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Nazywam się Marek Koenner i jestem
radcą prawnym. Blisko 20 lat specjalizuję
się w pomocy prawnej lekarzom i
placówkom zdrowia.

W ramach tej współpracy doradzam zarówno
w bieżącej działalności, jak i w przypadku
jednorazowych zdarzeń, w szczególności w
przekształceniach i sporach. Głównie doradzam prywatnym
podmiotom, ale wśród klientów mojej Kancelarii Medycznej znaleźć
można również SPZOZ-y.

Bardzo często źródłem problemów medyków jest Dokumentacja
Medyczna: jej brak (zdarza się), bądź różne błędy powstające w
trakcie jej prowadzenia.

Problemy pojawiają się także w kontekście udostępniania
dokumentacji medycznej. W tym krótkim poradniku przeczytasz o:
1. Upoważnieniu do wydawania dokumentacji medycznej
2. Konieczności załączania zgody pacjenta przez ubezpieczyciela
3. Konieczności wykazania uprawnienia osoby żądającej wyjaśnień
przez ubezpieczyciela
4. Wydawaniu dokumentacji sądom (i prokuraturom)

Lektura poradnika zajmie Ci 10 minut. Zapraszam!
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Dokumentacja medyczna
Dziwisz się zapewne, że piszę o dokumentacji medycznej. Co
więcej chcę napisać o kilku problemach, które dotyczą
dokumentacji jeszcze w formie tradycyjnej – papierowej.

A uświadomiłem sobie, że warto zwrócić uwagę na te sprawy
paradoksalnie po wystąpieniu na szkoleniu dotyczącym
dokumentacji elektronicznej, którą stosować muszą podmioty
lecznicze od 1 stycznia 2014 r., organizowanym przez Multitrain w
Gdańsku w dniu 21 listopada.

Mój wykład dotyczył jednak kwestii zupełnie bieżących, a
mianowicie problemów związanych z udostępnianiem dokumentacji
medycznej.

Upoważnienie do wydawania
dokumentacji medycznej
Pacjent może upoważnić właściwie kogokolwiek do udostępnienia
mu dokumentacji. I gdy jest udzielane w obecności osoby z
personelu, nie ma problemu.
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Ale jak zweryfikować, czy to upoważnienie jest udzielone
rzeczywiście przez pacjenta, gdy przynosi je osoba upoważniona i
oświadcza, że uzyskała je od pacjenta albo zostaje ono przesłane
przez tą osobę wraz z wypełnionym wnioskiem o wydanie
dokumentacji?

W takim wypadku konieczne jest otrzymanie upoważnienia z
podpisem notarialnie poświadczonym – to jedyna możliwość
upewnienia się, że podpisał je pacjent.

Ubezpieczyciel powinien załączać do żądania
zgodę pacjenta na udostępnienie
dokumentacji medycznej
To palący problem, gdyż coraz częściej z żądaniem wyjaśnień
zwraca się do lekarza jego ubezpieczyciel w związku ze
skierowaniem do niego roszczeń przez pacjenta.

Ubezpieczyciel musi w takim wypadku złożyć oświadczenie o
posiadaniu pisemnej zgody pacjenta albo jego przedstawiciela
ustawowego.

Nie jest konieczne dołączenie zgody pacjenta na udostępnienie
dokumentacji medycznej (aczkolwiek nie jest też zakazane).
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Brak takiego oświadczenia (lub samej zgody) powoduje, że lekarz
czy podmiot leczniczy nie mają prawa wydawać żądanej
dokumentacji.

Z drugiej strony jak lekarz ma się bronić bez przedstawiania
dokumentacji? Tym bardziej, że później musi udowodnić swoją
niewinność, o czym piszę w szczegółach w moim blogu TUTAJ >>.

Ubezpieczyciel powinien wykazać uprawnienie
osoby żądającej wyjaśnień
Kolejnym związanym z wydawaniem dokumentacji problemem jest
weryfikacja, czy osoba, która podpisała się na żądaniu wyjaśnień,
jest osobą upoważnioną do reprezentacji ubezpieczyciela.

Oczywiście musimy tu dysponować stosownym ciągiem
pełnomocnictw poczynając od osób reprezentujących spółkę i musi
to wynikać z załączonych do żądania dokumentów.

***
Przeczytaj też w moim blogu:
Dokumentacja medyczna a zgoda pacjenta.
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Wydawanie dokumentacji sądom
(i prokuraturom)
Zdarza się dosyć często, że z żądaniem o wydanie dokumentacji
medycznej, występuje sąd.

Niejednokrotnie żądanie to jest nieprecyzyjne albo raczej tak
ogólne, że w sytuacji gdy pacjent leczy się w naszym podmiocie od
lat albo korzysta z różnych świadczeń medycznych, nie jesteśmy w
stanie ocenić, o którą dokumentację sądowi chodzi.

W takim wypadku grzecznie, ale jednak, należy sformułować
pytanie do sądu z prośbą o doprecyzowanie zakresu: okresu, za
jaki jest żądana dokumentacja, czego dotyczy itd.

Niejako przy okazji – na koniec – warto też przypomnieć, że
dokumentacja medyczna powinna być zbieżna z oświadczeniami,
jakie składają pacjenci (w wielu wypadkach najlepiej w formie
pisemnej) wyrażając zgodę na leczenie.

Pamiętaj, że w wypadku braku takiej zgody, dokładnie opisana
dokumentacja stanowi nasz jedyny oręż dowodowy w ewentualnym
procesie o błąd lekarski.
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***
To tyle, co chciałem Ci przekazać w kontekście udostępniania
dokumentacji medycznej.

Więcej na tematu medycyny i
prawa znajdziesz bezpośrednio
w moim blogu:
Prawo dla Lekarza

Inne ciekawe tematy, które
poruszam w blogu to:
Kary w umowach z NFZ
Kto decyduje o leczeniu: lekarz czy pacjent (wyrok SN)
Elektroniczna dokumentacja medyczna - czy drukować?

W razie potrzeby zachęcam Cię do kontaktu ze mną:

Kancelaria Radcy Prawnego
Marek Koenner
Ul. Świętojańska 53/6,
81-391 Gdynia
Tel. +48 537 404 455
e-mail: kontakt@kancelaria-koenner.pl
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