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Przedmiot sprawy

Złożenie wniosku do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Kogo dotyczy?

Pacjentów poszkodowanych w wyniku zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń
zdrowotnych w szpitalu.

Co przygotować?

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?






wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego,
dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku,
potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł.,
postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku śmierci pacjenta oraz pełnomocnictwo
do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej
jednego z nich.

Wypełnij wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego
Druk wniosku znajdziesz w załączniku w zakładce Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach
Medycznych , na stronie internetowej
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4746:wojewodzkakomisja-ds-orzekania-o-zdarzeniach-medycznych&catid=279&Itemid=164&lang=pl#jakz%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wniosek

Jak wypełnić
dokumenty?

Dokumenty wypełnij czytelnie, zgodnie z zawartymi objaśnieniami.

Ile muszę zapłacić?

Złożenie wniosku podlega opłacie w wysokości 200 zł.
•
•

Kiedy złożyć
dokumenty?

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego wnosi się do Wojewódzkiej Komisji właściwej
ze względu na siedzibę szpitala:
w przypadku wystąpienia zdarzenia medycznego po 1 stycznia 2012 r.
w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się
o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta jednakże
termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące
zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

Gdzie załatwię
sprawę?

Dokumenty możesz :
 przesłać na adres:
Warmińsko-Mazurski Urzęd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn

złożyć osobiście w Wydziale Zdrowia pok 359
Dodatkowe informacje uzyskasz pod nr tel. 89 5232581,89 5232539

Czy sprawę załatwię
drogą
elektroniczną?

Nie

Co zrobi urząd?

Wszczyna postępowanie przed Wojewódzką komisją o ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem
była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.

Jaki jest czas
realizacji?

Wojewódzka komisja wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym albo jego braku wraz z uzasadnieniem
w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Jak się odwołać?

Strony niezadowolone z rozstrzygnięcia mogą zwrócić się w ciągu 14 dni od doręczenia orzeczenia wraz
z uzasadnieniem z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy – Wojewódzka komisja rozpatruje wniosek
w ciągu 30 dni.

Informacje
dodatkowe

Brak

Podstawa prawna

ustawa z 28 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz
ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
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