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1. Cel procedury 
 
Celem procedury jest określenie jednolitego sposobu postępowania przy określeniu związku przyczy-
nowo – skutkowego w związku z roszczeniami medycznymi jakie są kierowane w stosunku do Powia-
towego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.   
 
2. Przedmiot procedury 
 
Przedmiotem  procedury jest określenie związku przyczynowo – skutkowego w związku z roszczenia-
mi medycznymi jakie są kierowane w stosunku do Spółki.  
 
3. Zakres stosowania 
 
Postanowienia zawarte w niniejszej procedurze obowiązują w całym Powiatowym Centrum Zdrowia 
Sp. z o. o.   

4. Sposób postępowania  
 
Prezes Zarządu powołuje Zespół ds. roszczenia medycznego i w zależności od rodzaju wniesionego 
roszczenia przez pacjenta Zespół realizuje czynności opisane w pkt. 4.1 – 4.4. Każdorazowo w skład 
zespołu wchodzą: Pełnomocnik ds. postępowania z roszczeniem medycznym i  Radca prawny. Rów-
nolegle Prezes Zarządu podejmuje decyzję o  ewentualnym powiadomieniu ubezpieczyciela o wnie-
sionym roszczeniu. 

 
4.1  Roszczenie medyczne – zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem  

 chorobotwórczym : 
 

 Zapoznanie się z dokumentacją medyczną pacjenta i ustalenie okoliczności powstania ewen-
tualnego zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym. 

 Zapoznanie się z dokumentacją dot. nadzoru epidemiologicznego w danym oddziale. 
 Zapoznanie się z księgą raportów lekarskich i pielęgniarskich. 
 Wywiad z personelem medycznym w sprawie okoliczności powstania zdarzenia medycznego. 
 Ustalenie rodzaju biologicznego czynnika chorobotwórczego, które spowodowało powstanie 

zdarzenia medycznego..  
 Ustalenie rodzaju wyrobów medycznych i produktów leczniczych ordynowanych pacjentowi w 

trakcie hospitalizacji.  
 Sporządzenie pisemnego raportu z przeprowadzonych czynności. 
 Przedstawienie raportu Zarządowi Spółki. 

 
  
4.2  Roszczenie medyczne – uszkodzenie ciała pacjenta (w tym w trakcie zabiegu  

  operacyjnego) 
 

 Zapoznanie się z dokumentacją medyczną pacjenta i ustalenie okoliczności powstania  
uszkodzenia ciała pacjenta w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego. 

 Zapoznanie się z dokumentacją dot. nadzoru epidemiologicznego w danym oddziale. 
 Zapoznanie się z księgą  operacyjną Bloku Operacyjnego. 
 Wywiad z personelem medycznym w sprawie okoliczności powstania zdarzenia  

medycznego. 
 Sprawdzenie   przestrzegania   procedur    obowiązujących   na   Bloku   Operacyjnym  

(sterylizacja, liczenie narzędzi operacyjnych, sprawność używanej aparatury i sprzętu,  
termin ważności używanego sprzętu jednorazowego użytku i przestrzegania zasad  asep-
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tyki w szeroko pojętym zakresie ) oraz procedur  obowiązujących przed zabiegiem opera-
cyjnym (potwierdzenie tożsamości pacjenta, potwierdzenie rodzaju zabiegu operacyjnego, 
potwierdzenie miejsca i strony operowanego narządu w celu  wykluczenia pomyłki, proce-
dury anestezjologiczne). 

 Ustalenie rodzaju wyrobów medycznych i produktów leczniczych ordynowanych pacjen-
towi w trakcie hospitalizacji lub w trakcie zabiegu operacyjnego. 

 Sporządzenie pisemnego raportu z przeprowadzonych czynności. 
 Przedstawienie raportu Zarządowi Spółki. 

 
4.3 Roszczenie medyczne –  rozstrój zdrowia pacjenta 
 

 Zapoznanie się z dokumentacją medyczną pacjenta i ustalenie okoliczności powstania 
rozstroju zdrowia u pacjenta. 

 Zapoznanie się z dokumentacją dot. nadzoru epidemiologicznego w danym oddziale. 
 Zapoznanie się z księgą raportów lekarskich i pielęgniarskich. 
 Wywiad z personelem medycznym w sprawie okoliczności powstania zdarzenia  

medycznego. 
 Sporządzenie pisemnego raportu z przeprowadzonych czynności. 
 Przedstawienie raportu Zarządowi Spółki. 

 
4.4 Roszczenie medyczne –  śmierć pacjenta ( w trakcie hospitalizacji w tym w trakcie  

       zabiegu operacyjnego) 
 

 Zapoznanie się z dokumentacją medyczną pacjenta, przebiegiem okresu  pooperacyjne-
go, przebiegiem leczenia  oraz z wynikiem sekcji zwłok, jeśli  została przeprowadzona.       

 Zapoznanie się z dokumentacją dot. nadzoru epidemiologicznego w danej komórce orga-
nizacyjnej. 

 Zapoznanie się z księgą  operacyjną Bloku Operacyjnego, jeśli do zdarzenia doszło  
w trakcie zabiegu operacyjnego. 

 Wywiad z personelem medycznym: zespołem operacyjnym i sprawującym opiekę nad  
 pacjentem. 

 Sprawdzenie   przestrzegania   procedur    obowiązujących   na   Bloku   Operacyjnym 
(sterylizacja, liczenie narzędzi operacyjnych, sprawność używanej aparatury i sprzętu,  
     termin ważności używanego sprzętu jednorazowego użytku i przestrzegania zasad  
     aseptyki w szeroko pojętym zakresie ) oraz procedur  obowiązujących przed zabiegiem  
     operacyjnym (potwierdzenie tożsamości pacjenta, potwierdzenie rodzaju zabiegu  
     operacyjnego, potwierdzenie miejsca i strony operowanego narządu w celu  
     wykluczenia pomyłki, procedury anestezjologiczne ). 

 Zapoznanie się z księgą raportów lekarskich i pielęgniarskich. 
 Ustalenie rodzaju wyrobów medycznych i produktów leczniczych ordynowanych  

pacjentowi w trakcie hospitalizacji lub w trakcie zabiegu operacyjnego. 
 Sporządzenie pisemnego raportu z przeprowadzonych czynności. 
 Przedstawienie raportu Zarządowi Spółki. 

 
5. Odpowiedzialność i uprawnienia 
5.1 Za wdrożenie procedury  odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarzą-

dzania. 
5.2 Za nadzór nad realizacją procedury odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. postępowania z 

roszczeniami medycznymi. 
 

6. Dokumenty związane  
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 Procedura administracyjna 39/2022/A  podejmowania próby wycofania roszczenia medyczne-

go. 

 Procedury administracyjnej 40/2022/A postępowanie w celu doprowadzenia do ugody. 
 

7. Kontrola przebiegu procedury 
Nadzór nad prawidłowością i skutecznością funkcjonowania procedury pełni Pełnomocnik ds. Systemu 
Zarządzania Jakością.   

8. Terminologia  
 
Określenie  „zdarzenie  medyczne” stosuje  się  do  zakażenia  pacjenta  biologicznym czynnikiem 
chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta  albo śmierci pacjenta będącego 
następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną: 

 diagnozy,  jeżeli  spowodowała  ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie,  
    przyczyniając się do rozwoju choroby, 

 leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego, 
 zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. 

Z definicji wynika, że pomiędzy zakażeniem, uszkodzeniem ciała, śmiercią pacjenta a diagnozowa-
niem, leczeniem, podaniem leku musi istnieć związek przyczynowy. Skutek czyli szkoda po stronie 
pacjenta musi być następstwem niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną diagnozowania, leczenia 
lub zastosowania leku, bądź wyrobu medycznego. 
 
9. Rozdzielnik procedury. 

 Oryginał - Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością 
 do dyspozycji wszystkich zatrudnionych poprzez Strefę dla Pracownika.  
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