KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA
-podstawa prawnaUstawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 ze zm.)

1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy
medycznej.
Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń
zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury
ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
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).
Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na
zagrożenie zdrowia lub życia. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń
zdrowotnych związanych z porodem.
Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty
udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym
w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń
zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej
określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

2. Prawo pacjenta do informacji
Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel 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.
Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od lekarza 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 w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu
diagnostycznego lub terapeutycznego.
Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do
uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach
pielęgniarskich.
Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez
podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot.

3. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym
udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z
wykonywaniem zawodu medycznego.
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W celu realizacji prawa, o którym mowa powyżej osoby wykonujące zawód medyczny są
obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem
zdrowia pacjenta.

4. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń
zdrowotnych
Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub
odmowy takiej zgody, po uzyskaniu 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.
Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie
badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.
Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub
niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody. W przypadku braku
przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun
faktyczny.
Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie
lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia
sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.
Zgoda oraz sprzeciw mogą być wyrażone ustnie albo poprzez takie zachowanie, które w sposób
niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom
albo brak takiej woli.
W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki
stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej.
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.

5. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu
świadczeń zdrowotnych.
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.
Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.
Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, uczestniczą
przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj
świadczenia. Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta, a w przypadku
pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego
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wyrażenia zgody, jego przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonującej zawód medyczny,
udzielającej świadczenia zdrowotnego.

6. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz
udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
SP ZOZ udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,
bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację
medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po
wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej
dokumentacji.
Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii
SP ZOZ może pobierać opłatę.
Maksymalna wysokość opłaty za:
1) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002
przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia
następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt
2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
2) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002
przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;
3) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na
elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną
w formie elektronicznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia,
o którym mowa w pkt 1.

7. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo
orzeczenia lekarza
Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą 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, za
pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia
przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

8. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub
całodziennych świadczeń zdrowotnych ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub
korespondencyjnego z innymi osobami.
Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną,
rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę
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sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.

9. Prawo do opieki duszpasterskiej
Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy, ma prawo do opieki
duszpasterskiej. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia SP ZOZ jest
obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

10. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

11. Ograniczenia w korzystaniu z praw pacjenta
Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz
może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego
lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku prawa do kontaktu
osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami także ze względu na
możliwości organizacyjne zakładu

12. Pacjent ma prawo do skarg i wniosków:
Pacjent może kierować skargi i wnioski bezpośrednio do kierownika zakładu, a także do jego
organu tworzącego.
Okresową analizę skarg i wniosków – z wyłączeniem spraw podległych nadzorowi medycznemu –
przeprowadza Rada Społeczna przy SP ZOZ w Grodzisku Wlkp.
W SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. ustanowiony jest Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta. Godziny przyjęć
Pacjentów w sprawach skarg i wniosków zostały ustalone przez Dyrektora Zakładu i podane do
wiadomości publicznej poprzez rozwieszenie informacji na tablicach informacyjnych znajdujących
się w Szpitalu.
Pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający,
może także złożyć skargę do:
1) Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej,
2) Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych,
3) Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

13. Obowiązki pacjenta
1. Pacjent przyjęty do szpitala powinien:
1) posiadać przy sobie dokument uprawniający – w przypadku ubezpieczonego,
2) poddać się badaniu przez lekarza przy przyjęciu do szpitala,
3) złożyć do depozytu posiadane przedmioty wartościowe, pieniądze oraz odzież –
czemu towarzyszy sporządzanie odpowiedniego protokołu,
4) poddać się niezbędnym zabiegom sanitarno – higienicznym.
2. Na terenie Szpitala pacjent jest zobowiązany:
1) zachowywać się kulturalnie,
2) nie zakłócać spokoju innym chorym i personelowi szpitalnemu,
3) stosować się do ustalonego porządku pracy szpitala.
3. Pacjent hospitalizowany nie może wychodzić poza obręb Szpitala, z wyjątkiem
koniecznych względów leczniczych i diagnostycznych wyjść na konsultacje, zabiegi,
badania zlecone przez lekarza prowadzącego lub specjalnych zezwoleń wydanych przez
ordynatora lub jego zastępcę.
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4. Pacjent obowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek lekarzy
i pielęgniarek/położnych.
5. Pacjentowi nie wolno przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez
zlecenia lekarza leczącego, lekarza dyżurnego bądź innego wyznaczonego lekarza szpitala.
6. W porze obchodu i w porze dokonywania zabiegów i opatrunków oraz podawania leków, a
także w czasie wydawania posiłków pacjent obowiązany jest przebywać
w swojej sali.
7. Pacjent obowiązany jest współpracować z zespołem terapeutycznym w wykonaniu
czynności przyczyniających się do przywrócenie lub utrzymania zdrowia.
8. Pacjentowi nie wolno bez zgody lekarza leczącego bądź pielęgniarki/położnej oddziałowej
dyżurnej spożywać ani podawać do spożycia innym pacjentom żywności i napojów
przyniesionych spoza szpitala.
9. Pacjentowi nie wolno przechowywać artykułów żywnościowych łatwo psujących się w
miejscach nie przeznaczonych do tego celu (W każdym oddziale znajduje się lodówka dla
pacjentów).
10. Nie wolno na terenie Szpitala:
1) wnosić ani spożywać napojów alkoholowych,
2) zanieczyszczać pomieszczeń szpitalnych,
3) stosować środków odurzających.
11. Pacjent obowiązany jest do przestrzegania higieny osobistej oraz utrzymania
właściwego stanu sanitarnego swojego otoczenia:
1) pacjenci chodzący myją się w łazienkach, a inni w salach przy pomocy personelu
szpitalnego,
2) pacjenci powinni mieć własne mydło, ręcznik, grzebień, szczotkę i pastę do zębów
oraz inne przybory osobistego użytku.
12. Pacjent obowiązany jest szanować mienie będące własnością Szpitala:
1) Pacjent jest odpowiedzialny za rzeczy szpitalne, oddane mu do użytku na czas pobytu w
Szpitalu,
2) za szkody powstałe z winy pacjenta odpowiedzialność ponosi pacjent, który
spowodował szkodę.
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