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Załącznik nr 7  
do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie 

 

REGULAMIN DLA PACJENTÓW 
hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie 

 
PRAWA PACJENTA 

 

§ 1 
 

1. Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  - Pacjent ma prawo: 
1) Do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy 

medycznej, opartej na dostępnych metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania 
i leczenia chorób, wykonywanych przez lekarzy, pielęgniarki, położne, diagnostów 
laboratoryjnych z należytą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a w 
sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń - do 
korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych jawnej procedury ustalającej 
kolejność dostępu do świadczeń. 

2) Prawo do natychmiastowej pomocy medycznej w podmiocie leczniczym ze względu 
na zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta. 

3) Pacjent  ma  prawo  do  świadczeń  zdrowotnych  udzielanych  z  należytą  
starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach 
odpowiadających określonym  w  odrębnych  przepisach  wymaganiom  fachowym  i  
sanitarnym.  Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód 
medyczny kierują się zasadami  etyki  zawodowej  określonymi  przez  właściwe  
samorządy  zawodów  medycznych. 

4) Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. 
a) Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel 

mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia  
pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych 
i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo 
zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. 

b) Pacjent  lub  jego  ustawowy  przedstawiciel  mają  prawo  do  wyrażenia  zgody  na 
udzielenie informacji wymienionych powyżej innym osobom. 

c) Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji, o której mowa 
powyżej. 

d) Po uzyskaniu informacji, o których mowa powyżej, pacjent ma prawo przedstawić 
lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie. 

5) Pacjent ma 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. 

6) Pacjent  ma  prawo  do  informacji  o  prawach  pacjenta  określonych  w  niniejszej 
ustawie oraz w przepisach odrębnych, uwzględniającej ograniczenia tych praw 
określone w tych przepisach. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia 
tę informację w formie pisemnej, poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu 
ogólnodostępnym  

7) Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych 
udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o 
profilaktycznych programach zdrowotnych  finansowanych  ze  środków  publicznych,  
realizowanych przez ten podmiot.  

8) Pacjent ma Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych. 
9) 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 

10) Pacjent  ma  prawo  do  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  określonych  świadczeń  
zdrowotnych lub odmowy takiej zgody. W przypadku zabiegu operacyjnego albo 
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zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla 
pacjenta, zgodę,  wyraża się w formie pisemnej. 

11) Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie 
udzielania mu świadczeń zdrowotnych.  Prawo do poszanowania godności obejmuje 
także prawo do umierania w spokoju i godności. 

12)  Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych 
zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień. 

13) Pacjent ma prawo do korzystania z opieki osoby bliskiej w sposób nie zakłócający 
harmonogramu pracy oddziału, po ustaleniu zasad opieki z personelem oddziału. 

14) Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu 
zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. 

15) Pacjent ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza. 
16) Pacjent ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. 
17) Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej. 
18) Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w 

rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o  
działalności  leczniczej  ma  prawo  do  przechowywania  rzeczy  wartościowych  w 
depozycie. 

 

OBOWIĄZKI PACJENTA 
 

§ 2 
 

Przy przyjęciu do Szpitala pacjent ma obowiązek: 
1. Przedstawić skierowanie do Szpitala (nie dotyczy stanów nagłych). 
2. Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, a w przypadku dzieci do 

18 r.ż.- aktualną legitymacją szkolną). Podstawą do uzyskania świadczeń opieki 
zdrowotnej jest przedstawienie przez pacjenta swojego numeru PESEL i potwierdzenie 
tożsamości dokumentem. 

3. Jeżeli Pacjent jest ubezpieczony, a jego uprawnienia nie zostaną potwierdzone 
w systemie eWUŚ - Pacjent podpisuje stosowne oświadczenie. 

4. W historii choroby Pacjent podpisuje wymagane zgody i oświadczenia oraz pisemnie 
wskazuje osoby upoważnione do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia oraz 
udzielonych świadczeniach i dokumentacji lub pisemne oświadczenie o braku takiego 
upoważnienia. Podaje dane osobowe oraz adres osoby bliskiej do kontaktu, a w 
szczególności jej numer telefonu. 

5. W sytuacji, gdy stan zdrowia pacjenta uniemożliwia podpisanie oświadczeń przy 
przyjęciu zostanie to odnotowane w dokumentacji medycznej i uzupełnione w 
późniejszym okresie. 

6. Pacjent jeżeli nie pozostawia bliskim, to oddaje za pokwitowaniem odzież i obuwie do 
przechowania, a wartościowe przedmioty do depozytu. 

7. Do szpitala Pacjent powinien zabrać: piżamę/koszulę nocną, szlafrok, obuwie domowe, 
środki higieniczne (szczoteczka, pasta do zębów, itp.), sztućce, kubek, itp. 

§ 3 
 

W trakcie hospitalizacji na oddziale Pacjent ma obowiązek: 
1. Stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu 

medycznego zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego i 
rehabilitacyjnego, jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych. 

2. Udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej 
informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw 
dotyczących zdrowia pacjenta. 

3. Poinformować lekarza prowadzącego o lekach przyjmowanych na stałe nie związanych 
z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji. Używanie tych leków w 
czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody tego lekarza. Leki własne, których 
przyjmowanie związane jest z leczeniem chorób współistniejących, przewlekłych należy 
przekazać w oryginalnych opakowaniach personelowi. 

http://www.ewus.csioz.gov.pl/



