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Wstęp 

Niniejsza publikacja opisuje w sposób kompleksowy kontrowersyjne 
tematy związane z czterema najważniejszymi ustawami z zakresu prawa 
medycznego, które w ostatnim czasie wzbudziły wiele zamieszania na arenie 
ochrony zdrowia.  

Komentarz uporządkowuje poszczególne zagadnienia, wskazuje problemy, 
które pojawiają się w trakcie interpretacji przepisów prawnych i ich praktycz-
nego stosowania. Ponadto rozwiewa niejasności oraz sprzeczne doniesienia 
z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych. Autorzy wskazują również 
swój pogląd na funkcjonowanie ochrony zdrowia w Polsce oraz starają się 
wskazać rozwiązania przy wątpliwościach interpretacyjnych. Podkreślają fakt 
iż prawa posiadają nie tylko świadczeniobiorcy, ale również lekarze i inny 
personel medyczny.

Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania podmiotów zdrowotnych są 
niezbędnym fundamentem państwa prawa a prawidłowy obrót środkami fi-
nansowymi pomiędzy nimi jest gwarancją stabilności systemu ochrony zdrowia. 

Niniejsza pozycja z pewnością będzie bardzo przydatna dla lekarzy, 
prawników oraz innych osób zajmujących i interesujących się problematyką 
ochrony zdrowia.  

Książka podzielona jest na cztery rozdziały. Rozdział 1 dotyczy ustawy 
o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także zmian legislacyjnych, 
które nastąpiły w konsekwencji wejścia w życia ustawy z 2.6.2011 r. Poru-
szony w nim został temat nowej instytucji, jaką są wojewódzkie komisje 
ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Drugi rozdział poświęcony jest ustawie 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
– z uwzględnieniem przepisów w zakresie pojęcia świadczeń zdrowotnych 
oraz podmiotu, jakim jest Agencja Oceny Technologii Medycznych. Roz-
dział 3 zawiera komentarz odnośnie kwestii refundacji środków spożywczych 
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specjalnego znaczenia. Rozdział 4 poświęcony jest ustawie o działalności lecz-
niczej z 15.4.2011 r., zawierającej zagadnienia dotyczące działalności leczniczej 
i funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek. 

Zagadnienia opisane w publikacji do dnia dzisiejszego podlegają ciągłym 
zmianom legislacyjnym, stąd komentarz uwzględnia stan prawny na 1.7.2012 r. 

Autorzy pragną wyrazić podziękowania wszystkim swoim współpracow-
nikom z placówek medycznych oraz uczelni wyższych za sugestie i uwagi, 
które przyczyniły się do kształtu i treści niniejszego opracowania.

Milena Szuchnik
Michał Rojewski


