KARTA PRAW PACJENTA
Podstawowe unormowania prawne określone w ustawie z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr.52
poz.417).
Przepisy ogólne
1. Przestrzeganie praw pacjenta określonych w ustawie jest obowiązkiem
organów władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony zdrowia,
Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów udzielających świadczeń
zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób
uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych (art. 2).
2. Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub
upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw
pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze
względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów a w przypadku praw
o których mowa w art.33 także ze względu na możliwości organizacyjne
zakładu (art. 5).
Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających
wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej (art.6).
2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia
odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej,
opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność
dostępu do tych świadczeń (art.6).
3. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:
1) lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie;
2) pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej).
4. Lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia
opinii innego lekarza, jeżeli uzna, że żądanie, o którym mowa w ust. 3, jest
bezzasadne.(art.6).
5. Przepisy ust. 4 I 5 stosuje się do pielęgniarki (położnej) w zakresie
zasięgania opinii innej pielęgniarki (położnej) (art.6).
6. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń
zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia (art.7).
7. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń
zdrowotnych związanych z porodem (art. 7).
8. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą
starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w
warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach
wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń
zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami
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etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów
medycznych (art.8).
Prawo pacjenta do informacji
1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia (art.9).
2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy
przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji
o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych
metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć
następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz
rokowaniu (art. 9).
3. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia
zgody na udzielenie informacji wymienionych w ust. 2 innym osobom
(art.9).
4. Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji, o której
mowa w ust. 2 (art.9).
5. Po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust 2., pacjent ma prawo
przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie (art.9).
6. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od
lekarza informacji, o których mowa w ust 2., w zakresie i formie potrzebnej
do
prawidłowego
przebiegu
procesu
diagnostycznego
lub
terapeutycznego (art. 9).
7. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy
przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej
przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich
(art.9).
8. W przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, pacjent, jego przedstawiciel
ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej
informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i
wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia
zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń
zdrowotnych (art.10).
9. Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta określonych w
niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych, uwzględniających
ograniczenia tych praw określone w tych przepisach. Podmiot udzielający
świadczeń zdrowotnych udostępnia tę informację w formie pisemnej,
poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym
(art. 11).
10.Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń
zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń
zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot
(art.12).
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Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
1. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące
zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych,
informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem
zawodu medycznego (art.13).
2. W celu realizacji prawa, o którym mowa w art 13., osoby wykonujące
zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje
związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta
(art. 14).
Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń
zdrowotnych
1.

Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych
świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji
w zakresie określonym w art. 9 (art. 16).
2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia
zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń
zdrowotnych przez lekarza (art. 17).
3. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia
lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę,
o której mowa w art. 17. ust. 1, wyraża się w formie pisemnej (art. 18).
4. Przed wyrażeniem zgody w sposób określony w ust 1. pacjent ma prawo
do uzyskania informacji, o której mowa w art. 9 ust. 2 (art. 18).
Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w
szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych (art. 20).
2. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w
spokoju i godności. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma
prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu
i innych cierpień (art. 20).
3. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska
(art.21).
4. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych
pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa
wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na
bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta (art. 21).
5. W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 20 ust. 1, osoba
wykonująca zawód medyczny ma obowiązek postępować w sposób
zapewniający poszanowanie intymności i godności pacjenta (art.22).
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Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego
stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych (art. 23).
2. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację
medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź
osobie upoważnionej przez pacjenta (art. 26).
3. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba
upoważniona przez pacjenta za życia (art.26).
4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27
pkt 2 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę
(art. 28).
Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia
lekarza
1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw
wobec opinii albo orzeczenia określonych w art. 2. ust. 1 ustawy z dnia 5
grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli opinia albo
orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające
z przepisów prawa (art.31).
2. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw
Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni
od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o
stanie zdrowia pacjenta (art. 31).
Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
1.

Pacjent w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do
kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego (art. 33).
2. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z osobami wymienionymi w ust 1
(art.33).
3. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej (art.34).
4. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, o której mowa w ust. 1 rozumie
się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym
także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu
i połogu (art. 34).
5. Pacjent ponosi koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 ust. 1
i art. 34 ust. 1, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi
przez stacjonarny zakład opieki zdrowotnej (art. 35).
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Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
1. Pacjent w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do opieki
duszpasterskiej (art.36).
2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia,
stacjonarny zakład opieki zdrowotnej jest obowiązany umożliwić
pacjentowi kontakt z duchownym (art.37).
3. Stacjonarny zakład opieki zdrowotnej ponosi koszty realizacji praw
pacjenta, o których mowa w art. 36 i 37, chyba że przepisy odrębne
stanowią inaczej (art.38).
Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
1. Pacjent w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do
przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty realizacji
tego prawa ponosi stacjonarny zakład opieki zdrowotnej, chyba że
przepisy odrębne stanowią inaczej (art. 39).
Rzecznik Praw Pacjenta
1. W celu ochrony praw pacjenta określonych w niniejszej ustawie oraz w
przepisach odrębnych ustanawia się Rzecznika Praw Pacjenta, zwanego
dalej „Rzecznikiem” (art. 41).
2. Rzecznik jest centralnym organem administracji rządowej właściwym
w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w niniejszej ustawie
oraz w przepisach odrębnych (art. 42).
Obowiązki Pacjenta
Przestrzeganie:
1. Rozkładu dnia w oddziale.
2. Zasad korzystania z urządzeń i powierzonego sprzętu.
3. Zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
4. Regulaminu porządkowego naszego zakładu.
5. Bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu na terenie zakładu.
6. Zakazu palenia tytoniu.
7. Ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego.
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Składanie skarg
1. Skargi dotyczące niewłaściwego postępowania pracownika zakładu opieki
zdrowotnej, należy kierować do jego przełżonego: kierownika przychodni,
ordynatora oddziału, dyrektora szpitala.
2. Skargi na błędy w procesie leczenia lub dotyczące nieetycznego
postępowania lekarza należy kierować do Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej.
3. Skargi na błędy w postępowaniu zawodowym pielęgniarek lub położnych
należy kierować do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych.
4. Skargi na łamanie ustawy o ochronie danych osobowych należy kierować
do Biura Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych
ul. Stawki 2; 00 – 193 Warszawa
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