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Rzecznik praw pacjenta proponuje zmiany systemowe w zakresie leczenia bólu, na które
pacjenci czekali od lat.
Rzecznik praw pacjenta wystąpił do ministra zdrowia o wprowadzenie zmian w przepisach rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej
oraz sposobu jej przetwarzania oraz opracowanie wzoru karty leczenia bólu. Rzecznik zaproponował
również stworzenie wzoru ankiety do wypełnienia przez pacjenta, która zawierałaby możliwość określenia
stopnia natężenia bólu oraz jego lokalizację.
Każdy pacjent ma prawo do leczenia bólu – gwarantuje to art. 20a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta. Natomiast każdy podmiot leczniczy udzielający świadczeń zdrowotnych pacjentowi ma
obowiązek podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczenia bólu oraz
monitorowaniu skuteczności tego leczenia.
Bartłomiej Chmielowiec uważa, że powinien zostać uregulowany obowiązek odnotowywania w
indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta informacji o występowaniu bądź niewystępowaniu
dolegliwości bólowych towarzyszących pacjentowi podczas choroby. Określenie wzoru karty leczenia bólu
pozwoli natomiast na ocenę stanu zdrowia pacjenta w zakresie objawów bólowych a także monitorowanie
jego leczenia.
Zdaniem RPP wprowadzenie zmian spowoduje podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w
placówkach medycznych. Ponadto przyczynią się one bezpośrednio do zebrania jeszcze bardziej
szczegółowego wywiadu od pacjenta oraz odnotowania tych informacji w jego dokumentacji medycznej.
https://www.medexpress.pl/beda-zmiany-w-leczeniu-bolu/68696

Będą zmiany w leczeniu bólu?

Przypomnimy: NIK skontrolował szpitale pod kontem leczenia bólu. Jakie wnioski?
W większości skontrolowanych przez NIK szpitali pacjenci nadal cierpią w bólach, bo w placówkach nie
wprowadzono odpowiednich regulacji.
Badania wskazują, że w Polsce z powodu bólu przewlekłego, czyli trwającego ponad trzy miesiące, cierpi
20 proc. społeczeństwa, przy czym u części (ponad 5 proc.) jest to ból o bardzo dużym nasileniu. W
chorobie nowotworowej z bólem zmagają się niemal wszyscy chorzy. Według specjalistów, dla skutecznego
uśmierzania bólu niezbędne są systematyczne pomiary natężenia bólu i ocena efektów jego leczenia.
Monitorowanie skuteczności powinno się odbywać przez cały okres leczenia, bez względu na charakter
bólu. Kluczowa dla zastosowania odpowiedniej terapii jest odpowiednia komunikacja z pacjentem i jego
edukacja. NIK sprawdziła czy i jak stosowane są zasady zapewniające monitorowanie skuteczności leczenia
bólu oraz jak odbywa się informowanie pacjentów o prawie do uśmierzania bólu.
Wnioski i uwagi NIK
W oparciu o ustalenia kontroli, NIK zwróciła się do Ministra Zdrowia o rozważenie wprowadzenia obowiązku
dokumentowania pomiarów natężenia bólu we wszystkich podmiotach udzielających świadczeń
zdrowotnych (nie tylko w szpitalach).
Ponadto NIK zwraca uwagę na konieczność podjęcia działań w celu zwiększenia nacisku w procesie
nauczania przyszłych lekarzy i pozostałej kadry medycznej na zagadnienia związane z leczeniem bólu i
stałe podnoszenie kwaliﬁkacji w tym zakresie.
Celowym wydaje się także przeanalizowanie przez Prezesa NFZ dostępności świadczeń zdrowotnych w
poradniach leczenia bólu i dostosowanie nakładów ﬁnansowych na te świadczenia, adekwatnie do
zdiagnozowanych potrzeb.
23 marca 2017 r. Sejm, uchwalił ustawę o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta, usankcjonowała prawo każdego pacjenta do leczenia bólu
oraz obowiązek podejmowania przez udzielające świadczeń zdrowotnych podmioty działań polegających
na określeniu stopnia natężenia bólu, jego leczeniu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia.
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