
PRAWA PACJENTA
1.  Prawo do ochrony zdrowia. 

2. Prawo  do  świadczeń  zdrowotnych odpowiadających  wymaganiom  wiedzy  medycznej,
opartej na dostępnych metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób,
wykonywanych  przez  lekarzy,  lekarzy  dentystów,  pielęgniarki,  położne,  diagnostów
laboratoryjnych z należytą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a w sytuacji
ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń - do korzystania z rzetelnej,
opartej  na  kryteriach  medycznych  jawnej  procedury  ustalającej  kolejność  dostępu  do
świadczeń 

3. Prawo  do  natychmiastowej  pomocy  medycznej w  zakładach  opieki  zdrowotnej,  ze
względu na zagrożenie zdrowia lub życia. 

4.  Prawo do intymności i poszanowania godności osobistej  w czasie udzielania świadczeń
zdrowotnych. 

5.  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. Lekarz może być zwolniony z
tego obowiązku wyłącznie na żądanie pacjenta. Lekarz może udzielać powyższych informacji,
innym osobom tylko za zgodą.

6. Prawo do wyrażania zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych świadczeń
zdrowotnych, po uzyskania od lekarza odpowiedniej informacji. Jeżeli obowiązujące przepisy
prawa nie stanowią inaczej, zgoda pacjenta może być wyrażona ustnie albo nawet poprzez
takie jego zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania
się proponowanym przez lekarza czynnościom medycznym. 

7. Prawo  do  kontaktu  osobistego,  telefonicznego  lub  korespondencyjnego  z  osobami  z
zewnątrz w zakładach opieki zdrowotnej. Jednakże kontakt osobisty może zostać ograniczony
w przypadku zagrożenia epidemicznego lub ze względu na warunki przebywania innych osób
chorych  w  szpitalu.  Kierownik  zakładu  opieki  zdrowotnej  lub  upoważniony  lekarz  może
ograniczyć  prawo do kontaktu osobistego z osobami z  zewnątrz,  w tym do sprawowania
opieki pielęgnacyjnej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez pacjenta. 

8. Prawo do wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest
niezwłocznie powiadomić w razie  pogorszenia  się  stanu zdrowia pacjenta  powodującego
zagrożenie życia lub w razie śmierci pacjenta. 

9. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela
ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, a w razie śmierci - osoby przez pacjenta



upoważnionej do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu w formie m.in.: wglądu w
zakładzie  opieki  zdrowotnej  lub  poprzez  odpłatne  sporządzenie  jej  wyciągów,  odpisów,
kopii,  prawo sprostowania danych i  ich  usunięcia po upływie obowiązkowego okresu ich
przechowywania 

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

11. 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. 

12.  Prawo  do  uzyskania  od  lekarza  i  lekarza  dentysty  informacji  o  realnej  możliwości
uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej, 

13. Prawo do dostępu do informacji  o prawach pacjenta w zakładzie opieki  zdrowotnej.
Pielęgniarka, położna ma obowiązek poinformować pacjenta o jego prawach. 

14. 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  za  naruszenie  przepisów  o
wykonywaniu zawodu lekarza. 

15.  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  za  zawinione  naruszenie
przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej. 

16.  Prawo  do  rejestracji  do  lekarza  telefonicznie,  listownie,  osobiście  bądź  za
pośrednictwem osoby trzeciej.


