
                          § PRAWA PACJENTA

KORZYSTAJĄC ZE S�WIADCZEŃ�  ZDROWOTŃYCH LUB ZWARCAJĄC SIĘ O ICH UDZIELAŃIE MASZ PRAWO DO :
1. ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 któ� re ódpówiadają wymaganióm aktualnej 
wiedzy medycznej

 któ� re udzielane są według przejrzystej, 
óbiektywnej, ópartej na kryteriach medycznych, 
prócedury ustalającej kólejnós�c� dóstępu dó tych 
s�wiadczen�

 któ� re są natychmiast udzielane ze względu na 
zagróz6enie zdrówia lub z6ycia

 któ� re udzielane są z nalez6ytą starannós�cią, w 
warunkach spełniających wymagania fachówe i 
sanitarne

 przy udzielaniu któ� rych ósóby wykónujące 
zawó� d medyczny kierują się zasadami etyki 
zawódówej

2. UZYSKANIA INFORMACJI

 ó swóim stanie zdrówia, rózpóznaniu, 
própónówanych óraz móz6 liwych metódach 
diagnóstycznych i  leczniczych, dających się 
przewidziec� następstwach ich zastósówania albó
zaniechania, wynikach leczenia óraz rókówaniu

 któ� ra zóstanie przekazana takz6e ósóbóm przez 
Ciebie upówaz6niónym np. małz6ónkówi, 
człónkówi ródziny i innej ósóbie bliskiej

3. WYRAŻENIA ZGODY

 któ� rą wyrazisz pó uzyskaniu wczes�niej 
wszelkich niezbędnych infórmacji ó Twóim 
stanie zdrówia

 któ� rą w przypadku zabiegu óperacyjnegó, 
zastósówania metód leczenia lub diagnóstyki 
stwarzających pódwyz6szóne ryzykó wyrazisz w 
fórmie papierówej

4. TAJEMNICY
wszelkich infórmacji z Tóbą związanych

5. ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH 
próduktó� w leczniczych

6. POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI
w szczegó� lnós�ci w czasie udzielania Ci s�wiadczen�  
zdrówótnych, w tym:
 óbecnós�ci ósóby bliskiej przy udzielaniu 

s�wiadczen�  zdrówótnych
 wyraz6enia zgódy na uczestnictwó innych ósó� b 

przy udzielaniu Ci s�wiadczen�  zdrówótnych 
(badaniach, kónsultacjach lekarskich, zabiegach, 
óperacjach itp.)

7. POSZANOWANIU ŻYCIA 
prywatnegó i ródzinnegó, w tym
 kóntaktu ósóbistegó, telefónicznegó lub 

kórespóndencyjnegó z innymi ósóbami
 dódatkówej ópieki pielęgnacyjnej - czyli ópieki, 

któ� ra nie pólega na udzielaniu s�wiadczen�  
zdrówótnych

8. DOSTĘPU DO MEDYCZNEJ DOKUMENTACJI
dótyczącej Twójegó stanu zdrówia óraz udzielónych 
Ci s�wiadczen�  zdrówótnych, w tym udóstępniania tej 
dókumentacji ró� wniez6  ósóbie przez Ciebie 
upówaz6niónej, np. dó wglądu lub w fórmie kópii albó
ódpisu

9. ZGŁOSZENIU SPRZECIWU
wóbec ópinii albó órzeczenia lekarza

10. OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ
w czasie póbytu w szpitalu, zakładzie pielęgnacyjnó-
ópiekun� czym lub ópiekun� czó-leczniczym, 
sanatórium uzdrówiskówym lub hóspicjum

11. PRZECHOWYWANIE RZECZY WARTOŚCIOWYCH
w depózycie w szpitalu, zakładzie pielęgnacyjnó-
ópiekun� czym lub ópiekun� czó-leczniczym, 
sanatórium uzdrówiskówym lub hóspicjum

Jes�li Twóje prawa zóstały naruszóne, są niewłas�ciwie 
realizówane lub masz pytania, zadzwón�  :

800-190-590
Ogó� lnópólska Bezpłatna Infólinia 

RZECZŃIKA PRAW PACJEŃTA

SZPITAL BARLINEK SP. Z O.O.
UL. SZPITALNA 10
74-320 BARLINEK

FAX/TEL. 95 74 62 502
sekretariat@szpitalbarlinek.pl

RZECZNIK PRAW PACJENTA

UL. MŁYNARSKA 46
01-171 WARSZAWA

TEL.: (22) 532 - 82 - 50
FAX.: (22) 532 - 82 - 30
kancelaria@rpp.gov.pl

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA  
UL. ARKOŃSKA 45
71-470 SZCZECIN

FAKS 91 425 11 88
skargi.wnioski@nfz-szczecin.pl


