
P R A W A    I    O B O W I Ą Z K I   P A C J E N T A

opracowano na podstawie ustawy z dnia 06 listopada 2008r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

(tj. Dz.U. z 2016r., poz. 186)

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej
wiedzy medycznej oraz możliwościom diagnostyczno-leczniczym Szpitala.
2.Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich
świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych,
procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń. 
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. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, 
w warunkach odpowiadających odpowiednim wymaganiom fachowym i sanitarnym.

Prawo pacjenta do informacji
1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
2. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy oraz małoletni, który ukończył 16 lat, 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.

3. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do wyrażenia zgody na udzielanie
informacji o stanie zdrowia innym osobom.

4. Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji o stanie zdrowia.
5. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy oraz małoletni, który ukończył 16 lat, mają

prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o pielęgnacji 
i zabiegach pielęgniarskich.

6. W przypadku, gdy lekarz nie chce podjąć lub odstępuje od leczenia pacjenta, pacjent lub
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.

Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania
osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi
odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania
niepożądanego produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001r. – Prawo
farmaceutyczne (Dz.U. z 2008r. Nr 45, poz. 271, z późn.zm.).

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.
2. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo wskazać osoby, którym mogą być

przekazywane informacje o stanie zdrowia pacjenta.
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Prawo pacjenta do wyrażania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych
1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy oraz pacjent małoletni, który ukończył 16 lat,

mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub
odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji dotyczących danego świadczenia
zdrowotnego.

2. Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgody, jest
dopuszczalne, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan
zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się 
z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym. 

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności 

w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
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.

3. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. 
4. Lekarz, pielęgniarka, inna osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może

odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku
istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na
bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta.

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy bądź osoba upoważniona przez pacjenta, ma

prawo do dostępu do dokumentacji medycznej, dotyczącej stanu zdrowia pacjenta oraz
udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi:
1) do wglądu w siedzibie Szpitala,
2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii, po uiszczeniu opłaty, zgodnie

z obowiązującymi przepisami,
3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po

wykorzystaniu, jeżeli uprawniona osoba żąda udostępnienia oryginałów tej
dokumentacji.

Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo

orzeczenia lekarza, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki
pacjenta, wynikające z przepisów prawa.

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.

3. Sprzeciw wymaga uzasadnienia,   w tym wskazania przepisu prawa, z którego wynikają
prawa lub obowiązki pacjenta.

Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
1. Pacjent leczony w oddziale Szpitala ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub

korespondencyjnego z innymi osobami.
2. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z innymi osobami.
3. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, sprawowanej przez osobę bliską. 

Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
1. Pacjent hospitalizowany w oddziale Szpitala ma prawo do opieki duszpasterskiej swojego

wyznania.
2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia, Szpital umożliwia

pacjentowi, na jego życzenie, kontakt z duchownym.
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Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
1. Pacjent hospitalizowany w oddziale Szpitala ma prawo do przechowywania rzeczy

wartościowych w depozycie. Koszt realizacji tego prawa ponosi Szpital.
2. Zamiar przekazania rzeczy wartościowych do depozytu, pacjent zgłasza personelowi

pielęgniarskiemu oddziału Szpitala.
Dochodzenie praw pacjenta

1. Pacjent lub jego osoba bliska albo opiekun faktyczny, jeżeli uzna, że prawa pacjenta
zostały naruszone, może:
1) zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej

świadczeń zdrowotnych, a następnie do Dyrektora Szpitala,
2) zwrócić się z interwencją do Rzecznika Pacjenta Szpitala,
3) w razie niezadowalającego załatwienia sprawy, zwrócić się o jej rozpatrzenie do

organu założycielskiego Szpitala, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi
medycznemu,

4) zwrócić się z interwencją do Narodowego Funduszu Zdrowia,
5) jeżeli naruszenie prawa dotyczyło fachowej czynności medycznej – zwrócić się do

okręgowej izby lekarskiej lub okręgowej izby pielęgniarek i położnych,
6) skierować sprawę do sądu powszechnego jeżeli w wyniku działania lub zaniechania

działania przez Szpital lub osobę wykonującą zawód medyczny, wyrządzono
pacjentowi szkodę materialną lub naruszono jego dobro osobiste, w rozumieniu
Kodeksu cywilnego,

7) zwrócić się do Rzecznika Praw Pacjenta, powołanego przez Prezesa Rady Ministrów, 
Nr bezpłatnej infolinii  800 190 590, strona internetowa Rzecznika www.bpp.gov.pl,
adres: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa. 

8) Wnieść wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego do Wojewódzkiej Komisji do
spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, strona internetowa Komisji
www.zdrowie.lublin.uw..gov.pl, adres: Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Czechowska
15, 20-072 Lublin, tel. 81 532-91-34. Wniosek do komisji może wnieść pacjent, jego
przedstawiciel ustawowy, a w przypadku śmierci pacjenta – jego spadkobiercy.

Obowiązki pacjenta
1. Pacjent obowiązany jest stosować się do wszystkich zaleceń i wskazówek lekarzy 

i pielęgniarek.
2. Pacjentowi nie wolno przyjmować leków , ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez

zalecenia lekarza leczącego bądź lekarza dyżurnego.
3. Niedopuszczalne jest przynoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz palenie

wyrobów tytoniowych .
4. Pacjent jest obowiązany ponadto do:

1) przebywania w wyznaczonej dla niego sali chorych podczas wizyt lekarskich,
dokonywania zabiegów i opatrunków oraz w porze podawania posiłków,

2) przestrzegania norm społecznego zachowania, poszanowania godności i prywatności
innych pacjentów,

3) poszanowania mienia Szpitala,
4) informowania personelu medycznego o zamiarze opuszczenia oddziału.

Aktualizacja dnia 05 maja 2016r.
Dyrektor

Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
(-) lek.med. Andrzej Mielcarek
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