
Prawa i obowiązki Pacjenta (wyciąg)

Szanowny Pacjencie!

Poniższe prawa i obowiązki zostały stworzone z myślą o Twoim bezpieczeństwie. Korzystając z naszej oferty medycznej masz prawo wiedzieć więcej na temat 
swoich praw i obowiązków. 
Prawo do świadczeń zdrowotnych.

• Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
• Pacjent ma prawo do natychmiastowego otrzymania świadczeń zdrowotnych w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności.

Prawo Pacjenta do informacji.
• Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do uzyskania przystępnej informacji od lekarza o stanie zdrowia, rozpoznaniu, metodach 
diagnostycznych, leczniczych, wynikach leczenia i rokowaniu.
• Lekarz może udzielać informacji innym osobom wskazanym na pisemnym oświadczeniu Pacjenta.
• Lekarz może być zwolniony z tego obowiązku wyłącznie na żądanie Pacjenta.

Prawo do zachowania tajemnicy informacji związanych z Pacjentem.
• Osoby wykonujące zawód medyczny są zobowiązane zachować w tajemnicy zawodowej informacje związane z Pacjentem, w szczególności  
ze stanem jego zdrowia.
• Przepisu nie stosuje się wówczas, gdy Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tej tajemnicy.
• Prawo do tajemnicy informacji o Pacjencie obowiązuje personel medyczny również po jego śmierci.

Prawo do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
• Warunkiem wstępnym do jakichkolwiek działań medycznych jest świadoma zgoda Pacjenta.
• Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody lub odmowy na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych po uzyskaniu odpowiedniej informacji.
• Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie świadczenia zdrowotnego.

Prawa pacjenta nieletniego.
• Pacjentowi nieletniemu do lat 16 przysługują takie same prawa jak Pacjentowi dorosłemu, z tym że prawo to przysługuje osobom reprezentującym 
jego prawa w myśl odrębnych  przepisów.
• O wyrażeniu zgody na świadczenia zdrowotne lub odmowie jej udzielenia decyduje rodzic dziecka lub jego opiekun prawny.

Prawo do poszanowania intymności i godności Pacjenta.
• Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
• Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.
• Pacjentowi należy umożliwić udzielanie świadczenia w osobnym pomieszczeniu lub miejscu osłoniętym.

Prawo Pacjenta do dokumentacji medycznej.
• Pacjent ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
• Pacjent ma prawo do zapewnienia ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych.

Prawo Pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
• Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy może wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
• Pacjent ma prawo do składania skarg i żądań do osób zapewniających bezpośrednią opiekę (ordynator, lekarz prowadzący, pielęgniarka)  
lub dyrektora szpitala.

Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
• Pacjent przebywający w zakładzie opieki zdrowotnej (pobyt całodzienny lub całodobowy) ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego 
lub korespondencyjnego z innymi osobami.
• Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez rodzinę.

Prawo Pacjenta do opieki duszpasterskiej.
• Pacjent ma prawo do kontaktu z duchownym jego wyznania, szczególnie w sytuacji pogorszenia jego stanu zdrowia lub zagrożenia życia.

Prawo Pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

•
Obowiązki Pacjenta:

• Stosowanie się do zaleceń i wskazań personelu medycznego.
• Zachowywanie się życzliwie i kulturalnie w stosunku do innych chorych oraz personelu szpitala.
• Przestrzeganie zaleceń personelu dotyczących poruszania się po szpitalu, korzystania z urządzeń, rozkładu dnia w oddziale oraz zasad 
bezpieczeństwa ppoż. i przepisów sanitarnych.
• Przestrzeganie ciszy nocnej w godz. od 22.00 do 6.00.
• Przestrzeganie zasad higieny osobistej.

Na terenie przychodni obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających.

•
Prawa i obowiązki Pacjenta Szpitala Żagiel Med zostały opracowane na podstawie:

• Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
• Ustawy z dnia 5 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
• Karty Praw Pacjenta w oparciu o Deklarację Praw Człowieka.

Jesteśmy przekonani, że przestrzeganie praw i obowiązków Pacjenta przez obie strony wpłynie pozytywnie na relacje Pacjent – personel naszej pla-
cówki i przyczyni się do sprawnego przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.


