
Karta Praw Pacjenta 

Prawa pacjenta stanowią integralną część praw człowieka. Określają szczególne stosunki 

istniejące pomiędzy nim a instytucją lub osobą świadczącą usługi medyczne.  

I. Wartości ludzkie.  

1. Pacjent ma prawo do poszanowania swojej osoby jako osoby ludzkiej.  

2. Pacjent ma prawo do samodecydowania.  

3. Pacjent ma prawo do poszanowania prywatności i godności osobistej a w 

szczególności, aby przy udzielaniu świadczeń był obecny tylko niezbędny personel 

medyczny oraz poczucia bezpieczeństwa swojej osoby.  

4. Pacjent ma prawo do poszanowania wyznawanych przez niego wartości moralnych, 

kulturowych oraz poszanowania swoich przekonań religijnych i filozoficznych.  

5. Pacjent ma prawo do opieki medycznej udzielanej na poziomie na jaki pozwalają 

posiadane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennicy  

zasoby ludzkie, rzeczowe      i finansowe.  

II. Prawo do informacji.  

1. Pacjent ma prawo do informacji o usługach świadczonych przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennicy i możliwości korzystania z nich.  

2. Pacjent ma prawo do informacji o:  

 swoim stanie zdrowia  

 rozpoznaniu  

 proponowanych procedurach leczenia i ryzyku z nimi związanych  

 przewidywanych korzyściach i skutkach zaniechania leczenia  

 postępach leczenia  

 rokowaniu  

 osobach odpowiedzialnych za leczenie i opiekę nad nim  

3. Pacjent ma prawo wglądu, za pośrednictwem lekarza leczącego, w swoją 

dokumentację medyczną.  

4. Pacjent ma prawo, aby wszystkie informacje dotyczące jego osoby uzyskane w 

procesie leczenia i pobytu w szpitalu, pozostały w tajemnicy.  

5. Pacjent ma prawo nie być informowany o ile wyraźnie przedstawi takie życzenie.  

6. Pacjent ma prawo wskazać osobę, która ma być informowana w jego imieniu.  

7. Pacjent ma prawo do zasięgnięcia drugiej opinii, a więc do konsultacji przez innego 

niż lekarz prowadzący.  

8. Każda informacja o stanie zdrowia pacjenta jest jego dobrem osobistym prawnie 

chronionym. Wszystkie osoby mające kontakt z pacjentem zobowiązane są do 

zachowania całkowitej dyskrecji /szczególnie prawo to dotyczy osób z zaburzeniami 

psychicznymi/.  

9. Wszystkie informacje dotyczące pacjenta i stwarzające możliwość jego identyfikacji 

powinny być chronione.  

III. Prawo do wyrażania zgody na zabiegi i leczenie.  

1. Pacjent ma prawo do wyrażania zgody lub odmowy na umieszczenie w szpitalu, na 

badanie lekarskie, badanie diagnostyczne, zabieg operacyjny lub inny zabieg 

medyczny czy pielęgnacyjny, w sposób świadomy, dobrowolny i swobodny.  

2. Pacjent wyraża na piśmie zgodę na zabieg w celach diagnostycznych. 



3. Pacjent ma prawo zastrzec, aby nie pobierać z jego zwłok tkanek, narządów lub 

komórek.  

IV. Prawo do opieki i leczenia.  

1. Pacjent ma prawo do udzielenia świadczenia bez zbędnej zwłoki.  

2. Pacjent ma prawo do dobrej jakości opieki.  

3. Pacjent ma prawo do zachowania ciągłości opieki niezależnie od zakresu 

świadczonych usług w SPZOZ.  

4. Pacjent ma prawo wybrać i zmienić swojego lekarza lub inną osobę sprawującą 

opiekę.  

V. Prawo do skargi.  

1. Pacjent, jeżeli uzna że jego prawa zostały naruszone, ma prawo do złożenia skargi do:  

 kierownika SPZOZ -  codziennie w godzinach przyjęć kierownika 

a w razie niezadowalającego załatwienia sprawy pacjent ma prawo zwrócić się do:  

 Rady Społecznej  SP ZOZ w Siennicy  

 organu założycielskiego- Urzędu Gminy Siennica - Wójta 

 Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy lub Pielęgniarek i Położnych  

 Rzecznika Praw Obywatelskich 

 Rzecznika Praw Pacjenta   

2. Pacjent ma prawo skierować sprawę do sądu powszechnego jeżeli uważa iż naruszono 

jego dobro osobiste lub wyrządzono szkodę materialną w rozumieniu kodeksu 

cywilnego.  

VI. Prawa pacjenta nieletniego.  

Pacjentowi nieletniemu do lat 16, przysługują takie same prawa jak pacjentowi dorosłemu w 

tym: 

1. Prawo do wyrażania zgody lub odmowy przysługuje osobom reprezentującym jego 

prawa w myśl odrębnych przepisów, w tym również na piśmie.  

2. Jeżeli wymagana jest zgoda przedstawiciela prawnego a nie ma możliwości jej 

uzyskania w danej chwili, interwencja medyczna musi być podjęta w przypadku 

niebezpieczeństwa utraty życia lub kalectwa.  

Kartę Praw Pacjenta w SPZOZ Siennica opracowano na podstawie: 

 Konstytucji RP  

 Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej  

 Ustawy o zawodzie lekarza  

 Ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej  

 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego  

 Ustawy o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów  

 Deklaracji Praw Pacjenta w/g WHO  

 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy  

 


