Skarga - pielęgniarka/pielęgniarz
szkolny odmawia udzielenia pomocy
ze względu na zauważenie
tęczowych symboli

Jakie kroki należy podjąć?

1

Jest to ewidentna dyskryminacja w dostępie do opieki
zdrowotnej. Należy ją natychmiast zgłosić do dyrekcji szkoły i
wojewódzkiego kuratorium oświaty– najlepiej na piśmie, opisując
całą sytuację - Załącznik 1

warto także zgłosić do Rzecznika Praw Obywatelskich:
2 Sprawę
listem,
mailem
lub
przez
formularz
kontaktowy:
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/jak-zglosic-sie-dorzecznika-praw-obywatelskich . Należy dokładnie opisać
sprawę i podpisać się z imienia i nazwiska.

adresatem skargi może być też Rzecznik Praw Pacjenta.
3 Ważnym
Kontakt jest bardzo prosty, wystarczy napisać maila:
https://www.gov.pl/web/rpp/kontakt .

odmowa udzielenia pomocy spowodowała u Ciebie
4 Jeśli
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu zgłoś to na policję składając
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 160
Kodeksu karnego.
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Motywowana uprzedzeniami odmowa udzielenia pomocy
medycznej jest naruszeniem zasady równego traktowania.
Niestety ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych
przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania ma
bardzo ograniczony zakres i w odniesieniu do opieki zdrowotnej
i oświaty nie przewiduje przesłanki dyskryminacji takiej jak
orientacja seksualna. W związku z tym w opisanej sytuacji
nie można skorzystać ze ochronnych środków prawnych
przewidzianych w tej ustawie. Niezależnie od tego, taka odmowa
cały czas może być podstawą roszczenia o zadośćuczynienie
za naruszenie dóbr osobistych w postaci zdrowia i godności.
By uzyskać rekompensatę finansową i oficjalne przeprosiny należy
złożyć pozew do sądu okręgowego, wydział cywilny właściwego
dla naszego miejsca zamieszkania. Opłata od pozwu to
600 zł + 5% od kwoty żądanego zadośćuczynienia (do kwoty
20.000 zł są specjalne widełki ustalone w art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych. Można wystąpić do sądu o pełnomocnika z urzędu
i/lub zwolnienie od opłaty od pozwu ze względu na trudną
sytuację materialną. W przypadku osoby niepełnoletniej pozew
podpisać musi rodzic/opiekun prawny. Przydatne w formułowaniu
pozwu mogą okazać się decyzje/obserwacje/działania
Rzeczników: Praw Obywatelskich i Praw Pacjenta.
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