
PRAWA PACJENTA 

Pacjent ma prawo do:  

 

1. POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI W CZASIE UDZIELANIA  ŚWIADCZEŃ 
ZDROWOTNYCH 

• Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane z poszanowaniem intymności 
i godności Pacjenta. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do 
umierania w spokoju i godności.  

• Obecności osoby bliskiej podczas udzielania świadczeń zdrowotnych. 

• Jako rodzic ma prawo być obecny przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych dziecku. 

• Personel medyczny może odmówić obecności osoby bliskiej jedynie w przypadku 
prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na 
bezpieczeństwo zdrowotne Pacjenta.  
 

2. POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO 

• Przebywając w szpitalu Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub 
korespondencyjnego z innymi osobami. Prawo to przysługuje Pacjentowi również, 
jeżeli przebywa w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym opiekuńczo-leczniczym lub 
rehabilitacji leczniczej czy w hospicjum.  
 

3. DOSTĘPU DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

• Pacjent ma prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej, czyli dokumentów 
dotyczących stanu zdrowia i udzielonych świadczeń zdrowotnych. 
. 

4. ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA 

• Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo 
orzeczenia wydanego przez lekarza, jeżeli orzeczenie ma wpływ na  prawa lub 
obowiązki Pacjenta wynikające z obowiązujących przepisów.  

• Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta. 
Sprzeciw należy wnieść w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez 
lekarza orzekającego o stanie zdrowia Pacjenta. 

 
5. OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ 

• Przebywając w szpitalu lub w innym podmiocie udzielającym stacjonarnych 
i całodobowych świadczeń zdrowotnych (tj. zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, 
opiekuńczo-leczniczym lub rehabilitacji leczniczej czy hospicjum) Pacjent ma prawo do 
opieki duszpasterskiej. 
. 

6. PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH 

• Szpital oraz każdy inny podmiot udzielający stacjonarnych i całodobowych świadczeń 
zdrowotnych mają obowiązek zapewnić Pacjentowi bezpłatne przechowywanie rzeczy 
wartościowych w depozycie. 

 

Korzystając ze świadczeń zdrowotnych lub zwracając się o ich udzielenie Pacjent 
ma prawo do: 
 

1. ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

• Udzielenia świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualnym stanem wiedzy 
medycznej. Osoby wykonujące zawód medyczny mają obowiązek udzielać  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. W przypadku 
zagrożenia zdrowia lub życia, Pacjent ma prawo do uzyskania natychmiastowej 
pomocy medycznej.  

• Prawo do opinii innego lekarza. Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz udzielający  
świadczeń zdrowotnych zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie. 
Twoje żądanie powinno zostać odnotowane w dokumentacji medycznej.  
 

2. TAJEMNICY INFORMACJI 

• Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. 

• Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel maja prawo do wyrażenia zgody na 
udzielenie informacji wymienionych wyżej innym osobom.  

 
3. WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE OKREŚLONYCH ŚWIADCZEŃ 

ZDROWOTNYCH 

• Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń 
zdrowotnych lub odmowy takiej zgody – po uzyskaniu od lekarza wszystkich informacji 
o stanie zdrowia i proponowanym leczeniu. W przypadku zabiegu operacyjnego albo 
zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko, 
zgodę wyraża się w formie pisemnej. W każdej innej sytuacji zgodę lub sprzeciw 
możesz wyrazić ustnie. 

 
4. UZYSKANIA INFORMACJI 

• Pacjent ma prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie 
zdrowia. 
 

5. ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH 


