualnie jest na etapie konsultacji społecznych.

Celem projektu jest wdrożenie systemu organizacyjnego, który
skupi się na rejestrowaniu zdarzeń niepożądanych i wypłacaniu
odszkodowań finansowych w przypadku błędów medycznych.

Rozwiązanie w projekcie NIL

Obecne możliwości otrzymania rekompensaty w przypadku
zdarzenia medycznego są trudne dla obu stron. Pacjent zmuszany
jest do wieloletniego oczekiwania na orzeczenie sądowe, którego
wynik nie zawsze jest satysfakcjonujący, placówka medyczna
często spotyka się z negatywnymi opiniami, a lekarze narażeni
są na wielokrotne składanie wyjaśnień, zeznań, są wzywani
na policję, do prokuratury, do sądu. Jest to obciążające
psychicznie, emocjonalnie oraz odbywa się kosztem czasu, który
lekarz mógłby poświęcić pacjentom.

Wyroki sądowe w tego typu sprawach nie przyczyniają się
do poprawy skuteczności diagnostyki i leczenia. Nawet jeśli pacjent
otrzymuje odszkodowanie, a personel medyczny jest karany,
to system opieki zdrowotnej nie uzyskuje żadnych wskazówek
co do poprawy jakości, aby uniknąć takich błędów w przyszłości.

Niezadowoleni pacjenci na własną rękę kierują się do różnych
organów publicznych. W rezultacie dochodzi do sytuacji,
że w sprawie jednego zdarzenia medycznego toczy się kilka
równoległych postępowań prowadzonych przez różne organy,
ponieważ pacjenci nie mają jasno zaznaczone, gdzie powinni się
udać w przypadku wątpliwości co do procesu ich leczenia.

Problem - czyli po co?
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Na czym opiera się „no-fault”?



Czym jest kampania „Bezpieczne leczenie”

Kim jesteśmy?
Porozumienie Rezydentów
zajmujemy się lekarzami i lekarzami
dentystami w czasie odbywania stażu
i specjalizacji, niezależnie od jej trybu.

IFMSA-Poland
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów

Medycyny IFMSA-Poland jest największą
w Polsce organizacją zrzeszającą studentów

medycyny i młodych lekarzy. Działalność
obejmuje m.in. promocję zdrowia i działania

na rzecz jego ochrony oraz edukację
medyczną na każdym poziomie kształcenia.

Porozumienie Chirurgów „Skalpel”
jesteśmy ogólnopolskim stowarzyszeniem
lekarzy specjalności zabiegowych.

„Bezpieczne leczenie” to ogólnopolska kampania edukacyjna,
która ma za zadanie przybliżenie środowisku medycznemu oraz
opinii publicznej nieskuteczność aktualnego systemu w ustalaniu
odpowiedzialności lekarza oraz wypłacaniu odszkodowań
za niepożądane zdarzenia medyczne. Chcemy podkreślić fakt,
że aktualny kształt prawa w Polsce negatywnie wpływa na jakość
opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwo procesu leczenia zarówno
dla pacjenta, jak i dla lekarza.

Natomiast naszym celem w dalszej perspektywie jest wzrost
poparcia dla rozwiązań proponowanych przez Naczelną Izbę
Lekarską w stworzonej ustawie.

Jak zamierzamy to zrobić?

W najbliższym czasie planujemy:

1. Akcję manifestacyjną w Warszawie
4. listopada o godz. 11:00 na placu pod Sejmem na tle
rozwieszonych fartuchów ogłosimy rozpoczęcie kampanii
„Bezpieczne leczenie”. W naszych przemowach
skupimy się na uprzednio opisanych problemach
oraz rozwiązaniach proponowanych przez
Naczelną Izbę Lekarską. Fartuchy opisane będą
sloganami nawiązującymi do nieefektywności systemu
i symbolizować będą marnowanie zasobów
ludzkich w ochronie zdrowia.

2. Akcję ulotkową
Stworzone przez nas materiały mają umożliwić osobom
zaangażowanym w kampanię „Bezpieczne leczenie” edukowanie

swoich współpracowników, bliskich i pacjentów. Nasza
ulotka w sposób obrazowy przedstawia problemy

i rozwiązania aktualnego stanu prawnego.

Kampanię zamierzamy realizować poprzez działalność
publicystyczną w przestrzeni internetowej, rozdawanie materiałów
edukacyjnych w naszych miejscach pracy i nauki, spotkania
z przedstawicielami różnych grup społecznych, wypowiedzi
medialne, uczestniczenie w konferencjach jako prelegenci oraz
akcje w terenie.
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Dołącz do nas!

• Przygotowanie merytoryczne;
• Materiały w postaci ulotek i plakatów;
• Materiały wizerunkowe;
• Szkolenia w zakresie wystąpień publicznych
organizowane przez NIL dla osób zaangażowanych;

• Wsparcie medialne poprzez nagłośnienie wywiadów
w mediach społecznościowych;

• Pomoc przy autoryzacji wywiadów.

8 9

Co możemy zaoferować?



@rezydenci

@porozumienierezydentow

@porozumienierezydentow


