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Przestrzeganie praw Pacjenta jest 
  ustawowym obowi�zkiem wszystkich 
  uczestnicz�cych w udzielaniu �wiadcze�
  zdrowotnych

 Pragniemy uczyni� wszystko, aby Pa�stwa 
 satysfakcja ze �wiadczonych przez nasz�
 placówk� usług medycznych była jak na 
 najwy�szym poziomie.�
�
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                  PRAWO DO:
§Prawo do �wiadcze� zdrowotnych

� Udzielanie �wiadcze� zdrowotnych
Masz prawo do �wiadcze� zdrowotnych zgodnych z 
aktualnym stanem wiedzy medycznej. Osoby wykonuj�ce 
zawód medyczny –powinny udziela� Ci �wiadcze�
zdrowotnych z nale�yt� staranno�ci� oraz zgodnie z 
zasadami etyki zawodowej. 

� Prawo do natychmiastowego udzielenia  
�wiadcze� zdrowotnych 
PAMI�TAJ!
W przypadkach zagro�enia zdrowia lub �ycia, masz prawo 
do uzyskania natychmiastowej pomocy medycznej. Stan 
nagłego zagro�enia zdrowotnego polega na nagłym lub 
przewidywanym w krótkim czasie pojawienia si� objawów 
pogorszenia zdrowia czego bezpo�rednim nast�pstwem 
mo�e by� powa�ne uszkodzenie funkcji organizmu , 
uszkodzenie ciała lub utrata �ycia  
W przypadku porodu pacjentka ma prawo do 
natychmiastowego uzyskania �wiadcze�  zdrowotnych z 
nim zwi�zanych. 

� Prawo do opinii innego lekarza
Masz prawo ��da�, aby lekarz udzielaj�cy Ci �wiadcze�
zdrowotnych zasi�gn�ł opinii innego lekarza lub zwołał 
konsylium lekarskie Twoje ��danie powinno zosta�
odnotowane w dokumentacji medycznej. Lekarz mo�e 
odmówi�, je�eli uzna ��danie za bezzasadne.  

Ma on wówczas obowi�zek odnotowa� odmow� w Twojej 
dokumentacji medycznej.  

Powy�sze zasady maj� zastosowanie równie� do zawodu 
piel�gniarki i poło�nej

§Prawo do informacji

Masz prawo do uzyskania od osoby wykonuj�cej zawód medyczny 
przyst�pnej informacji o swoim stanie zdrowia. Lekarz powinien 
przekaza� Ci informacje o rozpoznaniu, proponowanych i 
mo�liwych metodach diagnostycznych i leczniczych oraz daj�cych 
si� przewidzie� nast�pstwach ich zastosowania lub zaniechania, a 
tak�e o wynikach leczenia i rokowaniu. nie chcesz by�
poinformowany o wszystkich lub niektórych faktach dotycz�cych 
Twojego stanu zdrowia , masz prawo ��da� aby osoba wykonuj�ca 
zawód medyczny nie udzielała ci takich informacji 

PAMI�TAJ! 
Masz prawo wskaza� osob� lub osoby, którym osoba wykonuj�ca 
zawód medyczny  b�dzie udziela� wszelkich informacji o Twoim 
stanie zdrowia i leczeniu.

§Prawo do wyra�ania zgody na udzielenie  
�wiadcze� zdrowotnych
Po uzyskaniu od lekarza wszystkich informacji o stanie zdrowia i 
proponowanym leczeniu, masz prawo do wyra�enia zgody na 
przeprowadzenie badania lub udzielenie innych �wiadcze�
zdrowotnych lub odmowy takiej zgody.  
W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody 
leczenia lub diagnostyki, stwarzaj�cych podwy�szone ryzyko, 
zgod� wyra�a si� w formie pisemnej. W ka�dej innej sytuacji, zgod�
lub odmow� wyra�enia zgody mo�esz wyrazi� ustnie. 

PAMI�TAJ!
Bez Twojej zgody mo�e by� przeprowadzone badanie lub 
udzielone inne �wiadczenie zdrowotne, tylko je�eli znajdujesz si� w 
stanie zagra�aj�cym niebezpiecze�stwem utraty �ycia, ci��kiego 
uszkodzenia ciała lub ci��kiego rozstroju zdrowia.

§Prawo do tajemnicy informacji
PAMI�TAJ!
Osoby wykonuj�ce zawód medyczny maj� obowi�zek zachowa� w 
tajemnicy wszelkie informacje o Tobie i Twoim stanie zdrowia, które 
uzyskały w zwi�zku z wykonywaniem zawodu. Bez twojej zgody 
lekarz lub inna osoba wykonuj�ca zawód medyczny mog� ujawni�
informacje z Tob� zwi�zane tylko gdy: 
zachodzi potrzeba przekazania niezb�dnych informacji zwi�zanych 
z udzieleniem Ci �wiadcze� zdrowotnych innym osobom 
wykonuj�cym zawód medyczny , uczestnicz�cym w udzielaniu tych 
�wiadcze�, zachowanie tajemnicy mo�e stanowi�
niebezpiecze�stwo dla Twojego �ycia lub zdrowia albo �ycia lub 
zdrowia innych osób ,tak stanowi� przepisy odr�bnych ustaw  
uzyskiwane s� one do post�powania przed wojewódzk� komisj� do 
spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. 
Osoby wykonuj�ce zawód medyczny s� zwi�zane tajemnic�
równie� po �mierci pacjenta

§Prawo do zgłaszania  niepo��danych działa�
produktów leczniczych
Ka�de niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego 
mo�esz zgłosi�: osobie wykonuj�cej zawód medyczny (np. 
lekarzowi, piel�gniarce) ,Prezesowi Urz�du Rejestracji Produktów 
Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu 
leczniczego do obrotu. Wszelkie informacje o formach zgłoszenia 
działa� niepo��danych produktów leczniczych znajdziesz na stronie 
internetowej www.dzialanianiepozadane.urpl.gov.pl

§Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo 
orzeczenia lekarza
Niektóre opinie albo orzeczenia wydawane przez lekarza mog�
mie� wpływ na Twoje prawa lub obowi�zki wynikaj�ce z 
obowi�zuj�cych przepisów. Je�eli nie zgadzasz si� z tre�ci� takiego 
orzeczenia lub opinii , a post�powanie odwoławcze w odniesieniu 
do opinii lub orzecze� nie jest uregulowane w odr�bnych przepisach 
prawa mo�esz wnie�� sprzeciw do Komisji Lekarskiej działaj�cej 
przy Rzeczniku Praw Pacjenta Sprzeciw nale�y wnie�� w terminie 
30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza 
orzekaj�cego o Twoim stanie zdrowia. Wszelkie praktyczne 
informacje, a tak�e przykładowy katalog opinii lub orzecze�
lekarskich, od których mo�na wnie�� sprzeciw do Komisji Lekarskiej 
znajdziesz na stronie internetowej Rzecznika Praw pacjenta 
www.bpp.gov.pl w zakładce Pacjent- masz prawo do sprzeciwu 
wobec opinii lub orzeczenia lekarza.

§Prawo do dokumentacji medycznej
Masz prawo do dost�pu do swojej dokumentacji medycznej, czyli 
wszelkich dokumentów dotycz�cych Twojego stanu zdrowia i 
udzielonych Ci �wiadcze� zdrowotnych. 

Dokumentacja mo�e by� udost�pniona:
• do wgl�du, w tym tak�e do baz danych w zakresie 

ochrony zdrowia, w miejscu udzielania �wiadcze�
zdrowotnych, z wył�czeniem medycznych czynno�ci 
ratowniczych albo w siedzibie podmiotu udzielaj�cego 
�wiadcze� zdrowotnych z zapewnieniem pacjentowi lub 
innym uprawnionym organom lub podmiotom mo�liwo�ci 
sporz�dzenia notatek lub zdj��

• poprzez sporz�dzenie jej wyci�gu, odpisu , kopii lub 
wydruku 

• poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem  odbioru i z 
zastrze�eniem zwrotu po wykorzystaniu na ��danie 
organów władzy publicznej albo s�dów powszechnych ,a 
tak�e w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji 
mogłaby spowodowa� zagro�enie �ycia lub zdrowia 
pacjenta  

• za po�rednictwem �rodków komunikacji elektronicznej  

• na informatycznym no�niku danych 

PAMI�TAJ!
Podmiot udzielaj�cy �wiadcze� zdrowotnych ma obowi�zek 
udost�pnienia dokumentacji medycznej twojemu 
przedstawicielowi ustawowemu , równie� osobie przez Ciebie 
upowa�nionej.Za udost�pnienie dokumentacji medycznej podmiot 

leczniczy mo�e pobiera� opłat� zgodnie z cennikiem. 
§Prawo do poszanowania intymno�ci i godno�ci
�wiadczenia zdrowotne powinny by� udzielane z poszanowaniem 
Twojej intymno�ci i godno�ci .Prawo do poszanowania godno�ci 
obejmuje tak�e prawo do godnego  umierania oraz łagodzenia bólu 
i innych cierpie� w stanie  terminalnym. Pacjent ma prawo do 
leczenia bólu. Podmiot udzielaj�cy �wiadcze� zdrowotnych jest 
obowi�zany  podejmowa� działania polegaj�ce na okre�leniu 
stopnia nat��enia bólu , leczenia bólu oraz monitorowania 
skuteczno�ci tego leczenia. 



Obecno�� osoby bliskiej podczas udzielania    
�wiadcze� zdrowotnych    �
PAMI�TAJ! 

 Masz prawo, �yczy� sobie  aby przy udzielaniu �wiadcze�
 zdrowotnych towarzyszyła Ci osoba bliska, np. mał�onek 
 lub osoba pozostaj�ca z Tob� we wspólnym  po�yciu, 
 krewny, czy te� ka�da inna osoba przez Ciebie wskazana

PAMI�TAJ!
Jako rodzic masz prawo by� obecny przy udzielaniu 
�wiadcze� zdrowotnych Twojemu dziecku. Personel 
medyczny mo�e odmówi� obecno�ci osoby bliskiej jedynie 
w przypadku prawdopodobie�stwa 
wyst�pienia zagro�enia epidemicznego lub ze wzgl�du na 
Twoje bezpiecze�stwo zdrowotne. Taka odmowa musi 
zosta� odnotowana w dokumentacji medycznej

§Prawo do poszanowania �ycia prywatnego i 
rodzinnego �
Przebywaj�c w szpitalu masz prawo do kontaktu 

osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z 

innymi osobami

Dodatkowa opieka piel�gnacyjna
Masz prawo do dodatkowej opieki piel�gnacyjnej – tj. opieki, 
która nie polega na udzielaniu �wiadcze�

 zdrowotnych, w tym tak�e opieki piel�gnacyjnej   
sprawowanej nad pacjentk� w warunkach ci��y, porodu i  
połogu. 
Prawo to daje mo�liwo�� m.in. towarzyszenia pacjentce 
przy porodzie, czy przebywania rodziców  dzieckiem 
podczas jego hospitalizacji.  
Je�eli realizacja tego prawa wi��e si� z kosztami, jakie musi 
ponie�� np. Szpital , mo�e wtedy pobra� opłat�
rekompensuj�c�.  

 Wysoko�� takiej opłaty ustala kierownik tego podmiotu,     
poniesione koszty. 
Wysoko�� tej opłaty i oraz sposób jej ustalania jest 
udost�pniony w miejscu udzielania stacjonarnych i 
całodobowych �wiadcze� zdrowotnych 

§Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
Przebywaj�c w Szpitalu, masz prawo do opieki 
duszpasterskiej. W sytuacji pogorszenia si� stanu zdrowia 
lub zagro�enia �ycia Szpital, ma obowi�zek umo�liwi� Ci 
kontakt z duchownym Twojego wyznania. 

§Prawo do przechowywania rzeczy 
warto�ciowych w depozycie
Szpital ma obowi�zek zapewni� Ci bezpłatn� mo�liwo��
przechowania rzeczy warto�ciowych w depozycie  

PRAWA PACJENTA ALFABET BRAILL'A
W Szpitalu w  Obszarze konsultacyjnym (Punkt Przyj��) ,w 
Izbie Przyj�� -oddział Dzieci�cy oraz w Punkcie Przyj�� - 
oddział Ginekologiczno Poło�niczy.�
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Pacjent ma obowi�zek:

Posiadania stosownego dokumentu potwierdzaj�cego 

to�samo�� . 
Poinformowa� lekarza prowadz�cego o stale przyjmowanych 

lekach nie zwi�zanych z jednostk� chorobow� , która jest 

przyczyn� hospitalizacji. W przypadku gdy pacjent posiada 

własne leki , obowi�zany jest po konsultacji z lekarzem do 

przekazania ich piel�gniarce. Przy wypisie leki zostan�
oddane pacjentowi. 

Pacjent jest obowi�zany udzieli� w trakcie wywiadu 

lekarskiego lub piel�gniarskiego pełnej i prawdziwej informacji 

o swoim stanie zdrowia .  

Szpital nie ponosi odpowiedzialno�ci za szkody wynikłe z 

zatajenia b�d� udzielenia nieprawdziwej informacji co do 

istotnych spraw dotycz�cych zdrowia pacjenta. 

Pacjent ponosi odpowiedzialno��  za rzeczy warto�ciowe, 

garderob�, pieni�dze i dokumenty, których nie przekazał do 

depozytu szpitalnego. 

Stosowa� si� do wskazówek i zalece� lekarzy , piel�gniarek i 

innego personelu medycznego: 

• stosowa� si� do zalecanej diety, 

• odnosi� si� �yczliwie i kulturalnie do innych pacjentów i 

personelu Szpitala, 

• przebywa�  w wyznaczonych salach w porach obchodów 

lekarskich , zabiegów leczniczo-piel�gnacyjnych i w 

czasie wydawania posiłków, 

• Przestrzega� ciszy nocnej od 22.: 00 - 06.: 00, 

• ka�dorazowo zgłasza�  piel�gniarce zamiar opuszczenia 

oddziału , 

• nie  manipulowa� przy aparaturze i urz�dzeniach 

medycznych ,elektrycznych , wentylacyjnych i 

grzewczych, 

• szanowa� mienie Szpitala (w przypadku jego zniszczenia 

pacjent jest zobowi�zany pokry� straty poniesione przez 

Szpital), 

• utrzymywa� ład i porz�dek w miejscu pobytu, 

• przestrzega� zakazu  palenia wyrobów tytoniowych  i 

spo�ywania napojów alkoholowych 

• przechowywa� produkty łatwo psuj�ce w lodówce 

 znajduj�cej si� na oddziale po uprzednim opisaniu  

Korzystanie  przez pacjentów z telefonów komórkowych i 

innych urz�dze� elektronicznych powinno si� odbywa� w 

sposób nie stwarzaj�cy uci��liwo�ci dla innych pacjentów i 

poza godzinami ciszy nocnej. 

Pacjent ma mo�liwo�� oddania do depozytu szpitalnego rzeczy 

warto�ciowe ( pieni�dze  bi�uterie itp.) w przypadku nie 

oddania  przez  pacjenta  do depozytu rzeczy warto�ciowych 

Szpital nie ponosi odpowiedzialno�ci .�
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do dochodzenia swoich praw, składania skarg   i 
za�ale� poprzez  wyst�pienie do osób 
zapewniaj�cych bezpo�redni� opiek�

� Kierownika Oddziału, lekarza prowadz�cego, 
piel�gniarki oddziałowej, 

� Kierownika Medycznego ,

� do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta i 
Kombatantów „Szpitala Powiatowego w 
Jarocinie” Spółka z o. o. Ewa Nadobna , 
tel. 62/3322175;

Przyjmowanie interesantów w poniedziałki i �rody w 
godz.13.00 – 14.00;

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  -Gabinet 
Piel�gniarki Oddziałowej

Je�eli naruszenie prawa dotyczyło czynno�ci 
fachowych mo�ecie Pa�stwo zwróci� si� do 
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (Delegatura w Kaliszu 
tel. 62/766-41-43) 

lub do Okr�gowej Izby Piel�gniarek i Poło�nych (z 
siedzib� w Kaliszu tel. 62/757-04-31).

Sprawy w tym zakresie rozpatruje Rzecznik 
Odpowiedzialno�ci Zawodowej

Pełna wersja Praw Pacjenta znajduje si� na ka�dym 
Oddziale Szpitalnym w dy�urce piel�gniarskiej , w 
Pracowniach diagnostycznych w dy�urce prsonelu 
danej pracowni diagnostycznej.�


