
Karta Praw Pacjenta 
 

I. Każdy pacjent naszego Szpitala ma prawo do: 
 

▪ ochrony swojego zdrowia,  
▪ równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych            
w ustawie, 

▪ bezpiecznych świadczeń zdrowotnych odpowiadających 
wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, 

▪ poszanowania swojej osoby, 
▪ samodecydowania, 
▪ poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz do poczucia 

bezpieczeństwa swojej osoby, 
▪ poszanowania swojej prywatności, 
▪ poszanowania wyznawanych  wartości moralnych i kulturowych oraz 

do poszanowania swoich przekonań religijnych i filozoficznych. 
 

II. Prawo do informacji: 
 

1.Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta w zakładzie 
opieki zdrowotnej, udostępnianej w formie pisemnej w miejscu 
ogólnodostępnym. 

 
2. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń 

zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, 
opartej na dostępnych metodach oraz środkach zapobiegania, 
rozpoznawania i leczenia chorób, wykonywanych z należytą 
starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej. 
 

3. Pacjent ma prawo do przystępnej informacji o swoim stanie 
zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach 
diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć 
następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach 
leczenia oraz rokowaniu.  

 
4. Lekarz może udzielać informacji, o której mowa w pkt. 3 innym 

osobom za zgodą pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego. 
 

5. Pacjent ma prawo, dostępu do dokumentacji medycznej, 
dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń 
zdrowotnych. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają 
ochronie. 

 



 
 
 
6. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby 
wykonujące zawód medyczny informacji z nim związanych, 
uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego,  
z wyjątkiem sytuacji określonych w odpowiednich przepisach prawa. 
 
7.Tajemnica, o której mowa w pkt. 5 obowiązuje również po śmierci    

pacjenta. 
 

8. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne  
dla pacjenta, lekarz może ograniczyć informacje o stanie zdrowia  
i o rokowaniu, jeśli według oceny lekarza przemawia za tym dobro 
pacjenta. W takich przypadkach lekarz informuje przedstawiciela 
ustawowego pacjenta lub osobę przez niego upoważnioną.  
Jeżeli życzeniem pacjenta jest zapoznanie się  z pełną informacją  
o złym rokowaniu – ma do tego prawo. 

 
 9.Informacja powinna być przekazana w sposób odpowiadający         

zdolności rozumienia pacjenta, przy jak najmniejszym użyciu 
niezrozumiałej technicznie terminologii. Jeżeli pacjent nie mówi po 
polsku, należy umożliwić tłumaczenie. 

 
10. Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielał mu informacji,  

o której mowa w pkt. 3. 
 

11. Pacjent ma prawo wskazać, kto, jeżeli w ogóle ktokolwiek, ma być 
informowany w jego imieniu. 

 
 
12. Po przyjęciu do Szpitala pacjent ma prawo poznać z imienia  

i nazwiska osoby, które będą odpowiedzialne za opiekę nad nim, 
uzyskać informacje  o ich statusie zawodowym, a także zapoznać 
się regulaminem i przepisami, które będą kształtować jego pobyt  
i leczenie. 
 

 13. Pacjent ma prawo do bezpłatnego otrzymania orzeczeń, 
zaświadczeń lekarskich, jeśli są one związane z dalszym leczeniem, 
rehabilitacją, niezdolnością do pracy oraz innymi sytuacjami 
przewidzianymi w odpowiedniej ustawie. 
 
 
 
 



 
 

 III. Prawo do wyrażania zgody na zabiegi i leczenie: 
 

1. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych 
świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu 
informacji w zakresie określonym w części II pkt. 3.   

 
2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, pacjent całkowicie 

ubezwłasnowolniony, albo pacjent chory psychicznie lub 
upośledzony umysłowo lecz dysponujący dostatecznym 
rozeznaniem ma obok przedstawiciela ustawowego, bądź opiekuna 
faktycznego prawo do wyrażenia zgody bądź sprzeciwu na 
przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń 
zdrowotnych. Zgoda lub sprzeciw może być wyrażona ustnie albo 
poprzez takie zachowanie, które w sposób nie budzący wątpliwości 
wskazuje na wolę poddania się proponowanym czynnościom albo 
brak takiej woli.  

 
3. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody 

leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla 
pacjenta zgoda, o której mowa w pkt. 2 musi być wyrażona w formie 
pisemnej. Przed wyrażeniem zgody pacjent ma prawo do uzyskania 
informacji, o której mowa w części II pkt. 3. 

 
4.Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego 

bez jego zgody jest dopuszczalne, jeżeli wymaga on niezwłocznej 
pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może 
wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego 
przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym. 

 
5. Za równoważne ze zgodą pisemną uważa się wyrażenie zgody 

ustnie, w obecności dwóch świadków.  
 

6. Pacjent ma prawo do wyrażenia za życia sprzeciwu, co do pobrania 
pośmiertnie z jego zwłok tkanek, narządów i komórek. 

 
7.W przypadku możliwości zastosowania alternatywnych sposobów 

leczenia pacjent ma prawo do współdecydowania o wyborze 
jednego z nich. 
 

 
 
 



 
 

  IV. Prawo do intymności i poszanowania godności: 
 
1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności 

osobistej, w trakcie udzielanych mu świadczeń zdrowotnych, 
   a w szczególności do tego, aby przy udzielaniu świadczeń był 

obecny tylko niezbędny personel medyczny, chyba  że obecność 
innych osób  odbywających kształcenie przeddyplomowe lub  
podyplomowe jest uzasadniona realizacją celów naukowych lub 
dydaktycznych i  odbywa się za zgodą pacjenta  oraz aby 
poszanowano jego prywatność poprzez umożliwienie udzielania 
świadczenia w osobnym pomieszczeniu lub miejscu osłoniętym.   

 
2. Pacjent ma prawo do umierania w spokoju i godności. Pacjent 

znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń 
zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.  

 

V. Prawo do opieki i leczenia: 

 

1. Pacjent ma prawo, aby lekarz lub inna osoba wykonująca zawód 
medyczny udzieliły świadczenia zdrowotnego bez zbędnej zwłoki. 

 
2. Pacjent będący w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia ma prawo 

żądać niezwłocznego udzielenia mu świadczenia zdrowotnego bez 
wymaganego skierowania. 

 
3. Pacjent wymagający zdaniem lekarza niezwłocznego przyjęcia do 

szpitala, zwłaszcza w ramach ostrego dyżuru, ma prawo żądać, aby 
szpital odmawiający przyjęcia ze względu na brak miejsc, rodzaj 
udzielanych świadczeń lub ze względów epidemiologicznych, 
zapewnił w razie potrzeby przewóz do innego szpitala mającego 
możliwość udzielenia właściwego świadczenia. 

 
4. Pacjent przebywający w szpitalu ma prawo do zaopatrzenia w leki 
   i materiały medyczne oraz do pomieszczenia i wyżywienia 

odpowiedniego do stanu zdrowia.  
 
5. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej na swój 

koszt.  
 
6. Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, korespondencyjnego 

 i telefonicznego z innymi osobami z ogólnie dostępnego telefonu, 
 a w wyjątkowym przypadku również z telefonu służbowego. 



 
 

7. Prawa pacjenta mogą być ograniczone w przypadku wystąpienia 
zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo 
zdrowotne pacjentów. 

 
8.Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej. W sytuacji 

pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia, pacjent ma 
prawo do kontaktu z duchownym swego wyznania. 

 
9.Pacjent ma prawo zażądać, aby personel szpitala umożliwił mu 

wyrażenie ostatniej woli w obecności dwóch wiarygodnych 
świadków. 

 
10. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych  
     z należytą starannością przez osoby wykonujące zawód 

medyczny, kierujące się zasadami etyki zawodowej określonymi 
przez właściwe samorządy zawodów medycznych.  

 
11. Pacjent ma prawo do ciągłości opieki włączając w to współpracę 

pomiędzy wszystkimi dostawcami usług zdrowotnych i / lub 
zakładami opieki zdrowotnej, które mogą uczestniczyć  

         w rozpoznaniu, leczeniu i opiece. 
 
    12. W sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich 

świadczeń zdrowotnych, pacjent ma prawo do przejrzystej, 
obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury 
ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń. 

 
    13. Pacjent ma prawo do wypisania ze szpitala na własne żądanie  

 w takiej sytuacji pacjent ma prawo do informacji o możliwych 
następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Przy czym przy 
wypisie pacjent ma prawo do otrzymania oryginału oraz jednej 
kopii Karty Informacyjnej - Leczenia Szpitalnego z podaniem 
rozpoznania w języku polskim. 
 

 14. Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób 
wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń 
zdrowotnych ma prawo do przechowywania wartościowych rzeczy 
w depozycie.  

 
 
 
 
 



VI. Prawa pacjenta nieletniego: 

 

Pacjentowi nieletniemu przysługują takie same prawa, jak 
pacjentowi dorosłemu, z tym że: 
 
1. Prawo pacjenta do wyrażania zgody na przeprowadzenie badania 

lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych, a także w przypadku 
zabiegu operacyjnego albo zastosowaniu metody leczenia lub 
diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta - 
przysługuje przedstawicielowi ustawowemu małoletniego,  

  a w przypadku braku przedstawiciela ustawowego, prawo to  
  może wykonać opiekun faktyczny. 
  Jeśli pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie 

się z nim jest niemożliwe wymagane jest zezwolenie sądu 
opiekuńczego. 

   
2. Jeżeli pacjent ukończył 16 lat, do świadczeń zdrowotnych 
określonych w pkt. 1 wymagana jest również jego pisemna zgoda. 
 
3. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia 

sprzeciwu, co do udzielenia świadczeń zdrowotnych opisanych  
     w pkt. 1, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub 

opiekuna faktycznego. W takim przypadku, do udzielenia 
świadczenia zdrowotnego wymagane jest zezwolenie sądu 
opiekuńczego. 

 
4. Jeżeli przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego nie zgadza 

się na wykonanie zabiegu operacyjnego albo zastosowanie 
metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone 
ryzyko dla pacjenta, a czynności te są niezbędne dla usunięcia 
niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego 
uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia, lekarz może 
wykonać te czynności po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego. 

 
5. Lekarz może wykonać czynności, o których mowa w pkt. 4 bez 

zgody przedstawiciela ustawowego pacjenta lub właściwego sądu 
opiekuńczego, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem  

       w sprawie uzyskania zgody groziłaby pacjentowi 
niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała 
bądź ciężkiego rozstroju zdrowia. 

 
 
 
 



   
 VII. Prawo do skargi: 
 

1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, jeżeli uzna, że jego 
prawa zostały naruszone, może zwrócić się z interwencją do 
Ordynatora lub Kierownika Oddziału. 

 
2. W razie niezadowalającego załatwienia sprawy, określonej w pkt.1, 

pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy może zwrócić się o jej 
rozpatrzenie do Dyrektora. 

 
3. Jeżeli naruszenie prawa dotyczyło fachowej czynności medycznej, 

pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy może zwrócić się do 
Okręgowej Izby Lekarskiej, bądź do Okręgowej Izby Pielęgniarek  

     i Położnych. 
 

VIII. Opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami 
psychicznymi: 

 

 Zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym 
człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi 
należy do obowiązków państwa.  
 
Prawa pacjentów z zaburzeniami psychicznymi reguluje Ustawa o ochronie 
zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2018  poz. 
1878 ze zm. )  
  

        Przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do naszego 
Szpitala: 
▪  następuje za jej pisemną zgodą na podstawie ważnego 
skierowania do szpitala, jeżeli lekarz wyznaczony do tej czynności, 
po osobistym zbadaniu pacjenta, stwierdzi wskazania do przyjęcia 
(art. 22.1), 
▪  w nagłych przypadkach, w szczególności w przypadku braku  

       możliwości uzyskania pomocy lekarskiej przed zgłoszeniem się do 
szpitala, osoba   z zaburzeniami psychicznymi może być przyjęta do 
szpitala psychiatrycznego, za jej pisemną zgodą, bez skierowania  

       (art. 22 ust.1a),  
▪  jeżeli przyjęcie dotyczy osoby pełnoletniej całkowicie 
ubezwłasnowolnionej, zdolnej do wyrażenia zgody, wymagane jest 
również uzyskanie zgody tej osoby na przyjęcie. W przypadku 
sprzecznych oświadczeń w sprawie przyjęcia do szpitala 
psychiatrycznego pacjenta i jego przedstawiciela ustawowego, 
zgodę na przyjęcie do szpitala wyraża sąd opiekuńczy właściwy ze 
względu na miejsce zamieszkania tej osoby (art. 22 ust. 4). 



 
       Przyjęcie do szpitala bez zgody pacjenta: 
 

▪   osoby chorej psychicznie lub osoby upośledzonej umysłowo nie 
       zdolnej do wyrażenia zgody lub stosunku do przyjęcia do szpitala 

psychiatrycznego i leczenia następuje po uzyskaniu zgody sądu 
opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej 
osoby (art.22 ust.2),  
▪   w nagłych przypadkach przyjęcie do szpitala psychiatrycznego 
może nastąpić bez wcześniejszego uzyskania zgody sądu 
opiekuńczego.  W takim przypadku lekarz przyjmujący ma 
obowiązek, o ile to możliwe, zasięgnięcia pisemnej opinii innego 
lekarza, w miarę możliwości psychiatry, albo pisemnej opinii 
psychologa (art. 22 ust. 2a), 
▪   osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpitala 
psychiatrycznego bez zgody wymaganej w art. 22 ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego, tylko wtedy, gdy jej dotychczasowe 
zachowanie wskazuje na to, że z powodu choroby zagraża 
bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób 
(art. 23 ust. 1) o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego decyduje 
lekarz wyznaczony do tej czynności, po osobistym zbadaniu 
pacjenta (po uprzedzeniu o przyczynach przeprowadzenia badania) 
i zasięgnięciu w miarę możliwości opinii drugiego lekarza psychiatry 
albo psychologa. Lekarz ten jest obowiązany wyjaśnić choremu 
przyczyny przyjęcia do szpitala  bez zgody i poinformować go o jego 
prawach (art. 21 ust. 2, art. 23 ust. 2 i 3)  
▪   przyjęcie wymaga zatwierdzenia przez ordynatora ( w ciągu 48 
godzin od chwili przyjęcia 
▪   Dyrektor szpitala zawiadamia o tym sąd opiekuńczy miejsca 
siedziby szpitala w ciągu 72 godzin od chwili przyjęcia (art. 23  
ust. 4). Postępowanie przed sądem opiekuńczym umarza się, jeżeli 
pacjent, po przyjęciu bez zgody, wyraził następnie zgodę na pobyt w 
tym zakładzie, po uprzednim wysłuchaniu tej osoby (art. 26). 

      W trakcie hospitalizacji pacjent ma prawo do: 

 

▪   bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej 
opieki zdrowotnej oraz do bezpłatnych produktów leczniczych, 
wyrobów medycznych i środków pomocniczych, także wówczas 
kiedy nie jest ubezpieczony (art.10 ust 1 i 2, art. 3 pkt. 1 lit. a i b), 
▪   pomocy w ochronie swoich praw, prawo to przysługuje również 
przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub 
faktycznemu pacjenta (art.10a ust.1 i 2), 

 
 



 
▪   tego, aby personel medyczny przy wyborze rodzaju i metod 
postępowania leczniczego, brał pod uwagę nie tylko cele zdrowotne, 
ale także interes i inne dobra osobiste pacjenta i dążył do 
osiągnięcia poprawy stanu zdrowia w sposób najmniej uciążliwy 
(art.12), 
▪   porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami,  
▪   niekontrolowania korespondencji (art.13 ), 
▪   uzyskania zgody ordynatora na okresowe przebywanie poza 
szpitalem bez wypisywania z zakładu (przepustki), jeżeli nie zagraża 
to życiu jego albo życiu i zdrowiu innych osób (art.14), 
▪   uprzedzenia o zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego 
przed tym zanim środek ten zostanie podjęty oraz zachowania 
szczególnej ostrożności i dbałości  ze strony personelu medycznego 
w trakcie stosowania środka przymusu bezpośredniego (art.18 
ust.8). 

 
 

IX. Prawo do składania wniosków do Rzecznika Praw 
Pacjenta 
 

1. W razie naruszenia praw pacjenta można złożyć wniosek do  
Rzecznika Praw Pacjenta o wszczęcie postępowania 
wyjaśniającego.     

       Wniosek musi zawierać:  
 - oznaczenie wnioskodawcy, 
 - oznaczenie pacjenta, którego sprawa dotyczy, 
 - zwięzły opis stanu faktycznego. 
2 . Każdy ma prawo do złożenia wniosku do Rzecznika Praw 
Pacjenta o wydanie decyzji w sprawie praktyki naruszającej 
zbiorowe prawa pacjentów. 

 

Opolski Oddział Wojewódzki 

Sekcja Skarg i Wniosków oraz List Oczekujących 

tel. 77 40 20 182,  Infolinia 77 194 - 88 

tel./fax. 77 40 20 101 (sekretariat) 

e-mail: swl@nfz-opole.pl  e- mail@nfz-opole.pl 

 
 
                                                                                                            Dyrektor 
                                                                                                /-/ Krzysztof Nazimek 
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