NOWA PROCEDURA ODSZKODOWAWCZA DOTYCZĄCA ZDARZENIA
MEDYCZNEGO
Do niedawna poszkodowany, któremu firma ubezpieczeniowa odmówiła wypłaty
odszkodowania w postępowaniu likwidacyjnym z tytułu błędów medycznych albo
przyznała je w zakresie niezadawalającym, mógł dochodzić swoich praw jedynie na
drodze postępowania sądowego. Każdy kto zdecydował się rozpocząć taki bój o należne
świadczenia, szybko przekonał się jak żmudna i długa jest to droga. Proces sądowy w
sprawach o dochodzenie roszczeń z tytułu błędów medycznych trwa bowiem przeciętnie
3 lata, a zdarzały się i takie, w których na ostateczne rozstrzygnięcie sądu trzeba było
czekać nawet 10 lat! Jest to tym bardziej problematyczne, gdyż poszkodowani to
najczęściej pacjenci, a więc osoby chore, słabsze, częstokroć nie mające środków
finansowych.
Taki stan rzeczy powoduje, że choć skala problemu wydaje się znacząca, to jednak
liczba spraw o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu błędów medycznych nie była
dotąd duża. Naprzeciw temu problemowi ustawodawca wyszedł na początku 2012 roku,
kiedy to zaczęły funkcjonować w całym kraju wojewódzkie komisje do spraw orzekania o
zdarzeniach medycznych jako zupełnie niezależne organy orzekające. Dochodzenie
swoich praw związanych z wypłatą odszkodowania i zadośćuczynienia przed komisją jest
procedurą odrębną od postępowania sądowego. Należy przy tym dodać, że zgodnie z
przepisami prawa komisja wydaje orzeczenie nie później niż w terminie 4 miesięcy od
dnia złożenia wniosku, co sprawia, że postępowania toczy się o wiele szybciej.
Kiedy można dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia przed komisją?
Zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń
medycznych przewidują przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
W ustawie zdarzenie medyczne zostało sformułowane jako zakażenie pacjenta
biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia
pacjenta albo śmierć pacjenta będąca następstwem niezgodnej z aktualną wiedzą:
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1. diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe
leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby;
2. leczenia, w tym wykonywania zabiegu operacyjnego;
3. zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.
Procedura przed komisją będzie miała zastosowanie do zdarzeń medycznych będących
następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu. Nie będzie zatem możliwości
dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w opisywanym trybie, gdy
poszkodowany poniesie szkodę np. w wyniku leczenia w prywatnym gabinecie lekarskim.
Należy dodać, że zdarzenie medyczne dotyczy czynów popełnionych przez każdą osobę,
która w jakikolwiek sposób uczestniczy w procesie świadczenia zdrowotnego w trakcie
pobytu w szpitalu, a więc nie tylko lekarz, ale także pielęgniarki, położna, ratownik
medyczny, salowa itd.
Wniosek może być złożony w terminie 1 roku od dnia, w którym osoba składająca
dowiedziała się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć
pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło
zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo
śmiercią pacjenta.
Wojewódzka komisja rozpatruje tylko i wyłącznie wnioski dotyczące zdarzeń
medycznych, które miały miejsce po 1 stycznia 2012 r.
Jaką kwotę można uzyskać w wyniku postępowania przed komisją?
Maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) z tytułu
jednego zdarzenia medycznego w odniesieniu do jednego pacjenta w przypadku:
1. zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta - wynosi 100.000 zł,
2. śmierci pacjenta - wynosi 300.000 zł.
Prawnicy Kancelarii posiadają doświadczenie w zakresie dochodzenia odszkodowań
za błędy medyczne. W przypadku, gdy zostali Państwo poszkodowani w wyniku takiego
błędu lub poszkodowanym został członek Państwa rodziny służymy fachową pomocą
zarówno przy sporządzaniu wniosku, jak również występując w roli pełnomocnika na
etapie postępowania.
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