KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTÓW GÓRNOŚLĄSKIEGO CENTRUM
REHABILITACJI „REPTY” W TARNOWSKICH GÓRACH ORAZ
OSÓB ICH ODWIEDZAJĄCYCH

UWAGA: Pacjent i osoby odwiedzające zobowiązani są do zapoznania się z treścią
niniejszego dokumentu.
I. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
1.

Pacjent ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom
aktualnej wiedzy medycznej, bez zbędnej zwłoki, przy wykorzystaniu dostępnych metod
rozpoznania, leczenia i pielęgnacji chorego.

2.

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością
w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom
fachowym i sanitarnym.

3.

Pacjent przebywający w Centrum ma prawo do zaopatrzenia w podstawowe leki
i materiały medyczne oraz do wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia.

4.

Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich
świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych,
procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.

5.

Pacjent ma prawo do uzyskania w Centrum bezpłatnych świadczeń zdrowotnych chyba,
że z mocy ustawy, za niektóre niekontraktowane w ramach powszechnego systemu
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego świadczenia mogą być pobierane opłaty.
Centrum informuje o tym fakcie pacjentów w powszechnie przyjęty sposób, publikując
cennik opłat z podaniem podstawy prawnej.

6.

Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:
1) lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie;
2) pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej),
przy czym żądanie pacjenta może spotkać się z odmową w przypadku uznania go za
bezzasadne. Żądanie wraz z odmową zostaje odnotowane w dokumentacji medycznej.

7.

Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu
na zagrożenie zdrowia lub życia.

8.

Pacjent wymagający niezwłocznego leczenia, którego zakres przekracza możliwości
leczenia w Centrum, ma zapewnioną konsultację specjalistyczną lekarzy z innych
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podmiotów leczniczych i w razie konieczności, przewóz do innej placówki mogącej
udzielić mu odpowiednich świadczeń medycznych.
II. Prawo pacjenta do informacji
9.

Pacjent/jego przedstawiciel ustawowy jest informowany o przysługujących mu prawach
i ciążących na nim obowiązkach przez

personel oddziału Centrum oraz tablice

informacyjne wywieszone w miejscach ogólnie dostępnych.
10.

Pacjent/jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do uzyskania od osoby wykonującej
zawód medyczny przystępnej i pełnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu,
proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych dających się
przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz
rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie
z posiadanymi

przez

nią

uprawnieniami.

Pielęgniarki,

fizjoterapeuci,

logopedzi

i psychologowie kliniczni mogą udzielać informacji pacjentowi i osobom przez niego
wskazanym

odpowiednio

w

zakresie

pielęgnowania,

fizjoterapii,

logopedii

i psychologii.
11.

Informacja musi zostać podana w formie zrozumiałej dla pacjenta, tak aby mógł
świadomie podejmować decyzje dotyczące jego leczenia. Po uzyskaniu informacji Pacjent
ma prawo przedstawić osobie wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w tym
zakresie.

12.

Pacjent/ jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie
informacji wymienionych w pkt. 10 innym osobom.

13.

Pacjent ma także prawo żądać, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzielała mu
informacji, o której mowa w pkt. 10.

14.

Lekarz kierujący oddziałem (kierownik oddziału) i lekarz prowadzący mogą odstąpić od
przekazania pełnej informacji o stanie zdrowia jeżeli w ich opinii mogłoby to być
przeszkodą w procesie leczenia.

15.

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.

16.

Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta. W przypadku pacjenta niemogącego
się poruszać informację, o której mowa w zdaniu poprzednim, udostępnia się w sposób
umożliwiający zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa.
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17.

Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych
przez Centrum, w tym o realizowanych przez szpital profilaktycznych programach
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
III. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

18.

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.
IV. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

19.

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.

20.

Poufna informacja może być przekazana tylko w wypadku wyraźnej zgody pacjenta, albo
gdy przewidują to przepisy prawne.

21.

Wszystkie dane zawarte w dokumentacji Centrum i inne informacje dotyczące pacjenta
są chronione. Substancje pochodzące z ciała ludzkiego, dające możliwość identyfikacji
są chronione równie starannie jak uzyskane dane.
V. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

22.

Pacjent ma prawo do zrozumienia postępowania leczniczego i wyrażenia zgody
na proponowane leczenie, badanie lekarskie, badanie diagnostyczne, zabiegi lecznicze
i inne czynności medyczne.

23.

Pacjent może nie zgodzić się na proponowane leczenie bez podawania przyczyn odmowy.
W przypadku braku zgody, pacjent powinien wyraźnie określić swój sprzeciw w stosunku
do proponowanych procedur medycznych lekarzowi kierującemu oddziałem.

24.

Jeżeli odmowa poddania się procedurom diagnostycznym, leczniczym i rehabilitacyjnym
w opinii lekarza kierującego oddziałem (kierownika oddziału) uniemożliwia właściwy tok
leczenia, pacjent może zostać wypisany z Centrum po uprzednim pouczeniu o skutkach,
pod warunkiem zapewnienia mu ciągłości opieki medycznej.

25.

Zgoda oraz sprzeciw, o których mowa w pkt. 22-23 powyżej, mogą być wyrażone ustnie
albo przez takie zachowanie się, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na
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wolę poddania się czynnościom proponowanym przez osobę wykonującą zawód
medyczny albo brak takiej woli.
26.

Oddzielnej zgody wyrażonej na piśmie wymagają zabiegi operacyjne, udział pacjenta
w badaniu klinicznym, eksperymencie medycznym albo zastosowania metody leczenia
lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.

27.

Jeżeli pacjent jest niezdolny do świadomego wyrażania swojej woli, a konieczna jest
natychmiastowa interwencja medyczna, należy zakładać zgodę pacjenta, o ile wcześniej
nie wyraził on swojej woli w sposób nie pozostawiający wątpliwości co do jej
odmówienia w danej sytuacji. W uzasadnionych przypadkach lekarz zobowiązany jest
do zasięgnięcia opinii osób bliskich.

28.

W szczególnej sytuacji, kiedy pacjent świadomie wyraża wolę, a nie może wskutek zmian
chorobowych złożyć podpisu, lekarz w obecności świadka dokonuje właściwego wpisu
do historii choroby, co oboje poświadczają swoimi podpisami.
VI. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

29.

Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności osobistej w trakcie udzielania
mu świadczeń zdrowotnych, a w szczególności do tego, aby przy udzielaniu świadczeń
był obecny tylko niezbędny personel medyczny oraz, aby została poszanowana jego
prywatność poprzez umożliwienie udzielania świadczenia w osobnym pomieszczeniu
lub miejscu osłoniętym.

30.

W sytuacji gdy dojdzie do przerwania ciągłości tkanek personelu lub pacjenta i zachodzi
niebezpieczeństwo zakażenia personelu, pacjent powinien zgodzić się na pobranie
materiału biologicznego do badania.

31.

Pacjent ma prawo do uzasadnionego sprzeciwu poddania się demonstracjom medycznym
dla celów dydaktycznych pomimo że prowadzenie takich demonstracji wynika z zadań
szpitala w zakresie przygotowania lub kształcenia kadry medycznej.

32.

Pacjent ma prawo do umierania w spokoju i godności.

33.

Pacjent ma prawo do leczenia bólu.
VII. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

34.

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.

35.

Centrum udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi
ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
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36.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej Centrum pobiera opłatę.
IX. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i Rodzinnego

37.

Pacjent ma prawo do obecności na jego wyraźne życzenie przy udzielaniu świadczeń
zdrowotnych osoby bliskiej.

38.

Pacjent ma również prawo do odwiedzin osób bliskich codziennie, bez ograniczania czasu
tych odwiedzin. Kontakt z osobami bliskimi nie może zakłócać trybu leczenia, utrudniać
pracy personelu i nie może tez być uciążliwy dla innych pacjentów.

39.

Osoby bliskie lub inne osoby wskazane przez pacjenta mogą brać udział w sprawowaniu
dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad nim w porozumieniu z medycznymi pracownikami
oddziału Praca osób opiekujących się chorym powinna być uzupełnieniem procesu
leczenia i nie powinna stwarzać konfliktów. Sprawy sporne rozstrzyga lekarz kierujący
oddziałem (kierownik oddziału).

40.

Prawo do odwiedzin może zostać ograniczone ze względów epidemiologicznych, ze
względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta lub ze względu na warunki przebywania
innych osób chorych w Centrum.

41.

Pacjent ma możliwość korzystania z telefonu oraz prowadzenia korespondencji.

42.

Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z osobami bliskimi.
X. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

43.

Pacjent ma prawo żądać, aby personel Centrum umożliwił mu bez zwłoki sporządzenie
testamentu w obecności dwóch wiarygodnych świadków lub w obecności notariusza.
Koszty z tym związane w całości ponosi pacjent.

44.

Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej duchownego wyznawanej przez siebie religii
i umożliwienia mu uczestnictwa w obrzędach religijnych organizowanych w Centrum.

45.

Pacjent ma prawo żądać, aby w sytuacji pogorszenia się jego stanu zdrowia,
powodującego w jego odczuciu zagrożenie życia, Centrum niezwłocznie powiadomiło
wskazane przez niego osoby lub instytucje oraz duchownego wyznawanej przez siebie
religii.

46.

Pacjent w godzinie śmierci ma prawo do osobistego i nieskrępowanego obecnością innych
osób kontaktu z najbliższymi mu osobami i duchownymi wyznawanej przez siebie religii.

47.

Pacjent ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek
i narządów oraz cofnięcia tego sprzeciwu w każdym czasie.

48.

Pacjent ma prawo do wyrażenia osobiście lub przez przedstawiciela ustawowego
sprzeciwu na wykonanie sekcji zwłok.
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XI. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
49.

Pacjent ma prawo do skorzystania z depozytu kosztowności w punkcie depozytowym
szpitala.
XII. Pozostałe prawa

50.

Pacjent ma prawo do całodobowego wyżywienia, w dniu przyjęcia do obiadu i kolacji,
a w dniu wypisu tylko do śniadania.

51.

Centrum zapewnia pacjentowi możliwość identyfikowania personelu dla ułatwienia
kontaktów. Celowi temu służą indywidualne identyfikatory.

52.

Pacjent ma prawo do korzystania z programu kulturalnego realizowanego na terenie
szpitala, w tym do korzystania z biblioteki, udziału w koncertach, występach, wykładach
itp. odbywających się w Centrum i pobliskim parku. Udział w programie kulturalnym nie
może kolidować z procesem leczenia.

53.

Pacjent ma prawo do odbywania spacerów w parku w pobliżu Centrum, jeżeli lekarz
prowadzący lub dyżurny z powodu stanu zdrowia pacjenta nie nakazał mu pozostawania
w oddziale. Pacjent udaje się na spacer po zakończeniu zajęć i niezbędnym odpoczynku,
nie wcześniej niż po godzinie od głównego posiłku. Pacjent zgłasza wyjście i powrót
pielęgniarce dyżurnej. Opuszczenie budynku szpitala nie może nastąpić przed świtem,
a powrót ze spaceru następuje nie później niż przed zapadnięciem zmroku. Zaleca się
spacery grupowe (w towarzystwie co najmniej jednej osoby).

54.

Pacjent ma prawo do zgłaszania uwag, wniosków i zażaleń dotyczących funkcjonowania
szpitala do lekarza kierującego oddziałem (kierownika oddziału) oraz dyrekcji
w wyznaczonych godzinach a także w anonimowej ankiecie badania satysfakcji chorych.

55.

Ograniczenie swobody pacjenta jest możliwe w przypadkach rozpoznania lub podejrzenia
niebezpiecznej choroby zakaźnej oraz w przypadku, gdy jego zachowanie jest
niebezpieczne dla niego samego, innych osób lub mienia Centrum. O konieczności
ograniczenia swobody decyduje lekarz kierujący oddziałem lub lekarz dyżurny
porozumieniu z kierownikiem dyżuru. Zastosowanie przymusu bezpośredniego może
mieć miejsce wyłączne i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

56.

Pacjent ma prawo do wypisania z Centrum gdy stan jego zdrowia nie wymaga dalszego
leczenia stacjonarnego lub na własne żądanie. Przy wypisie pacjent ma prawo do pełnej
informacji na temat stanu jego zdrowia, dalszego leczenia a także do otrzymania kart
wypisowych, recept na zalecane leki i niezbędnych skierowań.
XIII. Pacjent małoletni
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57.

Pacjentowi małoletniemu przysługują takie same prawa jak pacjentowi dorosłemu, z tym
że:

 pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od osoby
wykonującej zawód medyczny informacji o stanie zdrowia w zakresie i formie potrzebnej
do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego,
 prawo pacjenta do wyrażania zgody lub odmowy jej udzielenia na świadczenia
zdrowotne, które mają być udzielane małoletniemu do lat 16, przysługuje osobom
reprezentującym jego prawa w myśl odrębnych przepisów,
 pacjent który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania
lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych. Zgoda pacjenta małoletniego, który
ukończył 16 lat na świadczenia zdrowotne, wymaga potwierdzenia przez osobę
reprezentującą jego prawa, jeżeli przepis tego wymaga, wyrażenia zgody na piśmie,
 odmowa wyrażenia zgody przez pacjenta małoletniego, który ukończył 16 lat
na świadczenie zdrowotne, wymaga przedstawienia sprawy sądowi opiekuńczemu, który
może udzielić zgody na takie świadczenie; nie dotyczy to przypadku, gdy świadczenie
zdrowotne ma być udzielone dla odsunięcia niebezpieczeństwa utraty życia lub kalectwa,
 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,
XIV. Roszczenia

58.

Jeżeli pacjent / osoba reprezentująca jego prawa uzna, że ich prawa zawarte w karcie praw
i obowiązków pacjenta zostały naruszone, może:

 zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej
świadczenia zdrowotnego, a następnie do lekarza kierującego oddziałem lub dyrektora
Centrum,
 w razie niezadowalającego załatwienia sprawy zwrócić się o jej rozpatrzenie przez Radę
Społeczną Centrum, a następnie do organu, który utworzył Centrum,
 jeżeli

naruszenie

prawa

dotyczyło

fachowej

czynności

medycznej,

zwrócić

się do Okręgowej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych bądź do
Krajowej Izby Fizjoterapeutów,
 zwrócić się do Rzecznika Praw Pacjenta,
 skierować sprawę do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
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 skierować sprawę do sądu powszechnego, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania
działania Centrum lub osoby wykonującej zawód medyczny, wyrządzono pacjentowi
szkodę materialną lub naruszono jego dobro osobiste, w rozumieniu kodeksu cywilnego.
XV. Obowiązki pacjenta

59.

Obowiązkiem pacjenta jest:

 poddanie się procedurom medycznym niezbędnym dla realizacji procesu terapeutycznego
z uwzględnieniem praw do sprzeciwu wymienionych powyżej,
 obecność w czasie wizyt (obchodów) lekarskich,
 udział w zajęciach rehabilitacyjnych,
 aktywność i współpraca z zespołem leczącym rozumiana, jako współodpowiedzialność
za przebieg i wyniki leczenia,
 przebywanie w oddziale w godzinach od 2100 – 700,
 przebywanie w budynku Centrum w czasie od zapadnięcia zmroku do świtu dnia
następnego,
 przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 2200 – 600,
 zachowanie zgodne z normami kultury i współżycia społecznego,
 poszanowanie prawa innych pacjentów do spokojnego i niezakłóconego realizowania
procesu leczenia,
 powstrzymywanie się od spożywania napojów alkoholowych i używania narkotyków
na terenie Centrum,
 przestrzeganie zakazu palenia tytoniu,
 poszanowanie

mienia

Centrum

i

unikalnych

zasobów

parku

pod

groźbą

odpowiedzialności karnej,
 przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym (w szczególności w zakresie
parkowania) na terenie parku,
 poddanie się procedurze identyfikacji pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.

XVI. Osoby odwiedzające
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60.

Osoby odwiedzające zobowiązane są do:

 respektowania zaleceń zespołu leczącego,
 zachowanie się zgodnego z powszechnie przyjętymi normami kultury i współżycia
społecznego,
 bezwzględnego zakazu palenia tytoniu na terenie szpitala, bezwzględnego zakazu
wnoszenia

i

spożywania

alkoholu

i

używania

narkotyków

oraz przebywania na terenie Centrum w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem działania
substancji uzależniających,
 poszanowania

mienia

Centrum

i

unikalnych

zasobów

parku

pod

groźbą

odpowiedzialności karnej,
 przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym (w szczególności w zakresie
parkowania ) na terenie parku.

Opracowano: Na podstawie wytycznych opublikowanych na stronie Ministerstwa Zdrowia.
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