
Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego
z dnia 18.09.2019r

D. PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA 

PRAWA PACJENTA

Prawa pacjenta wynikające bezpośrednio z przepisów Konstytucji R.P. z 02.04.1997 r.:

§ 48

1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

2. Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonym w ustawie.

Prawa pacjenta gwarantowane ustawą o działalności leczniczej 

§ 49

1. Pacjent zgłaszający się do podmiotu wykonującego działalność leczniczą ma prawo do natychmia-

stowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

2. Pacjent ma prawo do:

1) udzielania  mu  świadczeń  zdrowotnych  przez  osoby  uprawnione  do  ich  udzielania,  

w pomieszczeniach i przy zastosowaniu wyrobów medycznych odpowiadających wymaganiom

określonym przepisami oraz urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym 

i sanitarnym,

2) wskazania osoby lub instytucji, którą podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązany

jest powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia pacjenta albo

w razie jego śmierci,

3) wypisania na własne żądanie i  uzyskania od lekarza informacji  o możliwych następstwach  

zaprzestania leczenia w tym zakładzie.

Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty

§ 50

Pacjent ma prawo do:

1) Udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy

medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i lecze-

nia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością;

2) Uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu  

mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciężkiego roz-

stroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki;

3) Uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowa-

nych  oraz  możliwych  metodach  diagnostycznych,  leczniczych,  dających  się  przewidzieć  

następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu;



4) Zażądania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia i o rokowaniu wówczas, gdy lekarz  

sądzi, że ogranicza tę informację z uwagi na dobro pacjenta;

5) Decydowania o osobach, którym lekarz może udzielić informacji, o których mowa w pkt 3;

6) Wyrażenia żądania, aby lekarz nie udzielał mu informacji, o których mowa w pkt 3;

7) Nie  wyrażenia  zgody  na  przeprowadzenie  przez  lekarza  badania  lub  udzielenia  mu  innego

świadczenia zdrowotnego;

8) Wyrażenia zgody albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo zastosowania  

wobec  niego  metody  leczenia  lub  diagnostyki  stwarzającej  podwyższone  ryzyko;  w celu  

podjęcia przez pacjenta decyzji lekarz musi mu udzielić informacji, o której mowa w pkt 3;

9) Uzyskania  od  lekarza  informacji,  jeżeli  w  trakcie  wykonywania  zabiegu  bądź  stosowania  

określonej metody lub diagnostyki,  w związku z wystąpieniem okoliczności stanowiących  

zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta, lekarz dokonał zmian w ich zakresie;

10) Poszanowania przez lekarza jego intymności i godności osobistej;

11) Wyrażania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych

osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń;

12) Wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub

zorganizowania konsylium lekarskiego;

13) Dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego  

leczeni  

i  wskazania  mu  realnych  możliwości  uzyskania  określonego  świadczenia  zdrowotnego  

u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej;

14) Zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim, a uzyskanych przez lekarza w związku 

z wykonywaniem zawodu;

15) Uzyskania od lekarza informacji o niekorzystnych dla pacjenta skutkach w przypadku wyraże-

nia zgody na ujawnienie dotyczących go informacji, będących w posiadaniu lekarza;

16) Wyrażenia zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych

umożliwiających identyfikację pacjenta.

§ 51

Pacjent, który ma być poddany eksperymentowi medycznemu, ma prawo do:

1) Wyrażenia zgody lub odmowy na udział w eksperymencie medycznym po uprzednim poinfor-

mowaniu go przez lekarza o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia eksperymentu,

spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwościach cofnię-

cia zgody i odstąpienia od udziału w eksperymencie, w każdym jego stadium;

2) Poinformowania go przez lekarza o niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia, jakie może spowo-

dować natychmiastowe przerwanie eksperymentu;

3) Cofnięcia zgody na eksperyment medyczny w każdym stadium eksperymentu.

Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej

§ 52

Pacjent ma prawo do:

1) Udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, położną posiadającą prawo wykony-

wania  zawodu,  zgodnie  z  aktualną  wiedzą  medyczną dostępnymi  jej  metodami  i  środkami,



zgodnie  

z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością;

2) Udzielenia mu pomocy przez pielęgniarkę, położną zgodnie z posiadanymi przez nią kwalifika-

cjami, w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować stan nagłego

zagrożenia zdrowotnego;

3) Uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o jego prawach;

4) Uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o swoim stanie zdrowia, w zakresie koniecznym

do sprawowania opieki pielęgnacyjnej lub opieki podczas ciąży oraz prowadzenia porodu i poło-

gu;

5) Zachowania  w  tajemnicy  informacji  związanych  z  nim,  a  uzyskanych  przez  pielęgniarkę,  

położną w związku z wykonywaniem zawodu.

Prawa pacjenta określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego

§ 53

Pacjent z zaburzeniami psychicznymi, chory psychicznie lub upośledzony umysłowo ma prawo do:

1) Uprzedzenia go o zamiarze zastosowania wobec niego przymusu bezpośredniego; dopuszczenie

zastosowania tego środka wobec tego pacjenta musi wynikać z ustawy art.18;

2) Uprzedzenia o zamiarze przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez jego zgody oraz poda-

nia przyczyn takiej decyzji; badania takie może być przeprowadzone, jeżeli zachowanie pacjenta

wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu 

życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolny do zaspokojenia podstawowych potrzeb  

życiowych;

3) Wyrażenia  zgody  lub  odmowy  na  przyjęcie  do  szpitala  psychiatrycznego,  z  wyłączeniem  

sytuacji, gdy przepisy ustawy dopuszczają przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody  

pacjenta;

4) Cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego;

5) Niezbędnych  czynności  leczniczych  mających  na  celu  usunięcie  przyczyny przyjęcia  go  do

 szpitala bez jego zgody i zapoznania go z planowanym postępowaniem leczniczym;

6) Pacjent  ma  także  prawo do  tego,  aby  osoby  wykonujące  czynności  wynikające  z  ustawy,  

zachowały w tajemnicy wszystko, co go dotyczy, a o czym powzięły wiadomość wykonując

czynności wynikające z ustawy.

Prawa pacjenta określone w ustawie o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek,
tkanek i narządów

§ 54

Pacjent ma prawo do:

1) Wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek

i narządów;

2) Dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za życia komórek, tkanek

lub narządów w celu ich przeszczepienia określonemu odbiorcy, jeżeli ma pełną zdolność do

czynności prawnych;

3) Ochrony danych osobowych dotyczących dawcy/biorcy przeszczepu i objęcia ich tajemnicą;



4) Pacjent  mający  być  biorcą  ma  prawo do umieszczenia  go  na  liście  osób oczekujących  na  

przeszczepienie komórek, tkanek i narządów i być wybrany jako biorca, zgodnie z kryteriami

medycznymi.”,

Prawa pacjenta określone w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

§ 55

1. Pacjent  ma  prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej  wiedzy  

medycznej.

2. 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. 

3. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych lekarz zasięgnął opinii innego

lekarza lub zwołał konsylium lekarskie; pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki

(położnej).

4. Lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli

uzna, że żądanie, o którym mowa w ust. 3, jest bezzasadne. 

5. Żądanie,  o  którym  mowa  w  ust.  3,  oraz  odmowę,  o  której  mowa  w  ust.  4,  odnotowuje  się  

w dokumentacji medycznej. 

6. Przepisy  ust.  4  i  5  stosuje  się  do  pielęgniarki  (położnej)  w  zakresie  zasięgania  opinii  innej  

pielęgniarki (położnej). 

7. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagroże-

nie zdrowia lub życia,

1) w przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych  

z porodem,

2) pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez pod-

mioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odręb-

nych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez

właściwe samorządy zawodów medycznych. 

Prawo pacjenta do informacji

§ 56

1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.

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 w ust. 2 innym osobom.

4. Pacjent  ma prawo żądać,  aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzieliła  mu informacji,  

o której mowa w ust. 2.

5. Po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 2, pacjent ma prawo przedstawić osobie wykonują -

cej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie.

6. Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz udzielił mu informacji , o której mowa w ust. 2, w pełnym zakre-

sie, zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

7. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód

medyczny informacji, o której mowa w ust. 2, w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego prze-

biegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.

8. 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. 

9. W przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza 

i  lekarza dentysty,  pacjent,  jego przedstawiciel  ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do

 dostatecznie  wczesnej  informacji  o  zamiarze  odstąpienia  przez  lekarza  od  leczenia  pacjenta  

i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub

podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. 

10.Pacjent  ma  prawo  do  informacji  o  prawach  pacjenta  określonych  w  niniejszej  ustawie  oraz  

w przepisach odrębnych,  uwzględniającej  ograniczenia tych  praw określone w tych  przepisach.  

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia tę informację w formie pisemnej, poprzez

umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym.

11.Przepisu ust. 10 zdanie drugie nie stosuje się do wykonywanych wyłącznie w miejscu wezwania  

indywidualnych  praktyk  lekarskich,  indywidualnych  specjalistycznych  praktyk  lekarskich,  

indywidualnych  praktyk  pielęgniarek,  położnych  i  indywidualnych  specjalistycznych  praktyk  

pielęgniarek, położnych. 

12.W przypadku pacjenta niemogącego się poruszać informację, o której mowa w ust. 10, udostępnia

się  

w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa.

13.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. Przepisy ust. 10 zdanie

drugie i ust. 12 stosuje się odpowiednio. 

Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych 

§ 57

1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom 

wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie 

produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego zgodnie z Prawem 

farmaceutycznym.



Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

§ 58

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. W celu realizacji prawa, o którym mowa w ust. 1, osoby wykonujące zawód medyczny są obowiąza-

ne zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia  

pacjenta.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, w przypadku gdy:

1) tak stanowią przepisy odrębnych ustaw,

2) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub  

innych osób,

3) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,

4) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem

świadczeń  zdrowotnych  innym  osobom  wykonującym  zawód  medyczny,  uczestniczącym  

w udzielaniu tych świadczeń. 

4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się także do postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania 

o zdarzeniach medycznych.

5. W sytuacjach, o których mowa w ust. 3, ujawnienie tajemnicy może nastąpić wyłącznie w niezbęd-

nym zakresie. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 3, zakres ujawnienia tajemnicy może określić

pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy.

6. Osoby wykonujące zawód medyczny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 3 pkt 1 – 3

 i ust. 4, są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy

wyrazi osoba bliska. Osoba bliska wyrażająca zgodę na ujawnienie tajemnicy może określić zakres

jej ujawnienia.

7. Zwolnienia z tajemnicy, o którym mowa w ust. 6, nie stosuje się, jeśli ujawnieniu tajemnicy sprzeci -

wi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia. Sprzeciw dołącza się do dokumen -

tacji medycznej pacjenta.

8. Przed wyrażeniem sprzeciwu, o którym mowa w ust. 7, pacjent ma prawo do uzyskania informacji 

o skutkach złożenia sprzeciwu.

9. W przypadku sporu między osobami bliskimi o ujawnienie tajemnicy lub o zakres jej ujawnienia,

zgodę na ujawnienie tajemnicy wyraża sąd, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby  

bliskiej  lub  osoby  wykonującej  zawód  medyczny.  Osoba  wykonująca  zawód  medyczny  może  

wystąpić  z  wnioskiem  do  sądu  także  w  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości,  czy  osoba  

występująca o ujawnienie tajemnicy lub sprzeciwiająca się jej ujawnieniu jest osobą bliską. Sąd  

wyrażając zgodę na ujawnienie tajemnicy, może określić zakres jej ujawnienia.

10.W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się ujawnieniu tajemnicy, sąd w postępowaniu niepro-

cesowym na wniosek osoby bliskiej, może wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy i określić zakres

jej ujawnienia, jeżeli jest to niezbędne:

1) w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta,

2) dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.



Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

§ 59

1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

albo odmowy takiej zgody, jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej. 

2. Pacjent  ma  prawo do  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  określonych  świadczeń  zdrowotnych  lub  

odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji w zakresie określonym w art. 56 ust. 1-8.

3. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie

badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych. 

4. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego

do  świadomego  wyrażenia  zgody,  ma  prawo  do  wyrażenia  zgody,  o  której  mowa  w  ust.  3.  

W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać

opiekun faktyczny. 

5. 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. 

6. Zgoda oraz sprzeciw,  o których mowa w ust.  3-5,  mogą być wyrażone ustnie albo przez  takie  

zachowanie  się  osób wymienionych w tych  przepisach,  które  w sposób niebudzący wątpliwości

wskazuje na wolę poddania się czynnościom proponowanym przez osobę wykonującą zawód me-

dyczny albo brak takiej woli. 

7. W  przypadku  zabiegu  operacyjnego  albo  zastosowania  metody  leczenia  lub  diagnostyki  

stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę, o której mowa w ust. 3, wyraża się w formie

pisemnej. Do wyrażania zgody oraz sprzeciwu stosuje się ust. 4 i 5. 

8. Przed wyrażeniem zgody w sposób określony w ust. 7 pacjent ma prawo do uzyskania informacji,

 o której mowa w art. 56 ust. 2. 

9. Przepisy ust. 4-6 stosuje się odpowiednio. 

10.Zasady przeprowadzenia badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza  pomi-

mo braku zgody albo wobec zgłoszenia sprzeciwu, o których mowa w ust. 3-9, określają przepisy art.

33 i art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

§ 60

1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu

świadczeń zdrowotnych. 

2. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. 

3. Pacjent ma prawo do leczenia bólu. 

4. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania polegające na

określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia. 

5. Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. 

6. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić

obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopo-



dobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pa-

cjenta. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej. 

7. W celu realizacji prawa, o którym mowa w ust. 1, osoba wykonująca zawód medyczny ma obowią-

zek postępować w sposób zapewniający poszanowanie intymności i godności pacjenta. 

8. 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 lub

wykonywanie  czynności  kontrolnych  na  podstawie  przepisów  o  działalności  leczniczej.  

Uczestnictwo,  a  także obecność  innych osób wymaga zgody pacjenta,  a  w przypadku pacjenta  

małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody,

jego przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia

zdrowotnego. 

9. Do osób, o których mowa w ust. 8 zdanie drugie, stosuje się odpowiednio art. 58. 

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

 § 61

1. Pacjent  ma  prawo do dostępu do  dokumentacji  medycznej  dotyczącej  jego  stanu zdrowia  oraz  

udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. 

2. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w niniejszej ustawie oraz 

w przepisach odrębnych. 

3. W celu realizacji prawa, o którym mowa w ust. 1, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest

obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony 

w niniejszym rozdziale oraz w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia, a także zapewnić

ochronę danych zawartych w tej dokumentacji. 

4. Do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej, o której mowa w ust. 10, w celu

ochrony  zdrowia,  udzielania  oraz  zarządzania  udzielaniem świadczeń  zdrowotnych,  utrzymania  

systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnienia

bezpieczeństwa tego systemu, są uprawnione:
1) osoby wykonujące zawód medyczny; 

2) inne osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także

czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest

dokumentacja  medyczna,  i  zapewnieniem  bezpieczeństwa  tego  systemu,  na  podstawie  

upoważnienia administratora danych. 

5. Osoby,  o których mowa w ust.  4  pkt 2,  są obowiązane do zachowania  w tajemnicy informacji  

związanych z pacjentem uzyskanych w związku z wykonywaniem zadań. Osoby te są związane  

tajemnicą także po śmierci pacjenta. 

6. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może zawrzeć umowę, pod warunkiem zapewnienia

ochrony danych osobowych oraz prawa do kontroli przez podmiot udzielający świadczeń zdrowot-

nych, zgodności przetwarzania danych osobowych z tą umową przez podmiot przyjmujący te dane.

7. Realizacja umowy, o której mowa w ust. 6, nie może powodować zakłócenia udzielania świadczeń

zdrowotnych, w szczególności w zakresie zapewnienia,  bez zbędnej zwłoki,  dostępu do danych  

zawartych  

w dokumentacji medycznej. 

8. Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ust. 6, jest obowiązany

do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych w związku z realizacją



umowy,  

o której mowa w ust. 6. Podmiot ten jest związany tajemnicą także po śmierci pacjenta. 

9. W przypadku zaprzestania przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej

przez podmiot, któremu powierzono takie przetwarzanie, w szczególności w związku z jego likwida-

cją, jest on zobowiązany do przekazania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej

podmiotowi,  

o którym mowa w ust. 3, który powierzył przetwarzanie danych osobowych. 

10. Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej: 
1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości: 

a) nazwisko i imię (imiona), 

b) datę urodzenia, 

c) oznaczenie płci, 

d) adres miejsca zamieszkania, 

e) numer  PESEL,  jeżeli  został  nadany,  w  przypadku  noworodka  -  numer  PESEL matki,  

a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu

potwierdzającego tożsamość; 

f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub nie-

zdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawo-

wego oraz adres jego miejsca zamieszkania,

2) oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organiza-

cyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych,

3) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych,

4) datę sporządzenia.

11. W dokumentacji medycznej zamieszcza się informację o wydaniu opinii albo orzeczenia, o których

mowa w art. 62 ust. 1.

12. Dokumentacja  medyczna może zawierać  informacje  o  kwocie  środków publicznych należnych  

podmiotowi udzielającemu świadczeń opieki zdrowotnej za udzielenie tych świadczeń pacjentowi, 

którego dokumentacja dotyczy.

13. Przepisów o dokumentacji medycznej nie stosuje się do danych dotyczących treści zgłoszeń alarmo-

wych, w tym nagrań rozmów telefonicznych, o których mowa w ustawie o Państwowym Ratownic-

twie Medycznym.

14. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub

jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. 

15. 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 może być udostępniona także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się

inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

16. W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na

udostępnienie wyraża sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej lub osoby  

wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do

sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o udostępnienie doku-

mentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osobą bliską.

17. W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej, w postę-

powaniu nieprocesowym sąd na wniosek  osoby bliskiej,  może wyrazić  zgodę na  udostępnienie  

dokumentacji medycznej i określić zakres jej udostępnienia, jeżeli jest to niezbędne:



1) w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia , z tytułu śmierci pacjenta,

2) dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

18. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną w szczególności: 

1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli  dokumentacja ta jest  niezbędna do  

zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; 

2) organom władzy  publicznej,  w tym Rzecznikowi  Praw Pacjenta,  Narodowemu  Funduszowi

Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódz-

kim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności

nadzoru i kontroli; 

3) wojewodom, konsultantom krajowym w ochronie zdrowia i innym jednostkom organizacyjnym

Ministra Zdrowia;

4) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuratu-

rom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzo-

nym postępowaniem; 

5) uprawnionym  na  mocy  odrębnych  ustaw  organom  i  instytucjom,  jeżeli  badanie  zostało  

przeprowadzone na ich wniosek; 

6) organom  rentowym  oraz  zespołom  do  spraw  orzekania  o  niepełnosprawności,  w  związku  

z prowadzonym przez nie postępowaniem; 

7) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia

rejestrów; 

8) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

9) osobom wykonującym zawód medyczny,  w związku z  prowadzeniem procedury oceniającej

podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie

zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich

przeprowadzenia;

10) innym określonym w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

19. Dokumentacja  medyczna  podmiotów  leczniczych,  o  których  mowa  w  ustawie  o  działalności  

leczniczej  

i  ustawie o  instytutach  badawczych,  i  innych  podmiotów udzielających  świadczeń  zdrowotnych

uczestniczących w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób

wykonujących zawód medyczny jest udostępniana tym osobom wyłącznie w zakresie niezbędnym do

realizacji celów dydaktycznych. 

20. Osoby, o których mowa w ust. 18, są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji zawartych 

w dokumentacji medycznej, także po śmierci pacjenta. 

21. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu

do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających

identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy. 

22. Elektroniczna dokumentacja medyczna, o której mowa w ustawie o systemie informacji w ochronie

zdrowia, jest udostępniana na zasadach określonych ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw

Pacjenta, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i usta -

wy Prawo farmaceutyczne.

23. Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 

1) do wglądu,  w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia,  w miejscu udzielania

świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie



podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym upraw-

nionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć; 

2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku; 

3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzysta-

niu,  jeżeli  uprawniony organ lub podmiot  żąda udostępnienia oryginałów tej  dokumentacji,  

w takiej sytuacji sporządzona musi zostać kopia, która powstaje w placówce a także w przypad-

ku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia

pacjenta; 

4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; 

5) na informatycznym nośniku danych. 

24. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń

zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzysta-

niu.

25. Dokumentacja  medyczna  prowadzona  w  postaci  papierowej  może  być  udostępniona  przez  

sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony 

w ust. 23 pkt 4 i 5, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów, jeżeli

przewiduje to regulamin organizacyjny podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. 

26. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych prowadzi wykaz zawierający następujące informacje

dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej: 

1) imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna; 

2) sposób udostępnienia dokumentacji medycznej; 

3) zakres udostępnionej dokumentacji medycznej; 

4) imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja  

medyczna, a w przypadkach, o których mowa w ust. 15 i 18, także nazwę uprawnionego organu

lub podmiotu; 

5) imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną; 

6) datę udostępnienia dokumentacji medycznej. 

27. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w ust. 23 pkt 2 i 5 oraz w ust. 22

podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.

28. Opłaty,  o  której  mowa  w  ust.  24  nie  pobiera  się  w  przypadku  udostępniania  dokumentacji  

medycznej:

1) pacjentowi albo jego  przedstawicielowi ustawowemu po raz  pierwszy w żądanym zakresie  

i w sposób określony w ust. 23 pkt 2 i 5 oraz ust. 22,

2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw o zdarzeniach medycznych.

29. Przepis  ust.  27  nie  narusza  uprawnień  organów rentowych  określonych  w ustawie  o  systemie  

ubezpieczeń społecznych i ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Opłaty, o której mowa w ust. 27, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej

w  związku  z  postępowaniem  przed  wojewódzką  komisją  do  spraw  orzekania  o  zdarzeniach  

medycznych

30. Opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej w przypadkach, o których mowa w art. 27, ustala

podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.

31. Maksymalna wysokość opłaty za: 

1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002, 

2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007, 



3) udostępnienie  dokumentacji  medycznej  na  informatycznym  nośniku  danych  –  nie  może  

przekraczać 0,0004 

– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego 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, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi-

ło ogłoszenie. 

32. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 31,  uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na  

podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.

33. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną w składnicy akt

przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,  

z wyjątkiem: 

1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia,

która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym

nastąpił zgon;

2) dokumentacji  medycznej  zawierającej  dane  niezbędne  do  monitorowania  losów krwi  i  jej  

składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,

w którym dokonano ostatniego wpisu;

3) zdjęć  rentgenowskich  przechowywanych  poza  dokumentacją  medyczną  pacjenta,  które  są  

przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano

zdjęcie;

4) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres: 

a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego

będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza; 

b) 2  lat,  licząc  od  końca  roku  kalendarzowego,  w  którym  wystawiono  skierowanie  –  

w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się

pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie; 

34. Po upływie okresów wymienionych w ust. 33 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy

dokumentację  medyczną  w  sposób  uniemożliwiający  identyfikację  pacjenta,  którego  dotyczyła.

Przynajmniej  na 3 miesiące przed zniszczeniem określonego rocznika dokumentacji  medycznej  

informacja zamieszczana jest na stronie internetowej.  Dokumentacja medyczna przeznaczona do

zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważ-

nionej przez pacjenta. 

Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

§ 62
1. Pacjent lub jego przedstawiciel  ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii  albo orzeczenia

określonych w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 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 pośrednic-

twem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez 

lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta. 



3. Sprzeciw wymaga uzasadnienia, w tym wskazania przepisu prawa, z którego wynikają prawa lub

obowiązki, o których mowa w ust. 1. 
4. W przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 3 sprzeciw jest zwracany osobie, która go

wniosła. 
5. Komisja Lekarska na podstawie dokumentacji medycznej oraz, w miarę potrzeby, po przeprowa-

dzeniu badania pacjenta, wydaje orzeczenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia

wniesienia sprzeciwu. 
6. Komisja  Lekarska  wydaje  orzeczenie  bezwzględną  większością  głosów w obecności  pełnego  

składu tej komisji. 
7. Od rozstrzygnięcia Komisji Lekarskiej nie przysługuje odwołanie. 

8. Do  postępowania  przed  Komisją  Lekarską  nie  stosuje  się  przepisów  Kodeksu  postępowania  

administracyjnego. 
9. Przepisów ust. 1–8 nie stosuje się w przypadku postępowania odwoławczego w odniesieniu do  

opinii  

i orzeczeń, uregulowanego w odrębnych przepisach. 

Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

§ 63

1. Pacjent w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicz-

nego lub korespondencyjnego z innymi osobami.

2. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z osobami wymienionymi w ust. 1.

3. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. 

4. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świad-

czeń  zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu  

i połogu.

5. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną nad pacjentem małoletnim lub posiadającym

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w zakładzie podmiotu leczniczego, o którym

mowa w ust. 1, rozumie się również prawo do pobytu wraz z nim przedstawiciela ustawowego albo

opiekuna faktycznego.

6. Pacjent ponosi koszty realizacji praw, o których mowa w ust. 1 i ust. 3, jeżeli realizacja tych praw

skutkuje  kosztami  poniesionymi  przez  stacjonarny  zakład  opieki  i  całodobowe  świadczenia  

zdrowotne.

7. Wysokość opłaty rekompensującej koszty,  o których mowa w ust.  6,  ustala kierownik zakładu,

uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji praw, o których mowa w ust. 1 i ust. 3. 

8. Informacja o wysokości opłaty, o której mowa w ust. 7, oraz sposobie jej ustalenia jest jawna i  

udostępniana w lokalu stacjonarnego zakładu opieki zdrowotnej.

9. Opłaty wynikającej z ust. 6 nie stosuje się w stosunku do pobytu wraz z małoletnim lub posiadają-

cym orzeczenie  o  znacznym stopniu  niepełnosprawności  jego  przedstawiciela  ustawowego  lub

opiekuna faktycznego.

Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

§ 64



1. Pacjent przebywający w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do opieki duszpaster-

skiej.

2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia, stacjonarny zakład opieki zdrowot-

nej jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym.

3. Stacjonarny zakład opieki zdrowotnej ponosi koszty realizacji  praw pacjenta,  o których mowa  

w ust. 1 i 2, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

§ 65

Pacjent  w  stacjonarnym  zakładzie  opieki  zdrowotnej  ma  prawo  do  przechowywania  rzeczy  

wartościowych  

w depozycie.  Koszty realizacji  tego prawa ponosi  stacjonarny zakład opieki  zdrowotnej,  chyba że  

przepisy odrębne stanowią inaczej.

§ 66

1. Potwierdzenie przyjęcia rzeczy wartościowych oddawanych do depozytu w stacjonarnym zakładzie

opieki zdrowotnej, na czas pozostania pacjenta w tym zakładzie, stanowi karta depozytowa.

2. Oryginał karty depozytowej wydaje się pacjentowi przekazującemu rzeczy wartościowe do depozy-

tu, natomiast kopia karty jest przechowywana w księdze depozytów.

3. Karta depozytowa zawiera:

1) kolejny numer karty, odpowiadający numerowi kolejnego zapisu w księdze depozytowej

2) oznaczenie zakładu

3) dane  osobowe  niezbędne  do  zidentyfikowania  pacjenta  (imię  i  nazwisko,  data  i  miejsce  

urodzenia, adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji)

4) spis rzeczy wartościowych oddanych do depozytu i ich opis

5) datę sporządzenia karty

4. Karta  depozytowa jest  opatrzona  własnoręcznymi  podpisami  osoby przyjmującej  depozyt  oraz  

pacjenta

5. W karcie depozytowej dokonuje się opisu rzeczy wartościowych oddanych do depozytu. Określa się

ich  cechy  indywidualne  –  nazwę,  rodzaj,  szacowana  wartość,  marka,  kolor,  stan  zużycia.  

W przypadku cech indywidualnych dokonuje się odpowiedniej adnotacji w karcie depozytowej.

6. Rzeczy  wartościowe  w  depozycie  przechowuje  się  w  opakowaniu  trwale  zamkniętym,  

ostęplowanym pieczęcią  zakładu i  oznaczonym numerem,  pod którym depozyt  został  zapisany  

w księdze depozytów

7. Rzeczy wartościowe do depozytu przyjmuje oraz wydaje z depozytu, a także księgę depozytów pro-

wadzi i przyjmuje osoba wyznaczona przez kierownika zakładu.

8. Poza godzinami pracy oraz w razie nieobecności osoby, o której mowa w ust. 6 rzeczy wartościowe

przyjmuje do depozytu inna osoba wskazana przez kierownika  zakładu i umieszcza je w zamkniętej

na klucz szufladzie lub szafie oraz wydaje pokwitowanie depozytu. Do pokwitowania stosuje się od-

powiednio przepisy ust. 3, pkt b – e oraz ust. 4 i 5.

9. Depozyt przyjęty w sposób określony w ust. 8 jest przekazywany osobie, o której mowa w ust. 7,

wraz z kopią pokwitowania, k którym mowa w ust. 11, niezwłocznie po jej stawieniu się w zakła-

dzie, w celu wpisania depozytu w księdze depozytów.



10. W przypadku gdy pacjent jest  nieprzytomny lub niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji,

osoba,  o  której  mowa w ust.  7  i  8,  niezwłocznie  przyjmuje  rzeczy  wartościowe do  depozytu.  

Oryginał karty depozytowej przechowuje się wraz z przedmiotami oddanymi do depozytu.

11. Niezwłocznie  po  ustaleniu  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  10,  zawiadamia  się  pacjenta  

o złożeniu rzeczy wartościowych do depozytu. W przypadku wyrażenia woli dalszego przechowywa-

nia rzeczy wartościowych w depozycie, pacjent składa podpis na darcie depozytowej wraz z aktualną

datą.

12. W przypadku trwania okoliczności, o których mowa w ust. 10, przez okres dłuższy niż 24 godziny

od czasu przyjęcia pacjenta do zakładu , kierownik zakładu albo osoba przez niego upoważniona 

 informuje o przyjęciu rzeczy wartościowych do depozytu małżonka, wstępnych, zastępnych lub  

rodzeństwo pacjenta, a także inne osoby uprawnione, na podstawie odrębnych przepisów, do dyspo-

nowania ruchomościami pacjenta. 

§ 67

Dostęp  do  informacji  o  prawach  pacjenta  zapewnia  się  pacjentom Szpitala  poprzez  udostępnienie  

w izbie przyjęć, rejestracji poradni, oddziałach i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz u Pełnomocni-

ka ds. Praw Pacjenta tekstu jednolitego ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczni -

ku Praw Pacjenta.

Obowiązki pacjenta w Szpitalu i w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

§ 68

1. Pacjent przyjęty do Szpitala powinien:

1) poddać się badaniu przez lekarza w Izbie Przyjęć, 

2) oddać do depozytu szpitalnego swoje ubranie i obuwie oraz posiadane przedmioty wartościowe 

i pieniądze - czemu towarzyszy sporządzenie odpowiedniego protokołu,

3) poddać się niezbędnym zabiegom sanitarno - higienicznym.

2. Na terenie Szpitala pacjent zobowiązany jest:

1) zachowywać się kulturalnie,

2) nie zakłócać spokoju innym chorym i personelowi zakładowemu,

3) stosować się do ustalonego porządku i organizacji pracy Szpitala.

3. Pacjent przyjęty na oddział szpitalny lub do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego nie może wychodzić

poza  obręb  Szpitala  i  Zakładu  z  wyjątkiem  koniecznych  ze  względów  leczniczych  wyjść  na

konsultacje,  zabiegi,  badania  zlecone  przez  lekarza  prowadzącego  lub  specjalnych  zezwoleń

wydanych przez ordynatora lub osobę przez niego upoważnioną.

4. Pacjent obowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek lekarzy oraz pielęgniarek.

5. Pacjentowi nie wolno przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia

lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego.

6. W porze obchodu i  w porze dokonywania zabiegów i opatrunków, a także w czasie wydawania

posiłków pacjent obowiązany jest przebywać w swojej sali.

7. Pacjent  obowiązany  jest  współpracować  z  zespołem terapeutycznym w wykonywaniu  czynności

przyczyniających się do przywrócenia lub utrzymania zdrowia.

8. Pacjentowi nie wolno bez  zgody lekarza  leczącego bądź pielęgniarki  spożywać ani  podawać do

spożycia innym pacjentom żywności i napojów przyniesionych spoza szpitala.




	D. PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA
	Prawa pacjenta gwarantowane ustawą o działalności leczniczej
	Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty
	Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej
	Prawa pacjenta określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego
	Prawa pacjenta określone w ustawie o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
	Prawa pacjenta określone w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
	Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
	Prawo pacjenta do informacji
	Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
	Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
	Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
	Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
	Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
	Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
	Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
	Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
	Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
	Obowiązki pacjenta w Szpitalu i w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

