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Polskie prawo, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o
działalności leczniczej zobowiązuje osoby wykonujące zawód lekarza oraz
wszystkie podmioty prowadzące działalność leczniczą do obowiązkowego
wykupienia polisy OC lekarza. Całe szczęście lekarze nie muszą często
korzystać z tej polisy, ale zdarzają się błędy w sztuce lekarskie popełniane
przez lekarzy, którzy aby zostać lekarzem przechodzą długą drogę edukacji.

1.Odpowiedzialność podmiotu prowadzącego działalność leczniczą

Tytułem wstępu wyjaśniamy, że odpowiedzialność podmiotów świadczących usługi z

zakresu opieki zdrowotnej może zostać oparta o różne podstawy – to pokrzywdzony

ma prawo wyboru, którą podstawę prawną dochodzenia odpowiedzialności wybrać.

Najpopularniejszą formą jest odpowiedzialność deliktowa uregulowana w kodeksie

cywilnym i obejmuje odpowiedzialność za zawinione działanie lub zaniechanie,

którego skutkiem jest wystąpienie szkody (materialnej lub krzywdy).

Odpowiedzialność możemy również oprzeć o podstawowe przepisy dotyczące umów

(o ile taka umowa została zawarta). Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych

może odpowiadać z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

Zatem nawet brak umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC nie wyłącza

odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z udzielaniem świadczeń

zdrowotnych, jednakże ustawodawca chcąc uregulować kwestię związaną z

kwestiami odpowiedzialności z tytułu błędów popełnianych w trakcie udzielania

świadczeń zdrowotnych wprowadził w art. 25 ustawy o działalności leczniczej

obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia.

Ustawodawca określił, aby wszystkie osoby prowadzące działalność leczniczą

wykupili OC lekarza. W przypadku błędu w sztuce lekarskiej lub innego naruszenia

związanego z udzielaniem świadczeń z opieki zdrowotnej, lekarz może skorzystać z

polisy i ona pokryje niezbędne koszty związane z odszkodowaniem dla osoby

odszkodowane. Jeżeli nasza wysokość poniesionej przez nas szkody

(odszkodowanie lub zadośćuczynienie) przekroczy sumę obowiązkowego

ubezpieczenia OC dla podmiotu prowadzącego działalność leczniczą, wtedy możemy

starać się już o naprawienie szkody również poza zakresem tego ubezpieczenia – w
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tym wypadku z majątku podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Nie każdy

jest nieomylny pomimo wielkiej wiedzy i kompetencji zbieranych na przestrzeni lat.

Rolą ubezpieczenia jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Wartym

odnotowania jest fakt, iż posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej nie

jest przypadkiem odosobnionym i dotyczy również innych zawodów, jak pośrednicy

nieruchomości, zarządcy nieruchomości, podmioty prowadzące działalność prawną

lub finansową, podmioty świadczące usługi edukacyjne lub z branży rozrywkowej. W

niektórych przypadkach ubezpieczenie ma charakter obowiązkowy, a w innych z

uwagi na dość wysokie ryzyko wyrządzenia ewentualnej szkody u osoby trzeciej jest

ono wykupowane również jako ubezpieczenie dobrowolne.

2.Czym jest ubezpieczenie OC lekarza

Jest to typowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za popełnione m.in. błędy

w sztuce lekarskiej, tj. ubezpieczyciel przyjmuje na siebie odpowiedzialność

podmiotu realizującego działalność leczniczą na terytorium Polski (warunek

terytorialności, szczegółowe informacje w tej kwestii określone są w Ogólnych

Warunkach Ubezpieczenia) w związku z możliwym wystąpieniem szkody będącej

skutkiem albo udzielenia świadczeń zdrowotnych albo też odmową/zaniechaniem

udzielenia tych świadczeń. Osoba poszkodowana może w ramach takiej polisy liczyć

na pokrycie kosztów rehabilitacji czy pokrycia kosztów życiowych jeśli przez błąd w

sztuce nie jest w stanie pracować. Istotnym jest, aby działanie lub zaniechanie

powstało w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Warto zatem podkreślić, że popularny w przekazach medialnych „błąd w sztuce” nie

polega jedynie na działaniu podmiotu. Bagatelizowanie objawów, podejmowanie

błędnych decyzji co do diagnostyki również może skutkować odpowiedzialności

podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe często zachęcają do wykupienia dodatkowego

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Taka polisa OC lekarza obejmuje

odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobie lub na mieniu, w związku z

prowadzeniem działalności gospodarczej przez lekarza.
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Jak każde ubezpieczenie, tak również w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia

OC Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) mogą zawierać wyłączenia, które

uniemożliwiają oparcie roszczeń odszkodowawczych na umowie ubezpieczenia. Do

najpopularniejszych wyłączeń możemy zaliczyć: wyrządzenie szkody po pozbawieniu

albo w trakcie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej,

odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę rzeczy (szczególnie, gdy

mamy do czynienie ze świadczeniami ratowników lub osób świadczących pomoc w

ramach szpitalnych oddziałów ratunkowych), świadczeń realizowanych w trakcie

działań wojennych, ataków terrorystycznych, zamieszek. Dodatkowo obowiązkowe

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej swoim zakresem nie obejmuje

negatywnych skutków zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych,

jeżeli nie są one przeprowadzane w celu usunięcia urazów, choroby lub wad

wrodzonych u pacjenta.

3.Zakres ubezpieczenia OC lekarzy

Wykupienie takiej polisy pozwala spać spokojnie, gdyż dzięki niej jest możliwość

pokrycia szkód, które powstały na skutek prowadzonej działalności. Zakresem

takiego ubezpieczenia objęte są szkody wyrządzone na skutek użytkowania maszyn

lub urządzeń i wszelkiego typu instalacji, a także posiadania nieruchomości, na

terenie której prowadzona jest działalność.

Wiadomo, że błędy w sztuce lekarskiej są kosztowne. A dzięki tej polisie mamy

zapewnienie finansowe, które pokryje nasze szkody. Warto również zastanowić się

nad wykupieniem NNW do naszej polisy OC, gdyż w przypadku zarażenia się HIV,

lub chorobą, która spowoduje niezdolność do pracy, takie rozszerzenie pomoże nam

nie popaść w ubóstwo lub obciążyć naszego gospodarstwa domowego. Warto

zaznaczyć, że w przypadku najpopularniejszych towarzystw suma ubezpieczenia

może być ustalana indywidualnie (oczywiście w zależności od wysokości sumy

ubezpieczenia zmianie ulega również wysokość składki), ale najpopularniejszą ofertą

jest suma ubezpieczenia opiewająca łącznie na 100 000 euro dla jednego zdarzenia i

maksymalnie 500 000 euro dla sumy zdarzeń (wyrządzenie kilku szkód w okresie

trwania ochrony ubezpieczeniowej).
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4.Cena OC Lekarza

OC lekarza możemy wykupić jako polisę podstawową, a także możemy zdecydować

się na różnego rodzaju rozszerzenia pakietowe, jak na przykład wspominany już

wyżej wariant NNW. Nie ma szablonowej ceny bazowej za którą możemy nabyć

takowe ubezpieczenie. Głównym wyznacznikiem jest oczywiście zakres, ale również

suma ubezpieczenia. Te dwa elementy są kluczowe dla kształtowania ceny polisy.

Szacunkowo można przyjąć, że wysokość rocznej składki powinna oscylować w

granicach kilkaset złotych.

Po raz kolejny zachęcamy do wnikliwej lektury OWU jeszcze przed podpisaniem

umowy. Ubezpieczyciele stosują oczywiście podejmują kroki mające na celu

polepszenie swojej sytuacji jako podmiotów przejmujących odpowiedzialność za

ewentualną szkodę wyrządzoną przez lekarza/podmiot leczniczy, dlatego też warto

zwracać uwagę na zapisy, które proponują nam w umowie ubezpieczeniowej

ubezpieczyciele. Jako taki przykład można wskazać zapis, w których proponowane

jest obniżenie gwarantowanej sumy ubezpieczeniowej po szkodzie. Jest to

oczywiście bardzo niekorzystne i dlatego warto zastanowić się nad wykupieniem

takiej opcji, co w będzie wiązało się z dodatkowym wydaniem kilkudziesięciu złotych.

5.Obowiązek informacyjny
Warto pamiętać, że udostępnienie danych dotyczących polisy nie jest uprawnieniem

podmiotu prowadzącego działalność leczniczą, ale jego obowiązkiem. Zgodnie z art.

14 ustawy o działalności leczniczej podmiot wykonujący taką działalność (zatem

również lekarz) na wniosek pacjenta jest obowiązany udzielić szczegółowych

informacji na temat udzielanych świadczeń zdrowotnych, w szczególności informacji

dotyczących stosowanych metod diagnostycznych lub terapeutycznych oraz jakości,

bezpieczeństwa tych metod, ale również niezbędnych informacji na temat zawartych

umów ubezpieczenia.

6.Rola NFZ w ewentualnym postępowaniu

W przypadku wystąpienia zdarzenia, które może powodować odpowiedzialność

podmiotu leczniczego, na podstawie posiadanej przez ten podmiot polisy może
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zgłosić swoje roszczenie do ubezpieczyciela. Brak zaspokojenia roszczenia,

ewentualnej decyzja odmowna pozostawia pokrzywdzonym pacjentom wystąpienie o

ochronę prawną w sądzie. W ramach właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej może być

prowadzone postępowanie przed lekarskim sądem dyscyplinarnych, jednakże jego

celem nie jest zaspokojenie roszczeń pokrzywdzonych, a weryfikacja prawidłowości

zastosowanych metod leczenia i ewentualne ukaranie lekarza za popełnione błędy.

W ramach błędów medycznych często adresatem skarg jest Narodowy Fundusz

Zdrowia, jednak trzeba pamiętać, że NFZ nie podejmuje się oceny sposobu leczenia

– jest to samodzielna decyzja lekarza, ponieważ każdy pacjent stanowi indywidualny

przypadek kliniczny, a przyjęta przez lekarza metoda diagnostyki i terapii definiowana

jest przez aktualny stan zdrowia i wynikające z niego wskazania medyczna. Oznacza

to, że o sposobie leczenia pacjenta (w każdym zakresie leczenia) oraz o wyborze

zastosowanych w procesie leczenie metod i środków określających właściwą

diagnostykę, farmakoterapię czy też dalszy tok leczenia decyduje wyłącznie lekarz.

NFZ nie jest właściwy do oceny ani podważania decyzji lekarskich.


