PRAWA PACJENTA
W CENTRUM MEDYCZNYM LA PERLA

Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach
Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czy też ustawie o działalności leczniczej. Przestrzeganie praw
pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych. Od organów władzy publicznej począwszy, poprzez osoby wykonujące zawód medyczny,
do wszystkich innych, którzy z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z pacjentem.

PRAWA PACJENTA:
1. Prawo do ochrony zdrowia.
2. Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej,
opartej na dostępnych metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia
chorób.
3. Prawo do natychmiastowej pomocy medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, ze względu
na zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta.
4. Prawo do intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń
zdrowotnych.
5. Prawo (pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego) do uzyskania przystępnej
informacji od lekarza o: swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz
możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć
następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu.
6. Prawo do wyrażania zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych świadczeń
zdrowotnych, po uzyskania od lekarza odpowiedniej informacji.
7. Prawo do wyrażania zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych świadczeń
zdrowotnych, po uzyskania od lekarza odpowiedniej informacji. Jeżeli obowiązujące
przepisy prawa nie stanowią inaczej, zgoda pacjenta może być wyrażona ustnie albo nawet
poprzez takie jego zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę
poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom medycznym.
8. Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo na zastosowanie
metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta.

9. Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo na zastosowanie
metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta
10. Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody na uczestnictwo w eksperymencie
medycznym po uprzednim uzyskaniu informacji na ten temat.
11. Prawo do wyrażenia dobrowolnie świadomej zgody w formie pisemnej na uczestnictwo w
badaniu klinicznym (a w przypadku niemożności wyrażenia zgody w powyższej formie, za
równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożonej w obecności, co najmniej dwóch
świadków), po wcześniejszym przekazaniu informacji dotyczących istoty, znaczenia,
skutków i ryzyka związanego z badaniem klinicznym. Uczestnik badania klinicznego może
w każdej chwili bez szkody dla siebie wycofać się z badania klinicznego.
12. Prawo do pomieszczenia i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia pacjenta w
zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub
całodziennych świadczeń zdrowotnych.
13. Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną
osobę wskazaną przez pacjenta w zakładach opieki zdrowotnej.
14. Prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z
zewnątrz w zakładach opieki zdrowotnej. Jednakże kontakt osobisty może zostać
ograniczony w przypadku zagrożenia epidemicznego lub ze względu na warunki
przebywania innych osób chorych. Kierownik zakładu opieki zdrowotnej lub upoważniony
lekarz może ograniczyć prawo do kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz, w tym do
sprawowania opieki pielęgnacyjnej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez
pacjenta.
15. Prawo do opieki duszpasterskiej w zakładach opieki zdrowotnej.
16. Prawo do wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest
niezwłocznie powiadomić w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego
zagrożenie życia lub w razie śmierci pacjenta.
17. Prawo do wypisania, gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia bądź na
własne żądanie.
18. Prawo do wyrażenia osobiście lub przez przedstawiciela ustawowego sprzeciwu na
wykonanie sekcji zwłok w zakładach opieki zdrowotnej.
19. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela
ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, a w razie śmierci - osoby przez pacjenta
upoważnionej do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu w formie m.in.: wglądu

w zakładzie opieki zdrowotnej lub poprzez odpłatne sporządzenie jej wyciągów, odpisów,
kopii.
20. Prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
21. Prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych przez
personel medyczny w związku z wykonywaniem zawodu.
22. Prawo do przechowywania wartościowych rzeczy w depozycie zakładów opieki
zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych
świadczeń zdrowotnych.
23. Prawo do uzyskania od lekarza i lekarza dentysty informacji o realnej możliwości uzyskania
świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej, jeżeli lekarz
odmówił udzielenia świadczenia.
24. Prawo do dostępu do informacji o prawach pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej.
25. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo
orzeczenia lekarza, jeżeli mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta. 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.
Ponadto, jeżeli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa pacjenta zostały
naruszone, może:
●

zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia,
a następnie do kierownictwa placówki;

●

złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta;

●

zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa przy Okręgowej i
Naczelnej Izbie Lekarskiej, a także przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i
Położnych– jeżeli naruszenie prawa dotyczyło czynności medycznej;

●

skierować sprawę do sądu – jeżeli w wyniku działania lub zaniechania zakładu opieki
zdrowotnej naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrządzono mu szkodę materialną;

●

złożyć skargę do świadczeniodawcy;

●

złożyć skargę do NFZ. Skarga pisemna, która nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy) oraz
adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona.

Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie. Pacjent ma prawo żądać pisemnego
potwierdzenia przyjęcia skargi. Nie rozpatruje się jako skarg pism dotyczących spraw, które
zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.
Szczegółowych informacji o prawach pacjenta udziela:
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
adres: ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
tel. 22 532 82 50
faks: 22 532 82 30
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
Bezpłatna infolinia: 800 190 590

