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Podstawowym zadaniem Rzecznika Praw Pacjenta, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy 

z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta1 (dalej: ustawa) jest 

ochrona praw pacjentów, określonych w niniejszej ustawie oraz przepisach odrębnych. 

Rzecznik Praw Pacjenta na bieżąco gromadzi i analizuje informacje związane z systemem 

opieki zdrowotnej, a następnie podejmuje działania w ramach przysługujących kompetencji 

w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych 

odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Natomiast odpowiednio do art. 

8 ustawy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością 

przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających 

określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki 

zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

Do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło pismo Polskiego Towarzystwa 

Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita, które zwiera apel polskiego środowiska 

lekarzy gastroenterologów i osób cierpiących na  nieswoiste choroby zapalne jelit (NChZJ) 

w przedmiocie zwiększenia dostępu do nowoczesnych terapii biologicznych 

na wcześniejszych etapach choroby.

1 Dz. U. z 2016 r. poz. 186, z późn. zm. 



Rzecznik Praw Pacjenta przychyla się do stanowiska, że należy dążyć do zwiększenia 

skuteczności i bezpieczeństwa leczenia w ramach obowiązującego systemu ochrony zdrowia 

z uwzględnieniem dostępnych źródeł finansowania i innych możliwości organizacyjnych 

systemu. 

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w sprawie 

postulatów przekazanych w przedmiotowym apelu.

Załącznik:

Kopia pisma, które wpłynęło do Biura Rzecznika Praw Pacjenta w dniu 28 kwietnia 2017 r. 

Do wiadomości: 

Pani Beata Szydło Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 
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RZECZNIKA PRAW PACJENTA
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