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PRAWO PACJENTA

JAKIE SĄ PODSTAWOWE PRAWA PACJENTA?
Do podstawowych praw pacjenta zaliczamy:
1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych – świadczenia powinny być udzielane zgodnie z aktualnym 
stanem wiedzy medycznej oraz: starannością, w warunkach spełniających wymagania fachowe i sanitarne, 
zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
2. Prawo pacjenta do informacji –lekarz powinien poinformować w przystępny sposób o rozpoznaniu, 
proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, następstwach stosowania 
(zaniechania) poszczególnych metod, wynikach leczenia, rokowaniu. 
3. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych – informacje o stanie zdrowia nie mogą być 
udostępniane, osobom trzecim, bez zgody pacjenta. Od tej zasady jest jednak kilka wyjątków. Nie można żądać 
zachowania tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, gdy: wynika to z przepisów, gdy zachowanie 
tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób, albo gdy w 
leczenie zostanie zaangażowany dodatkowy personel, a zakres zleconych im czynności wymaga 
zaznajomienia się ze stanem zdrowia pacjenta.
4. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych – po przedstawieniu informacji o 
stanie zdrowia, lekarz może zaproponować określone świadczenia zdrowotne, np. badania. Pacjent może nie 
zgodzić się na proponowaną ścieżkę diagnostyczną lub ścieżkę leczenia. W przypadku zabiegu operacyjnego 
czy zastosowania takiej metody leczenia (diagnostyki), która będzie wiązać się dla pacjenta z podwyższonym 
ryzykiem, koniecznym będzie wyrażenie zgody na piśmie.
5. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta – w praktyce oznacza to, że podczas poszczególnych 
zabiegów w gabinecie powinien znajdować się wyłącznie niezbędny personel medyczny. 
6. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej – każdy pacjent ma prawo dostępu do własnej dokumentacji 
medycznej, jak też może udzielić stosownego upoważnienia innej osobie. W dokumentacji muszą się znaleźć 
następujące dane:-imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, adres zamieszkania, numer PESEL, oznaczenie 
podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń 
zdrowotnych, data sporządzenia dokumentacji. 
7. Prawo pacjenta do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych - pacjent, który zaobserwował 
niepożądane działanie produktu leczniczego ma prawo do zgłoszenia swoich obserwacji. Zgłoszenia można 
dokonać np. u lekarza rodzinnego, w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych lub u przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie produktu do obrotu.

KIM JEST PACJENT?
Pacjentem jest każda osoba, która korzysta ze świadczeń zdrowotnych lub zwraca się o ich udzielenie, m.in. 
przez szpital, przychodnię, lekarza, pielęgniarkę, położną (niezależnie od tego czy zwracająca się osoba jest 
chora, czy zdrowa).

Wyróżnia się trzy kategorie podmiotów zobowiązanych do poszanowania i przestrzegania praw pacjenta:
osoby wykonujące zawód medyczny: lekarze, pielęgniarki, położne, diagności, fizjoterapeuci, ratownicy 
medyczni i inni profesjonaliści opieki zdrowotnej oraz każda inna osoba uczestnicząca w udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych;
podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej oraz współuczestniczące w ich udzielaniu, takie jak: 
zakłady opieki zdrowotnej (m.in. szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, zakłady 
opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, laboratoria diagnostyczne, jednostki 
badawczo-rozwojowe), praktyki lekarskie, pielęgniarskie i położnicze;
inne podmioty opieki zdrowotnej, takie jak: organy władzy publicznej właściwe w zakresie ochrony zdrowia (w 
szczególności: Minister Zdrowia, wojewoda, jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli: gmina, 
powiat, województwo), Narodowy Fundusz Zdrowia, samorządy zawodów medycznych, producenci leków, 
produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz apteki.

WAŻNE!
Lekarza POZ, pielęgniarkę lub położną możesz wybrać bezpłatnie dwa razy w roku kalendarzowym. Za 
kolejną zmianę należy uiścić opłatę. Wyboru można dokonać w placówce zdrowia lub poprzez 
Internetowe Konto Pacjenta.

JAKI JEST ZAKRES UPRAWNIEŃ LEKARZA POZ?
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, potocznie określany mianem „lekarza rodzinnego” to lekarz wybrany 
przez pacjenta zgodnie przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. Lekarz POZ planuje i realizuje opiekę lekarską nad pacjentem w warunkach ambulatoryjnych i 
domowych. Dodatkowo lekarz POZ koordynuje udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Lekarz POZ może skierować pacjenta na bezpłatne badania medycznej diagnostyki laboratoryjnej 
lub diagnostyki obrazowej i nie obrazowej z zakresu:
badań hematologicznych: morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi, morfologia krwi obwodowej z 
wzorem odsetkowym i płytkami krwi, retikulocyty, odczyn opadania krwinek czerwonych (OB);
badań biochemicznych i immunochemicznych: Sód, potas, wapń zjonizowany, żelazo, żelazo – całkowita 
zdolność wiązania (TIBC), stężenie transferryny, stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c), mocznik; 
kreatynina, glukoza, test obciążenia glukozą, białko całkowite, proteinogram, albumina, białko 
C-reaktywne (CRP), kwas moczowy, cholesterol całkowity, cholesterol-HDL, cholesterol-LDL, triglicerydy 
(TG), bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, fosfataza alkaliczna (ALP),  aminotransferaza 
asparaginianowa (AST), aminotransferaza alaninowa (ALT), gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP), 
amylaza, kinaza kreatynowa (CK), fosfataza kwaśna całkowita (ACP), czynnik reumatoidalny (RF), miano 
antystreptolizyn O (ASO), hormon tyreotropowy (TSH), antygen HBs-AgHBs, VDRL, FT3, FT4, PSA – 
Antygen swoisty dla stercza całkowity;
badań moczu: ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną  
mikroskopową osadu, ilościowe oznaczanie białka, ilościowe oznaczanie glukozy;, ilościowe oznaczanie 
wapnia, ilościowe oznaczanie amylazy;
badań kału: badanie ogólne, pasożyty, krew utajona – metodą immunochemiczną;
badań układu krzepnięcia: wskaźnik protrombinowy (INR), czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),  
fibrynogen;
badania mikrobiologicznych: posiew moczu z antybiogramem, posiew wymazu z gardła z antybiogramem, 
posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigell;
badania elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku;
diagnostyki ultrasonograficzna: USG tarczycy i przytarczyc, USG ślinianek, USG nerek, moczowodów, 
pęcherza moczowego, USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu 
krokowego, USG obwodowych węzłów chłonnych;
spirometrii;
zdjęć radiologicznych: zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej, zdjęcia kostne – w przypadku 
kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej, zdjęcie czaszki, zdjęcie zatok, zdjęcie 
przeglądowe jamy brzusznej;
badań endoskopowych: gastroskopia, kolonoskopia.
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dowiesz się m.in:

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w 
ramach zawartej umowy z Powiatem Mińskim realizuje 
zadanie publiczne polegające na prowadzeniu, w 2022 r., 
jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch 
punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej. Przedmiotowe zadanie jest realizowane w 
oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 
prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232.) i jest finansowane 
jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości 
przekazanych Fundacji przez Powiat Miński.


