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Kafta Praw i obowiązków Pacjenta - SZPITAL PP1

I. Pacient hospitalizowanv w naszvm Szoitalu ma prawo do:

1. Świadczeń medycznych odpowiadająrych wymaganiom wiedzy medycznej i potrzebom pacjenta oraz

opieki zdrowotnej udzielanej na poziomie, na jaki pozwalają posiadane przez Szpital zasoby ludzkie,

źeczowe ifinansowe
2. Środków farmaceutycznych i wyrobów medycznych,

3. Pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia.

4, Wyrazenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, Po

uzyskaniu informacji w zakresie określonym w Prawach Pacjenta do informacji.

5. Informacji o stanie swojego zdrowia, od lekarza, jak równiez od innych osób wykonujących zawód

medyczny stosownie do zakresu posiadanych przez te osoby uprawnień do udzielania Świadczeń

zdrowotnych.
6. Wskazania osoby, którą mozna informować o jego stanie zdrowia.

7. Dostępu do dokumentacji medycznej (także przedstawiciel ustawowy pacjenta lub osoba

u powaznio na przez pacjenta).

8, Leczenia bólu.

9. InĘmności, poszanowania godności osobistej, własnych przekonań religijnych i zasad moralnYch

w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych (w szpitalu klinicznym podczas udzielania Świadczeń

zdrowotnych mogą być obecni studenci nauk medycznych,lekarze i inny personel medyczny w trakcie

zajęć dydakĘcznych).
10. Kontaktu osobistego, kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz, lecz nie

może to obciązać finansowo Szpitala.

11. Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną wskazaną pzez siebie,

chyba że jest to niemożliwe ze względów epidemiologicznych lub zakłóca w znacznym stopniu pracę

Szpitala.
t2. żądania, aby w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia, szpital

niezwłocznie zawiadomił wskazane osoby lub ins§rtucje.

B. żądania, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych: a) lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub

zwołał konsylium lekarskie; b) pielęgniarka(połozna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej).

!4. Przechoun/wania wartościowych rzeczy w depozycie.

15. Opieki duszpasterskiej.
16. otrzymania oryginału oraz jednej kopii Karty Informacyjnej z Leczenia Szpitalnego z podaniem

rozpoznania w języku polskim.

17. Uzyskania od lekaza informacji o mozliwości uzyskania Świadczenia zdrowotnego w innym zakładzie

opieki zdrowotnej , jeżeli szpital odmówił udzielenia Świadczenia.

18. 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.
19. Zgłaszania działania niepożądanego 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.

ż0. Złożenia skargi u: bezpośredniego przełozonego osób udzielająrych Świadczeń zdrowotnych (Lekarza

Kierującego oddziałem, Położnej/Pielęgniarki Oddziałowej), Dyrektora Szpitala, Naczelnej Pielęgniarki,

Rzecznika praw Pacjenta. Pacjent ma prawo otrzymaĆ pisemną odpowiedŹ na złoŻoną skargę.

2L. Złożenia skargi w pzypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami eĘki zawodowej oraz

za zawinione naruszenie przepisów doĘczących wykonania zawodu lekaza, pielęgniarki i położnej,

diagnosĘ laboratoryjnego odpowiednio do ęecznika odpowiedzialnoŚci zawodowej przY lzbie

Lekarskiej, Izbie Pielęgniarek i Połoznych, Krajowej lzbie Diagnostów Laboratoryjnych.
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II. Pacjent może byĆ wvpisany ze Szoitala:
1. Jeżelijego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w Szpitalu.
2. Na własne żądanie po pisemnym oświadczeniu, ze został poinformowany przez lekarza leczącego

o mozliwych następstwach zaprzestania leczenia w Szpitalu.
3. Gdy pacjent w sposób rażący naruszy porządek oraz przebieg procesu udzielania świadczeń

zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, ze odmowa lub zaprzestanie świadczeń przez Szpital moze
spowodowaĆ bezpoŚrednie niebezpieczeństwo dla jego zycia lub zdrowia albo zycia i zdrowia innych
osób.

Na żądanie pzedstawiciela ustawowego, Szpital moze odmówić wypisania pacjenta , którego stan zdrowia
wymaga dalszego leczenia szpitalnego do czasu wydania orzeczenia w tej sprawie przez właŚciv,ty, ze
względu na siedzibę Szpitala, sąd opiekuńczy.

Pacjentowi nieletniemu przysługują prawa, takie same jak dorosłemur z tą różnicą, że informacja o stanie
zdrowia jest przekazywana Rodzicom lub Przedstawicielom ustawowym, którzy decydują o zgodzie lub
odmowie zgody na przeprowadzone zabiegi i badania. W przypadku gdy nieletni pacjent ukończy 16-ty rok
życia, ma prawo do współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji.

III. Obowiązki pacjenta przebywającego w Szpitalu
1. Przestrzeganie regulaminu pobytu w Szpitalu.
2. Przestrzeganie obowiązująrych przepisów.
3. Przestrzeganie zaleceń lekarzy i położnych/pielęgniarek związanych z procesem leczenia.
4. Niezakłócanie spokoju innym pacjentom.
5. Szanowanie mienia szpitalnego.
6. Ponoszenie odpowiedzialnoŚci za rzeczy waftościowe, garderobę, pieniądze i dokumenĘ, których

Pacjent nie przekazał do depozytu.

Aktualny tekst ustawy z dnia 6 listopada 200Br, o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
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Ogólnopolska bezpłatna infolin ia
Rzecznika Praw Pacjenta:

Tel.: +48 800 190 590

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Szpitala
Tel.: 618419 566, kom. 609 693 703
(w dni robocze w godz. 8:00-14:00)
e-mail : rzecznikpp@gpsk.am.poznan.pl
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