
Załącznik nr 2 Karta Praw Pacjenta 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1.1. Karta Praw Pacjenta dotyczy pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych 

udzielanych przez Podmiot Leczniczy. 

1.2. Karta Praw Pacjenta skierowana jest do pacjentów korzystających ze świadczeń 

zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w ramach prywatnego sektora 

usług medycznych. 

2. PRAWA PACJENTA 
 

2.1. Prawo do ochrony zdrowia. 

2.2. Prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających 

wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. 

2.3. W sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, 

prawo do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury 

ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń. 

2.4. Prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie 

zdrowia lub życia. 

2.5. Prawo do uzyskania przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, 

proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się 

przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, 

rokowaniu. 

2.6. Prawo do uzyskania informacji o prawach pacjenta w Podmiocie Leczniczym. 

2.7. Prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Podmiot 

Leczniczy, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków 

publicznych, realizowanych przez ten podmiot. 

2.8. Prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych przez 

personel medyczny w związku z wykonywaniem zawodu, z uwzględnieniem wyjątków 

ustawowo przewidzianych. 

2.9. Prawo do wyrażania zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych świadczeń 

zdrowotnych, po uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny odpowiedniej informacji 

oraz prawo do odmowy wyrażenia takiej zgody. 

2.10. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta podczas udzielania świadczeń 

zdrowotnych. 

2.11. Prawo do umierania w spokoju i godności. 

2.12. Prawo do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych – przy czym 

faktyczna realizacja powyższego prawa może zostać ograniczona z przypadku wystąpienia 

zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. 

2.13. Prawo do leczenia bólu. 

2.14. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia pacjenta oraz 

udzielonych pacjentowi świadczeń zdrowotnych. 



2.15. Prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych 

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 

2.16. Prawo do żądania, aby osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca pacjentowi 

świadczeń zdrowotnych zasięgnęła opinii osoby wykonującej inny zawód medyczny. 

2.17. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych. 

3. MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA SKARGI 
 

3.1. Prawo do złożenia skargi do Rzecznika Praw Pacjenta, np. w sytuacji naruszenia prawa 

pacjenta do poszanowania intymności i godności, prawa pacjenta do informacji czy 

prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych. 

 

Dane teleadresowe biura Rzecznika Praw Pacjenta: 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta: ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa kancelaria@rpp.gov.pl tel: (22) 

532 - 82 - 50 fax: (22) 506 - 50 – 64 

 


