
                Załącznik do Zarządzenia Dyrektora SPSK-2 nr 208/2018 z 15.10.2018 r. 

 

 

KARTA PRAW PACJENTA 

 

1. Prawo do ochrony zdrowia oraz do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych 

możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu 

do tych świadczeń. 

2. Prawo do natychmiastowej pomocy medycznej ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta. 

3. Prawo do poszanowania intymności i godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz do umierania w spokoju i godności. 

4. 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. Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu ww. informacji. 

5. Prawo do wyrażania zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu od lekarza odpowiedniej 

informacji. 

6. Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo na zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej 

podwyższone ryzyko dla pacjenta. 

7. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych. 

8. Prawo do pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia pacjenta, przeznaczonego dla osób wymagających całodobowych 

lub całodziennych świadczeń zdrowotnych. 

9. Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez pacjenta w zakładach opieki zdrowotnej. 

10. Prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami lub do odmowy do kontaktu z nimi. Kontakt osobisty 

może zostać ograniczony w przypadku zagrożenia epidemicznego lub ze względu na warunki przebywania innych osób chorych w szpitalu. 

11. Prawo do opieki duszpasterskiej w zakładach opieki zdrowotnej. 

12. Prawo do wypisania ze szpitala, gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu bądź na własne żądanie – w takiej sytuacji 

pacjent ma prawo do informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Przy wypisie pacjent ma prawo do otrzymania oryginału oraz 

jednej kopii Karty Informacyjnej z leczenia szpitalnego z podaniem rozpoznania w języku polskim. 

13. Prawo do wyrażenia osobiście lub przez przedstawiciela ustawowego sprzeciwu na wykonanie sekcji zwłok. 

14. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych, a także upoważnienia 

w tym zakresie innych osób. Pacjent ma prawo do odrębnego upoważnienia osoby do wglądu w jego dokumentację medyczną w przypadku jego śmierci. 

15. Prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 

16. Prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych przez personel medyczny w związku z wykonywaniem zawodu, 

z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa. 

17. Prawo do przechowywania wartościowych rzeczy w depozycie przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń 

zdrowotnych. 

18. Prawo do uzyskania od lekarza i lekarza dentysty informacji o realnej możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza 

lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej, jeżeli lekarz odmówił udzielenia świadczenia. 

19. Prawo do informacji o prawach pacjenta określonych w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.  

20. Prawo do złożenia skargi na lekarza i lekarza dentystę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie lekarskiej w przypadku 

podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz naruszenia przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza. 

21. Prawo do złożenia skargi na pielęgniarkę i położną do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie pielęgniarek i położnych 

w  przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej oraz zawinionego naruszenia przepisów dotyczących wykonywania 

zawodu pielęgniarki i położnej. 

22. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy może 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. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy 

Rzeczniku Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta. 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (tekst jedn.: Dz.U.1997.78.483 z dnia 1997.07.16) 

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U.2018.160 t.j. z dnia 2018.01.19). 

 Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U.2017.1318 t.j. z dnia 2017.07.04). 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz.U.2018.617 t.j. z dnia 2018.03.26). 

 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz.U.2018.123 t.j. z dnia 2018.01.16).  

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).  

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (tekst jedn.: Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).  

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 

          (Dz.U.2015.2069 z dnia 2015.12.08).   
  

Tekst ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest dostępny dla pacjentów: 

 hospitalizowanych w klinikach i  oddziałach SPSK-2 – w dyżurkach pielęgniarskich poszczególnych klinik i oddziałów,  

 korzystających z zakładów diagnostycznych, poradni i pracowni specjalistycznych - w rejestracji tych jednostek i komórek  

    organizacyjnych.  
 

Szczecin, 15.10.2018 r.  
 
 

 
Opracowanie: 

Pełnomocnik szpitala ds. praw pacjenta SPSK-2 


