
KARTA PRAW PACJENTA 
Placówek NZOZ Moczary 

Na podstawie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r., Ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dn. 6 listopada 2008 r. oraz aktów normatywnych

I. PRAWO PACJENTA DO OCHRONY ZDROWIA I ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. Pacjent  ma  prawo  do  świadczeń  zdrowotnych  odpowiadających  wymaganiom  aktualnej
wiedzy medycznej,  opartej  na dostępnych metodach i  środkach zapobiegania,  rozpoznawania
i leczenia chorób, wykonywanych przez lekarzy i specjalistów z należytą starannością i zgodnie
z zasadami etyki zawodowej.

2. W sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do przejrzystej,
obiektywnej,  opartej  na  kryteriach  medycznych  procedury  ustalającej  kolejność  dostępu  do
świadczeń.

3. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych w warunkach odpowiadających
określonym w przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.

4. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na
zagrożenie zdrowia lub życia.

5. Pacjent  ma  prawo do  intymności  i  poszanowania  godności  osobistej  w czasie  udzielania
świadczeń zdrowotnych.

II. PRAWO PACJENTA DO INFORMACJI

1. 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 

2.  Pacjent,  w tym małoletni,  który ukończył  16 lat,  lub jego przedstawiciel  ustawowy mają
prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny 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,  w  zakresie  udzielanych  przez  tę  osobę  świadczeń
zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami. 

3.  Pacjent  lub jego ustawowy przedstawiciel  mają  prawo do wyrażenia zgody na udzielenie
informacji  wymienionych  powyżej  innym  Pacjent  ma  prawo  żądać,  aby  osoba  wykonująca
zawód medyczny nie udzielała mu informacji, o której mowa powyżej.

4. Po uzyskaniu informacji, o której mowa w punkcie 2, pacjent ma prawo przedstawić osobie
wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie.

5.  W sytuacjach  wyjątkowych,  jeżeli  rokowanie  jest  niepomyślne  dla  pacjenta,  lekarz  może
ograniczyć informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za
tym  dobro  pacjenta.  W  takich  przypadkach  lekarz  informuje  przedstawiciela  ustawowego
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pacjenta  lub  osobę  upoważnioną  przez  pacjenta.  Na  żądanie  pacjenta  lekarz  ma  jednak
obowiązek udzielić mu żądanej informacji w pełnym zakresie.

6. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od lekarza informacji
w zakresie  i  formie  potrzebnej  do  prawidłowego  przebiegu  procesu  diagnostycznego  lub
terapeutycznego.

III. PRAWO PACJENTA DO WYRAŻENIA ZGODY 

1. Pacjent, także małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia świadomej zgody na
udzielenie świadczenia zdrowotnego.  Prawo do wyrażenia zgody ma przedstawiciel ustawowy,
a w przypadku jego braku – opiekun faktyczny, jeżeli pacjent: 

a) nie ukończył 18 lat,

b) jest całkowicie ubezwłasnowolniony,

 c) niezdolny do świadomego wyrażenia zgody.
2.  Pacjent ma  prawo  odmówić  lub  zażądać  zaprzestania  udzielania  świadczenia.  Prawo  do
wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna faktycznego ma pacjent:

a) który ukończył 16 lat,

b) ubezwłasnowolniony,

c) chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem.
W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

IV. PRAWO PACJENTA DO UZYSKIWANIA 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,  na
podstawie pisemnej prośby o udostępnienie dokumentacji medycznej.

3. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez
pacjenta za życia.

V. PRAWO PACJENTA DO POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI

1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności – osoba udzielająca świadczeń ma
obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tego prawa.

2. Pacjent  ma prawo do obecności bliskiej osoby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.  Ze
względu  na  bezpieczeństwo  zdrowotne  pacjenta  lub  w  przypadku  prawdopodobieństwa
wystąpienia  zagrożenia  epidemicznego  osoba  udzielająca  świadczeń  zdrowotnych  może
odmówić  obecności  osoby  bliskiej  pacjentowi.  Odmowa  musi  zostać  odnotowana  w
dokumentacji medycznej.
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3.  Obecność innych osób przy udzielaniu świadczenia wymaga zgody pacjenta. Jeżeli pacjent
jest małoletni, całkowicie ubezwłasnowolniony lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody,
wymagana jest zgoda jego opiekuna oraz lekarza udzielającego świadczenia zdrowotnego. 

4.  Pacjent  ma  prawo  do  poufności  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  informacji  z  nim
związanych, a w szczególności o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu i rokowaniu, badaniach i ich
wynikach. Bez zgody pacjenta (lub zgody osoby sprawującej opiekę prawną nad pacjentem) nie
wolno informować nikogo o jego stanie zdrowia. Pacjent ma prawo wskazać, komu informacje
objęte tajemnicą będą przekazywane. 

VI. PRAWA PACJENTA MAŁOLETNIEGO

1.  Pacjent  poniżej  18  roku  życia  ma prawo korzystania  z  większości  praw przysługujących
osobom  dorosłym  w  trakcie  korzystania  ze  świadczeń  zdrowotnych  z  uwzględnieniem
uprawnień rodziców lub opiekunów i ograniczeń wynikających z wieku pacjenta.

2 Pacjent małoletni ma prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach nawet jeśli nie jest
osobą ubezpieczoną, ale posiada obywatelstwo polskie i mieszka na terytorium Polski.

3.  W przypadku  pacjenta  poniżej  16  lat,  ma  on  prawo  do  informacji  w  zakresie  i  formie
potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego oraz do
wyrażania swojego zdania. 

4.  W przypadku  pacjenta  powyżej  16  lat,  ma  on  prawo do  przystępnej  informacji  o  stanie
zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych,
dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia
oraz rokowaniu. 

5.  W  przypadku   pacjentów  powyżej  16  lat  wymagana  jest  (obok  zgody  przedstawiciela
ustawowego)  zgoda  pacjenta  na  wykonanie  badania  lub  udzielenie  innego  świadczenia
zdrowotnego przez lekarza. Jeżeli brak jest przedstawiciela ustawowego zgodę na wykonanie
badania  może  wyrazić  opiekun faktyczny.  Jeżeli  obowiązujące  przepisy  prawa  nie  stanowią
inaczej,  zgoda  może  być  wyrażona  ustnie  albo  poprzez  takie  zachowanie,  które  w  sposób
niebudzący  wątpliwości  wskazuje  na  wolę  poddania  się  proponowanym  przez  lekarza
czynnościom.

6.  Pacjent  powyżej  16  lat  ma prawo do wyrażenia  sprzeciwu co  do udzielenia  świadczenia
zdrowotnego,  pomimo  zgody  przedstawiciela  ustawowego  lub  opiekuna  faktycznego.  Jeżeli
obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, sprzeciw może być wyrażony ustnie albo
poprzez  takie  zachowanie,  które  w  sposób  niebudzący  wątpliwości  wskazuje  na  brak  woli
poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom. 

7. Pacjent powyżej 16 lat zdolny do wyrażenia zgody, wyraża zgodę na przyjęcie do szpitala
psychiatrycznego. 
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VII. SKŁADANIE SKARG

1. Skargi dotyczące niewłaściwego postępowania pracownika zakładu opieki zdrowotnej, należy
kierować do jego przełożonego na zasadach określonych w regulaminie placówki. 

2. Skargi na błędy w procesie leczenia lub dotyczące nieetycznego postępowania lekarza należy
kierować do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej.

3.  Jeżeli  w  wyniku  działania  lub  zaniechania  zakładu  opieki  zdrowotnej  naruszono  dobro
osobiste pacjenta lub wyrządzono mu szkodę materialną sprawę należy skierować do sądu. 

4.  Pacjent  ma  prawo  złożyć  skargę  do  NFZ. Skarga  pisemna,  która  nie  zawiera  imienia  i
nazwiska (nazwy) oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona. Skargi mogą
być składane ustnie lub pisemnie. Pacjent ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia
skargi.  Nie  rozpatruje  się  jako  skarg  pism  dotyczących  spraw,  które  zostały  rozstrzygnięte
prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.

5.  Skargi  dotyczące  łamania  ustawy  o  ochronie  danych  osobowych  należy  kierować  do
Inspektora Danych Osobowych świadczeniodawcy, lub Biura Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych. 
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