PRAWO PACJENTA DO LECZENIA BÓLU: Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania polegające
na określeniu stopnia natężenia bólu oraz monitorowania skuteczności tego leczenia.
PRAWO PACJENTA DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ:
Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
Dokumentację medyczną udostępnia się 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 udostepnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.
PRAWO PACJENTA DO PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE:
Pacjent przebywający w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych
(np. w szpitalu) ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty przechowywania ponosi zakład opieki zdrowotnej, chyba, że
przepisy odrębne stanowią inaczej.

PRAWO DO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA: Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą
wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta.
Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta,
w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.
PRAWO DO POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO:
 Pacjent przebywający w zakładzie opieki zdrowotnej, przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń
zdrowotnych (np. w szpitalu), ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, ale też ma
prawo do odmowy takiego kontaktu.
 Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (np. opieka sprawowana
nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu).
Jeżeli zakład opieki zdrowotnej ponosi koszty realizacji powyższych praw, może obciążyć nimi pacjenta. Wysokość opłaty rekompensującej
wspomniane koszty ustala kierownik zakładu, a informację o jej wysokości oraz sposobie jej ustalenia udostępnia się w lokalu zakładu opieki
zdrowotnej.
PRAWO DO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA: Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść
sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta.
Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30
dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

PRAWO DO OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ: w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia pacjenta, zakład opieki zdrowotnej,
w którym pacjent przebywa, jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym.
SKARGI PACJENTÓW: jeżeli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone, może:
 zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia, do kierownictwa placówki, Pełnomocnika ds.
praw pacjenta, złożyć skargę do Biura Rzecznika Praw Pacjenta- adres: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa,
 Przyjęcia interesantów w Biurze: w poniedziałek: od godziny 9.00 do 18.00, od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.
Sekretariat: tel.(22)532 82 50, fax. (22)532 82 30,e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl bezpłatna infolinia: 800-190-590 od poniedziałku do
piątku w godz.8.00-20.00,
 zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej, a także przy Okręgowej
i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych - jeżeli naruszenie prawa dotyczyło czynności medycznej,
 skierować sprawę do sądu - jeżeli w wyniku działania lub zaniechania zakładu opieki zdrowotnej naruszono dobro osobiste pacjenta lub
wyrządzono mu szkodę materialną,
 złożyć skargę do Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - Kierownik Sekcji Skarg i Wniosków tel. (41)36-46-106, kom. 609678635;
Skarga pisemna, która nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona. Nie rozpatruje
się jako skarg pism dotyczących spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.
PRAWO DO UZYSKIWANIA ZADOŚĆUCZYNIENIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA ZDARZENIA MEDYCZNEGO: w przypadku zaistnienia tzw.
zdarzenia medycznego pacjent ma prawo do złożenia wniosku do Wojewódzkiej Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.
ODSTĄPIENIE OD LECZENIA: w szczególnie uzasadnionych przypadkach lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta. Zwłoka
w udzieleniu pomocy nie może jednak spowodować niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju
zdrowia pacjenta. Jeżeli jednak lekarz podejmie taką decyzję, ma obowiązek uprzedzić o tym fakcie pacjenta (jego przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna faktycznego) z odpowiednim wyprzedzeniem, wskazać pacjentowi lekarza lub zakład opieki zdrowotnej, w którym
pacjent ma realne możliwości uzyskania świadczenia, uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.
PACJENT LUB JEGO PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY, BĄDŹ OPIEKUN FAKTYCZNY MA PRAWO ZGŁOSZENIA NIEPOŻĄDANEGO DZIAŁANIA
PRODUKTU LECZNICZEGO osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.
U. z 2016r. poz. 186, 823, 960 i 1070 ze zmianami).
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pacjenta
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