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Prawa Pacjenta wynikają z bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji: każdy obywatel ma
prawo do ochrony zdrowia oraz prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w obowiązującej
ustawie .
Prawa Pacjenta zostały określone w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z
6 listopada 2008r.

I. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych.

1. Pacjent ma prawo do uzyskania informacji o przysługujących mu prawach.
2. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy
medycznej.
3. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na
zagrożenie zdrowia lub życia.
4. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością w warunkach
odpowiadających wymaganiom fachowym i sanitarnym.

II. Prawo pacjenta do informacji.

1. Pacjent ma prawo do uzyskania informacji o przysługujących mu prawach.
2. Pacjent ma prawo do informacji o stanie swojego zdrowia.
3. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo
do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia
pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych leczniczych,
dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia
oraz rokowaniu w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z
posiadanymi przez nią uprawnieniami.
4. Pacjent ma prawo wskazać osobę, którą można informować o jego stanie zdrowia.
5. Każda informacja o stanie zdrowia pacjenta jest jego dobrem osobistym prawnie
chronionym.

III. 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, a uzyskanych w
związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
2. Osoby wykonujące zawód medyczny, udzielające świadczeń zdrowotnych są związane
tajemnicą również po śmierci pacjenta.

IV. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

1. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub
do odmowy takiej zgody.
2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na
przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.
3. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub
niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody ma prawo do wyrażenia zgody. W przypadku
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braku przedstawiciela ustawowego prawo to w odniesieniu do badania może wykonać opiekun
faktyczny.
4. 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 udzielania świadczenia zdrowotnego pomimo zgody
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.
5. 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 na brak takiej woli.
6. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki
stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta zgodę wyraża się w formie pisemnej.

V. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta.

1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności w czasie udzielania mu świadczeń
zdrowotnych.
2. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna bliska osoba.

VI. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej.

1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz
udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
2. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi
lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po
śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta
za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu
sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.
3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana jest do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego
świadczeń zdrowotnych oraz poprzez odpłatne sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,

VII. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia
lekarza.

1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo
orzeczenia, 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. Sprzeciw wymaga
uzasadnienia.
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VIII. Prawo do skargi
1. Pacjent ma prawo złożyć skargę do Kierownika Centrum Medyczne Spychalscy Sp. j.
ul. Strzelecka 33, 63-000 Środa Wielkopolska,
tel. 694 170 541
e-mail: office@klinikaspychalscy.pl
2. WOW NFZ
60-309 Poznań
ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań
Tel: 61 850 60 00
Bezpłatna infolinia: 800 190 590

3. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
tel: (22) 532 - 82 - 50
fax: (22) 506 - 50 – 64
Bezpłatna infolinia: 800-190-590

