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Niebezpieczny laser w garażu

To wójt
jest szefem
w gminie

Zabiegi medycyny estetycznej powinny być uznane za świadczenie zdrowotne – uważają lekarze.
O rozszerzenie definicji
świadczenia zdrowotnego
w ustawie o działalności leczniczej na „działania służące
przywracaniu lub poprawie
fizycznego i psychicznego samopoczucia oraz społecznego
funkcjonowania pacjenta poprzez zmianę jego wyglądu
wiążącą się z ingerencją
w tkanki ludzkie” apeluje
Naczelna Rada Lekarska.

Ważne jest życie
i zdrowie
Lekarze chcą też określenia
przez resort zdrowia katalogu
wymagań lub ograniczeń dla
wyrobów, które stwarzają lub
mogą stwarzać zagrożenie dla
życia, zdrowia lub bezpieczeństwa pacjentów. Chodzi o zabiegi medycyny estetycznej, które
z gabinetów lekarskich wywędrowały do salonów kosmetycznych, a nawet fryzjerskich,

urządzanych w prywatnych
mieszkaniach czy garażach.
Do prawników specjalizujących się w błędach medycznych zgłaszają się pacjenci,
u których po zabiegach medycyny estetycznej wykonywanych poza gabinetami lekarskimi wystąpiły powikłania:
poparzenia laserem lub peelingami chemicznymi, porażenie nerwu twarzowego po
wstrzyknięciu botoksu, próbie wprowadzenia nici liftingujących czy tzw. wampirzym
liftingu. Bardzo trudno jednak
udowodnić im nie tylko nieprawidłowe wykonanie zabiegu, ale i to, że nie mieli prawa
się go podejmować.
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Postulat rozszerzenia definicji świadczenia zdrowotnego jest
słuszny, bo rynek wymaga uregulowania. Ale należy się
zastanowić, czy nowa definicja jest odpowiednio zawężona, a
zarazem odpowiednio szeroka. Zgłasza się do mnie wiele
pacjentek, które poddały się zabiegom w gabinecie kosmetycznym. Często są to gabinety istniejące tylko jako profil w mediach
społecznościowych i posługujące się niecertyfikowanym
sprzętem z drugiej ręki. Ponieważ kosmetyczki nie mają
obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej, często
trudno ustalić, kto wykonał zabieg, w jakich warunkach i jakimi
preparatami. Tymczasem w zabiegach związanych z ingerencją
w ciało ważna jest kwalifikacja pacjenta, poinformowanie go o
ryzyku i uzyskanie zgody na zabieg.

Można zrobić krzywdę
– W ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty nie ma
czegoś takiego jak wykonywanie tych zabiegów przez osoby
niepowołane, bo nie są to zabiegi o charakterze diagno-

stycznym lub leczniczym. Nie
ma też takiej specjalizacji jak
medycyna estetyczna. Ale jeśli
ktoś niebędący lekarzem wykona taki zabieg i dojdzie do
powikłań, odpowiada na

Tymczasem prof. Joanna
Narbutt, konsultant krajowa
ds. dermatologii uważa, że
zabiegi związane z przerywaniem ciągłości tkanek noszą
ryzyko powikłań, z których
najcięższym jest wstrząs anafilaktyczny. Dlatego potrzebne są umiejętności związane
z ratowaniem życia, a takie
mają tylko lekarze. Po nieumiejętnym podaniu wypełniaczy mogą wystąpić ziarniniaki, czyli zgrubienia
w miejscu wstrzyknięcia,
może też dochodzić do porażeń nerwów twarzowych.
Z kolei źle dobrana dawka
energii w laserze może dać
oparzenie i bliznę.
– Z wszystkimi tymi powikłaniami pacjenci i tak trafiają
do lekarzy, bo wymagają one
podania antybiotyków czy
sterydów – tłumaczy.
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ogólnych zasadach z kodeksu
karnego za inne uszkodzenie
ciała czy uszczerbek na zdromasz pytanie, wyślij e-mail do autorki
wiu – mówi mec. Zbigniew
Krüger, adwokat z kancelarii
k.kowalska@rp.pl
Krüger i Partnerzy.
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Fiskus daje
SLIM VAT 2

Wydatkiem będzie opłata sądowa

Firmy będą miały więcej
czasu na ulgę na złe długi
oraz zadeklarowanie,
że chcą odliczać 100 proc.
podatku od wydatków na
samochód.
PRZEMYSŁAW WOJTASIK

Ministerstwo Finansów ogłosiło SLIM VAT 2, czyli kolejny
pakiet uproszczeń dla przedsiębiorców. To 15 nowych rozwiązań, m.in. dotyczących korekt faktur czy deklaracji. Resort zachęca zainteresowanych
do przesyłania opinii. Można
to zrobić do 1 marca.
/ ©℗
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Będą dwie maksymalne
stawki należności
pobieranych przez organy
egzekucyjne.
RENATA KRUPA-DĄBROWSKA

Obowiązuje nowy model
naliczania i poboru opłat
w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Od
20 lutego obowiązuje nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Nowe przepisy uwzględniają wydany 28 czerwca
2016 r. wyrok Trybunału
Konstytucyjnego w sprawie
o sygn. akt: SK 31/14, doty-

czący określenia maksymalnej wysokości opłaty za dokonane czynności egzekucyjne.
W ustawie, odmiennie niż
dotychczas, określono dwie
maksymalne stawki opłaty
manipulacyjnej pobieranej
przez organ egzekucyjny. Za
wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego
należności pieniężnej pobierana będzie opłata w wysokości 40 zł, natomiast z chwilą wszczęcia egzekucji administracyjnej ulegnie ona
podwyższeniu do 100 zł.
Nowe przepisy wprowadzają w miejsce opłaty za
czynności egzekucyjne mak-

symalną opłatę egzekucyjną
pobieraną przez organ egzekucyjny. Opłata ta będzie
wynosiła 10 proc. wyegzekwowanych środków pieniężnych, pomniejszonych
o koszty egzekucyjne – jednak nie więcej niż 40 tys. zł.
Opłata ta będzie pobierana
w wysokości 5 proc. uzyskanej należności pieniężnej,
jednak nie więcej niż 20 tys.
zł, gdy zobowiązany po wszczęciu egzekucji administracyjnej dokona dobrowolnej
zapłaty.
Nowelizacja rozszerza katalog wydatków egzekucyjnych m.in. o koszty pokrycia
opłaty sądowej należnej od

wniosku o wpis w księdze
wieczystej i od wniosku o
wpis w Krajowym Rejestrze
Sądowym. Do wydatków egzekucyjnych będą zaliczane
również koszty uzyskania
dokumentów i informacji
niezbędnych do prowadzenia
postępowania egzekucyjnego, koszty przesłania pism
organu egzekucyjnego oraz
koszty udzielania pomocy lub
asystowania przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych
m.in. przez policję.
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Podstawa prawna:
nowelizacja z 4 lipca 2019 r.
ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym (DzU z 19 sierpnia 2019 r., poz. 1553)

Radni nie mogą powierzać
obowiązków kierownikom
jednostek organizacyjnych.
ZOFIA BRZEZIŃSKA

Dyrektor wydziału nadzoru
i kontroli lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego uznał, że paragraf statutu gminy mówiący,
iż w sesjach rady uczestniczą
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli radnych, stanowi naruszenie prawa.
Takie zapisy są nieuprawnioną ingerencją w kompetencje wójta, wynikające z art. 33
ust. 5 ustawy o samorządzie
gminnym. To do wójta jako
wykonującego uprawnienia
zwierzchnika służbowego
wobec osób wskazanych
w § 17 ust. 3 statutu pozostaje
powierzanie im określonych
obowiązków, w tym także
udziału w sesji rady – podkreślił przedstawiciel wojewody,
dodając, że statut gminy nie
może ustanawiać podległości
służbowej pracownika urzędu
gminy wobec przewodniczącego rady, bo zwierzchnikiem
służbowym takiego pracownika jest wyłącznie wójt.
Mecenas Wojciech Szafraniec potwierdza, że rozstrzygnięcie to wpisuje się w istniejącą od kilkunastu lat linię
orzeczniczą nie tylko organów
nadzoru, ale również sądów
administracyjnych.
– Wskazuje ona na wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) jako osoby posiadające
wyłącznie uprawnienia do
organizacji pracy podległych
sobie urzędników – mówi
mecenas. I dodaje: – Skoro
przepisy ustawy o samorządzie gminnym jasno określają,
czyje polecenia powinien
wykonywać urzędnik, nie
można akceptować, gdy rada
gminy próbuje zmienić ten
stan rzeczy.
Prawnik zauważa też drugie
dno tej sytuacji. Jego zdaniem
normą staje się zawłaszczanie
kompetencji przez poszczególne organy.
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