
 

 

P R A W A   PACJENTA 
 

Na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta (Dz.U.2008 nr 52 poz.417) 

 

Prawo do świadczeń zdrowotnych art. 6 - 7 

 które odpowiadają wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej oraz udzielane są z 

należytą starannością, 

 które udzielane są według przejrzystej, obiektywnej i opartej na kryteriach medycznych 

procedurze ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń, 

 które są udzielane natychmiast ze względu na zagrożenie życia i zdrowia, 

 do zasięgnięcia opinii innego lekarza lub zwołania konsylium. 

Prawo do informacji  art. 9-12 

 o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach 

diagnostycznych i leczniczych dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania 

albo zaniechania, wynikach oraz rokowaniu, 

 która może zostać przekazana także osobom przez Ciebie upoważnionym (np. osobie 

bliskiej). 

Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych art. 15-18 

 na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych, po 

uzyskania od lekarza odpowiedniej informacji, 

 w formie pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo na zastosowanie metody leczenia 

lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta. 

Prawo do tajemnicy informacji art. 13-14 

Osoby wykonujące zawód medyczny mają obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie 

związane z Tobą informacje, w tym o Twoim stanie zdrowia, które uzyskały w związku z 

wykonywaniem zawodu. 

Prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych art. 12a 

 osoba działająca w imieniu pacjenta może zgłosić każde niekorzystne i niezamierzone 

działanie produktu leczniczego osobie wykonującej zawód medyczny,  

 podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu do obrotu lub  

 Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych. 

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii/orzeczenia lekarza art. 31 

 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, w 

terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o 

stanie zdrowia pacjenta. 
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Prawo do dokumentacji medycznej art. 23,26,28 

 dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych,  

 upoważnienia w tym zakresie innych osób, 

 pacjent ma prawo do odrębnego upoważnienia osoby do wglądu w jego dokumentację 

medyczną w przypadku jego śmierci,  

 pacjent ma również prawo do złożenia sprzeciwu na udostępnienie po jego śmierci 

dokumentacji medycznej osobie bliskiej. 

Prawo do poszanowania intymności i godności art. 20-22 

 obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, 

 wyrażenia zgody na obecność przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych innych osób niż 

udzielające tych świadczeń, 

 leczenia bólu w zależności od stopnia jego nasilenia 

Prawo do opieki duszpasterskiej art. 36-38 

Prawo do przechowywania wartościowych rzeczy w depozycie art. 39 przeznaczonych dla 

osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych. 
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