PRAWA PACJENTA
 Prawo do świadczeń zdrowotnych - Udzielanie świadczeń zdrowotnych
Masz prawo do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej.
Osoby wykonujące zawód medyczny – m.in. lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna,
ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny – powinny udzielać Ci świadczeń zdrowotnych
z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Świadczenia zdrowotne
powinny być udzielane w pomieszczeniach i przy użyciu urządzeń spełniających
obowiązujące wymagania fachowe i sanitarne.

 Prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych
PAMIĘTAJ! W przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia, masz prawo do
uzyskania natychmiastowej pomocy medycznej.
Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim
czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia. W przypadku porodu pacjentka ma
prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych z nim związanych.

 Prawo do opinii innego lekarza
Masz prawo żądać, aby lekarz udzielający Ci świadczeń zdrowotnych zasięgnął opinii innego
lekarza lub zwołał konsylium lekarskie. Lekarz może odmówić, jeżeli uzna żądanie za
bezzasadne. Powyższe zasady mają zastosowanie również do zawodu pielęgniarki i położnej.

 Prawo do informacji
Masz prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia. Lekarz
powinien przekazać Ci informacje o rozpoznaniu, proponowanych i możliwych metodach
diagnostycznych i leczniczych oraz dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania
lub zaniechania, a także o wynikach leczenia i rokowaniu. Jeżeli nie chcesz być
poinformowany o wszystkich lub niektórych faktach dotyczących Twojego stanu zdrowia,
masz prawo żądać, aby lekarz nie udzielał Ci takich informacji. PAMIĘTAJ! Masz prawo
wskazać osobę lub osoby, którym lekarz będzie udzielać wszelkich informacji o Twoim stanie
zdrowia i leczeniu.

 Prawo do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
Po uzyskaniu od lekarza wszystkich informacji o stanie zdrowia i proponowanym leczeniu,
masz prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub
odmowy takiej zgody. PAMIĘTAJ! Bez Twojej zgody może być przeprowadzone badanie lub
udzielone inne świadczenie zdrowotne, tylko jeżeli znajdujesz się w stanie zagrażającym
niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju
zdrowia.

 Prawo do tajemnicy informacji
PAMIĘTAJ! Osoby wykonujące zawód medyczny mają obowiązek zachować w tajemnicy
wszelkie informacje o Tobie i Twoim stanie zdrowia, które uzyskały w związku
z wykonywaniem zawodu. Możesz jednak wyrazić zgodę na ujawnienie takich informacji.
Bez Twojej zgody lekarz lub inna osoba wykonująca zawód medyczny mogą ujawnić
informacje z Tobą związane tylko gdy: zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji
związanych z udzielaniem Ci świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód
medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń; zachowanie tajemnicy może
stanowić niebezpieczeństwo dla Twojego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych
osób; tak stanowią przepisy odrębnych ustaw; uzyskiwane są one do postępowania przed
wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
Osoby wykonujące zawód medyczny są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta.

 Prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych
Każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego możesz zgłosić: osobie
wykonującej zawód medyczny (np. lekarzowi, pielęgniarce, farmaceucie), Prezesowi Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu. Wszelkie
informacje o formach zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych znajdziesz na
stronie internetowej: www.dzialanianiepozadane.urpl.gov.pl

 Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
Niektóre opinie albo orzeczenia wydawane przez lekarza mogą mieć wpływ na Twoje prawa
lub obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów. Jeżeli nie zgadzasz się z treścią
takiego orzeczenia lub opinii, a postępowanie odwoławcze w odniesieniu do opinii i orzeczeń
nie jest uregulowane w odrębnych przepisach prawa, możesz wnieść sprzeciw do Komisji
Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Wszelkie informacje, znajdziesz na
stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta www.rpp.gov.pl w zakładce Pacjencie – masz
prawo do sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

 Prawo do dokumentacji medycznej
Masz prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej, czyli wszelkich dokumentów
dotyczących Twojego stanu zdrowia i udzielonych Ci świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja
może być udostępniona: 1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony
zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych; 2) poprzez odpłatne
sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii; 3) poprzez wydanie oryginału za
pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu. Podmiot udzielający
świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej również
osobie przez Ciebie upoważnionej. Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot
leczniczy może pobierać opłatę. Stawka za udostępnienie dokumentacji medycznej jest
zmienna – wyliczana jest na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej.

 Prawo do poszanowania intymności i godności
Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane z poszanowaniem Twojej intymności
i
godności. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania
w
spokoju i godności. Personel medyczny może odmówić obecności osoby bliskiej jedynie w
przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na
Twoje bezpieczeństwo zdrowotne.

 Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
Przebywając w szpitalu, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym,
sanatorium uzdrowiskowym, czy też hospicjum, masz prawo do opieki duszpasterskiej.
W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia powyższe podmioty lecznicze,
mają obowiązek umożliwić Ci kontakt z duchownym Twojego wyznania.

W każdej sytuacji, gdy uważasz, że Twoje prawa są niewłaściwie realizowane skontaktuj
się z Rzecznikiem Praw Pacjenta: email: kancelaria@rpp.gov.pl
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Biuro Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590
(z telefonów stacjonarnych i komórkowych) czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 20.00
Pełny tekst praw i obowiązków pacjenta znajduje się w rejestracji ogólnej na parterze.
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