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WSTĘP

Oddajemy w Państwa ręce Poradnik o prawach pacjenta. Poradnik powstał
w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wiedzę prawną pacjentów, którzy chcą
być świadomi swoich praw oraz obowiązków.
Poradnik w dostępny sposób przybliża zagadnienia prawne związane
z prawami pacjenta. Ponadto, poradnik umożliwia poznanie podstawowej
terminologii prawniczej związanej z tematyką prawa medycznego, oraz poznanie
niektórych procedur prawnych związanych z egzekwowaniem praw pacjenta.
Poradnik został podzielony na dwie części. Pierwsza część stanowi podsumowanie
praw pacjentów, których szczegółowa analiza znajduje się w części opisowej
niniejszego poradnika.
Poradnik przeznaczony jest zarówno dla pacjentów, jak i też pracowników służby
zdrowia.
Mamy nadzieję, że lektura poradnika ułatwi pacjentom przejście przez proces leczenia
od strony formalno-prawnej, a pracownikom służby zdrowia pomoże uporządkować
wiedzę prawną w tym zakresie.
Aby zachować spójność terminologiczną, w poradniku posługujemy się pojęciami
ustawowymi.
Poradnik o prawach pacjenta stanowi ogólne wprowadzenie w problematykę praw
pacjentów i nie jest wyczerpującym opracowaniem tego tematu. Do oceny
szczegółowych przypadków – warto skorzystać z porady prawnika.
Niezależnie jednak od wskazówek zawartych w poradniku, zachęcamy osoby
potrzebujące pomocy prawnej do skorzystania z nieodpłatnej pomocy świadczonej
przez wolontariuszy Fundacji Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza.
Mogą Państwo zgłosić się po pomoc telefonicznie pod numerem (22) 498 72 30.
Pomoc prawną mogą Państwo uzyskać również w Punktach Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej (Punkty NPP) prowadzonych na podstawie ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji
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prawnej. Punkty NPP prowadzone są w każdym powiecie. Aby skorzystać z pomocy
należy skontaktować się z urzędem gminy lub powiatu lub poszukać informacji
w Internecie na stronach urzędowych.
W Warszawie zapisy prowadzone są pod numerem 19115 wew. 8 oraz przez stronę
internetową https://nieodplatnapomocprawna.um.warszawa.pl/.
Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami prawników Fundacji Academia
Iuris im. Macieja Bednarkiewicza, które znajdą Państwo na stronie
https://www.academiaiuris.pl/ w sekcji „Poczytaj nasze poradniki”. Z chęcią
poznamy również Państwa zainteresowania tematyką prawną. Dlatego zachęcamy do
przesyłania na adres biuro@academiaiuris.pl Państwa propozycji dotyczących
tematów przyszłych poradników.
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I.

PRAWA PACJENTA – PODSUMOWANIE
– WYCIĄG Z PRZEPISÓW PRAWA

1. PRAWO PACJENTA DO OCHRONY ZDROWIA
1) Artykuł 68 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, iż każdy ma prawo do ochrony
zdrowia.
2) Ustawodawca w artykule 68 ust. 2 Konstytucji RP wskazał ponadto, iż
obywatelom niezależnie od ich syt`uacji materialnej, władze publiczne
zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanej ze środków publicznych.

2. PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
1) Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających
wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
2) Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach, świadczenia specjalistyczne
w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz stacjonarne i całodobowe
świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, są udzielane według kolejności
zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę,
który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
3) 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.
6

4) Osobami uprawnionymi do pobierania świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych są:
a) osoby objęte powszechnym, obowiązkowym i dobrowolnym
ubezpieczeniem zdrowotnym,
b) inne niż ubezpieczeni osoby posiadające miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo
polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy w określonych
okolicznościach,
c) osoby, które nie ukończyły 18 roku życia posiadające obywatelstwo polskie
lub osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy w określonych
okolicznościach,
d) inne niż wymienione punktach wcześniejszych osoby, posiadające miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są
w okresie ciąży, porodu lub połogu posiadające obywatelstwo polskie lub
które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy w określonych
okolicznościach.
5) Podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia
zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego
świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, np. osobie rodzącej
czy pacjentowi znajdującemu się w stanie, w którym odmówienie pomocy
medycznej mogłoby skutkować utratą zdrowia lub życia.
6) Określone świadczenia opieki zdrowotnej są finansowane ze środków
publicznych dostępnych dla pacjenta dopiero po uzyskaniu przez niego tzw.
skierowania lekarskiego, o którego wystawieniu decyduje lekarz na
podstawie oceny potrzeby lub konieczności wykonania wskazanego
świadczenia opieki zdrowotnej.
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7) Pacjent ma prawo do wyboru świadczeniodawcy świadczeń
zdrowotnych.

3. PRAWO PACJENTA DO INFORMACJI I ZACHOWANIA
TAJEMNICY
1) Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
2) Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od osoby
wykonującej zawód medyczny informacji o swoim stanie zdrowia w
zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu
diagnostycznego lub terapeutycznego.
3) 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.
4) 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.
5) Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta.
6) Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń
zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń
zdrowotnych.
7) 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.
8) Prawo pacjenta do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych
podlega wyłączeniu w określonych przypadkach. W takim przypadku
ujawnienie tajemnicy może nastąpić wyłącznie w niezbędnym zakresie, przy
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czym pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie
tajemnicy.
9) Osoby wykonujące zawód medyczny są związane tajemnicą również po
śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba
bliska.
10)

W przypadku sporu między osobami bliskimi o ujawnienie tajemnicy

lub o zakres jej ujawnienia zgodę na ujawnienie tajemnicy wyraża w
postępowaniu nieprocesowym sąd na wniosek osoby bliskiej lub osoby
wykonującej zawód medyczny. W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się
ujawnieniu tajemnicy sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby
bliskiej może wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy i określić zakres jej
ujawnienia.

4. ZGODA PACJENTA NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE
1) Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie określonych
świadczeń zdrowotnych, a także odmowa wyrażenia zgody na tego
rodzaju świadczenia, jest jednym z podstawowych praw pacjenta.
2) Pacjent, przed wdrożeniem konkretnej procedury medycznej, powinien być
zatem poinformowany o wszystkich dostępnych metodach
diagnostycznych i leczniczych w kontekście swojego przypadku, a także o
możliwych do przewidzenia, ewentualnych konsekwencjach zastosowania
bądź zaniechania określonej procedury medycznej.
3) Zgoda pacjenta na wykonanie konkretnego świadczenia zdrowotnego
powinna być udzielona przed wykonaniem świadczenia medycznego,
zaś sam pacjent powinien znajdować się w staniu umożliwiającym prawidłowe
i świadome rozeznanie przedstawionych przez lekarza informacji oraz
świadome powzięcie decyzji. Zgoda powinna być również wyrażona w sposób
skonkretyzowany i odrębny. Odrębna powinna być zatem zgoda co do
przykładowego pobytu w szpitalu, odrębna na wykonanie określonego zabiegu,
operacji, itd.
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4) Osobą uprawnioną do wyrażenia zgody bądź do odmowy jej wyrażenia jest
pacjent, który:
a) jest osobą pełnoletnią;
b) osoba małoletnia, która ukończyła 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na
przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych;
jednak w tym przypadku zgodę na udzielenie świadczenia udziela zarówno
sam pacjent, jak też jego przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun
prawny); w przypadku wyrażenia sprzeciwu na wykonanie danego
świadczenia zdrowotnego przez pacjenta małoletniego, wówczas do
przeprowadzenia danego świadczenia medycznego potrzebna będzie
również zgoda sądu opiekuńczego;
c) jest osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do świadomego
wyrażenia zgody, pacjent jest chory psychicznie lub upośledzony umysłowo
lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem - ta grupa pacjentów również
posiada prawo do wyrażenia zgody bądź jej odmowy;
 w tych przypadkach zgodę na udzielenie świadczenia udziela zarówno
sam pacjent jak też jego przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun
prawny);
 w przypadku wyrażenia sprzeciwu na wykonanie danego świadczenia
zdrowotnego do przeprowadzenia danego świadczenia medycznego
potrzebna będzie zgoda sądu opiekuńczego;
 w przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo wyrażenia
zgody na badanie może wykonać opiekun faktyczny.

5) Zgoda na wykonanie świadczenia medycznego bądź brak takiej zgody mogą
być wyrażone ustnie albo przez takie zachowanie się osób wymienionych w
przepisach, które w sposób niebudzący wątpliwości, wskazuje na wolę
poddania się czynnościom proponowanym przez osobę wykonującą zawód
medyczny albo na brak takiej woli.
6) W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub
diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta zgodę na
10

wykonanie danego zabiegu lub zastosowania metody leczenia lub diagnostyki
stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta wyraża się w formie
pisemnej.
7) Przeprowadzenie badania 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. PRAWA OSOBISTE PACJENTA
1) Pacjent ma prawo do poszanowania jego intymności i godności.
2) Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w
spokoju i godności.
3) Pacjent ma prawo do leczenia bólu.
4) Pacjent ma prawo do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń
zdrowotnych.
5) Obowiązkiem osoby wykonującej zawód medyczny jest postępowanie w sposób
zapewniający poszanowanie intymności i godności pacjenta.
6) Pacjent podmiotu leczniczego ma prawo do kontaktu osobistego,
telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz pacjent ma
prawo do odmowy kontaktu z ww. osobami.
7) Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
8) Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym ma prawo do opieki
duszpasterskiej.
9) Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym ma prawo do
przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
10) Pacjent ma prawo do ochrony swoich danych medycznych oraz
osobowych.
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6. PRAWA PACJENTA DO 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. 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 medyczna jest udostępniana także osobie
bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił
się temu pacjent za życia.
3) Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
a) do wglądu;
b) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
c) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem
zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo
sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu
dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia
pacjenta;
d) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
e) na informatycznym nośniku danych.
4) Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń
zdrowotnych może pobierać opłatę.
5) Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację
medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
dokonano ostatniego wpisu
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7. PRAWO PACJENTA DO ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ
NIEPORZĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy i opiekun faktyczny mają prawo
zgłaszania działania niepożądanego produktu leczniczego:
a) osobom wykonującym zawód medyczny;
b) Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych;
c) podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do
obrotu.

8. PRAWA PACJENTÓW MAŁOLETNICH,
UBEZWŁASNOWOLNIONYCH ORAZ NIEZDOLNYCH DO
WYRAŻANIA OŚWIADCZENIA WOLI
1) Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat ma prawo do wyrażenia zgody
na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych
(leczenie). Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie
ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody -ma
prawo do wyrażania zgody na ww. czynności. Oznacza to, że przeprowadzenie
badania lub leczenie ww. pacjentów wymaga wyrażenia podwójnej zgody,
tj. zgody pacjenta i zgody przedstawiciela ustawowego.
2) Pacjent, który:
a) ukończył 16 rok życia ma prawo do uzyskania pełnej informacji
o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych
metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć
następstwach ich zastosowania lub zaniechania, wynikach leczenia
i rokowaniach;
b) nie ukończył 16 roku życia, ma prawo do uzyskania ww.
informacji tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny do
prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego i terapeutycznego.
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3) Za pacjenta niezdolnego do wyrażenia oświadczenia woli zgodę lub inne
decyzje dotyczące leczenia podejmuje jego przedstawiciel ustawowy (gdy
pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie z nim nie jest
możliwe, decyzje podejmuje sąd opiekuńczy) lub opiekun faktyczny.
4) Udział w eksperymencie badawczym uczestnika będącego osobą
małoletnią jest dozwolony po łącznym spełnieniu określonych warunków.
5) Udział w eksperymencie leczniczym uczestnika będącego osobą
małoletnią, która nie ukończyła 13 roku życia, wymaga zgody jego
przedstawiciela ustawowego.
6) Lekarz może wykonać zabieg lub zastosować metodę leczenia albo diagnostyki
stwarzającą podwyższone ryzyko wobec pacjenta małoletniego,
ubezwłasnowolnionego bądź niezdolnego do świadomego wyrażenia pisemnej
zgody po uzyskaniu zgody jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie
ma przedstawiciela lub gdy porozumie się z nim jest niemożliwe - po uzyskaniu
zezwolenia sądu opiekuńczego.

9. PRAWA PACJENTA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA
PSYCHICZNEGO
1) Pacjent może być poddany badaniu psychiatrycznemu i przyjęty do szpitala
psychiatrycznego na leczenie za jego zgodą lub bez wyrażenia przez
niego zgody.
2) Postępowanie lecznicze w zakresie ochrony zdrowia psychicznego może być
przeprowadzone bez wyrażenia zgody przez pacjenta z zaburzeniami
psychicznymi w przypadku, gdy pacjent zagraża bezpośrednio własnemu życiu
albo życiu lub zdrowiu innych osób. Konieczność przeprowadzenia badania
psychiatrycznego bez zgody osoby z zaburzeniami psychicznymi stwierdza
lekarz psychiatra, a w razie niemożności uzyskania pomocy lekarza
psychiatry - inny lekarz.
3) Przyjęcie osoby z chorobą psychiczną do szpitala psychiatrycznego
i przeprowadzenie leczenia bez jej zgody ze względu na ocenę jej
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dotychczasowego zachowania następuje na podstawie opinii lekarza wyrażonej
po osobistym zbadaniu pacjenta oraz po zasięgnięciu w miarę możliwości
opinii drugiego lekarza psychiatry albo psychologa.
4) Osoba z zaburzeniami psychicznymi nie może być przyjęta do szpitala
psychiatrycznego na przymusowe leczenie bez jej zgody. Natomiast osoba z
chorobą psychiczną może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego i
leczona bez jej zgody z zastrzeżeniem uzyskania zgody sądu opiekuńczego.
5) Istnieje również możliwość przyjęcia do szpitala psychiatrycznego osoby, której
dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń
psychicznych zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub
zdrowiu innych, na okres nie dłuższy niż 10 dni w celu wyjaśnienia
wątpliwości, czy cierpi na chorobę psychiczną i może być przyjęta do szpitala
bez jej zgody.
6) Pacjent z zaburzeniami psychicznymi jest przyjmowany do szpitala
psychiatrycznego na podstawie ważnego skierowania, jeżeli lekarz
wyznaczony do tej czynności, po osobistym zbadaniu tej osoby, stwierdzi
wskazania do przyjęcia oraz pacjent wyrazi na to pisemną zgodę.
7) Zgoda sądu opiekuńczego jest wymagana na przyjęcie do szpitala
psychiatrycznego i leczenie osoby z chorobą psychiczną lub osoby upośledzonej
umysłowo niezdolnej do wyrażenia zgody w tym zakresie.
8) Sąd opiekuńczy miejsca siedziby szpitala może ustanowić kuratora na wniosek
osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym, jeśli osoba ta w czasie pobytu
w szpitalu potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich spraw albo
spraw określonego rodzaju.
9) W postępowaniu przed sądem opiekuńczym sąd ustanawia na rzecz pacjenta
radcę prawnego lub adwokata z urzędu nawet bez wniosku pacjenta, jeśli
pacjent ze względu na stan zdrowia psychicznego nie jest zdolny do złożenia
takiego wniosku oraz uzna za potrzebny udział profesjonalnego pełnomocnika
w sprawie.
10) Przymus bezpośredni jest stosowany wobec pacjentów
z zaburzeniami psychicznymi i chorobą psychiczną przez osoby uprawnione
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w przypadku, gdy ich zachowanie stanowi zagrożenie dla ich życia lub życia
innej osoby lub bezpieczeństwa powszechnego.
11) Pacjent przebywający w szpitalu psychiatrycznym ma prawo do
porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami oraz do
zachowania tajemnicy korespondencji.
12) Pacjent jest również uprawniony do tzw. wolnych wyjść ze szpitala pod
opieką personelu lub osoby bliskiej.
13) Pacjent ma również możliwość opuszczenia terenu szpitala
psychiatrycznego na dłuższy okres, np. kilkudniowy na tzw. przepustkę
bez konieczności wypisywania ze szpitala za zgodą ordynatora (lekarza
kierującego oddziałem), jeśli nie zagraża to jej życiu lub zdrowiu innych osób.
14) Pacjent przebywający w szpitalu psychiatrycznym za swoją zgodą może na
własną prośbę zostać wypisany ze szpitala, jeśli ustały przyczyny
przyjęcia go do szpitala psychiatrycznego.
15) Pacjent przebywający w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody może być
wypisany ze szpitala przez ordynatora (lekarza kierującego oddziałem)
wraz z zawiadomieniem sądu opiekuńczego.

10. RZECZNIK PRAW PACJENTA – UPRAWNIENIA
W ZAKRESIE OCHRONY PRAW PACJENTA
Celem działania Rzecznika Praw Pacjenta jest ochrona praw pacjenta. Do zakresu
działania Rzecznika należy w szczególności:
a) prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa
pacjentów;
b) prowadzenie postępowań wyjaśniających;
c) w sprawach cywilnych z urzędu lub na wniosek strony żądanie wszczęcia
postępowania i branie udziału w toczącym się postępowaniu na prawach
przysługujących prokuratorowi;
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d) ochrona praw pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych
udzielanych przez szpital psychiatryczny, w szczególności przy pomocy
Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, którzy są pracownikami
biura Rzecznika Praw Pacjenta i wykonują swoje zadania przy pomocy tego
biura;
e) analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie
ochrony zdrowia wymagających naprawy.

11. ŚWIADCZENIA MEDYCZNE PACJENTA POZA GRANICAMI
POLSKI
1) Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument
potwierdzający prawo ubezpieczonego do świadczeń opieki zdrowotnej.
2) Pacjent, który jest uprawniony do pobierania świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych na terytorium RP jest uprawniony
do zwrotu kosztów świadczenia opieki zdrowotnej, udzielonego na
terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska, państwa członkowskiego UE lub
EOG.
3) Koszty transgranicznych świadczeń medycznych są pokrywane przez państwo
członkowskie, w którym pacjent posiada ubezpieczenie zdrowotne do
wysokości kosztów, jakie obowiązują na terytorium tego państwa.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA BŁĄD ORAZ
ZDARZENIE MEDYCZNE
1) Błąd medyczny – zawinione działanie lub zaniechanie lekarza bądź
personelu medycznego polegające na przeprowadzeniu zabiegu medycznego
niezgodnie z zasadami wiedzy medycznej, przyjętą praktyką, w sposób rażąco
niedbały i niewłaściwy.
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2) Zdarzenie medyczne - sytuacja, w której dochodzi do zakażenia pacjenta
biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia pacjenta, albo śmierci pacjenta będących następstwem niezgodnych z
aktualną wiedzą medyczną:
a. diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła
właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby;
b. leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;
c. zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.
3) Wysokie wymagania stawiane lekarzom nie oznaczają ich odpowiedzialności za
wynik (rezultat) leczenia ani odpowiedzialności na zasadzie ryzyka.
4) Pozasądowa możliwość dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia
z tytułu zdarzenia medycznego w oparciu o wojewódzkie komisje do
spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
5) Możliwość dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia na drodze
sądowej zarówno za zdarzenia medyczne jak i za błędy medyczne.

13. OBOWIĄZKI PACJENTA
1) Pacjent ma obowiązek współdziałania z podmiotem wykonującym
działalność leczniczą.
2) Pacjent jest obowiązany do przestrzegania ogólnych zasad współżycia
społecznego w stosunku do personelu medycznego, w stosunku do innych
pacjentów, a także innych osób.
3) Przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych,
nakładają na ogół społeczeństwa, szereg obowiązków, mających na celu
ochronę zdrowia, tj.: obowiązek poddania się:
a) zabiegom sanitarnym;
b) szczepieniom ochronnym;
c) poekspozycyjnemu profilaktycznemu stosowaniu leków;
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d) badaniom sanitarno-epidemiologicznym, w tym również postępowaniu
mającemu na celu pobranie lub dostarczenie materiału do tych badań;
e) nadzorowi epidemiologicznemu;
f) kwarantannie;
g) leczeniu;
h) hospitalizacji;
i) izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych, zaniechania
wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość
przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby - jeżeli są
osobami zakażonymi, chorymi na chorobę zakaźną lub nosicielami;
j) stosowania się do nakazów i zakazów organów Państwowej Inspekcji
Sanitarnej służących zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych.
4) Aby zapobiegać oraz zwalczać zakażenia i choroby zakaźne, należy udzielać
danych i informacji:
a) organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji
Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji
Weterynaryjnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, jednostkom, oraz
ośrodkom referencyjnym i instytutom badawczym - niezbędnych do
prowadzenia nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami i chorobami
zakaźnymi i zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych;
b) właściwym państwowym inspektorom sanitarnym - niezbędnych do
prowadzenia nadzoru epidemiologicznego nad niepożądanymi
odczynami poszczepiennymi;
c) organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
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II. SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE
PRAW PACJENTA

1. PRAWO DO CHRONY ZDROWIA
Prawo do ochrony zdrowia jest jednym z podstawowych praw człowieka. Ta generalna
zasada została wyrażona w wielu aktach prawa międzynarodowego, między innymi w:
 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
 Karcie Praw Podstawowych UE,
 Europejskiej Karcie Społecznej,
 jak również w Konwencji o Prawach Dziecka.
W Polskim systemie prawa to Konstytucja RP jest gwarantem prawa
jednostki do ochrony zdrowia. Artykuł 68 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, iż każdy
ma prawo do ochrony zdrowia. Ustawodawca w artykule 68 ust. 2 Konstytucji RP
wskazał ponadto, że obywatelom niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze
publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanej ze środków publicznych.
Warunki udzielania świadczeń oraz ich zakres określa natomiast ustawa
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.
Doniosłość prawa jednostki do ochrony zdrowia, została zatem wyrażona przez
ustawodawcę w zapisie wskazanego prawa, w najważniejszym akcie prawnym
tj. w ustawie zasadniczej. Zauważyć należy, iż prawo do ochrony zdrowia jest ściśle
związane z innymi prawami osoby, które zostały wyrażone w Konstytucji RP.

20

Prawo do ochrony zdrowia jest prawem ściśle związanym z prawem do
ochrony życia, jak również z obowiązkiem poszanowania godności osoby
ludzkiej.
Podkreślić należy, iż prawa jednostki związane z ochroną zdrowia w Polsce
unormowane są szczegółowo między innymi w ustawach, ratyfikowanych umowach
międzynarodowych, rozporządzeniach, a także aktach prawa miejscowego.
Brak jest zatem jednej regulacji, która unormowałaby całą
materię związaną z problematyką prawa medycznego.
Do najważniejszych aktów prawa powszechnego, które stanowią źródło prawa
medycznego - obok Konstytucji RP - zaliczyć należy:
 ustawę z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581
z późn. zm.),
 ustawę z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.),
 ustawę z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 464),
 ustawę z 15 lipca 2011 roku. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.:
Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.),
 ustawę z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 757 z późn. zm.),
 ustawę z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z
2015 r. poz. 618),
 ustawę z 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 636),
 ustawę z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.),
 ustawę z 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z
2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.),
 ustawę z 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tekst jedn.: Dz. U. z
2015 r. poz. 876),
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 ustawę z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.).

2. PRAWO DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Świadczenie zdrowotne, jak wskazuje ustawodawca, jest działaniem
służącym profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie
zdrowia. Świadczeniem zdrowotnym jest również inne działanie medyczne
wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady
ich udzielania. Ustawodawca określił zatem znaczenie świadczenia
zdrowotnego1.
Do świadczeń opieki zdrowotnej należą również, związane bezpośrednio ze
świadczeniami zdrowotnymi:
1) świadczenia zdrowotne rzeczowe tj. związane
z procesem leczenia leki, środki i wyroby medyczne, środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia; oraz
2) świadczenia towarzyszące, tj. zakwaterowanie i adekwatne do stanu
zdrowia wyżywienie w zakładzie opieki zdrowotnej jak również usługi
transportu sanitarnego.
2.1. JAKOŚĆ ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO I JEGO DOSTĘPNOŚĆ
Prawo do świadczeń zdrowotnych jest podstawowym prawem każdego pacjenta.
Ustawodawca nałożył określone wymogi odnoszące się do realizacji świadczeń
zdrowotnych.
Świadczenie zdrowotne, powinno być realizowane w oparciu
o aktualną wiedzę medyczną i powinno być realizowane
z zachowaniem należytej staranności.

Art. 5 pkt. 40 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych a także art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
1
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Zapis ustawodawcy odnoszący się do jakości świadczenia zdrowotnego ma
bezpośrednie przełożenie na ocenę należytej staranności, z którą świadczenie
zdrowotne powinno być realizowane2.
Dodać należy również, iż świadczenie zdrowotne powinno być realizowane
w odpowiednich warunkach sanitarnych oraz fachowych. Spełnienie tych
wymogów w odniesieniu do pomieszczeń i urządzeń w procesie leczenia pacjenta
przekłada się bezpośrednio również na jakość świadczenia zdrowotnego.
„Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą
starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w
warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach
wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń
zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki
zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych”3.

Do jakości świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
odnosi się bezpośrednio Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielenie świadczeń z opieki zdrowotnej. Rozporządzenie
wskazuje między innymi, iż świadczeniodawca obowiązany jest do udzielania
świadczeń z zachowaniem należytej staranności, jakości, a także do
przestrzegania praw pacjenta. Aspekt jakości świadczenia zdrowotnego jest
poruszany w wielu aktach prawnych związanych z prawem medycznym. Ustawa o
zawodzie lekarza również wskazuje, iż:
„Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami
aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami
zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki
zawodowej oraz z należytą starannością”.

2
3

Art. 6 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
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Odnosząc się do kryterium jakości świadczenia zdrowotnego należy również
wspomnieć o prawie pacjenta do żądania od osoby udzielającej mu
świadczeń zdrowotnych, aby zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał
konsylium lekarskie, zaś w przypadku pielęgniarki, aby ta zasięgnęła opinii
innej pielęgniarki, w tym również pielęgniarki położnej. Wskazane uprawnienie
jest również uprawnieniem podnoszącym jakość świadczeń zdrowotnych. Należy mieć
jednak na uwadze, iż wskazane uprawnienie pacjenta, będzie realizowane jedynie
w uzasadnionych przypadkach, zaś żądanie pacjenta powinno być odnotowane
w dokumentacji medycznej. Szerzej o wskazanym uprawnieniu będzie mowa
w dalszej części poradnika4.
Ustawodawca określił również kolejność udzielania świadczeń zdrowotnych.

„Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach, świadczenia specjalistyczne
w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz stacjonarne i całodobowe
świadczenia zdrowotne, inne niż szpitalne, są udzielane według kolejności
zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę,
który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”5.

W praktyce oznacza to, iż kolejność udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej jest
ustalana na podstawie zgłoszeń świadczeniobiorcy. Lista oczekujących na świadczenie
stanowi zatem część harmonogramu przyjęć i jest prowadzona w postaci
elektronicznej.
Lista oczekujących powinna być prowadzona w sposób zapewniający poszanowanie
zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do
świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z określonymi kryteriami medycznymi.
To świadczeniodawca ustala kolejność przyjęć i zapewnia prawidłowe prowadzenie
list oczekujących. Może również wyznaczyć osoby, które będą odpowiedzialne za
realizację powyższego obowiązku. Świadczeniobiorca może być wpisany tylko na
jedną listę osób oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

4
5

Art. 6 ust. 3 - 6 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Art. 20 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
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Termin zapisu na udzielenie świadczenia może jednak ulec zmianie. Sytuacja taka
zaistnieje w sytuacji zmiany stanu zdrowia świadczeniobiorcy, wskazującej na
potrzebę wcześniejszego udzielenia świadczenia. O zaistniałej sytuacji powinien być
poinformowany podmiot udzielający świadczenia, prowadzący listę osób
oczekujących. Świadczeniodawca zobowiązany jest również do poinformowania
świadczeniobiorcy o każdej zmianie terminu udzielenia świadczenia.
Ważnym obowiązkiem przyszłego pacjenta w kontekście zapisu na listę osób
oczekujących na świadczenie z opieki zdrowotnej jest obowiązek niezwłocznego
poinformowania przyszłego świadczeniodawcy o rezygnacji ze
świadczenia bądź niemożności stawienia się u świadczeniodawcy w
określonym terminie. Obowiązek ten wynika wprost z ustawy.
W przypadku niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia,
świadczeniobiorca podlega skreśleniu z listy oczekujących, chyba że
uprawdopodobni, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu okoliczności od niego
niezależnych. Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących
świadczeniobiorca jest obowiązany zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie
7 dni od dnia ustania niezawinionej przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin
udzielenia świadczenia6.

Ustawodawca wskazuje również, iż w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia
odpowiednich świadczeń zdrowotnych, pacjent ma prawo do przejrzystej,
obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej
kolejność dostępu do tych świadczeń7.

2.2. Osoby uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej
Ustawa o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
określa krąg podmiotów uprawnionych do ich pobierania:

6
7

Art. 20 ust. 9 i następne, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Art. 6 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
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1) osoby objęte powszechnym, obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem
zdrowotnym;
2) inne niż ubezpieczeni osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z nadaniem statusu
uchodźcy lub z udzieleniem ochrony uzupełniającej spełniające kryterium
dochodowe, do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej;
3) osoby, które nie ukończyły 18 roku życia posiadające obywatelstwo polskie, lub
osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z
nadaniem statusu uchodźcy lub z udzieleniem ochrony uzupełniającej,
posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) inne niż wymienione punktach wcześniejszych osoby, posiadające miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży,
porodu lub połogu posiadające obywatelstwo polskie lub które uzyskały
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z nadaniem statusu
uchodźcy lub z udzieleniem ochrony uzupełniającej 8.

2.3. Nagłe przypadki i poród
Ustawodawca odniósł się również do kwestii osób znajdujących się w stanie
„nagłym”. Stan ten oznacza, że pacjent znajduje się w stanie, w którym odmówienie
pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia lub życia, a więc w stanie nagłym,
wymagającym niezwłocznego udzielenia świadczenia, chyba że z dokumentacji
medycznej sporządzonej w dniu przyjęcia wynika co innego9.
Stan nagły pacjenta wymaga zatem podjęcia odpowiednich środków medycznych
i ratunkowych w celu ratowania życia i zdrowia pacjenta. Czynności te powinny być

8
9

Art. 2 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Wyr. WSA w Warszawie z dnia17.11.2005 r. w sprawie o sygn. akt: VI SA/WA 1003/05.
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podjęte natychmiast. Podobne uprawnienia przysługują również kobiecie w
przypadku porodu. Pacjentce również przysługuje prawo do natychmiastowej pomocy
medycznej.
Wskazać należy, iż
„podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego

osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia
ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia”10.

Obowiązek udzielenia świadczenia medycznego w stanie nagłym lub w przypadku
porodu nie jest uzależniony od posiadania przez pacjenta ubezpieczenia,
czy posiadania przez podmiot leczniczy kontraktu z NFZ.
„Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy
zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty
życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia11”.

2.4. Świadczenia gwarantowane
Świadczenie gwarantowane jest świadczeniem opieki zdrowotnej
finansowanym w całości lub współfinansowanym ze środków publicznych na
zasadach i w zakresie określonych w poszczególnych ustawach12.
Innymi słowy świadczenia gwarantowane są świadczeniami zaliczonymi przez
ustawodawcę do tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych. Ustawodawca
gwarantuje, iż świadczenia gwarantowane finansowane będą w całości lub części ze
środków publicznych. Informacje o tym, jakie świadczenia są zaliczane do świadczeń
gwarantowanych, znajdują się między innymi w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia
w sprawie świadczeń gwarantowanych. Można również znaleźć je na stronie
internetowej Ministerstwa Zdrowia czy też NFZ.

Art. 15 ustawy o działalności leczniczej.
Art. 30 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
12
Art. 5 pkt. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.
10
11
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Poniżej przedstawione są akty prawne, które dokładnie określają
świadczenia zaliczane do świadczeń gwarantowanych:
1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej.
3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.
5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia
uzależnień.
6) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych
i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.
7) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.
8) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.
9) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu
kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego.
10) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie
kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.
11)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu
wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

12) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego.
13) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej
i hospicyjnej.
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14) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych
oraz warunków ich realizacji.
15) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.
16) Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. w sprawie
wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

2.5. Świadczenia opieki zdrowotnej a skierowanie lekarskie
Część świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest
dostępnych dla pacjenta dopiero po uzyskaniu przez niego tzw. skierowania
lekarskiego. Lekarz będzie zatem w wielu przypadkach decydował
o potrzebie lub konieczności wykonania wskazanego świadczenia opieki zdrowotnej
poprzez wydanie stosownego skierowania lekarskiego.
Skierowanie lekarskie, jak wskazuje ustawodawca, może być wystawione zarówno
w postaci papierowej jak i elektronicznej.
1) Skierowania lekarskie w formie papierowej są wystawiane
w przypadku:
a) braku dostępu do systemu teleinformatycznego;
b) skierowania dla osoby o nieustalonej tożsamości;
c) skierowania wystawianego przez lekarza, albo pielęgniarkę i położną13.

2) Obecnie skierowania elektroniczne stały się w praktyce najczęstszą formą
wystawiania skierowań lekarskich. Skierowania elektroniczne są zapisywane
i przechowywane w Systemie Informacji Medycznej. Treść skierowania
zapisanego w SIM nie może być zmieniana, zaś skierowanie, którego treść
wymaga zmiany, zostaje anulowane w Systemie Informacji Medycznej przez

Art. 59aa ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.
13
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osobę wystawiającą to skierowanie. Zmiana treści skierowania następuje przez
wystawienie nowego skierowania.
W przypadkach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są bez
wymaganego skierowania lekarskiego. Bez skierowania lekarskiego udzielane
są również świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki lekarskiej i
pielęgniarskiej, udzielanej w formie stacjonarnej oraz wyjazdowej.

Skierowanie lekarskie nie jest ponadto wymagane do świadczeń zdrowotnych:
1) ginekologa i położnika;
2) dentysty;
3) wenerologa;
4) onkologa;
5) psychiatry;
6) dla osób chorych na gruźlicę;
7) dla osób zakażonych wirusem HIV;
8) dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych,
kombatantów, żołnierzy zastępczej służby wojskowej, działaczy opozycji
antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz
osób deportowanych do pracy przymusowej;
9) dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
10) w zakresie leczenia uzależnień:
a) dla osób zgłaszających się z powodu uzależnienia;
b) dla osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia - osób
spokrewnionych lub niespokrewnionych z osobą uzależnioną, wspólnie
z nią zamieszkujących i gospodarujących, oraz osób, których stan
psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym
z osobą uzależnioną;
11) dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub
chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, oraz
uprawnionego żołnierza lub pracownika, którego ustalony procentowy
uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
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12) dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób
nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, oraz dla
weterana poszkodowanego, których ustalony procentowy uszczerbek na
zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
13) dla osób do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w
prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
14) dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
15) dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
16) psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci
i młodzieży.

Warto również zauważyć, iż ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielone bez
wymaganego skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego opłaca
świadczeniobiorca. Wyjątkiem są przypadki wystąpienia stanów nagłych
u potencjalnego pacjenta oraz badania dawców narządów14.

2.6. Skierowanie wystawione przez lekarza cudzoziemca z UE
Wskazać należy, iż skierowania wystawione przez lekarzy wykonujących zawód
w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej
traktuje się jako skierowania w rozumieniu ustawy, jeżeli spełniają określone
w ustawie wymagania. Do skierowania wystawionego w języku obcym powinno być
dołączone jego tłumaczenie na język polski. Nie ma wymogu, aby tłumaczenie
było sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Cudzoziemiec dysponujący zatem

Art. 57 ust. 2 i 3 oraz art. 61 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.
14
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skierowaniem wystawionym przez lekarza z kraju członkowskiego UE może
zrealizować wskazane skierowaniem świadczenie opieki zdrowotnej na terenie RP15.
2.7. Prawo wyboru świadczeniodawcy
Potencjalnemu pacjentowi przysługuje również prawo wyboru świadczeniodawcy.
Prawo potencjalnego pacjenta realizuje się w zakresie:
a) wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń
specjalistycznych spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
b) wyboru szpitala spośród szpitali, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej;
c) wyboru lekarza dentysty spośród lekarzy dentystów, którzy zawarli umowę
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej16.
Osoby pozbawione wolności, przebywające w aresztach śledczych lub zakładach
karnych nie posiadają uprawnień wyboru szpitala jak też poradni specjalistycznej.
Prawo wyboru świadczeniodawcy świadczenia medycznego może być również
ograniczone w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych RP.

3. PRAWO PACJENTA DO INFORMACJI I ZACHOWANIA
TAJEMNICY

1) Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. 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
Art. 59a ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.
16
Art. 29 – 31 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.
15
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rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz
zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami. Pacjent lub jego ustawowy
przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie ww. informacji
również innym osobom. Prawo pacjenta do informacji obejmuje także prawo
pacjenta do żądania, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzielała mu
ww. informacji. Pacjent po uzyskaniu informacji ma prawo przedstawić osobie
wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie.
2) Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od
osoby wykonującej zawód medyczny informacji o swoim stanie zdrowia w
zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu
diagnostycznego lub terapeutycznego.
3) 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.
4) 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.
5) Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta z uwzględnieniem
informacji o ograniczeniach tych praw. Podmiot udzielający świadczeń
zdrowotnych udostępnia tę informację w formie pisemnej, poprzez
umieszczenie jej w swoim lokalu w miejscu ogólnodostępnym. W przypadku
pacjenta niemogącego się poruszać informację o prawach pacjenta udostępnia
się w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym
pacjent przebywa.
6) 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.
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7) 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.
8) 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. W celu realizacji prawa do zachowania tajemnicy osoby
wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje
związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta.
Prawo pacjenta do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych podlega
wyłączeniu w przypadku gdy:
a) stanowią o tym przepisy odrębnych ustaw;
b) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub
zdrowia pacjenta lub innych osób;
c) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie
tajemnicy;
d) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom
wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych
świadczeń. W takim przypadku ujawnienie tajemnicy może nastąpić
wyłącznie w niezbędnym zakresie, przy czym pacjent lub jego
przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy.

Osoby wykonujące zawód medyczny 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. Zwolnienia z tajemnicy przez osobę bliską nie stosuje się, jeśli
ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu
pacjent za życia. Sprzeciw dołącza się do dokumentacji medycznej pacjenta. Przed
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wyrażeniem sprzeciwu pacjent ma prawo do uzyskania informacji o skutkach
złożenia tego sprzeciwu.
W przypadku sporu między osobami bliskimi o ujawnienie tajemnicy lub
o zakres jej ujawnienia zgodę na ujawnienie tajemnicy wyraża w postępowaniu
nieprocesowym sąd 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.
W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się ujawnieniu tajemnicy sąd
w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej może wyrazić zgodę na
ujawnienie tajemnicy i określić zakres jej ujawnienia, jeżeli jest to niezbędne w
celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu śmierci pacjenta
lub dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej. W przypadku wniosku do sądu
o wyrażenie zgody na ujawnienie tajemnicy sąd bada interes uczestników
postępowania, rzeczywistą więź osoby bliskiej ze zmarłym pacjentem, wolę
zmarłego pacjenta, a także okoliczności wyrażenia sprzeciwu.

4. ZGODA PACJENTA NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH
Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń
zdrowotnych, a także odmowa wyrażenia zgody na tego rodzaju świadczenia,
jest jednym z podstawowych praw pacjenta. Ustawodawca odnosi się do prawa
wyrażenia zgody na określone świadczenie zdrowotne w wielu aktach prawnych,
związanych z regulacjami prawa medycznego.
Wskazać należy, iż prawo do wyrażenia zgody na określone świadczenie zdrowotne
jest ściśle związane z prawem pacjenta do informacji w kontekście stanu zdrowia
pacjenta. Pacjent, przed wdrożeniem konkretnej procedury medycznej, powinien być
zatem poinformowany o wszystkich dostępnych metodach diagnostycznych
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i leczniczych w kontekście swojego przypadku, a także o możliwych do przewidzenia
ewentualnych konsekwencjach zastosowania bądź zaniechania określonej procedury
medycznej. Powinien uzyskać wskazane informacje względem świadczenia
zdrowotnego, któremu miałby się poddać.
Lekarz ma obowiązek
„udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej
informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz
możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć
następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz
rokowaniu”17.

„Informacja udzielana przez lekarza przed zabiegiem powinna zawierać
takie dane, które pozwolą pacjentowi podjąć decyzję o wyrażeniu zgody
z pełną świadomością tego, na co się godzi i czego może się spodziewać.
Lekarz powinien zatem poinformować pacjenta o rodzaju i celu zabiegu
oraz o wszystkich możliwych następstwach zabiegu, zwłaszcza jeśli są
to następstwa polegające na znacznym i istotnym uszczerbku zdrowia, które
jako skutek uboczny występują rzadko lub bardzo rzadko, ale nie można ich
wykluczyć”18.

„W sytuacjach wyjątkowych natomiast, 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 pacjenta lub
osobę upoważnioną przez pacjenta. Na żądanie pacjenta lekarz ma jednak
obowiązek udzielić pacjentowi żądanej informacji”19.

17

Art. 31 ust. 1 Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty
Wyrok z dnia 28 września 1999 r. w sprawie o sygn. akt: II CKN 511/96.
19
Art. 31 ust. 4 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
18
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Zgoda pacjenta na wykonanie konkretnego świadczenia zdrowotnego powinna być:
a) udzielona przed wykonaniem świadczenia medycznego;
b) zaś sam pacjent powinien znajdować się w staniu umożliwiającym prawidłowe,
świadome rozeznanie przedstawionych przez lekarza informacji oraz
świadome powzięcie decyzji;
c) wyrażona w sposób skonkretyzowany i odrębny. Odrębna powinna być zatem
zgoda co do przykładowego pobytu w szpitalu, odrębna na wykonanie
określonego zabiegu, operacji, itd.

4.1. Osoby uprawnione do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń
zdrowotnych
Osobą uprawnioną do wyrażenia zgody bądź do odmowy jej wyrażenia jest
pacjent, który:
1) jest osobą pełnoletnią;
2) jest osobą małoletnią, która ukończyła 16 lat, jednak w tym przypadku zgodę na
udzielenie świadczenia udziela zarówno sam pacjent jak też jego przedstawiciel
ustawowy (rodzic, opiekun prawny); w przypadku wyrażenia sprzeciwu na
wykonanie danego świadczenia zdrowotnego przez pacjenta małoletniego,
wówczas do przeprowadzenia danego świadczenia medycznego potrzebna
będzie również zgoda sądu opiekuńczego;
3) jest osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do świadomego
wyrażenia zgody, pacjentem chorym psychicznie lub upośledzonym umysłowo,
lecz dysponującym dostatecznym rozeznaniem - w tym przypadku zgodę na
udzielenie świadczenia udziela jego przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun
prawny); w przypadku wyrażenia sprzeciwu na wykonanie danego świadczenia
zdrowotnego, wówczas do przeprowadzenia danego świadczenia medycznego
potrzebna będzie zgoda sądu opiekuńczego. W przypadku braku
przedstawiciela ustawowego prawo wyrażenia zgody, w odniesieniu do badania,
może wykonać opiekun faktyczny20.

20

Art. 17 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
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Należy również pamiętać, iż mimo braku zgody przedstawiciela ustawowego
na podjęcie konkretnej procedury medycznej względem pacjenta, w przypadku
zagrożenia życia bądź zdrowia pacjenta lekarz może po uzyskaniu zgody
sądu opiekuńczego przeprowadzić zabieg. Wówczas to lekarz występuje
do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wykonanie konkretnego świadczenia
zdrowotnego – zabiegu, operacji lub zastosowania konkretnego leczenia.

4.2. Forma udzielenia zgody
Wyrażenie zgody na wykonanie świadczenia medycznego bądź brak takiej zgody może
być wyrażony ustnie albo przez takie zachowanie się osób wymienionych
w przepisach, które w sposób niebudzący wątpliwości, wskazuje na wolę poddania się
czynnościom proponowanym przez osobę wykonującą zawód medyczny albo na brak
takiej woli.
Należy jednak zaznaczyć, iż w przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania
metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta,
zgodę na wykonanie danego zabiegu lub zastosowania metody leczenia lub
diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta wyraża się w formie
pisemnej. Obowiązek ten wynika wprost z ustawy. Zauważyć również należy, iż
w przypadku wyrażenia zgody na zabieg operacyjny albo zastosowanie metody
leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta za
pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta lub przy użyciu podpisu osobistego,
wymagana jest forma dokumentowa21.

Zaznaczyć należy, iż w praktyce można spotkać się również z próbą uzyskania zgody
od pacjenta na bardzo wczesnym etapie leczenia i to na wiele świadczeń zdrowotnych.
Zazwyczaj forma udzielenia zgody tego rodzaju – zgoda blankietowa, sprowadza
się wówczas do podpisania/wypełnienia formularza z rejestrem podejmowanych
wobec pacjenta przyszłych świadczeń zdrowotnych. Taka zgoda blankietowa bez
odniesienia do konkretnego świadczenia zdrowotnego nie może być traktowania jako

21

Art. 17 ust. 4 oraz art.18 ustawy prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
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wyrażenie oświadczenia woli przez pacjenta i w świetle prawa nie wywiera żadnych
skutków prawnych.

4.3. Zgoda a niezwłoczna pomoc lekarska
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.
Decyzję o podjęciu czynności medycznych wobec pacjenta lekarz w miarę możliwości
powinien skonsultować z innym lekarzem. Fakt konieczności udzielenia niezwłocznej
pomocy pacjentowi bez jego zgody powinien być odnotowany w dokumentacji
medycznej pacjenta22.

Warto również wspomnieć, iż w przypadku przymusowego leczenia uzależnień
bądź przymusowego leczenia psychiatrycznego może mieć miejsce
zastosowanie przymusu leczniczego, który dozwala podjąć określone czynności
medyczne względem pacjenta nawet w sytuacji wyrażenia przez niego sprzeciwu.

5. PRAWA OSOBISTE PACJENTA
1) Pacjent ma prawo do poszanowania jego intymności i godności,
w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
Odpowiednikiem tego prawa pacjenta jest obowiązek lekarza do poszanowania
intymności i godności osobistej pacjenta podczas udzielania świadczeń
zdrowotnych.
2) Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania
w spokoju i godności. Podmiot leczniczy w razie śmierci pacjenta jest

22

Art. 33 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
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obowiązany do należytego przygotowania zwłok poprzez ich umycie i okrycie,
z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej w celu ich wydania osobie lub
instytucji uprawnionej do ich pochowania.
W razie zawinionego naruszenia prawa pacjenta do umierania w spokoju i
godności sąd może, na żądanie małżonka, krewnych lub powinowatych do
drugiego stopnia w linii prostej lub przedstawiciela ustawowego, zasądzić
odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez nich cel społeczny.
3) Pacjent ma prawo do leczenia bólu. Podmiot udzielający świadczeń
zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania polegające na określeniu
stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego
leczenia.
W szczególności zgodnie ze Standardem Opieki Okołoporodowej
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r.) rodząca ma
prawo do łagodzenia bólu porodowego. Rodzącej przekazuje się, w sposób dla
niej zrozumiały, informację o przebiegu porodu, metodach łagodzenia bólu
porodowego i ich dostępności w tym podmiocie. Osoby sprawujące opiekę nad
rodzącą uzgadniają z nią sposób postępowania mającego na celu łagodzenie
bólu porodowego, z uwzględnieniem stanu klinicznego oraz gradacji metod
dostępnych i stosowanych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
oraz zapewniają rodzącej wsparcie w ich zastosowaniu, uwzględniając jej
zdanie w tym zakresie. Łagodzenie bólu porodowego obejmuje metody
niefarmakologiczne i farmakologiczne.
Standard Opieki Okołoporodowej określa szczególne uprawnienia dla
kobiet podczas ciąży, porodu, połogu, w szczególności zgodnie z jego
postawieniami rodzącą traktuje się z szacunkiem oraz umożliwia się jej udział
w podejmowaniu decyzji związanych z porodem. Osoby sprawujące opiekę
potrafią nawiązać dobry kontakt z rodzącą i mieć świadomość, jak ważne są
postawa, słowa kierowane do rodzącej oraz ton głosu podczas rozmowy. Należy
zapytać rodzącą o jej potrzeby i oczekiwania, a pozyskane informacje
wykorzystać do wspierania i kierowania rodzącą podczas porodu.
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4) Pacjent ma prawo do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca
świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia
prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu
na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę odnotowuje się
w dokumentacji medycznej.
5) Obowiązkiem osoby wykonującej zawód medyczny jest
postępowanie w sposób zapewniający poszanowanie intymności
i godności pacjenta. 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 w świadczeniu medycznym osób wykonujących zawód
medyczny, 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.
Jednak zgoda pacjenta na obecność studentów lub kształcącego się personelu
medycznego nie jest wymagana w placówce medycznej, która jest uprawniona
do kształcenia studentów nauk medycznych, lekarzy lub innego personelu
medycznego. Wyjątek ten dotyczy wyłącznie klinik, szpitali uniwersyteckich,
medycznych jednostek badawczo – rozwojowych lub innych podmiotów
uprawnionych do kształcenia studentów nauk medycznych, lekarzy czy
personelu medycznego. Dodatkowo, obecność lub uczestnictwo tych osób
w udzielaniu świadczeń zdrowotnych musi być uzasadniona tzw. celami
dydaktycznymi.
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6) Pacjent podmiotu leczniczego ma prawo do kontaktu osobistego,
telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz
pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z ww. osobami.
7) Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, przez którą
rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentem małoletnim albo posiadającym
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz nad pacjentką
w warunkach ciąży, porodu i połogu. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną
sprawowaną nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o
znacznym stopniu niepełnosprawności rozumie się również prawo do pobytu
wraz z nim przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.
8) Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym ma prawo do opieki
duszpasterskiej. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia
życia podmiot leczniczy jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt
z duchownym jego wyznania.
9) Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym ma prawo do
przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty realizacji
tego prawa ponosi ten podmiot, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
Potwierdzenie przyjęcia rzeczy wartościowych oddawanych do depozytu
w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej stanowi karta depozytowa.
Oryginał karty depozytowej wydaje się pacjentowi przekazującemu rzeczy
wartościowe do depozytu. W przypadku gdy pacjent jest nieprzytomny lub
niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, zakład opieki zdrowotnej
niezwłocznie przyjmuje rzeczy wartościowe do depozytu. Oryginał karty
depozytowej przechowuje się wraz z przedmiotami oddanymi do depozytu.
Po ustaniu okoliczności, o których jest mowa powyżej, zawiadamia się pacjenta
o złożeniu rzeczy wartościowych do depozytu. W przypadku wyrażenia woli
dalszego przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie pacjent składa
podpis na karcie depozytowej wraz z aktualną datą. W przypadku okoliczności
utrudniających wyrażenie woli przez pacjenta w zakresie dyspozycji jego
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rzeczami wartościowymi przez okres dłuższy niż 24 godziny od czasu przyjęcia
pacjenta do zakładu kierownik tego zakładu albo osoba przez niego
upoważniona informuje o przyjęciu rzeczy wartościowych do depozytu
małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo pacjenta, a także inne osoby
uprawnione.
10) Pacjent ma prawo do ochrony swoich danych medycznych oraz
osobowych.
a) Danymi osobowymi są informacje takie jak np. imię i nazwisko, adres
zamieszania, wiek.
b) Dane medyczne, będące szczególną kategorią danych o osobach,
stanowią dane pozwalające na ustalenie stanu zdrowia zidentyfikowanej
lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Podmioty lecznicze są obowiązane do wykonania obowiązków wynikających
z ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie prawa dostępu do swoich
danych oraz ich poprawienia, o dobrowolności lub obowiązku podania danych
i jego podstawie prawnej oraz celu zbierania danych. Pacjent ma również
prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania
przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz ma możliwość
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy administrator danych
zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania
jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

6. PRAWA PACJENTA DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1) Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej
jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dane zawarte w
dokumentacji medycznej podlegają ochronie prawnej, co oznacza że dostęp do
niej jest ograniczony co do wskazanych osób jak np.: pacjent, lekarz lub inne
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osoby upoważnione przez pacjenta. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych
jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną
oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
2) Do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej
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:
a) osoby wykonujące zawód medyczny;
b) 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.
Osoby te 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.
Jeżeli podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych zawarł umowę o powierzeniu
przetwarzania danych osobowych, realizacja tej umowy nie może powodować
zakłócenia udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności w zakresie
zapewnienia, bez zbędnej zwłoki, dostępu do danych zawartych w dokumentacji
medycznej. Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych w
związku z realizacją umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, jest
zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem
uzyskanych w związku z realizacją tej umowy. Podmiot ten jest związany
tajemnicą także po śmierci pacjenta.
Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:
a) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:
 nazwisko i imię (imiona);
 datę urodzenia;
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 oznaczenie płci;
 adres miejsca zamieszkania;
 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,
 w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie
ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody
nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego
miejsca zamieszkania;
b) oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze
wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń
zdrowotnych;
c) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń
zdrowotnych;
d) datę sporządzenia.
W dokumentacji medycznej zamieszcza się informację o wydaniu opinii albo
orzeczenia, od których pacjent wniósł sprzeciw do komisji lekarskiej.
3) Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację
medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie
upoważnionej przez pacjenta. 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
medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu
sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia. 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
dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osobą bliską. W
przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji
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medycznej, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej, może
wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i określić zakres jej
udostępnienia, jeżeli jest to niezbędne w celu dochodzenia odszkodowania lub
zadośćuczynienia z tytułu śmierci pacjenta lub dla ochrony życia lub zdrowia
osoby bliskiej. W przypadku wystąpienia do sądu z wnioskiem o wyrażanie przez
sąd zgody na udostępnienie dokumentacji medycznej, sąd bada:
 interes uczestników postępowania;
 rzeczywistą więź osoby bliskiej ze zmarłym pacjentem;
 wolę zmarłego pacjenta;
 okoliczności wyrażenia sprzeciwu.
Dokumentacja medyczna jest udostępniana w formach:
a) do wglądu w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych albo w siedzibie
podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi
lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia
notatek lub zdjęć;
b) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
c) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem
zwrotu po wykorzystaniu;
d) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
e) na informatycznym nośniku danych.
Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot
udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem
odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być
udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego
(skanu) i przekazana na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub
podmiotów, jeżeli przewiduje to regulamin organizacyjny podmiotu udzielającego
świadczeń zdrowotnych.
4) 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
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udostępnionej dokumentacji medycznej; 4) imię (imiona) i nazwisko osoby innej
niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna, a w określonych
przypadkach także nazwę uprawnionego organu lub podmiotu; 5) imię (imiona) i
nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną; 6) datę
udostępnienia dokumentacji medycznej.
Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń
zdrowotnych może pobierać opłatę.
Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji
medycznej:
a) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy;
b) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania
o zdarzeniach medycznych;
c) w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.
Opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala podmiot
udzielający świadczeń zdrowotnych.
Maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji
medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w
poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor
Polski", za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - nie może
przekraczać 0,00007, za udostępnienie dokumentacji medycznej na
informatycznym nośniku danych - nie może przekraczać 0,0004. Wysokość
opłaty, uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych
przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.

5) Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację
medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
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a) 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;
b) 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;
c) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną
pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
d) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono
świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub
zlecenia lekarza,
 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;
e) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która
jest przechowywana przez okres 22 lat.
Po upływie okresów ustawowego przechowywania dokumentacji - podmiot
udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób
uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja
medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego
przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

7. PRAWO PACJENTA DO ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ
NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH
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Prawo pacjenta do zgłaszania działań niepożądanych produktów
leczniczych jest kolejnym prawem podstawowym pacjenta. Uprawnienie pacjenta
związane jest z niepożądanym działaniem danego produktu leczniczego. Z tego
powodu należy wskazać, jaka jest ustawowa definicja tych pojęć.
Produktem leczniczym jest, jak wskazuje ustawodawca,

„substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca
właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub
zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu
przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji
organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub
metaboliczne”23.

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest natomiast każde
niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego. Definicja działania
niepożądanego jest zatem szeroka.
Wskazać należy, iż pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, jak również opiekun
faktyczny mają prawo zgłaszania działania niepożądanego produktu
leczniczego:
1) osobom wykonującym zawód medyczny;
2) Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych;
3) podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do
obrotu24.
Działania niepożądane produktów leczniczych zgłasza się Prezesowi Urzędu lub
podmiotowi odpowiedzialnemu, ze szczególnym uwzględnieniem działań
niepożądanych dotyczących:

23
24

Art. 2 pkt. 32 ustawy z 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne.
Art. 12a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
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1) produktów leczniczych zawierających nową substancję czynną, dopuszczonych
po raz pierwszy do obrotu w dowolnym państwie w okresie 5 lat
poprzedzających zgłoszenie;
2) produktów leczniczych złożonych, zawierających nowe połączenie substancji
czynnych;
3) produktów leczniczych zawierających znaną substancję czynną, ale
podawanych nową drogą;
4) terapii nowymi postaciami farmaceutycznymi produktów leczniczych;
5) produktów leczniczych, które zyskały nowe wskazanie;
6) przypadków, gdy działanie niepożądane produktu leczniczego stało się
powodem zastosowania innego produktu leczniczego, procedury medycznej
lub sposobu leczenia stosowanego u pacjenta;
7) wystąpienia działania w trakcie ciąży lub bezpośrednio po porodzie.
Zgłoszenie powinno być dokonane na formularzu dostępnym na stronie
internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) inicjały,
2) płeć lub wiek pacjenta, którego dotyczy zgłoszenie;
3) imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia;
4) w przypadku osób wykonujących zawód medyczny, adres miejsca
wykonywania tego zawodu;
5) podpis osoby dokonującej zgłoszenia;
6) nazwę produktu, którego stosowanie podejrzewa się o spowodowanie działania
niepożądanego wraz z opisem wywołanego działania niepożądanego.
Zgłoszenie działania niepożądanego produktu leczniczego bezpośrednio do osób
wykonujących zawody medyczne lub podmiotu odpowiedzialnego może natomiast
nastąpić w dowolnej formie, także ustnie. Więcej informacji znajdą Państwo na
stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych: http://www.urpl.gov.pl/pl.
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8. PRAWA PACJENTÓW MAŁOLETNICH,
UBEZWŁASNOWOLNIONYCH ORAZ NIEZDOLNYCH DO
WYRAŻANIA OŚWIADCZENIA WOLI

8.1.

Definicje

1) Małoletnim jest osoba, która nie ukończyła 18 lat (z zastrzeżeniem, że zgodnie
z polskim prawem małoletni przez zawarcie małżeństwa uzyskuje status osoby
pełnoletniej). Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się wraz z
uzyskaniem pełnoletniości.
a) Pozbawione zdolności do czynności prawnych są osoby, które nie
ukończyły lat trzynastu lub osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.
b) Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni,
którzy ukończyli lat trzynaście oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo.
c) Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo
z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego
rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii,
jeśli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz
potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw.
d) Przedstawicielami ustawowymi małoletniego są rodzice,
przysposabiający opiekun lub kurator. Leczenie małoletniego można
podejmować bez jego zgody, na żądanie rodziców, do ukończenia przez
niego 16 roku życia. Zgodę na badanie, lecz nie na leczenie małoletniego
pacjenta, może wyrazić opiekun faktyczny małoletniego.
e) Opiekunem faktycznym jest osoba, która pomimo braku prawnego
obowiązku opieki nad małoletnim, sprawuje stałą opiekę nad pacjentem,
wymagającym takiej opieki ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan
psychiczny.
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f) Osobą niezdolną do świadomego wyrażenia woli jest pacjent, który
został ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo lub jest osobą
posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, lecz jej stan zdrowia
fizycznego lub psychicznego stoi na przeszkodzie wyrażeniu woli w sposób
świadomy (np. osoba nieprzytomna).

8.2.

Zgody na dokonanie określonych czynności

1) Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat ma prawo do wyrażenia zgody na
przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń
zdrowotnych (leczenie). Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego,
całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia
zgody, ma prawo do wyrażania zgody na wyżej wymienione. czynności.
Oznacza to, że przeprowadzenie badania lub leczenie wyżej wymienionych
pacjentów wymaga wyrażenia podwójnej zgody, tj. zgody pacjenta
i zgody przedstawiciela ustawowego.
2) Zgodę na przeprowadzenie badania, lecz nie na leczenie małoletniego
pacjenta może wyrazić opiekun faktyczny małoletniego. Pacjent
małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent
z chorobą psychiczną lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący
dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do
udzielanego świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna faktycznego.
W takiej sytuacji udzielenie świadczenia zdrowotnego pomimo sprzeciwu
pacjenta będzie wymagało uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego.
3) Zgoda osoby uprawnionej może być wyrażona w dowolnej formie:
a) ustnie;
b) pisemnie;
c) w sposób dorozumiany, tzn. poprzez każde zachowanie, które w sposób
niebudzący wątpliwości wskazuje na istnienie woli leczenia lub jej brak.
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4) Pacjent, który ukończył 16 rok życia ma prawo do uzyskania pełnej
informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych
oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających
się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania,
wynikach leczenia i rokowaniach.
Pacjent, który nie ukończył 16 roku życia, ma prawo do uzyskania ww.
informacji tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny do prawidłowego
przebiegu procesu diagnostycznego i terapeutycznego. Zgodę na udzielenie
informacji innym osobom może wyrazić tylko pacjent pełnoletni, z
zastrzeżeniem że za pacjenta małoletniego zgodę wyrażają jego przedstawiciele
ustawowi, np. rodzice. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej przysługuje
pacjentom pełnoletnim oraz przedstawicielom ustawowym pacjentów
małoletnich. Oznacza to, że rodzice nie mogą upoważnić innych osób do
wglądu w dokumentację medyczną dziecka.
5) Za pacjenta niezdolnego do wyrażenia oświadczenia woli – zgodę
lub inne decyzje dotyczące leczenia podejmuje jego przedstawiciel
ustawowy (gdy pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie
z nim nie jest możliwe decyzje podejmuje sąd opiekuńczy) lub opiekun
faktyczny.
6) 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.
7) Udział w eksperymencie badawczym uczestnika będącego osobą
małoletnią jest dozwolony po łącznym spełnieniu następujących warunków:
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a) spodziewane korzyści mają bezpośrednie znaczenie dla zdrowia
małoletniego lub innych małoletnich należących do tej samej grupy
wiekowej;
b) eksperyment badawczy przyniesie istotne rozszerzenie wiedzy medycznej;
c) nie istnieje możliwość przeprowadzenia takiego eksperymentu
o porównywalnej efektywności z udziałem osoby pełnoletniej.
Zabrania się przeprowadzenia eksperymentu badawczego na osobie
ubezwłasnowolnionej.
8) Udział w eksperymencie leczniczym uczestnika będącego osobą
małoletnią, która nie ukończyła 13 roku życia wymaga zgody jego
przedstawiciela ustawowego.
Jeśli uczestnik eksperymentu medycznego jest osobą małoletnią, która
ukończyła 13 rok życia, jest wymagana zgoda takiej osoby oraz jej
przedstawiciela ustawowego, a jeśli z tymi osobami nie ma porozumienia,
sprawę rozstrzyga sąd opiekuńczy.
W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie zgodę na udział
w eksperymencie medycznym wydaje jej opiekun prawny, a w przypadku
osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jej kurator.
Jeżeli jednak małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo
pacjent z chorobą psychiczną lub upośledzony umysłowo lecz dysponujący
dostatecznym rozeznaniem, sprzeciwia się czynnościom medycznym, poza
zgodą jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego albo
w przypadku niewyrażenia przez nich zgody wymagane jest zezwolenie sądu
opiekuńczego.
9) Lekarz może wykonać zabieg lub zastosować metodę leczenia albo
diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko wobec pacjenta
małoletniego, ubezwłasnowolnionego bądź niezdolnego do świadomego
wyrażenia pisemnej zgody, po uzyskaniu zgody jego przedstawiciela
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ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela lub gdy porozumie się
z nim jest niemożliwe - po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego.
Jeśli pacjent małoletni ukończył 16 rok życia - wówczas jest wymagana
jego pisemna zgoda. Jeśli przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego,
ubezwłasnowolnionego bądź niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody nie
zgadza się na wykonanie przez lekarza zabiegu lub zastosowania metody
leczenia albo diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko, a które są
niezbędne do usunięcia niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub
ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia, lekarz może
wykonać takie czynności po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego.
Jeśli zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody
groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego
uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, lekarz może wykonać zabieg
lub zastosować metody leczenia albo diagnostyki stwarzające podwyższone
ryzyko dla pacjenta bez ww. zgody sądu opiekuńczego.
W takim przypadku lekarz ma obowiązek, o ile to możliwe, zasięgnąć opinii
drugiego lekarza, w miarę możliwości innej specjalności. O wykonywanych
czynnościach lekarz niezwłocznie zawiadamia przedstawiciela ustawowego,
opiekuna faktycznego lub sąd opiekuńczy.
8.3.

Szczególne przypadki dotyczące osób ubezwłasnowolnionych
i małoletnich

1) Ubezwłasnowolnienie
Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, jeśli dobro osoby psychicznie
lub upośledzonej umysłowo wymaga ubezwłasnowolnienia jej, kierownik
podmiotu leczniczego udzielającego świadczenia zdrowotnego
w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej zawiadamia o tym prokuratora.
Jeśli przedstawiciel osoby z chorobą psychiczną lub upośledzonej umysłowo nie
wykonuje należycie swoich obowiązków wobec tej osoby, kierownik podmiotu
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leczniczego udzielającego świadczenia zdrowotnego w zakresie psychiatrycznej
opieki zdrowotnej zawiadamia o tym sąd opiekuńczy.

2) Poddanie badaniu psychiatrycznemu
Osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona całkowicie, której zachowanie
wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych:
a) może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub
b) zdrowiu innych osób;
c) bądź nie jest zdolna do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych;
może być poddana badaniu psychiatrycznemu bez zgody jej
przedstawiciela ustawowego.

3) Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego
Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby małoletniej lub całkowicie
ubezwłasnowolnionej następuje za pisemną zgodą przedstawiciela
ustawowego.
Jeżeli przyjęcie do szpitala dotyczy osoby małoletniej powyżej 16 roku życia
lub osoby pełnoletniej całkowicie ubezwłasnowolnionej, ale zdolnej do
wyrażania zgody, jest wymagane również uzyskanie zgody tej osoby na
przyjęcie.
W przypadku sprzecznych oświadczeń w sprawie przyjęcia do szpitala
psychiatrycznego tej osoby i jej przedstawiciela ustawowego, zgodę na przyjęcie do
szpitala wyraża sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej
osoby. Przedstawiciel ustawowy osoby, która nie pozostaje pod władzą
rodzicielską, osobiście wyraża zgodę na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego za
zgodą sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby
małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, ale w przypadkach nagłych nie jest
konieczne uzyskanie zgody sądu opiekuńczego przed przyjęciem do szpitala
psychiatrycznego. Wniosek o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego
może złożyć w szpitalu również osoba ubezwłasnowolniona, przedstawiciel
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ustawowy lub osoba sprawująca faktyczną opiekę nad pacjentem w dowolnej
formie co odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

4) Przyjęcie do domu pomocy społecznej
Osoba małoletnia lub całkowicie ubezwłasnowolniona, która na wskutek choroby
psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania
podstawowych potrzeb życiowych i nie ma możliwości korzystania z opieki innych
osób oraz potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymaga leczenia
szpitalnego, może być przyjęta do domu pomocy społecznej za zgodą swojego
przedstawiciela ustawowego. W takim przypadku przedstawiciel ustawowy
wyraża zgodę po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania osoby małoletniej lub całkowicie ubezwłasnowolnionej.
Osoba małoletnia powyżej 16 roku życia lub osoba pełnoletnia całkowicie
ubezwłasnowolniona i zdolna do wyrażenia zgody, jest przyjmowana do domu
opieki, jeśli wyrazi na to zgodę. W przypadku sprzecznych oświadczeń w
sprawie przyjęcia do domu pomocy społecznej tej osoby i jej przedstawiciela
ustawowego, przyjęcie do domu pomocy społecznej wymaga orzeczenia sądu
opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Prawo pomocy w ochronie praw osoby, która korzysta ze świadczeń
zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny przysługuje
również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi
prawnemu lub faktycznemu.

9. PRAWA PACJENTA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA
PSYCHICZNEGO
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Pacjent może być poddany badaniu psychiatrycznemu i przyjęty do szpitala
psychiatrycznego na leczenie za jego zgodą lub bez wyrażenia przez niego
zgody.
9.1.

Przeprowadzenie badania psychiatrycznego

Postępowanie lecznicze w zakresie ochrony zdrowia psychicznego może być
przeprowadzone bez wyrażenia zgody przez pacjenta z zaburzeniami
psychicznymi, w przypadku gdy pacjent zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo
życiu lub zdrowiu innych osób.
Konieczność przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez zgody osoby z
zaburzeniami psychicznymi stwierdza lekarz psychiatra, a w razie niemożności
uzyskania pomocy lekarza psychiatry - inny lekarz. Pacjent lub jego przedstawiciel
ustawowy powinien być przed przystąpieniem do badania psychiatrycznego
uprzedzony o przyczynach przeprowadzenia badania bez jego zgody. Lekarz, który
przeprowadził badanie psychiatryczne bez zgody, odnotowuje tę czynność w
dokumentacji medycznej, wskazując na okoliczności uzasadniające podjęcie
postępowania przymusowego.

9.2.

Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego

Przyjęcie osoby z chorobą psychiczną do szpitala psychiatrycznego
i przeprowadzenie leczenia bez jej zgody („leczenie przymusowe”) ze względu na
ocenę jej dotychczasowego zachowania następuje na podstawie opinii lekarza
wyrażonej po osobistym zbadaniu pacjenta oraz po zasięgnięciu w miarę możliwości
opinii drugiego lekarza psychiatry albo psychologa.
Przyjęcie pacjenta do szpitala na przymusowe leczenie obliguje lekarza kierującego
oddziałem do zawiadomienia o tym fakcie sądu opiekuńczego właściwego miejscowo
dla siedziby szpitala, w terminie 72 godzin od chwili jego przyjęcia. Wówczas lekarz
jest również obowiązany wyjaśnić pacjentowi przyczyny przyjęcia do szpitala bez jego
zgody, poinformować go o jego prawach oraz odnotować wykonane czynności
związane z zarządzeniem przymusowego leczenia w dokumentacji medycznej.
Oznacza to, że osoba z zaburzeniami psychicznymi nie może być
przyjęta do szpitala psychiatrycznego na przymusowe leczenie bez jej zgody.
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Natomiast osoba z chorobą psychiczną może być przyjęta do szpitala
psychiatrycznego i leczona bez jej zgody z zastrzeżeniem uzyskania zgody
sądu opiekuńczego.
Istnieje również możliwość przyjęcia osoby, której dotychczasowe zachowanie
wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych zagraża bezpośrednio swojemu
życiu albo życiu lub zdrowiu innych, do szpitala psychiatrycznego na okres nie dłuższy
niż 10 dni w celu wyjaśnienia wątpliwości, czy cierpi na chorobę psychiczną i może
być przyjęta do szpitala bez jej zgody.

1) Pacjent ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną

Pacjent ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną może być przyjęty bez jego zgody na
leczenie do szpitala psychiatrycznego, jeżeli jego dotychczasowe zachowanie
wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu
jego zdrowia psychicznego. Ta sama procedura dotyczy pacjenta niezdolnego do
samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych w sytuacji, gdy jest
uzasadnione przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie
poprawę jej stanu zdrowia.
Wniosek o leczenie w tym trybie może być skierowany do sądu opiekuńczego
przez:
 małżonka;
 krewnych w linii prostej;
 rodzeństwa;
 jej przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej nad nią faktyczną
opiekę;
 organ do spraw pomocy społecznej.
Przyjęcie pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody umożliwia
również stosowanie niezbędnych czynności leczniczych bez jego zgody.
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2) Pacjent z zaburzeniami psychicznymi
Pacjent z zaburzeniami psychicznymi jest przyjmowany do szpitala
psychiatrycznego na podstawie ważnego skierowania do szpitala, jeżeli
lekarz wyznaczony do tej czynności, po osobistym zbadaniu tej osoby, stwierdzi
wskazania do przyjęcia oraz pacjent wyrazi na to pisemną zgodę. Przyjęcie
pacjenta do szpitala może również nastąpić bez skierowania i za pisemną zgodą
pacjenta w nagłych przypadkach, np. w przypadku braku możliwości uzyskania
pomocy lekarskiej przed zgłoszeniem się do szpitala.

3) Procedura przyjęcia do szpitala psychiatrycznego bez zgody
pacjenta
Zgoda sądu opiekuńczego jest wymagana na przyjęcie do szpitala
psychiatrycznego i leczenie osoby z chorobą psychiczną lub osoby upośledzonej
umysłowo niezdolnej do wyrażenia zgody w tym zakresie.
Jednak w nagłych przypadkach pacjent może być przyjęty do szpitala
psychiatrycznego bez wcześniejszego uzyskania zgody sądu
opiekuńczego, ale powoduje to powstanie obowiązku wystąpienia przez
lekarza przyjmującego pacjenta o opinię innego lekarza, najlepiej lekarza
psychiatry, albo uzyskania pisemnej opinii psychologa.
Zgoda sądu opiekuńczego jest elementem warunkującym dalsze leczenie bez
zgody pacjenta w szpitalu psychiatrycznym i w celu jej uzyskania kierownik
szpitala zawiadamia niezwłocznie sąd opiekuńczy właściwy ze względu na
siedzibę szpitala oraz wskazuje okoliczności uzasadniające przyjęcie.
Sąd opiekuńczy prowadzi również postępowanie dotyczące przyjęcia do szpitala
psychiatrycznego na wniosek:
 samego pacjenta;
 jego przedstawiciela ustawowego;
 jego małżonka;
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 krewnych w linii prostej;
 rodzeństwa;
 osoby sprawującej nad nią faktyczną opiekę;
 z urzędu.
Pacjent może wyrazić zgodę na leczenie po przyjęciu go uprzednio do
szpitala na przymusowe leczenie i wówczas postępowanie sądowe ulega
umorzeniu, ale dopiero po obowiązkowym wysłuchaniu pacjenta. Pacjent
może również w każdym czasie cofnąć zgodę na leczenie po umieszczeniu go
w szpitalu psychiatrycznym i wówczas zasadność dalszego leczenia
w warunkach szpitalnych ocenia sąd opiekuńczy na zasadach opisanych
powyżej. Niezależnie od tego, czy pacjent od początku nie wyrażał zgody na
leczenie czy też cofnął zgodę na leczenie już po przyjęciu do szpitala - szpital
jest niezwłocznie obowiązany do wypisania pacjenta po doręczeniu szpitalowi
postanowienia wskazującego, że nie było podstaw do zastosowania wobec
pacjenta przymusowego leczenia.
Sąd opiekuńczy miejsca siedziby szpitala może ustanowić kuratora na
wniosek osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym, jeśli osoba ta
w czasie pobytu w szpitalu potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich
swoich spraw albo spraw określonego rodzaju. Zakres obowiązków oraz
uprawnień kuratora określa sąd opiekuńczy. Sąd opiekuńczy może ustanowić
dla pacjenta kuratora z urzędu, w przypadku gdy pacjent ze względu na stan
zdrowia nie jest zdolny do złożenia takiego wniosku.
W postępowaniu przed sądem opiekuńczym sąd ustanawia na rzecz
pacjenta radcę prawnego lub adwokata z urzędu nawet bez wniosku
pacjenta, jeśli pacjent ze względu na stan zdrowia psychicznego nie jest
zdolny do złożenia takiego wniosku oraz uzna za potrzebny udział
profesjonalnego pełnomocnika w sprawie.
Nawet jeśli pacjent został przyjęty do szpitala bez jego zgody to następujące
świadczenia zdrowotne wymagają jego zgody, a są nimi świadczenia
zdrowotne cechujące się podwyższonym ryzykiem, tj. punkcja podpotyliczna
lub lędźwiowa przeprowadzana w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego
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lub podania leków i leczenie elektrowstrząsami.

4) Stosowanie przymusu bezpośredniego
Przymus bezpośredni jest stosowany wobec pacjentów z zaburzeniami
psychicznymi przez osoby uprawnione w przypadku, gdy ich zachowanie
stanowi zagrożenie dla ich życia lub życia innej osoby lub bezpieczeństwa
powszechnego, w sposób gwałtowny niszczą lub uszkadzają przedmioty
znajdujące się w ich otoczeniu lub poważnie zakłócają lub uniemożliwiają
funkcjonowanie szpitala i innej jednostki organizacyjnej.
Pacjent musi być uprzedzony o zamiarze zastosowania wobec niego
przymusu bezpośredniego.
Decyzję w sprawie zastosowania przymusu bezpośredniego podejmuje lekarz
osobiście lub nadzoruje jego wykonanie. Jeśli decyzję w sprawie zastosowania
przymusu bezpośredniego podejmuje pielęgniarz/pielęgniarka lub kierujący
akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych istnieje obowiązek
niezwłocznego zawiadomienia o tym lekarza lub odpowiednio dyspozytora
medycznego. Zastosowanie przymusu bezpośredniego i uprzedzenie o jego
zastosowaniu wymaga dokonania adnotacji w indywidualnej i zbiorczej
dokumentacji medycznej.
Zastosowanie przymusu medycznego wobec pacjenta polega na:
 przytrzymaniu;
 przymusowym podaniu leków;
 unieruchomieniu lub izolacji.
Zastosowany środek przymusu powinien być jak najmniej uciążliwy dla
pacjenta oraz przy jego zastosowaniu trzeba zastosować szczególną ostrożność
oraz dbałość o dobro tej osoby.
Istnieje możliwość zastosowania więcej niż jednego środka przymusu
bezpośredniego w tym samym czasie i przymus ten może być zastosowany
do czasu ustania przyczyn jego zastosowania.
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Przymus bezpośredni w postaci unieruchomienia lub izolacji może być
zastosowany na okres nie dłuższy niż 4 godziny z możliwością przedłużenia na
kolejne dwa okresy nie dłuższe niż do 6 godzin każdy, a w przypadku dalszych
potrzeb zastosowania tego środka decyduje lekarz psychiatra.
Pacjenta, wobec którego zastosowano przymus bezpośredni, umieszcza się w
pomieszczeniu jednoosobowym, a w przypadku braku takiego pomieszczenia
pacjenta umieszcza się w pomieszczeniu wieloosobowym. Pacjent, wobec
którego zastosowano przymus bezpośredni, powinien mieć zapewnione
poszanowanie godności i intymności poprzez osłonięcie go przed innymi
pacjentami, przy czym monitoring powinien uniemożliwiać ukazywanie
intymnych części ciała i intymnych czynności fizjologicznych oraz nie można
naruszać informacji objętych tajemnicą spowiedzi lub tajemnicą prawnie
chronioną.
Przymus bezpośredni może być zastosowany do pacjenta przyjętego do szpitala
psychiatrycznego bez jego zgody wtedy, gdy jest to konieczne do dokonania
niezbędnych czynności leczniczych oraz zapobieżenia samowolnemu
opuszczeniu szpitala przez tę osobę.

5) Prawa pacjenta przebywającego w szpitalu psychiatrycznym
Pacjent przebywający w szpitalu psychiatrycznym ma prawo do
porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami oraz do
zachowania tajemnicy korespondencji.
Kontakty z osobami odwiedzającymi pacjenta mogą zostać jednak ograniczone
ze względu na:
 wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego;
 bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów;
 możliwości organizacyjne szpitala.
Pacjent jest również uprawniony do tzw. wolnych wyjść ze szpitala pod
opieką personelu lub osoby bliskiej. Pacjent ma również możliwość
opuszczenia terenu szpitala psychiatrycznego na dłuższy okres, np.
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kilkudniowy na tzw. przepustkę, bez konieczności wypisywania ze szpitala
za zgodą ordynatora (lekarza kierującego oddziałem), jeśli nie zagraża to jej
życiu lub zdrowiu innych osób.
Pacjent przebywający w szpitalu psychiatrycznym za swoją zgodą może na
własną prośbę zostać wypisany ze szpitala, jeśli ustały przyczyny przyjęcia
go do szpitala psychiatrycznego.
Pacjent przebywający w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody może być
wypisany ze szpitala przez ordynatora (lekarza kierującego oddziałem) wraz
z zawiadomieniem sądu opiekuńczego. Pacjent za swoją później wyrażoną
zgodą może pozostać w szpitalu psychiatrycznym, jeśli w ocenie lekarza jej
dalszy pobyt w tym szpitalu jest celowy.
Wniosek o wypisanie ze szpitala psychiatrycznego pacjenta
przebywającego w szpitalu bez swojej zgody może złożyć:
 pacjent;
 jego przedstawiciel ustawowy;
 małżonek;
 krewni w linii prostej;
 osoba sprawująca faktyczną opiekę nad pacjentem.
Wniosek o wypisanie ze szpitala może być złożony w dowolnej formie
i odnotowuje się go w dokumentacji medycznej.
W przypadku odmowy wypisania pacjenta ze szpitala psychiatrycznego na jego
wniosek lub na wniosek osób uprawnionych można wystąpić do sądu
opiekuńczego, w którego okręgu znajduje się szpital - o nakazanie wypisania
w terminie 7 dni od dnia powiadomienia tej osoby o odmowie wypisania oraz o
terminie i sposobie złożenia wniosku.
Osoba, która wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie
jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i nie ma
możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki
i pielęgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego, może być za jej zgodą lub
zgodą jej przedstawiciela ustawowego przyjęta do domu pomocy
społecznej.
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W celu ochrony praw osoby korzystającej ze świadczeń zdrowotnych
udzielanych przez szpital psychiatryczny, jego przedstawiciela ustawowego,
opiekuna prawnego lub faktycznego została powołana instytucja Rzecznika
Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, który jest pracownikiem biura
Rzecznika Praw Pacjenta.

10. RZECZNIK PRAW PACJENTA – UPRAWNIENIA
W ZAKRESIE OCHRONY PRAW PACJENTA

Celem działania Rzecznika Praw Pacjenta (zwany dalej „Rzecznikiem”) jest ochrona
praw pacjenta.
Do zakresu działania Rzecznika należy w szczególności:
1) prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe
prawa pacjentów, przez co rozumie się bezprawnie zorganizowane działania
lub zaniechania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych
i stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, zorganizowanie wbrew
przepisom o rozwiązywaniu sporów zbiorowych akcji protestacyjnej lub strajku
przez organizatora strajku, które mają na celu pozbawienie pacjentów praw
lub ograniczenie tych praw, w szczególności podejmowane celem osiągnięcia
korzyści majątkowej;
2) prowadzenie postępowań wyjaśniających;
3) w sprawach cywilnych z urzędu lub na wniosek strony żądanie wszczęcia
postępowania i branie udziału w toczącym się postępowaniu na
prawach przysługujących prokuratorowi,;
4) ochrona praw pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych
udzielanych przez szpital psychiatryczny, w szczególności przy pomocy
Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, którzy są pracownikami
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biura Rzecznika Praw Pacjenta i wykonują swoje zadania przy pomocy tego
biura;
5) analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie
ochrony zdrowia wymagających naprawy.
Wszczęcie postępowania wyjaśniającego przez Rzecznika jest wolne od opłat
i następuje na wniosek pacjenta lub z własnej inicjatywy Rzecznika.
W przypadku podjęcia postępowania Rzecznik może samodzielnie prowadzić
postępowanie wyjaśniające lub zwrócić się o zbadanie sprawy lub jej części do
właściwych organów, w szczególności organów nadzoru, prokuratury, kontroli
państwowej, zawodowej lub społecznej, zgodnie z ich kompetencjami.
Prowadząc postępowanie Rzecznik ma prawo:
1) zbadać, nawet bez uprzedzenia, każdą sprawę na miejscu;
2) żądać złożenia wyjaśnień oraz zapewnienia dostępu do dokumentów przez
podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych;
3) żądać złożenia wyjaśnień, przedstawienia akt każdej sprawy prowadzonej przez
naczelne i centralne organy administracji państwowej, organy administracji
rządowej, organy organizacji pozarządowych, społecznych i zawodowych, oraz
organy jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, a także
organy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek
organizacyjnych oraz samorządów zawodów medycznych;
4) żądać przedłożenia informacji o stanie sprawy prowadzonej przez sądy, a także
prokuraturę i inne organy ścigania oraz żądać do wglądu w biurze akt
sądowych i prokuratorskich oraz akt innych organów ścigania po zakończeniu
postępowania i zapadnięciu rozstrzygnięcia;
5) zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii.
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Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Rzecznik może:
1) wyjaśnić wnioskodawcy i pacjentowi, którego sprawa dotyczy, że nie stwierdził
naruszenia praw pacjenta, o czym informuje także podmiot udzielający
świadczeń zdrowotnych, którego zarzut naruszenia tych praw dotyczył;
2) skierować wystąpienie do podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
organu, organizacji lub instytucji, w których działalności stwierdził naruszenie
praw pacjenta w formie opinii lub wniosku co do sposobu załatwiania sprawy,
a także żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub zastosowania
sankcji służbowych; efektem tego wystąpienia jest obowiązek niezwłocznego
poinformowania Rzecznika przez jednostkę, nie później jednak niż w terminie
30 dni o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku; w przypadku gdy
Rzecznik nie podziela przedstawionego stanowiska przez jednostkę, może
zwrócić się do właściwego organu nadrzędnego z wnioskiem o zastosowanie
środków przewidzianych w przepisach prawa;
3) zwrócić się do organu nadrzędnego nad jednostką, o której jest mowa
w punkcie powyżej, z wnioskiem o zastosowanie środków przewidzianych
w przepisach prawa.
Przy Rzeczniku Praw Pacjenta działa Komisja Lekarska, do której wnosi się
sprzeciw (za pośrednictwem Rzecznika) w terminie 30 dni od dnia wydania opinii
albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta, w przypadku
gdy ta opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające
z przepisów prawa.
Rzecznik wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie
stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów i zawiadamia
o tym strony.
Rzecznik odmawia, w drodze decyzji, wszczęcia postępowania, jeżeli
działanie lub zaniechanie w sposób oczywisty nie spełnia określonych przesłanek lub
jeżeli wnoszący o wydanie decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe prawa
pacjentów nie uprawdopodobnił pozbawienia pacjentów ich praw lub ograniczenia
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tych praw. Rzecznik może także odmówić, w drodze decyzji, wszczęcia postępowania,
jeżeli uzna to za uzasadnione.
W przypadku wydania przez Rzecznika decyzji o uznaniu praktyki za
naruszającą zbiorowe prawa pacjentów nakazuje on jej zaniechanie lub
wskazuje działania niezbędne do usunięcia skutków naruszenia zbiorowych praw
pacjentów, wyznaczając terminy podjęcia tych działań. Decyzji nadaje się rygor
natychmiastowej wykonalności.
Na decyzję Rzecznika przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

11. ŚWIADCZENIA MEDYCZNE PACJENTA POZA GRANICAMI RP

Przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca
2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej
umożliwiają polskiemu pacjentowi korzystanie ze świadczeń opieki
zdrowotnej w innym państwie członkowskim UE i EOG oraz zwrot
kosztów leczenia.
Dokumentem potwierdzającym prawo ubezpieczonego do świadczeń opieki
zdrowotnej oraz umożliwiającym potwierdzanie wykonania świadczeń opieki
zdrowotnej na terenie RP jest karta ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to karta
typu elektronicznego.
Karta ubezpieczenia zdrowotnego może również pełnić funkcję Europejskiej Karty
Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zatem zarówno Europejska Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego jak też Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego są dokumentami
potwierdzającymi prawo ubezpieczonego do świadczeń opieki zdrowotnej. Obie karty
stanowią dokument potwierdzający prawo ubezpieczonego do świadczeń opieki
zdrowotnej, w tym również transgranicznej opieki zdrowotnej.

68

Wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), jest bezpłatne.
Wniosek o uzyskanie EKUZ można złożyć:
a) za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta;
b) skrzynki podawczej ePUAP;
c) składając wniosek osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ;
d) wysyłając wniosek pocztą tradycyjną na adres dowolnego oddziału NFZ lub
delegatury NFZ.
Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych na terenie innych krajów
członkowski UE oraz EOG jest ograniczony do udzielenia świadczeń zdrowotnych
wynikających z nagłych i niespodziewanych sytuacji, w których udzielenie
świadczenia jest niezbędne do zachowania zdrowia lub życia pacjenta.
Świadczenia zdrowotne są dokonywane w ramach publicznego systemu opieki
zdrowotnej danego państwa oraz na zasadach, jakie panują w danym państwie.
W tym kontekście warto zatem sprawdzić, za które świadczenia
zdrowotne będzie trzeba zapłacić w danym państwie członkowskim
UE czy EOG. Zasady płatności za świadczenia zdrowotne mogą się bowiem
różnić w zależności od danego państwa.
Pacjent jest uprawniony do pobierania świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, zaś samo świadczenie zdrowotne należy do
koszyka świadczeń gwarantowanych. Jest ponadto uprawniony do zwrotu
kosztów świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego na terytorium państwa
członkowskiego UE lub EOG, innego niż Rzeczpospolita Polska25. Pamiętać należy
jednak, iż warunkiem otrzymania zwrotu kosztów jest uzyskanie przez
świadczeniobiorcę, przed skorzystaniem ze świadczenia, odpowiedniego
skierowania lub zlecenia na przejazd środkami transportu sanitarnego.
Skierowanie lub zlecenie na przejazd środkami transportu sanitarnego, może być
wystawione także przez lekarza wykonującego zawód, w innym niż Rzeczpospolita
Polska państwie członkowskim UE lub EOG.

25

Art. 42b ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
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Koszty transgranicznych świadczeń medycznych są pokrywane przez państwo
członkowskie do wysokości ubezpieczenia, kosztów świadczenia zdrowotnego, gdyby
było wykonywane na jego terytorium. Zwrot kosztów opieki zdrowotnej nie powinien
przekraczać bowiem rzeczywistych kosztów świadczenia. Warto również zwrócić
uwagę na rzetelne udokumentowanie kosztów leczenia za granicą kraju.
Udokumentowanie kosztów leczenia stanowi podstawę ubiegania się do uzyskania
zwrotu kosztów leczenia w przypadkach nagłych a także w przypadkach świadczeń
z koszyka świadczeń gwarantowanych. Zasady te mogą nie dotyczyć podmiotów
prywatnych świadczących opiekę zdrowotną w danym kraju.
Dodać należy, iż Minister Zdrowia może określić w drodze rozporządzenia wykaz
świadczeń opieki zdrowotnej w przypadkach, w których zwrot kosztów wymaga
uzyskania zgody Prezesa Funduszu na uzyskanie danego świadczenia opieki
zdrowotnej w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE lub EOG,
mając na względzie dobro świadczeniobiorców oraz gospodarność i celowość
wydatkowania środków publicznych. Zgoda jest udzielana w drodze decyzji
administracyjnej.
Uzyskanie zgody na świadczenie zdrowotne poza granicami RP może
dotyczyć wyłącznie:
1) świadczenia opieki zdrowotnej podlegające wymogom planowania
niezbędnego dla zapewnienia wystarczającego i stałego dostępu do pełnego
zakresu opieki zdrowotnej wysokiej jakości lub wynikającego z konieczności
kontrolowania kosztów i uniknięcia niegospodarności w wykorzystaniu
zasobów finansowych, technicznych i ludzkich, a jednocześnie których
udzielenie wymaga: pozostawania pacjenta w szpitalu do dnia następnego lub
zastosowania wysokospecjalistycznej i kosztownej infrastruktury lub aparatury
i sprzętu medycznego;
2) świadczenia opieki zdrowotnej stwarzające szczególne ryzyko dla życia lub
zdrowia świadczeniobiorcy.
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Wskazać jednocześnie należy, iż możliwość zwrotu kosztów leczenia nie
dotyczy między innymi:
1) obowiązkowych szczepień ochronnych;
2) opieki długoterminowej, jeżeli jej celem jest wspieranie osób potrzebujących
pomocy w zakresie wykonywania rutynowych czynności życia codziennego;
3) przydziału i dostępu do narządów przeznaczonych do przeszczepów 26.
Więcej informacji na temat transgranicznej opieki zdrowotnej oraz ewentualnego
zwrotu kosztów leczenia można uzyskać w wojewódzkich oddziałach Narodowego
Funduszu Zdrowia, a także na stronie internetowej NFZ: https://www.nfz.gov.pl/dlapacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/.
Więcej informacji na temat praw pacjenta znajdą Państwo na stronie internetowej
NFZ: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA BŁĄD ORAZ ZDARZENIE
MEDYCZNE

12.1. Ogóle informacje o odpowiedzialności cywilnej
Odpowiedzialność cywilna jest związana ze skutkiem szeroko pojętego wadliwego
wykonania świadczenia medycznego.
Zauważyć należy, iż nie w każdym przypadku, np. nieudanego zabiegu, można
mówić o rozważaniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu udzielającego świadczenia
medycznego. Pacjent, wyrażający zgodę na dane świadczenie medyczne, wobec
którego obowiązek informacyjny został prawidłowo udzielony, zaś lekarz spełnił
wymagania należytej staranności oraz wykonania świadczenia zgodnie z aktualną
wiedzą lekarską, przyjmuje na siebie ryzyko związane z ewentualnym
niepowodzeniem danego zabiegu medycznego.

26

Art. 42b ust. 2 i 42e ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
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„W sztuce lekarskiej istnieje pojęcie dozwolonego ryzyka, które sprowadza się do
stwierdzenia, że nawet przy zachowaniu obowiązujących powszechnie standardów
leczenia i dochowaniu należytej staranności zabieg operacyjny może nie zakończyć
się całkowitym sukcesem, a niepowodzenie jest objęte tym ryzykiem”27.

Wskazać należy jednocześnie w kontekście jakości świadczeń zdrowotnych, iż
„wysokie wymagania stawiane lekarzom nie oznaczają ich odpowiedzialności za
wynik (rezultat) leczenia ani odpowiedzialności na zasadzie ryzyka.
Odpowiedzialność lekarza powstanie zatem w wypadku błędu w sztuce medycznej,
czyli przeprowadzenia zabiegu niezgodnie z zasadami wiedzy medycznej, jeżeli był
to błąd zawiniony, polegający na zachowaniu odbiegającym od ustalonego wzorca.
Przy ocenie postępowania lekarza należy mieć na względzie uzasadnione
oczekiwanie nie narażenia pacjenta na pogorszenie stanu zdrowia”28.
Odpowiedzialność cywilna jest zatem związana z zawinieniem podmiotu
udzielającego świadczenia zdrowotnego.
„Aby można było w sposób jednoznaczny stwierdzić, iż wystąpił błąd medyczny,
należy zbadać, czy lekarz bądź inny członek personelu medycznego dopuścił się
zawinionego działania bądź zaniechania; odpowiedzialność cywilna za błędy
medyczne opiera się na zasadzie winy. Lekarz odpowiada na zasadzie winy, którą
można mu przypisać tylko w wypadku wystąpienia jednocześnie elementu
obiektywnej i subiektywnej niewłaściwości postępowania. Wystarczające zatem jest
ustalenie w procesie chociażby winy nieumyślnej (zaniedbania, rażącego
niedbalstwa), aby można było danej osobie przypisać odpowiedzialność
cywilną”29.

Wyrok SA w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt: I ACa 531/18 – Pojęcie dozwolonego
ryzyka w sztuce lekarskiej.
28
Wyrok SA w Białymstoku z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie o sygn. akt: I ACa 817/15 – Kryteria oceny
postępowania lekarza w sprawie o błąd w sztuce medycznej.
29
Wyrok SO w Łodzi z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie o sygn. akt: I C 1225/15 – Odpowiedzialność za błąd
medyczny.
27
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Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, wprowadza termin
zdarzenia medycznego w kontekście odpowiedzialności cywilnej za ewentualne
skutki wadliwego świadczenia zdrowotnego. Przybliżenie terminu zdarzenia
medycznego jest zatem konieczne, zwłaszcza, iż ustawodawca wprowadził ustawą
drogę pozasądową dochodzenia roszczeń związanych z wystąpieniem zdarzenia
medycznego.
Należy jednak pamiętać, iż powołane w celu ustalenia wystąpienia zdarzenia
medycznego wojewódzkie komisje, stwierdzają jedynie czy owe zdarzenie
wystąpiło opierając się na przesłankach związanych z definicją właśnie zdarzenia
medycznego. Komisje nie będą zatem badać, czy doszło do np. „błędu medycznego”,
nie orzekają bowiem o winie podmiotu, a orzekają jedynie, czy doszło do zdarzenia
medycznego w rozumieniu przytaczanej ustawy.
Zdarzeniem medycznym, jak wskazuje ustawodawca jest natomiast sytuacja,
w której dochodzi do zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym,
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta, albo śmierci pacjenta będącego
następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe
leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby;
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.
Wystąpienie zdarzenia medycznego, będącego konsekwencją działań związanych
z podejmowanym wobec pacjenta leczeniem, diagnostyką, a także poprzez
zastosowanie produktu leczniczego bądź wyrobu medycznego stanowi zatem
podstawę odpowiedzialności cywilnej podmiotu udzielającego świadczenia
zdrowotnego.
Pacjent ma możliwość dochodzenia swoich praw na drodze sądowej bądź
pozasądowej. Ustawodawca stworzył bowiem pozasądową drogę dochodzenia przez
pacjenta swoich praw. W tym celu przeprowadzane jest postępowanie przed
wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
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12.2. Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o
zdarzeniach medycznych
W przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, pacjent lub jego
przedstawiciel ustawowy mogą wystąpić z wnioskiem o ustalenie zdarzenia
medycznego do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach
medycznych. W przypadku śmierci pacjenta uprawnieni do złożenia wniosku są
spadkobiercy pacjenta.
Ważnym aspektem skorzystania z prawa przeprowadzenia postępowania przed
komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych jest termin złożenia
wniosku. Wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot
składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju
zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy
niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem,
uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, albo śmiercią pacjenta.
Wniosek wnoszony do komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
powinien zawierać:
1) dane pacjenta, imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL albo serię
i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli posiada;
2) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, jeżeli dotyczy;
3) imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców, jeżeli dotyczy a także
wskazanie, który ze spadkobierców reprezentuje pozostałych w
postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach
medycznych,;
4) adres do doręczeń;
5) dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital: firmę, adres siedziby oraz
adres szpitala, jeżeli dotyczy;

74

6) uzasadnienie wniosku zawierające uprawdopodobnienie zdarzenia, którego
następstwem było zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć
pacjenta oraz wskazanie szkody majątkowej lub niemajątkowej;
7) wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała,
rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta;
8) propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia z ograniczeniem
kwoty dochodzonego odszkodowania lub zadośćuczynienia do wartości
wskazanych przez ustawodawcę30.
Maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia)
z tytułu jednego zdarzenia medycznego w odniesieniu do jednego pacjenta
w przypadku:
1) zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta - wynosi
100 000 zł;
2) śmierci pacjenta - wynosi 300 000 zł31.
Do wniosku dołącza się:
1) dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku;
2) potwierdzenie uiszczenia opłaty 200 zł (wniosek podlega opłacie);
3) postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku, gdy wniosek
składają spadkobiercy, oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych
spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego
z nich.
Opłatę, uiszcza się na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego. Wniosek
niekompletny lub nienależycie opłacony jest zwracany bez rozpatrzenia podmiotowi
składającemu wniosek.

30
31

Art. 67d ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
art. 67k ust. 7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

75

Kompletny i należycie opłacony wniosek wojewódzka komisja do spraw
orzekania o zdarzeniach medycznych przekazuje niezwłocznie kierownikowi
podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, z działalnością którego wiąże się
wniosek, oraz ubezpieczycielowi, z którym podmiot leczniczy zawarł umowę
ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych. Kierownik tego podmiotu
i ubezpieczyciel przedstawiają stanowisko w terminie 30 dni od dnia otrzymania
wniosku wraz z dowodami na poparcie swojego stanowiska.
Nieprzedstawienie stanowiska jest równoznaczne z akceptacją wniosku w zakresie
dotyczącym okoliczności w nim wskazanych oraz proponowanej wysokości
odszkodowania i zadośćuczynienia32.
Celem postępowania przed wojewódzką komisją jest ustalenie, czy zdarzenie,
którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie
medyczne skutkujące np. powstaniem uszczerbku na zdrowiu.

W postępowaniu wojewódzka komisja rozpatruje dowody przedstawione przez
podmiot składający wniosek oraz kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego
szpital, z działalnością którego wiąże się wniosek, oraz ubezpieczyciela którym
podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych.

Wojewódzka komisja może także w zakresie prowadzonego postępowania:
1) żądać dokumentacji prowadzonej przez podmiot leczniczy prowadzący szpital,
w tym dokumentacji medycznej;
2) przeprowadzać postępowanie wyjaśniające w podmiocie leczniczym
prowadzącym szpital;
3) dokonywać wizytacji pomieszczeń i urządzeń szpitala.

Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla wydania orzeczenia
wymaga wiadomości specjalnych, wojewódzka komisja zasięga opinii
lekarza w danej dziedzinie medycyny albo konsultanta wojewódzkiego w danej

32

Art. 67c i następne ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
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dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie
zdrowia.
Wojewódzka komisja po naradzie wydaje, w formie pisemnej, orzeczenie o
zdarzeniu medycznym albo jego braku, wraz z uzasadnieniem.
Orzeczenie powinno być wydane przed upływem 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Należy pamiętać, iż w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz
z uzasadnieniem podmiotowi składającemu wniosek, kierownikowi podmiotu
leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczycielowi, przysługuje prawo
złożenia do wojewódzkiej komisji umotywowanego wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wojewódzka
komisja rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
Wskazać należy, iż ubezpieczyciel jest związany orzeczeniem wojewódzkiej
komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Ubezpieczyciel, za
pośrednictwem wojewódzkiej komisji, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia sprawy o bezskutecznym upływie terminu do złożenia wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy bądź doręczenia orzeczenia wojewódzkiej komisji
o zdarzeniu medycznym wydanego w wyniku złożenia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy przedstawia podmiotowi składającemu wniosek
propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia.
Propozycja nie może być wyższa niż maksymalna wysokość odszkodowania
i zadośćuczynienia określona w art. 67k ust. 7 ustawy o Prawach Pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta.
W przypadku gdy ubezpieczyciel nie przedstawi w terminie propozycji
odszkodowania i zadośćuczynienia, jest on obowiązany do ich wypłaty odszkodowania
lub zadośćuczynienia w wysokości określonej we wniosku, mając na uwadze
ustawowe ograniczenie ich wysokości.
12.3. Postępowanie przed sądem
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Wskazać należy, iż w przypadku gdy wnioskodawca nie godzi się na
zaproponowaną ofertą odszkodowawczą, może skierować sprawę do sądu.
Sąd cywilny nie jest związany ustaleniami komisji w odniesieniu do zdarzenia
medycznego. Pacjent nie jest również związany kryterium kwotowym, tak jak ma to
miejsce w przypadku procedury przeprowadzanej przed wojewódzką komisją do
spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Ponadto w postępowaniu przed sądami
stopień zawinienia podmiotu, który wykonuje dane świadczenie zdrowotne, stanowi
ważną przesłankę ewentualnej przyszłej odpowiedzialności tego podmiotu. W
przypadku orzeczeń wojewódzkiej komisji dotyczącej ewentualnego wystąpienia
zdarzenia medycznego prowadzone postępowanie ma na celu ustalenie, czy i w jakim
stopniu doszło do wystąpienia zdarzenia medycznego.

Od pacjenta zależeć będzie, z jakiej drogi skorzysta, dochodząc swoich praw.
Wskazać należy, iż opisana wyżej tematyka dochodzenia odszkodowania
i zadośćuczynienia za błąd medyczny czy zdarzenia medyczne nie wyczerpuje
w zupełności tematyki odpowiedzialności w kontekście udzielanych
świadczeń i zabiegów medycznych.
Obok odpowiedzialności cywilnej możemy również wyróżnić odpowiedzialność
karną, pracowniczą czy dyscyplinarną osób odpowiedzialnych za wykonanie
danego świadczenia/zabiegu medycznego. Należy mieć na uwadze, iż opisywana
tematyka jest niezwykle szeroka i skomplikowana. Z tego powodu na łamach
niniejszego poradnika jedynie w zakresie podstawowym zostały przybliżone pojęcia
oraz zasady i tryb ewentualnego dochodzenia roszczeń przez pacjenta. W celu
uzyskania szczegółowej porady zachęcamy do kontaktu z prawnikiem.

13. OBOWIĄZKI PACJENTA
Obowiązki pacjenta wynikają z ustaw, rozporządzeń a także z regulaminów
organizacyjnych (kart obowiązków pacjenta) podmiotów udzielających świadczeń
zdrowotnych. Dodatkowo pacjent powinien przestrzegać ogólnych zasad współżycia
społecznego.
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1) Współdziałanie pacjenta z podmiotem wykonującym działalność
leczniczą
Współdziałanie pacjenta z podmiotem wykonującym działalność leczniczą jest
jednym z podstawowych obowiązków pacjenta.
Pacjent jest obowiązany do przestrzegania regulaminów organizacyjnych
podmiotów świadczących opiekę zdrowotną. Obowiązek ten należy rozumieć
w sposób szeroki. Obejmuje on bowiem współpracę pacjenta z osobami
wykonującymi bezpośrednio świadczenia zdrowotne, tj. lekarzami, pielęgniarkami,
fizjoterapeutami jak również z innym personelem służby zdrowia. Współdziałanie
pacjenta, jego postawa, będzie się zatem przekładała również na jakość świadczenia
zdrowotnego oraz jego skuteczność.
„Nie powinno ulegać wątpliwości, że w relacji pacjenta z podmiotem wykonującym
działalność leczniczą dla prawidłowego przebiegu procesu leczenia niezbędne jest,
by pacjent współdziałał w zobowiązaniu lekarza (placówki medycznej) do
udzielania świadczeń zdrowotnych. Współdziałanie to powinno być rozumiane jako
takie jego zachowanie się, bez którego spełnienie świadczenia przez podmiot
wykonujący działalność leczniczą jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.
Obowiązek współdziałania może oznaczać zarówno powstrzymanie się przez
pacjenta od zachowań, które mogłyby utrudniać podmiotowi udzielającemu
świadczeń medycznych wykonanie zobowiązania, jak i obejmować element czynny,
w ramach którego pacjent winien stosować się do zaleceń lekarskich”33.

2) Obowiązek przestrzegania ogólnych zasad współżycia społecznego
a wypis z jednostki świadczącej opiekę medyczną

Wyrok SA w Katowicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie o sygn. akt: I ACa 66/18 - Uzależnienie przebiegu
leczenia od indywidualnych cech pacjenta; konieczność współdziałania pacjenta z podmiotem wykonującym
działalność leczniczą pkt. 2 tezy.
33
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Pacjent jest również obowiązany do przestrzegania ogólnych zasad współżycia
społecznego zarówno w stosunku do personelu medycznego, jak też w stosunku
do innych pacjentów, a także innych osób. W praktyce regulaminy jednostek
świadczących opiekę zdrowotną, karty obowiązków pacjenta często zawierają
stosowne zapisy odnoszące się do respektowania przez pacjenta porządku
oraz praw personelu medycznego, oraz innych osób. Jednostki lecznicze mają
uprawnienie do wypisania pacjenta, który nie przestrzega zasad współżycia
społecznego.
Ustawodawca wskazuje, iż wypisanie pacjenta ze szpitala lub innego zakładu
leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju całodobowych
i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych następuje, gdy pacjent w sposób rażący
narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
a jednocześnie nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania
świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla
jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.

Ustawodawca daje zatem podmiotowi udzielającemu świadczeń opieki zdrowotnej
prawo do wypisania pacjenta, który nie respektuje przepisów porządkowych
jednostki leczniczej, czy też w inny sposób narusza porządek lub przebieg
udzielania świadczeń zdrowotnych34.

3) Obowiązki jednostki w kontekście zapobiegania i zwalczania chorób
zakaźnych
Przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
nakładają na ogół społeczeństwa szereg obowiązków mających na celu ochronę
jego zdrowia. Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są
obowiązane do poddawania się:
a) zabiegom sanitarnym;
b) szczepieniom ochronnym;
c) poekspozycyjnemu profilaktycznemu stosowaniu leków;

34

Art. 29 ust 1 pkt. 3 ustawy o działalności leczniczej.
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d) badaniom sanitarno-epidemiologicznym, w tym również postępowaniu
mającemu na celu pobranie lub dostarczenie materiału do tych badań,
e) nadzorowi epidemiologicznemu;
f) kwarantannie;
g) leczeniu;
h) hospitalizacji;
i) izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych;
j) zaniechania wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje
możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby jeżeli są osobami zakażonymi, chorymi na chorobę zakaźną lub nosicielami;
k) stosowania się do nakazów i zakazów organów Państwowej Inspekcji
Sanitarnej służących zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych;
a także do udzielania danych i informacji:
a) organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej,
Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji
Ochrony Środowiska, jednostkom, o których mowa w art. 30 ust. 1, oraz
ośrodkom referencyjnym i instytutom badawczym - niezbędnych do
prowadzenia nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami i chorobami
zakaźnymi i zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych,
b) właściwym państwowym inspektorom sanitarnym - niezbędnych do
prowadzenia nadzoru epidemiologicznego nad niepożądanymi odczynami
poszczepiennymi;
c) organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W przypadku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych
odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków ustawowych ponosi osoba, która
sprawuje prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną albo opiekun faktyczny.
Zaznaczyć należy, iż obowiązki określane przez przepisy ustawy stosuje się do zakażeń
i chorób zakaźnych, których wykaz jest zawarty w załączniku do ustawy
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. W przypadku
niebezpieczeństwa wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej innych niż
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wymienione w wykazie z załącznika do ustawy przewiduje się możliwość
wprowadzenia szczególnego sposobu postępowania świadczeniodawców i osób
narażonych na zakażenie lub zachorowanie przez czas określony w rozporządzeniu35.
Do przestrzegania ustawowych obowiązków zobowiązani są w szczególności
kierownicy podmiotów leczniczych oraz inne osoby udzielające świadczeń
zdrowotnych. Ustawodawca nakłada zatem, w kontekście zapobiegania oraz
zwalczania chorób zakaźnych określonych przez przepisy prawa, szereg obowiązków.

14. KARTA PRAW PACJENTA

Karta Praw Pacjenta jest dokumentem, w którym zebrane są zbiorczo prawa
pacjenta. Dokument odnosi się do poszczególnych aktów prawnych, w których są
unormowane dane prawa pacjenta, przytaczając je jedynie w sposób uporządkowany.
Składa się z części ogólnej oraz szczegółowej.
Część ogólna dotyczy pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego z prywatnego sektora usług medycznych.
Część szczegółowa natomiast odnosi się do pacjentów korzystających, na zasadzie
równego dostępu ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych na warunkach i w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Część szczegółowa zawiera między innymi wyszczególnienie praw pacjenta
w zależności od rodzaju placówek medycznych, w których potencjalny pacjent może
się znaleźć. Przytoczone są prawa pacjenta w zakładach opieki zdrowotnej, prawa
pacjenta w szpitalach, szpitalach psychiatrycznych. Wyszczególnione są również
prawa dziecka w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych. Lektura Karty Praw
Pacjenta może okazać się przydatna w celu uporządkowania wiedzy pacjenta na temat
przysługujących mu praw.

35

Art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych.
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III. PODSUMOWANIE

Podstawowe Prawa Pacjenta:
1. Prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych
 udzielane z należytą starannością w warunkach spełniających wymagania
ustawowe;
 udzielane według aktualnego stanu wiedzy medycznej, zgodnie z zasadami
etyki zawodów lekarskich i pielęgniarskich;
 równy dostęp do świadczeń;
2. Prawa pacjenta do informacji
 swoim stanie zdrowia;
 o możliwych do zastosowania metodach leczniczych oraz diagnostycznych,
a także potencjalnym ryzyku i skutkach związanych z leczeniem;
 a także informowania osób bliskich, upoważnionych do uzyskiwania
informacji na temat stanu zdrowia pacjenta.
3. Prawa do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
4. Prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych:
 ochrona informacji dotyczącej stanu zdrowia pacjenta.
5. Prawa pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń
zdrowotnych
 wymóg uzyskania skonkretyzowanej, bezpośrednio poprzedzającej
świadczenie zdrowotne/zabieg medyczny zgody na wykonanie
świadczenia;
 wymóg obowiązku informacyjnego poprzedzającego wyrażenie zgody
pacjenta na świadczenie zdrowotne/zabieg medyczny.
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6. Prawa do poszanowania intymności i godności pacjenta
7. Prawa pacjenta do dokumentacji medycznej
 dotyczy uzyskiwania informacji na temat swojego stanu zdrowia przez
pacjenta w formie dokumentacji medycznej;
 możliwość uzyskania dokumentacji medycznej pacjenta przez osoby
przez niego upoważnione.
8. Prawa pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo
orzeczenia lekarza
9. Prawa pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 w tym kontaktów osobistych, korespondencyjnych, telefonicznych i
innych.
10. Prawa pacjenta do opieki duszpasterskiej
 podczas pobytu w szpitalu, ośrodkach terapeutycznych, zakładzie
pielęgnacyjno-opiekuńczym, opiekuńczo leczniczym, sanatorium
uzdrowiskowym, hospicjum.
11. Prawa pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych
w depozycie
 możliwość przechowywania rzeczy w depozycie szpitala, ośrodkach
terapeutycznych, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, opiekuńczo
leczniczym, sanatorium uzdrowiskowym, hospicjum.
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Ważne kontakty
1. Narodowy Fundusz

3. Biuro Rzecznika Praw

Zdrowia - Centrala

Pacjenta:

ul. Rakowiecka 26/30

ul. Młynarska 46

02-528 Warszawa

01-171 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl

Godziny otwarcia

tel: (22) 532 - 82 - 50

poniedziałek - piątek w godz.

fax: (22) 506 - 50 – 64

8.00 - 16.00
Telefoniczna Informacja
Telefoniczna Informacja

Pacjenta:

Pacjenta

800 - 190 - 590

800 190 590

(połączenie bezpłatne z tel.
stacjonarnych i komórkowych)

E-mail

czynna pn. - pt. w godz. 8.00 -

KancelariaElektroniczna[at]nfz.

18.00

gov.pl

Adres internetowy:

Adres internetowy:

https://www.gov.pl/web/rpp/k

https://www.nfz.gov.pl/

ontakt

2. Serwis Ministerstwa
Zdrowia i Narodowego
Funduszu Zdrowia –
epacjent
Adres internetowy:
https://pacjent.gov.pl/interneto
we-konto-pacjenta
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