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Poznajmy swoje prawa

S
ą w Polsce szpitale – jak
chwalony przez czytel-
niczkę „Gazety Wybor-
czej” Szpital Kliniczny
im. Barlickiego w Łodzi

– w których przy rejestracji pa-
cjent dostaje do ręki „Kartę praw
pacjenta”, „Obowiązki pacjen-
ta” oraz „Przewodnik dla pa-
cjenta”. Brawo! Niestety, wiemy,
że są też takie, gdzie o prawach
pacjenta nikt nas nie poinfor-
muje, nawet jeśli zapytamy.

Co z tego, że od czerwca obo-
wiązuje ustawa o prawach pa-
cjenta i rzeczniku praw pacjen-
ta? Z badań Instytutu Praw Pa-
cjenta iEdukacji Zdrowotnej wy-
nika, że tylko co drugi Polak sły-
szał kiedykolwiek o tych pra-
wach.

Dlatego „Gazeta” razem z In-
stytutem rozpoczęła akcję spo-
łeczną „Leczyć po ludzku”. Dla-
tego wydajemy ten poradnik.

Chcemy, by lekarze, pielę-
gniarki i inni pracownicy opie-
ki medycznej zobaczyli w cho-
rym człowieka. Skorzystają na
tym wszyscy – choćby dlatego,
że pacjenta spokojnego i doin-
formowanego łatwiej leczyć.

Wiemy – bo piszą o nich w li-
stach wdzięczni czytelnicy – że
są lekarze, pielęgniarki, położ-
ne, którzy nie potrzebują usta-
wy, by leczyć po ludzku. Ale są
też tacy, których obojętnego czy
wręcz nieżyczliwego podejścia
do pacjenta żadne przepisy nie
zmienią. Chcemy dotrzeć do
jednych i do drugich.

Przede wszystkim jednak przy-
gotowaliśmy ten poradnik z myślą
o nas samych – o pacjentach. Nie
po to, byśmy uzbrojeni w„bicz” na
personel szpitali i przychodni szli
prowokować kłótnię. Przeciwnie
– po to, byśmy mogli na bazie tych
praw (a także obowiązków, których
listę publikujemy obok) doczekać
sytuacji, w której pacjent, lekarz
i pielęgniarka są partnerami.

Tłumaczymy zawiłe przepisy
na język praktyki – podajemy kon-
kretne przykłady, w czym realizu-
je się dane prawo, czego jako osoby
ubezpieczone możemy oczekiwać
od Narodowego Funduszu Zdro-
wia, do kogo i jak zwrócić się o po-
moc. Zamieszczamy też adresy ite-
lefony instytucji odpowiedzialnych
za egzekwowanie praw pacjenta.

Poradnik „Gazety” pisała i kon-
sultowała ekspertka prawa me-
dycznego dr Dorota Karkowska
zKatedry Prawa Ubezpieczeń Spo-
łecznych i Polityki Społecznej Uni-
wersytetu Łódzkiego, współpra-
cownik Instytutu Praw Pacjenta
iEdukacji Zdrowotnej, naszego part-
nera w akcji „Leczyć po ludzku”. �
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PARTNERZY AKCJI
INFORMACYJNEJ
O PRAWACH
PACJENTA:

WSPÓŁORGANIZATOR AKCJI 
„LECZYĆ PO LUDZKU”:
Instytut Praw Pacjenta 
i Edukacji Zdrowotnej

Prawa pacjenta, które opi-
sujemy w akcji „Leczyć po
ludzku”, ujęte są w ustawie,
która obowiązuje od czerw-
ca 2009 r. Ale nie zapomi-
najmy, że to nie tylko „biały
personel” ma wobec nas obo-
wiązki – m.in. poszanowania
naszej godności, informo-
wania o stanie zdrowia czy
zachowania tajemnicy le-
karskiej. Także my jako pac-
jenci mamy obowiązki! 

Wymienione poniżej wy-
nikają m. in. z przepisów pra-
wa, regulaminów zakładów
opieki zdrowotnej, obo-
wiązku dbania o własne zdro-
wie, nienarażania zdrowia
innych, racjonalnego wyko-
rzystania wspólnych środ-
ków i stosowania się do za-
sad współżycia społecznego.
Mam obowiązek:
1 | Dbać o własne zdrowie
i aktywnie uczestniczyć
w profilaktyce zdrowotnej.
2 | Interesować się swoimi
problemami zdrowotnymi
i świadomie brać udział w le-
czeniu.
3 | Przestrzegać zaleceń per-
sonelu medycznego doty-
czących diagnostyki, lecze-
nia, rehabilitacji i zmiany try-
bu życia.

Jako pacjenci mamy też obowiązki

4 | Odnosić się kulturalnie do
pracowników ochrony zdro-
wia, być uprzejmym, uczci-
wym, przedstawiać persone-
lowi medycznemu wyczer-
pujące informacje dotyczące
mojego stanu zdrowia, trybu
życia i leczenia.
5 | Odnosić się z szacunkiem
do innych pacjentów, szano-
wać ich godność, intymność
i poufność informacji ich do-
tyczących.
6 | Przestrzegać zasad higie-
ny osobistej.
7 | Przestrzegać regulaminów
porządkowych zakładów opie-
ki zdrowotnej (zakaz używa-
nia środków odurzających, pa-
lenia tytoniu, samowolnego
korzystania z urządzeń lecz-
niczych, stosowanie się do roz-
kładu dnia, zachowanie ciszy,
bezpieczeństwa przeciwpo-
żarowego itp.).
8 | Nie narażać innych pa-
cjentów na ryzyko zdrowot-
ne, związane na przykład z za-
każeniem.
9 | Regularnie opłacać składki
na ubezpieczenie zdrowotne.
10 | Szanować mienie zakła-
du opieki zdrowotnej. �

OPRAC. INSTYTUT PRAW PACJENTA
I EDUKACJI ZDROWOTNEJ



T
o oznacza, że lekarz,
pielęgniarka, położna
czy rehabilitant po-
winni mi się przedsta-
wić i traktować mnie

taktownie, życzliwie i cierpli-
wie. Nie życzę sobie, by mó-
wiono do mnie na ty: babciu,
dziadku, ten z przepukliną itp.
Mam swoje imię i nazwisko.

Nikt nie może wchodzić
do gabinetu podczas
badania
Mam prawo wymagać, by pod-
czas badania lub zabiegu był
obecny tylko niezbędny perso-
nel. Do gabinetu nie mogą wcho-
dzić osoby trzecie – pani z reje-
stracji z kartami innych pacjen-
tów; pielęgniarka, która wróciła
po pieczątkę; inny lekarz, który
przyszedł się skonsultować, ani
też inny pacjent, który „tylko
chce o coś zapytać”. Jeżeli ktoś
przypadkowy wchodzi, lekarz,
pielęgniarka czy rehabilitant po-
winni go wyprosić. Jeśli tego nie
zrobią, sam mam do tego prawo. 

Gabinet powinien mieć sto-
sowne zamknięcie  albo na ze-
wnątrz wywieszkę (zapalone
światło „Nie wchodzić”). Zawsze
powinienem mieć możliwość
przygotowania się do badania
w osobnym osłoniętym miej-
scu. Badanie czy zabieg powin-
ny odbywać się w takim miej-
scu, aby nie można mnie było
podglądać ani podsłuchiwać.
Zaś w trakcie pobytu w szpita-
lu, gdy nie mogę opuszczać łóż-
ka, mam prawo oczekiwać, że
badania lub zabiegi będą wy-
konywane za zasłonką czy pa-
rawanem. 

Badanie czy zabieg powinny
przebiegać sprawnie i jak naj-
mniej boleśnie. Zadawanie nad-
miernego i zbędnego bólu przez
niedbałe wykonywanie zastrzy-
ku, zmiany opatrunków czy nie-
delikatne badanie jest narusze-
niem godności człowieka.

Inni pacjenci nie mają
prawa wiedzieć,
na co choruję
Pobyt w szpitalu jest dla mnie
stresujący, mam więc prawo
oczekiwać, by personel ten stres
minimalizował. Wiem, że ob-

chód lekarski jest ważną częścią
pracy lekarzy i pielęgniarek
w szpitalu. Ale mam prawo ocze-
kiwać, że nikt nie będzie mnie
zmuszał do rozbierania się
przed innymi pacjentami w sa-
li. Lekarz nie może omawiać mo-
jej choroby i zadawać mi in-
tymnych pytań na głos przy
wszystkich. Inni pacjenci nie ma-
ją prawa wiedzieć, na co choru-
ję, jakie są wyniki moich badań
itd. Wywieszana czasem na łóż-
kach karta z pomiarem tempe-
ratury także narusza moje pra-
wo do intymności i mogę zażą-

dać jej usunięcia. Sam decydu-
ję, komu przekażę informacje
o swoim zdrowiu. 

Jeżeli nie jestem w stanie się
poruszać, mam prawo oczekiwać,
że lekarz porozmawia ze mną
w taki sposób, by nie wtajemni-
czać innych pacjentów czy przy-
padkowych osób. Pacjenci cho-
dzący powinni tę szczególną sy-
tuację zrozumieć i na czas tej roz-
mowy opuścić salę. Jeśli nie mo-
gą, lekarz powinien odbyć ze mną
rozmowę szeptem.

Mam prawo wiedzieć, od ko-
go, kiedy i gdzie mogę uzyskać in-
formacje o moim zdrowiu i le-
czeniu. W niektórych szpitalach
są specjalne pokoje, do których
lekarz może zaprosić pacjenta.
To powinien być obowiązujący
standard. 

Studenci nie mogą mnie
badać bez mojej zgody
W klinikach i szpitalach akade-
mii medycznych oraz innych pla-
cówkach uprawnionych do
kształcenia personelu medycz-
nego mogę spotkać się ze stu-
dentami. Mam prawo zostać po-
informowany o tym, czy dana
placówka prowadzi naukę stu-
dentów kierunków medycznych. 

W takich placówkach stu-
denci mogą być obecni przy ba-
daniu czy zabiegu, ale tylko po
to, by obserwować jego przebieg.
Nie mogą bez mojej zgody badać
mnie ani wykonywać zabiegu. To
ja o tym decyduję. Sama obec-
ność studentów jest dla mnie do-
datkowym stresem. Lekarz mu-
si zadbać o to, by ich liczba i za-
chowanie nie naruszały mojego
prawa do intymności. �

I | Prawo do godności
i intymności 
Mam prawo do tego, by zostać potraktowanym godnie
i z szacunkiem dla mojej intymności
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P
rawo do informacji jest
prawem moim, nie mo-
jej rodziny. To ja jako
pierwszy mam wie-
dzieć, co mi dolega, ja-

kie leczenie proponuje lekarz i ja-
kie jest rokowanie. Oczekuję, że
lekarz, rozmawiając ze mną, wy-
jaśni mi wszystko w sposób zro-
zumiały, a jeżeli mam wątpliwo-
ści, czy dobrze zrozumiałem, po-
wtórzy. To bardzo ważne, bo ja
nie studiowałem medycyny, aje-
śli jestem przerażony, mogę mieć
problem z koncentracją uwagi. 

Lekarz powinien okazać mi
cierpliwość, gdy przedstawiam
dolegliwości lub wyrażam swój
pogląd na przebieg leczenia.
Musi zaznajomić mnie z planem
leczenia i wyraźnie zaznaczyć,
które świadczenia są bezpłat-
ne, za które trzeba dopłacić,
a które w całości obciążają mnie
zgodnie z ogólno dostępnym
cennikiem.

Mam prawo zgodzić się
na wykonanie badania
czy zabiegu lub odmówić 
Jedynie wtedy, gdy mam pełne
informacje i znam rokowanie,
mogę wyrazić świadomą zgodę
na proponowane leczenie bądź
świadomie się mu sprzeciwić. 

Jeżeli trzeba przeprowadzić
zabieg, mam prawo wiedzieć,
na czym on polega i jakie mo-
gą być powikłania. Nie mogę
mieć pretensji, jeśli wystąpią
powikłania bardzo rzadkie
i trudne do przewidzenia. Po-
winienem być także poinfor-
mowany o tym, na czym pole-
gać ma zalecane badanie dia-
gnostyczne (np. gastroskopia)
i że mam prawo się nie zgodzić
na nie. Lekarz nie może zatajać
przede mną celu badania, jego

technicznej strony, czy możli-
wych powikłań z obawy, że nie
wyrażę na nie zgody . 

Jeżeli mam 16 lub 17 lat, wyra-
żam zgodę razem z rodzicami. Je-
śli nie mam jeszcze 16 lat – zgodę
wyrażają za mnie rodzice.
Zgodę wyrazić mogę ustnie. Tyl-
ko na zabieg ze zwiększonym ry-
zykiem (np. operację) lekarz mo-
że poprosić mnie o zgodę na pi-
śmie. Nikt nie może podsuwać mi
w szpitalu zgody in blanco na
wszystko, co będzie mi propono-
wane.

Mam także prawo zrezygnować
zinformacji – wtedy wyraźnie mó-
wię lekarzowi, że nie chcę wiedzieć,
i nie muszę wyjaśniać dlaczego.
Lekarz może poprosić mnie, bym
pisemnie oświadczył, że rezygnu-
ję zinformacji. Oczywiście zawsze
mogę zmienić zdanie.

Mam prawo upoważnić 
do informacji o moim
zdrowiu inną osobę
Tą osobą nie musi być nikt z ro-
dziny. Najlepiej zrobić to z wy-

przedzeniem, by uniknąć sytu-
acji, gdy jestem nieprzytomny,
np. w wyniku wypadku samo-
chodowego, a lekarz nie wie, ko-
mu ma przekazać informacje
o moim stanie zdrowia. Namia-
ry na wskazaną osobę mogę wpi-
sać w dokumencie, na podsta-
wie którego uzyskuję świadcze-
nie, albo podać przy pierwszej
wizycie u lekarza czy w szpita-
lu. Mogę też nosić przy sobie od-
rębną kartkę z takim oświad-
czeniem.

Jeżeli nikogo nie upoważnię,
a stracę przytomność, lekarz sam

podejmie decyzje o moim lecze-
niu.

Może też podjąć decyzję, że
zgodnie z art. 23 i art. 87 kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego po-
informuje osoby zobowiązane
prawnie do opieki nade mną: mo-
jego małżonka, rodziców lub dzie-
ci. Wskazany przepis nie odnosi
się do sytuacji nieformalnych, jak
konkubinat, związki tej samej płci,
przyjaźń, prowadzenie faktycz-
nego wspólnego gospodarstwa
domowego. 

W Polsce niestety brakuje ja-
snych rozwiązań organizacyj-
nych. Problem ten rozwiązałoby
wprowadzenie jednolitych do-
kumentów uprawniających do
świadczeń, wtedy w nich wpisy-
walibyśmy uprawnioną do in-
formacji osobę, tak jak w polisie
ubezpieczenia na życie. 

Mam prawo żądać 
opinii drugiego lekarza
Jeśli mam wątpliwości co do dia-
gnozy mojego lekarza, mogę za-
żądać dodatkowej opinii lekar-
skiej lub konsylium. To nowość
w polskim ustawodawstwie – pra-
wo to pojawiło się dopiero wraz
z ustawą o prawach pacjenta. 

Na potrzebę wprowadzenia
tego przepisu zwrócił uwagę Eu-
ropejski Trybunał Praw Czło-
wieka w Strasburgu w wyroku
z 22 marca 2007 r. w sprawie Ali-
cji Tysiąc przeciwko Polsce.

Lekarz może odmówić, jeże-
li uzna, że moje żądanie jest bez-
zasadne – musi wtedy jednak od-
notować ten fakt w dokumenta-
cji medycznej. 

Przepis ten stosuje się również
wobec opinii pielęgniarki lub po-
łożnej, co ma szczególne znacze-
nie w czasie porodu i podczas po-
bytu w szpitalu. �

II | Prawo do informacji
Mam prawo wiedzieć, na co choruję, jakie jest proponowane
leczenie i rokowanie, a jeśli mam wątpliwości, mam prawo prosić
o inną opinię lub o zwołanie konsylium lekarskiego

Nikt nie może
podsuwać 
mi w szpitalu 
zgody in blanco
na wszystko, 
co będzie mi
proponowane
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O
swoim stanie zdro-
wia mogę dowie-
dzieć się od lekarza
czy pielęgniarki, ale
mogę też poznać in-

formacje zapisane w papierowej
lub elektronicznej dokumenta-
cji przechowywanej w placów-
ce, w której się leczę.

„Wytwórcą” dokumentacji jest
szpital, przychodnia lub lekarz,
pielęgniarka ipołożna, którzy pro-
wadzą własną praktykę. Infor-
macje wniej zawarte dotyczą mo-
ich danych osobowych, stanu
zdrowia, czynności medycznych,
które wobec mnie podjęto. 

Dokumentacja 
nie może być „rzucana” 
w dowolnych miejscach
Na podstawie dokumentacji moż-
na ustalić moją tożsamość, mo-
gę zatem żądać, by dane te były
należycie chronione – szafka zdo-
kumentami w rejestracji ma być
zamknięta na klucz; tak samo
drzwi do pokoju rejestracji – tak
by uniemożliwić dostęp osobom
nieupoważnionym. Podobnie po-
winien być chroniony zeszyt za-
biegów w szpitalu. 

Jeżeli widzę, że dotycząca
mnie dokumentacja jest „rzuca-
na” wprzypadkowych miejscach,
mam prawo zwrócić uwagę per-
sonelowi, a jeśli to nie poskutku-
je, mam prawo zwrócić się do kie-
rownika placówki, który odpo-
wiada zgodnie z ustawą o ochro-
nie danych osobowych za po-
szanowanie prawa do poufności. 

Mam prawo żądać ochrony
danych mojego nienarodzone-
go dziecka, a ustalanych w cza-
sie jego życia płodowego. 

Mam także prawo żądać
ochrony danych osób zmarłych
– tajemnica zawodowa obowią-

zuje pracowników medycznych
także po śmierci pacjenta. 

Tajemnica zawodowa obowią-
zuje nie tylko lekarzy i lekarzy den-
tystów, ale także pielęgniarki, po-
łożne, rehabilitantów, studentów
kierunków medycznych, pracow-
ników administracji (np. rejestra-
torkę).

Nie jestem wyłącznym dyspo-
nentem informacji zebranych
o mnie w dokumentacji medycz-
nej – szpital czy przychodnia mu-
szą niekiedy przekazywać infor-
macje o mnie innym podmiotom:
innemu szpitalowi, wktórym kon-
tynuuję leczenie, izbom lekarskim
w czasie kontroli czy NFZ-owi. 

Informacje zakładom ubez-
pieczeń mogą być przekazywane
tylko za moją zgodą. W razie przy-
puszczenia, że doszło do narusze-
nia mojego prawa do ochrony da-
nych, mogę zwrócić się do Gene-
ralnego Inspektora Ochrony Da-
nych Osobowych. 

Przy wypisie ze szpitala
mam prawo otrzymać kartę
informacyjną
W czasie mojego pobytu w szpita-
lu mogę udostępnić wyniki swo-
ich dotychczasowych badań czy
też karty informacyjne z po-
przednich pobytów winnych szpi-
talach. Jednak w chwili wypisu
szpital ma obowiązek zwrócić mi
je za pokwitowaniem. Może nato-
miast zachować ich kopie. 

Wyniki badań robionych poza
szpitalem są moją własnością.

Po zakończonym leczeniu szpi-
talnym mam prawo otrzymać kar-
tę informacyjną, która zawiera: roz-
poznanie choroby w języku pol-
skim; wyniki badań; zastosowane
leczenie, datę wykonania zabiegu;
dalsze wskazania; orzeczony przy
wypisie okres czasowej niezdol-

ności do pracy, a czasem ocenę
zdolności do pracy; adnotacje
o produktach leczniczych i wyro-
bach medycznych zapisanych mi
na receptach; terminy planowa-
nych konsultacji. Szpital musi prze-
chowywać kopię tej karty.

Mam prawo wglądu w doku-
mentację medyczną na miejscu
wszpitalu lub przychodni czy pry-
watnej praktyce, nie muszę poda-
wać powodu. Mam prawo sporzą-
dzić wyciągi, odpisy lub kopie – wy-

konuje je placówka, która prze-
chowuje dokumentację. Muszę się
jednak liczyć z opłatą, i to zarów-
no wtedy, kiedy chcę otrzymać in-
formacje w formie papierowej, jak
i na płycie CD czy na pendrivie.
Wysokość opłat musi być podana
oficjalnie.

Mogę upoważnić kogoś 
do wglądu w moją
dokumentację
W moim imieniu dostęp do doku-
mentacji ma osoba, którą upo-
ważnię. Żeby uniknąć nieporozu-
mień, najlepiej wyraźnie pisemnie
upoważnić konkretną osobę zimie-
nia i nazwiska. Wyraźnie muszę
zaznaczyć, na jak długo daję upo-
ważnienie, tzn. czy dokumentacja
ma być udostępniana tylko za mo-
jego życia, czy może być udostęp-
niona również po mojej śmierci.
Mam prawo, aby takie upoważ-

nienie zostało wpisane do mojej
dokumentacji medycznej, mogę
także wpisać upoważnienie do do-
kumentu, na podstawie którego
otrzymuję świadczenie, lub mieć
je na osobnej kartce. Zawsze mo-
gę zmienić osobę upoważnioną.

Jeżeli nie ukończyłem 16 lat – do-
stęp do dokumentacji mają tylko
moi rodzice, jeśli mam ukończo-
ne 16, ale nieskończone 18 lat – do-
stęp mam ja oraz rodzice. 

Oryginał dokumentacji
przechowuje szpital 
lub przychodnia 
Najdłużej (30 lat) przechowywa-
ne są dokumenty pacjenta, który
zmarł na skutek uszkodzenia cia-
ła lub zatrucia. Pozostałą doku-
mentację przechowuje się przez
20 lat, a dokumentację medyczną
dzieci poniżej drugiego roku życia
przez 22 lata. 

Zdjęcia RTG przechowuje się
przez 10 lat. Skierowania na bada-
nia lub zlecenia lekarza można
zniszczyć w sposób uniemożli-
wiający identyfikację pacjenta po
upływie pięciu lat. 

W przypadku likwidacji szpi-
tala czy przychodni dokumenta-
cja trafia do archiwum. Informa-
cja o takim archiwum jest w reje-
strze prowadzonym przez woje-
wodę lub ministra zdrowia. Jeżeli
szpital lub przychodnia zostały
przejęte przez inną placówkę me-
dyczną, to dokumentacja prze-
chodzi do nowej placówki.

Adres miejsca przechowywa-
nia dokumentacji medycznej przez
lekarzy, pielęgniarki i położne
udzielające świadczeń poza ZOZ-
-em wpisany jest do rejestru prak-
tyk zawodowych - rejestr ten pro-
wadzi okręgowa rada lekarska lub
okręgowa rada pielęgniarek i po-
łożnych. �

III | Prawo do poufności
Mam prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej 
mojej choroby i mam prawo wymagać, by chroniono moje dane 
przed osobami przeze mnie nieupoważnionymi

Dokumentacja
powinna być
trzymana
w rejestracji
w szafce zamkniętej
na klucz
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G
dy jestem ubezpie-
czony w ramach Na-
rodowego Funduszu
Zdrowia, mam prawo
korzystać ze świad-

czeń tych przychodni, szpitali
czy lekarzy, którzy mają pod-
pisane kontrakty z NFZ. 

Muszę okazać dowód, 
że jestem ubezpieczony
Przed skorzystaniem ze świad-
czeń muszę przedstawić do-
kument, który potwierdzi, że
jestem ubezpieczony (np. legi-
tymację ubezpieczeniową z za-
kładu pracy lub aktualny do-
wód wpłaty składki na ubez-
pieczenie zdrowotne, legity-
mację studencką, emeryta, ren-
cisty, KRUS). 

Jeżeli mój płatnik – np. pra-
codawca – zapomniał zapłacić
za mnie składkę, będzie musiał
pokryć koszty świadczenia.

Pewne grupy osób mogą
leczyć się w ramach NFZ
bez ubezpieczenia
Kobiety w ciąży i połogu, dzie-
ci i osoby w trudnej sytuacji ży-
ciowej mogą się leczyć w ra-
mach NFZ bez względu na to,
czy są ubezpieczone, czy nie.
Muszę jednak przedstawić do-
kument, który potwierdzi, że
należą do jednej z tych grup. Ko-
biety – np. kartę przebiegu cią-
ży, ludzie poniżej 18. roku życia
– np. akt urodzenia (w przy-
padku dzieci do szóstego mie-
siąca życia nie trzeba okazywać
żadnego dokumentu), a osoby
w trudnej sytuacji życiowej – np.

decyzję wójta (burmistrza, pre-
zydenta) lub zaświadczenie
z ośrodka pomocy społecznej.

Nawet jeśli nie płacę składek,
mam prawo skorzystać ze świad-
czeń udzielanych w stanach na-
głych przez Państwowe Ratow-
nictwo Medyczne. Wtedy albo
sam muszę zapłacić za świad-
czenie, albo – jeżeli spełniam kry-
terium dochodowe z ustawy o po-
mocy społecznej – to sama pla-
cówka wystąpi do ośrodka po-
mocy społecznej o stosowne za-
świadczenie. Jeśli jestem ubez-
pieczony, mogę okazać legity-
mację w ciągu siedmiu dni po
opuszczeniu szpitala.

Listę tego, co mi
przysługuje, obejmuje 
tzw. koszyk świadczeń
Tzw. pozytywny koszyk świad-
czeń obejmuje przysługujące mi
świadczenia. Jest ich 14 grup: 
1 | świadczenia podstawowej
opieki zdrowotnej, 
2 | świadczenia ambulatoryjnej
opieki zdrowotnej, 
3 | leczenie szpitalne, 
4 | opieka psychiatryczna i le-
czenie uzależnień, 
5 | rehabilitacja lecznicza, 
6 | świadczenia pielęgnacyjne
i opiekuńcze w ramach opieki
długoterminowej, 
7 | leczenie stomatologiczne, 
8 | lecznictwo uzdrowiskowe, 
9 | zaopatrzenie w wyroby me-
dyczne (przedmioty ortope-
dyczne i środki pomocnicze, np.
aparaty słuchowe, protezy, cew-
niki, pieluchomajtki, peruki, ma-
terace przeciwodleżynowe), 

IV | Prawo dostępu 
do świadczeń 
Mam prawo dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej (diagnostyki,
rehabilitacji, leków, środków medycznych, pobytu w szpitalu)
finansowanych ze środków publicznych

Nawet jeśli 
nie jestem

ubezpieczony, 
mam prawo
skorzystać 

z pomocy
w sytuacjach

nagłych
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10 | ratownictwo medyczne, 
11 | opieka paliatywna i hospi-
cyjna, 
12 | świadczenia wysokospe-
cjalistyczne, 
13 | programy zdrowotne, 
14 | leki refundowane.

O tym, co jest w ramach ko-
szyka bezpłatne, do czego trze-
ba dopłacić, a co jest całkowicie
odpłatne, dowiem się z rozpo-
rządzeń ministra zdrowia, np. na
internetowej stronie Sejmu, Mi-
nisterstwa Zdrowia czy NFZ.

Mam prawo wyboru
lekarza
Mam prawo wyboru lekarza, pie-
lęgniarki czy położnej podsta-
wowej opieki zdrowotnej (POZ).
W ciągu roku kalendarzowego
mogę dwukrotnie i bezpłatnie ich
zmienić, nie tłumacząc dlacze-
go. Mam też prawo wyboru kon-
kretnego lekarza specjalisty.

Mam prawo wybrać szpital,
w którym chcę się leczyć. Wiem,
że są szpitale, które przyjmują
pacjentów z całej Polski, ale są
i takie, które wyznaczają sobie
obszar działania. Żaden szpital
czy przychodnia nie mogą od-
mówić mi pomocy w stanie na-
głym. 

Mam prawo poznać rodzaj
i zakres świadczeń udzielanych
przez dany szpital, przychodnię
czy gabinet, wiedzieć o prowa-
dzonych przez nie profilaktycz-
nych programach zdrowotnych,
o tym, jakie są zasady zapisów,
z uwzględnieniem świadczeń
udzielanych w domu, jaki jest
tryb składania skarg i wniosków,
kto kieruje placówką. Mam pra-
wo do informacji o adresach oraz
numerach telefonów placówek,
które pracują w dni wolne od pra-
cy, oraz do informacji o sposobie
zapisywania się na listę oczeku-
jących.

Do większości
specjalistów potrzebuję
skierowania
Bez skierowania mam prawo do
wizyty u: lekarza pierwszego kon-
taktu (rodzinnego), ginekologa
i położnika, dentysty, dermato-
loga, wenerologa, onkologa, oku-
listy, psychiatry. 

A także do wizyty u odpo-
wiedniego specjalisty, jeśli leczę
się na gruźlicę; jestem zakażony
wirusem HIV; do specjalisty lecz-
nictwa odwykowego, jeśli jestem
uzależniony od alkoholu lub środ-
ków odurzających. 

Skierowań nie wymaga się od
inwalidów wojennych, osób re-
presjonowanych i kombatantów;
cywilnych niewidomych ofiar wo-
jennych. 

Nikt nie może wymagać ode
mnie skierowania w stanach za-
grożenia zdrowia lub życia.

W normalnych warunkach
muszę mieć jednak skierowanie
do innych specjalistów, a także na
badania diagnostyczne, leczenie
uzdrowiskowe, rehabilitację, po-
byt w szpitalu. Jeżeli go nie mam,
a mimo to lekarz udzielił świad-
czenia, to NFZ mnie obarczy kosz-
tami. 

Skierowanie do szpitala mo-
gę otrzymać od lekarza rodzin-
nego, ale także od specjalisty. 

Lekarz rodzinny, który kieru-
je mnie do poradni specjali-
stycznej lub do leczenia szpital-
nego, dołącza do mojego skiero-
wania wyniki badań diagno-
stycznych i przeprowadzonych
konsultacji. 

Lekarz specjalista, do które-
go skierował mnie mój lekarz ro-
dzinny, powinien poinformować
go o rozpoznaniu, sposobie le-
czenia, rokowaniu, ordynowa-

nych lekach, w tym o okresie ich
stosowania i dawkowania oraz
wyznaczonych wizytach kon-
trolnych (przynajmniej raz na 12
miesięcy). Jeżeli mój lekarz ro-
dzinny będzie o wszystkim wie-
dział, to wówczas mam prawo
kontynuować u niego leczenie le-
kami, które zapisał mi lekarz spe-
cjalista.

Jeżeli lekarz specjalista uzna,
że niezbędne dla prawidłowego
leczenia będzie wykonanie do-
datkowych badań diagnostycz-
nych, to sam wystawia skiero-
wania na te badania i pokrywa
koszty ich wykonania. Dotyczy
to również leczenia u ginekolo-
ga i położnika, dentysty, derma-
tologa, wenerologa, onkologa
i okulisty. 

Jeżeli mam się leczyć w szpi-
talu – to szpital wykona koniecz-
ne badania diagnostyczne i kon-
sultacje.

Na wizytę mogę 
się zarejestrować
osobiście lub telefonicznie 
Wszystkie szpitale, przychodnie
i gabinety mające kontrakty z NFZ
są zobowiązane przyjmować pa-

cjentów w jak najkrótszych ter-
minach. Na wizytę mogę zareje-
strować się osobiście, telefonicz-
nie lub za pośrednictwem innej
osoby.

Tylko wyjątkowo, gdy po stro-
nie lekarza POZ wystąpią oko-
liczności, których nie można by-
ło przewidzieć, może on zmienić
termin mojej wizyty, ale wówczas
musi mnie powiadomić o tej zmia-
nie. W sytuacjach nagłych nikt
nie może mi odmówić pomocy.
Tak samo w przypadku porodu. 

Mogę być tylko na jednej
liście kolejkowej 
Kiedy udaję się do szpitala lub
specjalisty, muszę się liczyć
z tym, że zostanę wpisany na li-
stę oczekujących. O miejscu na
liście decyduje kolejność zgło-
szenia i kryteria medyczne.
Mam prawo zostać pisemnie po-
informowany o terminie wizy-
ty u specjalisty, przyjęcia do
szpitala czy planowanego za-
biegu oraz mam prawo wiedzieć,
dlaczego wybrano taki właśnie
termin. Lista oczekujących jest
częścią dokumentacji medycz-
nej prowadzonej przez szpital
czy przychodnię.

Jeżeli czekam w kolejce, a stan
mojego zdrowia pogorszył się,
mogę zwrócić się do placówki
o zweryfikowanie terminu – za-
decyduje o tym lekarz. 

Mogę być wpisany tylko na
jedną listę oczekujących w jed-
nym szpitalu lub u jednego spe-
cjalisty. Jeżeli rezygnuję ze świad-
czenia lub wykonałem je gdzie in-
dziej, mam obowiązek wypisać
się z listy.

Na wszelkie nieprawidłowo-
ści w dostępie do lekarza ro-
dzinnego, jak również na nie-
prawidłowości prowadzenia list
oczekujących w szpitalach
i u specjalistów mogę składać
skargi do kierownika placówki
oraz do NFZ.
Więcej o listach kolejkowych 
na s. 8.

Gdy opuszczam szpital,
przysługuje mi karta
informacyjna
Oprócz karty powinienem także
otrzymać:
1 | skierowania na zalecone w kar-
cie badania czy wizyty, 
2 | recepty na leki i zlecenia na
środki pomocnicze lub ortope-
dyczne,
3 | w uzasadnionych przypad-
kach zlecenia na transport. �

Jeżeli nie mam
skierowania 
do specjalisty, 
a mimo to 
specjalista udzieli 
mi świadczenia, 
NFZ obciąży 
kosztami mnie
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Należy ci się kartka
z informacją

Kiedy zapisujesz się na zabieg
i musisz czekać, rejestratorka
wpisze cię na listę kolejkową.
Ma ona obowiązek wydać ci
kartkę z informacją, który nu-
mer masz na liście i jaki jest pla-
nowany termin zabiegu. Jeśli
z jakichś względów szpital nie
może dotrzymać terminu, mu-
si cię wcześniej zawiadomić,
np. telefonicznie, wyjaśnić po-
wód i podać kolejny termin.

O twoim miejscu na
liście decyduje lekarz
O miejscu na liście decyduje
nie tylko kolejność zgłoszeń, ale
przede wszystkim względy me-
dyczne. To lekarz kwalifikuje
pacjenta – ocenia, czy twój stan
jest stabilny, czy się pogarsza.
„Pacjent stabilny” może czekać
najdłużej, „pilny” musi być
przyjęty w pierwszej kolejno-
ści, choć trochę poczekać mo-
że. Ale jeśli wrócisz do domu
istracisz przytomność, staniesz
się przypadkiem „nagłym” – ato
oznacza, że będziesz ope rowany
natychmiast, poza jakąkolwiek
kolejką.

Jeśli nie zgadzasz się z le-
karzem, który kwalifikował
twój przypadek, możesz iść
do innego szpitala i poprosić
o opinię innego lekarza.

Możesz zapytać, gdzie
będziesz czekał krócej
Jeśli termin, który ci wyzna-
czono, wydaje ci się zbyt od-
legły, możesz zapytać woje-

wódzki oddział NFZ, czy w in-
nym szpitalu w rejonie możesz
zrobić zabieg szybciej. Informa-
cje takie znajdziesz także na stro-
nach internetowych oddziałów
NFZ. Kłopot w tym, że listy ko-
lejkowe, którymi dysponuje NFZ,
mogą być nieaktualne. Szpitale
są zobowiązane przekazywać je
do NFZ co miesiąc. W praktyce
różnie z tym bywa.

Możesz również dowiedzieć
się, czy w szpitalu w innym woje-
wództwie czekałbyś krócej. Nie-
stety, nie ma jednej centralnej ba-
zy danych, która zbierałaby infor-
macje ze wszystkich wojewódz-
kich oddziałów NFZ. Jedyne, co
możesz zrobić, to obdzwonić po
kolei wszystkie oddziały woje-
wódzkie lub przejrzeć ich strony
internetowe. 

Możesz zapisać się 
do dowolnego szpitala
w Polsce
Jeśli znajdziesz szpital, w którym
będziesz czekać krócej, możesz się
tam zapisać. Większość szpitali
przyjmuje pacjentów z innych wo-
jewództw, choć są wyjątki – nieliczne
placówki podpisały kontrakt zNFZ
na obsługę pacjentów tylko zich re-
jonu. Niestety, nie możesz liczyć na
to, że NFZ zwróci ci koszty podró-
ży do innego szpitala, jeśli głównym
powodem jego wyboru jest chęć
„przeskoczenia” kolejki.

Możesz się leczyć w UE
Jeżeli leczenie lub badania nie są
wykonywane w Polsce, Fundusz
może, choć nie musi, udzielić ci
zgodę na leczenie za granicą oraz
zobowiązać się do pokrycia kosz-

tów, także transportu. Trzeba zło-
żyć wniosek (jego wzór dostępny
jest w wojewódzkich siedzibach
NFZ, można go także pobrać ze
stron internetowych niektórych
oddziałów NFZ). Procedura roz-
patrywania wniosku zostaje za-
kończona wydaniem decyzji – zgo-
dą lub odmową prezesa Narodo-
wego Funduszu Zdrowia.

Jeżeli w Polsce wykonuje się

dany zabieg lub badanie, ale trze-
ba długo czekać, NFZ będzie usta-
lał, czy czas oczekiwania, który
ci wyznaczono w Polsce, jest za
długi. Oceni to tzw. lekarz ubez-
pieczenia – jest to specjalista wła-
ściwej dziedziny medycyny z ty-
tułem profesora lub stopniem
doktora habilitowanego. Weźmie
on pod uwagę to, czy jest zagro-
żone twoje życie, czy grozi ci nie-
zdolność do samodzielnej egzy-
stencji, całkowita lub trwała nie-
zdolność do pracy.

Jeśli rezygnujesz, musisz
wypisać się z kolejki
Jeśli znalazłeś szpital, w którym
możesz przejść zabieg szybciej niż
w tej placówce, w której jesteś za-

pisany na liście kolejkowej, po-
winieneś wypisać się z dotych-
czasowej kolejki. Kiedy co drugi
pacjent w kolejce jest tylko figu-
rantem, przestają one mieć jaki-
kolwiek sens. Ludzie słyszą, że
będą czekać dwa lata, i się za-
martwiają, a tymczasem kolejka
może w rzeczywistości być du-
żo krótsza.

Dopóki nie powstanie jeden
system informatyczny zbierają-
cy informacje z całego kraju, li-
sta kolejkowa jest dokumentem
w formie papierowej, który wy-
pełnia rejestratorka w szpitalu.
Ona nie wie, na ilu listach naraz
jesteś. Zszacunku do innych cze-
kających pacjentów powinieneś
zwolnić miejsce w kolejce.

Poskarżyć się możesz 
do NFZ
NFZ zawiera kontrakt nie tylko
na świadczenie (np. badania dia-
gnostyczne tomografem), ale też
na godziny, w których świadcze-
nie jest udzielane. Placówka mo-
że wykonywać badanie komer-
cyjnie, ale tylko po godzinach
ustalonych w kontrakcie. 

Jeśli podejrzewasz, że w pro-
wadzenie listy kolejkowej wkra-
dły się nieprawidłowości, mo-
żesz poskarżyć się do lokalne-
go oddziału NFZ, który zobo-
wiązany jest czuwać nad tym,
by szpitale prawidłowo wywią-
zywały się z kontraktów. �

Numery telefonów i adresy stron
internetowych, a także adresy
pocztowe wszystkich oddziałów
wojewódzkich NFZ podajemy
na końcu „Poradnika”.

Jak się ustawić w kolejce
Kiedy udajesz się do szpitala na zabieg, musisz liczyć się z tym, 
że zostaniesz wpisany na listę oczekujących. Dowiedz się, 
kto i co decyduje o twoim miejscu na liście i co możesz zrobić, 
jeśli nie chcesz długo czekać

Prawnik radzi

Jeśli chcesz znaleźć
w Polsce szpital,
w którym jest
krótsza kolejka,
musisz, niestety,
obdzwonić
wszystkie lokalne
oddziały NFZ
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C
zy to oznacza, że w mo-
im leczeniu powinny
być uwzględnione na-
wet najnowocześniej-
sze osiągnięcia medy-

cyny, także te innowacyjne?
Słowo „aktualne” odnosi się

do tych metod, które odpo-
wiadają wiedzy i technologii
dostępnej w danym momen-
cie. Nikt nie może stosować wo-
bec mnie metod przestarza-
łych ani negatywnie ocenio-
nych na gruncie nauk me-
dycznych. Oceny, czy dane
świadczenie udzielone jest
zgodnie z aktualną wiedzą me-
dyczną, dokonują m.in. kon-
sultanci krajowi oraz woje-
wódzcy w danej dziedzinie.

To lekarz wybiera
najskuteczniejsze
postępowanie 
Lekarz może swobodnie wy-
bierać spośród dostępnych me-
tod postępowania to, które uzna
za najskuteczniejsze. Jedno-
cześnie powinien się ograniczyć
do zlecania tylko tych badań i za-
biegów, które rzeczywiście są
mi potrzebne. To musi być
obiektywna, rzetelna decyzja
lekarza, który także musi opie-
rać się na aktualnej wiedzy me-
dycznej, a nie na swoim su-
biektywnym przekonaniu.

A to oznacza, że lekarz, pie-
lęgniarka, położna czy rehabi-
litant zobowiązani są do nie-
ustannego pogłębiania swojej
wiedzy medycznej. Mają bo-
wiem obowiązek zapewnić mi
jak najwyższą jakość udziela-
nych świadczeń. Nikt mi nie mo-
że dać gwarancji na pozytyw-

ny, oczekiwany przeze mnie efekt
leczenia. Często nie można osią-
gnąć celu, jakim jest całkowite wy-
leczenie. Ale zgodność z aktual-
nymi regułami postępowania me-
dycznego ma mi stworzyć po-
czucie bezpieczeństwa i ograni-
czyć ryzyko do minimum. 

Pojęcie „aktualna wiedza me-
dyczna” jest terminem wielo-
znacznym i lekarze często stają
przed wyborem kilku możliwych
procedur postępowania wobec
danej choroby. Medycyna rozwija
się szybko – nowe techniki są za-
rzucane, pojawiają się nowsze.
Nie ma zatem stałych, niezmien-
nych reguł postępowania.

W czasie trwania choroby róż-
ni lekarze mogą zaproponować mi
różne metody postępowania. Roz-
bieżności dotyczyć mogą nie tyl-
ko metod czy środków leczni-
czych, ale też podstawowych za-
sad podejścia do schorzenia. Dla-
tego, dokonując świadomego wy-
boru leczenia, do którego mam
prawo, muszę zebrać maksymal-
nie dużo informacji, by wybrać to,
co w moim przekonaniu jest dla
mnie najlepsze.

Obowiązkiem każdego leka-
rza, pielęgniarki, położnej i reha-
bilitanta jest unikanie metod nie-
sprawdzonych, pozostających
w fazie eksperymentów i tych, któ-
re nie uzyskały uznania w środo-
wisku medycznym. Mogą zasto-
sować tylko tę metodę, na którą ja
jako pacjent wyrażę zgodę. 

NFZ musi wybierać, które
świadczenia sfinansuje
Władza publiczna w zakresie
ochrony zdrowia (czyli m.in. mi-
nister zdrowia, wojewoda, sa-

morządy) musi podejmować
działania, by zapewnić obywa-
telom niezależnie od ich sytuacji
materialnej równy dostęp do
świadczeń finansowanych ze
środków publicznych. Szcze-
gólna opieka powinna być za-
pewniona: dzieciom, kobietom
w ciąży, osobom niepełno-
sprawnym i osobom w pode-
szłym wieku.

Publiczna opieka zdrowotna
to „ogromna machina finanso-
wa”, w której trzeba podejmować
wybory – co będzie finansowane
z posiadanych środków publicz-
nych, a co nie. Organizacją i fi-
nansowaniem świadczeń zajmu-
je się w Polsce Narodowy Fun-
dusz Zdrowia. Budżet NFZ jest
ograniczony, może on zatem fi-
nansować tylko określoną liczbę
świadczeń. Jako obywatel objęty
ubezpieczeniem mam prawo do
rzetelnej informacji o gwaranto-
wanym zakresie tych świadczeń
– są one publikowane w Dzienni-
ku Ustaw, mogę je również zna-
leźć na stronach internetowych
NFZ czy Ministerstwa Zdrowia.

Sposób finansowania świad-
czeń medycznych nie wygląda,

niestety, tak, że lekarz zrobi, co
uzna za stosowne, a następnie wy-
stawi rachunek Funduszowi. Le-
karz oceni mój stan zdrowia, a na-
stępnie poinformuje mnie, co mo-
że mi zaoferować w ramach pod-
pisanego przez szpital czy przy-
chodnię kontraktu z NFZ.

Zawartość koszyka
świadczeń ustala 
minister zdrowia
Ograniczenia wyboru metod le-
czenia i stosowanych technik na-
rzuca tzw. koszyk pozytywny. Je-
śli czegoś w nim nie ma, to ozna-
cza, że to mi się nie należy. Za za-
wartość koszyka odpowiada mi-
nister zdrowia.

Zanim jednak minister zdecy-
duje o tym, czy dane świadczenie
w koszyku umieścić, zleca preze-
sowi Agencji Oceny Technologii
Medycznych przygotowanie re-
komendacji. Gdy już je otrzyma,
podejmuje decyzję, czy wpisuje
nowe świadczenie do koszyka. Po-
dobna procedura dotyczy usuwa-
nia świadczenia zkoszyka lub zmia-
ny sposobu jego finansowania. 

Koszyk świadczeń jest w pol-
skiej opiece zdrowotnej czymś
nowym. Trudno przewidzieć, jak
się będzie rozwijał – albo stop-
niowo się rozszerzy (wtedy być
może pacjent będzie musiał do-
płacać do świadczenia), albo je-
go zawartość będzie się kurczyć
przez usuwanie procedur mniej
efektywnych. 

Docelowo wśród świadczeń
gwarantowanych w koszyku po-
winny znaleźć się te o zweryfi-
kowanej efektywności, a więc od-
powiadające kryterium „aktual-
ności”. �

V | Prawo do zdobyczy
medycyny
Mam prawo korzystać z aktualnych zdobyczy medycyny 
zarówno w diagnostyce, jak i w leczeniu

Nikt nie może
stosować wobec
mnie metod
przestarzałych
ani też tych, które
wciąż pozostają 
w fazie
eksperymentu



VI | Prawo do kontaktu 
z bliskimi
Mam prawo do towarzystwa bliskiej osoby podczas wizyty
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i korzystania z ich opieki podczas pobytu w szpitalu
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P
odczas wizyty u le ka -
rza, w trakcie ba da nia,
wy ko ny wa nia za strzy -
ków, po bie ra nia krwi
iprzy każ dej in nej czyn-

no ści me dycz nej mo że to wa -
rzy szyć mi bli ska oso ba. Nie mu-
szę się wcześ niej py tać, czy mo-
że ona ze mną wejść. Pra wo to
przy słu gu je każ de mu pa cjen to -
wi, bez wzglę du na wiek. 

Kie dy je stem dziec kiem, ro-
dzi ce lub mój opie kun (cio cia,
bab cia) wcho dzą ze mną obo-
wiąz ko wo. Kie dy je stem peł no -
let ni, sam de cy du ję, czy chcę
zkimś przyjść izkim. Je że li skoń-
czy łem 16 lat –per so nel po wi nien
za py tać mnie, czy ży czę so bie,
aby to wa rzy szy li mi ro dzi ce. 

Mam prawo do odwiedzin 
Je że li je stem pa cjen tem szpi ta -
la, za kła du opie kuń czo-lecz ni -
cze go czy za kła du pie lę gna cyj -
no-o pie kuń cze go, nie mo gę czuć
się odi zo lo wa ny od świa ta zew -
nętrz ne go. Mam za tem pra wo
do od wie dzin, te le fo no wa nia
i utrzy my wa nia ko res pon den -
cji z ro dzi ną i zna jo my mi. Mu-
szę wziąć jed nak pod uwa gę, że
na od dzia le nie je stem sam – od-
wie dzi ny mo gą za kłó cać le cze -
nie czy pie lę gna cję in nych pa-
cjen tów, a ja je stem zo bo wią za -
ny sza no wać ich pra wo do in tym-
no ści. Dla te go je że li prze by wam
na sa li wie lo  o so bo wej, do brze
że by nie wszy scy bli scy od wie -
dza li mnie na raz. Uspraw ni to
też pra ce na od dzia le.

Tak że w cza sie od wie dzin
mam pra wo wez wać pie lę gniar -
kę, aby mi po mog ła np. zmie nić
po zy cję, podała basen.

Je że li je stem pa cjen tem obłoż -
nie cho rym inie opusz czam łóż ka,
mo gę po pro sić, by osło nię to mo je
łóż ko pa ra wa nem czy za słon ką –że-
bym nie czuł się skrę po wa ny od-
wie dzi na mi u in nych pa cjen tów. 

Mam też prawo do odmowy
kontaktu z innymi 
Mo gę chcieć być sam. Jest to no we
roz wią za nie praw ne. Je że li wy raź-
nie zaz na czę, że nie ży czę so bie od-
wie dzin i te le fo nów – to pra cow ni -
cy szpi ta la po win ni od ma wiać wej-
ścia na od dział oso bom chcą cym
mnie od wie dzić i nie pro sić mnie
do te le fo nu. Za wsze mo gę jed nak
zmie nić zda nie i sko rzy stać z pra -
wa do kon tak tu z bli ski mi. 

Za sa dy od wie dzin okre śla
re gu la min szpi ta la 
Mam obo wią zek za poz nać się zje -
go tre ścią. 

W ra zie po gor sze nia się moje-
go sta nu zdro wia, gdy pojawia się
ryzyko za gro że nia ży cia lub w ra -
zie mojej śmier ci, pla ców ka ma
obo wią zek po wia do mić o tym oso-
by, któ re wcześ niej upo waż niłem. 

Naj gorszą sy tu a cją jest, kie dy
umie ra ktoś bliski, a pie lę gniar ka
mó wi rodzinie: „Ko niec od wie dzin,
pro szę wyjść”. Nie ste ty, tyl ko nie-
k tó re pla ców ki w Pol sce zad ba ły
o ta ką or ga ni za cję, by pa cjen ci
wcięż kich sta nach mo gli utrzy my-
wać oso bi sty kon takt zbli ski mi bez
ogra ni czeń cza so wych. 

W trak cie po by tu w pla ców ce
mam pra wo ko rzy stać z włas ne -
go te le fo nu lub z te le fo nu ogól no  -
do stęp ne go. Wwy jąt ko wych oko-
licz no ściach, np. kie dy pop suł się
te le fon ogól no do stęp ny, a sta ło się
coś waż ne go – np. do wie dzia łem

się, że wypisują mnie ze szpitala,
i chcę, by ktoś do star czył mi bra-
ku ją cą gar de ro bę – per so nel po wi-
nien udo stęp nić mi li nię te le fo -
nicz ną pla ców ki.

Mam pra wo do do dat ko wej
opie ki pie lę gna cyj nej
A to oz na cza, że oso by bli skie nie
tyl ko mo gą mnie od wie dzać, ale
mo gą wy ko ny wać wo bec mnie róż-
ne czyn no ści pie lę gna cyj ne – ja kie,

trze ba uzgod nić z pie lę gniar ką. 
To pra wo pozwala mi też pod-

czas po ro du być z osobą, któ ra bę-
dzie mnie wspie ra ła w jego trakcie
i za o pie ku je się mną po po ro dzie. 

Per so nel nie mo że prze rzu cać
na mo ich bli skich swo ich obo wiąz-
ków bez uzgod nie nia.

Je śli je stem nie przy tom ny,
opie ką mo że oto czyć mnie osoba,
którą wcześ niej wska za łem, a je śli
nie wska za łem, to prawo do opie-
ki ma mał żone k, ro dzi ce, dzie ci. 

Dzieci mają pra wo do szcze gól-
nej opie ki zdro wot nej (jest ono za-
g wa ran to wa ne wkon sty tu cji ikon -
wen cji opra wach dziec ka). Pla ców-
ki me dycz ne zo bo wią za ne są stwo-
rzyć wa run ki umoż li wia ją ce re a -
li za cję pra wa do do dat ko wej opie-
ki nad dzieć mi spra wo wa nej przez
ro dzi ców przez ca łą do bę. 

Mat ki kar mią ce po win ny móc
sko rzy stać z od dziel nej sa li.

Dodatkowa opieka
pielęgniarki kosztuje 
Do dat ko wą opie kę może spra wo -
wać też pie lę gniar ka. Nad ko bie tą
wcią ży, wcza sie po ro du czy po po-
ro dzie – po łoż na. Na dal jest to tyl-
ko opie ka do dat ko wa, jej za kres
mu si być uzgod nio ny z pla ców ką.
Pie lę gniar ka (czy po łoż na), któ ra
za war ła umo wę z pa cjen tem, mo-
że wy ko ny wać po za go dzi na mi
pra cy do dat ko we czyn no ści, jak
my cie i kar mie nie pa cjen ta, ście le-
nie je go łóż ka, po moc przy po ru -
sza niu się itp. Do dat ko wa opie ka
jest płat na i nie obej mu je wy ko -
ny wa nia czyn no ści me dycz nych
zle ca nych przez le ka rza. Kosz ty tej
usłu gi po no si pa cjent. In for ma cja
o op ła tach po win na być ogól no -
do stęp na.

Zagrożenie epidemią może
przeszkodzić w kontaktach 
Kie dy prze by wam w szpi ta lu, mo-
je pra wa do kon tak tu z oso ba mi
z zew nątrz mogą być ogra ni czo ne
je dy nie w przy pad ku za gro że nia
epi de miologicz ne go lub ze wzglę-
du na bez pie czeń stwo zdro wot ne
mo je i in nych pa cjen tów, np.
wokre sie gry po wym mo że być za-
kaz wpusz cza nia do szpi ta la osób
sta no wią cych po ten cjal ne „źró dło
wi ru sa”.

Je że li je stem od wie dza ją cym,
sza nu ję pra wa cho rych i ich bez-
pie czeń stwo zdro wot ne, dla te go
prze strze gam za sad od wie dzin,
np. za kła dam och ron ne obu wie
czy och ron ny far tuch, zo sta wiam
wierz chnie okry cie w szat ni, sta-
ram się za cho wać ci szę. �

W szpitalach
dziecięcych 
rodzice powinni
móc przebywać
z dzieckiem całą
dobę
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K
iedy przebywam
w szpitalu lub innej
placówce medycz-
nej (np. hospicjum),
mam prawo do opie-

ki duszpasterskiej. Nikt nie mo-
że ingerować w moje życie du-
chowe, związane z nim wybo-
ry, ani ograniczać mi tego pra-
wa. Jako rodzic mam prawo
wychować dziecko zgodnie
z własnymi przekonaniami.

Mam prawo kontaktu
z duchownym 
mojej religii
Mam prawo wiedzieć, jakiego
wyznania kapelani pracują
w szpitalu, w jaki sposób można
się z nimi skontaktować, gdzie
i kiedy mogę ich spotkać, kiedy
i gdzie odbywają się nabożeń-
stwa.

Zawsze mogę osobiście skon-
taktować się z opiekunem du-
chowym wyznawanej przez sie-
bie religii. A w sytuacji zagroże-
nia życia mam prawo wymagać,
by szpital niezwłocznie go zawia-
domił. Jeżeli w szpitalu nie ma
duszpasterza wyznawanej prze-
ze mnie religii, mam prawo wie-
dzieć, kto odpowiada za umożli-
wienie mi z nim kontaktu.

Korzystając z opieki duszpa-
sterza mojego wyznania, nie mo-
gę naruszać praw innych pa-
cjentów ani ich niepokoić. Wwie-
lu szpitalach są specjalne miej-
sca spotkań z duchownymi. Je-
żeli jestem pacjentem leżącym
i nie mogę zostać przewieziony
do osobnego pomieszczenia,
mam prawo do tego, by moja roz-
mowa z duchownym odbywała
się za parawanem.

Mogę nie chcieć
rozmawiać o śmierci

Możliwość spotkania z osobą du-
chowną bywa szczególnie waż-
na, gdy moje życie dobiega koń-
ca. W sposób szczególny ocze-
kuję wtedy poszanowania mojej
godności i intymności.

Mogę być świadomy lub nie-
świadomy swojego umierania.
Mam prawo wiedzieć, jeśli roko-
wania dla mnie są niepomyślne.
Mam także prawo, by odmówić
wszelkich rozmów na ten temat.

Mam prawo do tego, by
łagodzono moje cierpienie
Do końca mam prawo do tego, by
jakość mojego kończącego się ży-
cia była podnoszona przez łago-
dzenie bólu i cierpienia.

Muszę być też troskliwie pielę-
gnowany. To zpielęgniarką właśnie
mam najbliższy kontakt – przy po-
dawaniu leków, myciu, przebiera-
niu. Potrzebuję jej empatii i ciepła
– gestem, słowem, dotykiem, trzy-
maniem za rękę pielęgniarka mo-
że sprawić, że będzie mi lżej.

Jeśli przebywam na oddziale
opieki paliatywnej w szpitalu lub
pod opieką hospicjum, ja i moi bli-
scy mamy prawo skorzystać ze
wsparcia zatrudnionego w tych
placówkach psychologa.

Eutanazja jest w Polsce
przestępstwem
Lekarz ma obowiązek podtrzy-
mywać moje życie, nawet jeżeli
wcześniej wyraźnie zażądałem
(nawet napisałem oświadczenie),
że nie życzę sobie utrzymywania
mnie przy życiu, kiedy jestem np.
w śpiączce. Lekarz nie może na-

tomiast lekceważyć mojego zda-
nia, kiedy podejmuje trudne de-
cyzje co do zasadności dalszej te-
rapii. Powinien rozważyć, czy ce-
lowe jest przedłużanie mojego
umierania – jego obowiązkiem
jest dbać o jakość mojego koń-
czącego się życia i szanować pra-
wo do godnej śmierci.

Eutanazja – czyli pomaganie
w umieraniu – jest w Polsce prze-
stępstwem.

Decyzję, czy wykonać
sekcję zwłok, podejmuje
lekarz
Może się zdarzyć, że umrę nagle
i rodzina nie zdąży się na to przy-
gotować. Personel medyczny za-
wsze powinien otoczyć opieką mo-
ją rodzinę, a moje ciało potrakto-
wać z szacunkiem.

Po śmierci ciało może zostać
poddane sekcji. Rodzina może pro-
sić o jej zaniechanie, ale ostatecz-
na decyzja należy do lekarza.

Jeżeli nie życzę sobie, by
po mojej śmierci wykonywa-

no sekcję, muszę wyrazić
sprzeciw na piśmie – na odręb-

nej kartce – lub zapisać w doku-
mencie, na podstawie którego
otrzymuję świadczenia, ewen-
tualnie poprosić o odnotowanie
mojej woli w dokumentacji me-
dycznej w szpitalu. Mogę też wy-
razić ustny sprzeciw w obec-

ności świadków.
Szpital może wykonać

jednak sekcję mimo sprze-
ciwu, jeśli pacjent zmarł

przed upływem 12 godzin od
przyjęcia do szpitala albo za-

chodzi podejrzenie, że zmarł wwy-
niku przestępstwa.

Jeżeli za życia nie wyrażę sprze-
ciwu na pobranie moich organów
do przeszczepu, to po śmierci te
organy mogą być pobrane bez py-
tania mojej rodziny o zgodę.

Jeżeli nie chcę być 
dawcą narządów, 
muszę to zgłosić
W tym celu muszę dokonać wpi-
su w centralnym rejestrze zgło-
szonych sprzeciwów (formularz
sprzeciwu na www.poltrans -
plant.org.pl) albo złożyć pisemne
oświadczenie podpisane przez co
najmniej dwóch świadków. Za
dziecko do lat 16 sprzeciw złożyć
mogą wyłącznie rodzice. W przy-
padku dziecka, które ukończyło
lat 16, sprzeciw wyraża zarówno
dziecko, jak i jego rodzice. 

W każdej chwili mogę zmienić
zdanie i wycofać swój sprzeciw.

Szpital jest zobowiązany po-
informować o śmierci pacjenta
osobę wskazaną przez pacjenta
w dokumentacji. �

VII | Prawo do
umierania w godności
Mam prawo do opieki duszpasterskiej i umierania w godności



Gdzie się skarżyć 
na personel i organizację?

Jeśli uważam, że recepcjonistka,
lekarz, pielęgniarka złamali mo-
je prawa pacjenta, mogę się na
nich poskarżyć u bezpośrednie-
go przełożonego danego pra-
cownika –wszpitalu będzie to or-
dynator, w przychodni – kierow-
nik. Informacja na temat dni igo-
dzin, w których możemy wnieść
skargę, powinna się znajdować
w widocznym miejscu w przy-
chodni czy szpitalu. Mam prawo
żądać pisemnego potwierdzenia
wniesienia zażalenia.

Za złamanie moich praw pa-
cjenta (nie wszystkich) mogę żą-
dać zadośćuczynienia pienięż-
nego. Wyjątek stanowi złamanie
moich praw do: dostępu do do-
kumentacji medycznej, do prze-
chowywania rzeczy wartościo-
wych w depozycie i do informa-
cji orodzaju izakresie świadczeń
zdrowotnych finansowanych ze
środków publicznych.

Każdy świadczeniodawca
ma obowiązek ubezpieczenia
się od odpowiedzialności cy-
wilnej za szkody wyrządzone
przy udzielaniu świadczeń. Na
moje żądanie każdy szpital czy
przychodnia muszą podać na-
zwę i adres ubezpieczyciela. In-
formację otrzymam także, zgła-
szając się do oddziału woje-
wódzkiego NFZ (lista oddziałów
na s. 14 i 15), pod warunkiem że
placówka ma podpisany kon-
trakt z NFZ. Swoje żądanie mu-
szę skierować do dyrektora za-
kładu opieki zdrowotnej (ZOZ)

lub do firmy, która tę placówkę
ubezpiecza, a najlepiej w oba te
miejsca.

Pomóc może też Rzecznik
Praw Pacjenta. Urząd ten zastą-
pił dotychczasowe Biuro Praw Pa-
cjenta przy ministrze zdrowia. Je-
go zadaniem jest rozpatrywanie
wszelkich spraw związanych z po-
szanowaniem praw pacjenta okre-
ślonych w konstytucji, umowach
międzynarodowych, ustawie
o prawach pacjenta itd.
Rzecznik Praw Pacjenta:

czuwa nad przestrzeganiem
praw pacjenta w placówkach opie-
ki zdrowotnej;

wskazuje tryb postępowania,
jeśli te prawa są naruszane;

udziela odpowiedzi na skargi
i pytania pacjentów;

interweniuje w przychodniach
i szpitalach. Może samodzielnie
prowadzić postępowanie wyja-
śniające lub zwrócić się do innych
organów państwowych (np. pro-
kuratura, kontrola państwowa);

może żądać wszczęcia postę-
powania z urzędu i brać udział
w toczącym się postępowaniu na
prawach prokuratora;

współpracuje z Rzecznikiem
Praw Obywatelskich i Rzeczni-
kiem Praw Dziecka.

Rzecznik ma obowiązek odpi-
sać na każdą skargę, nawet jeśli nie
podejmuje sprawy. Skarga kiero-
wana do rzecznika jest wolna od
opłat.
Rzecznicy praw pacjenta 
w oddziałach NFZ
Zanim pojawił się urząd Rzeczni-
ka Praw Pacjenta powoływany
przez premiera, skargi kierowano

do centrali lub do wojewódzkich
oddziałów NFZ. Nadal pracują tam
osoby odpowiedzialne za prawa
pacjenta (dawni rzecznicy przy
wojewódzkich oddziałach NFZ),
z tym że do ich obowiązków nale-
ży teraz raczej informowanie opra-
wach, a nie przyjmowanie skarg.

Do rzecznika przy NFZ mogę
się zgłosić, gdy:

chcę dowiedzieć się, jakie są
zasady udzielania świadczeń zdro-
wotnych w ramach ubezpieczenia

zdrowotnego (np. kiedy specjali-
sta może zbadać nas w domu, kto
jest zobowiązany wykonywać nam
badania przed operacją);

potrzebuję informacji o tym,
gdzie oprócz NFZ mogę złożyć ofi-
cjalną skargę na szpital, przy-
chodnię, gabinet dentystyczny
w przypadku popełnienia błędu
w sztuce medycznej czy pobrania
opłaty za świadczenia przysługu-
jące bezpłatnie;

chcę poinformować o naru-
szeniu moich praw lub niewłaści-
wym sposobie udzielania świad-
czeń zdrowotnych w placówkach,
które mają podpisaną umowę
z NFZ.

Jak złożyć skargę?
Wszelkie skargi należy złożyć
w formie pisemnej i zadbać o po-
twierdzenie ich złożenia. Moż-
na wysłać skargę listem poleco-
nym lub przynieść do biura (np.
biura Rzecznika Praw Pacjenta
lub – jeśli skarżymy się do rzecz-
nika praw pacjenta przy NFZ – do
lokalnego oddziału NFZ) i po-
prosić o potwierdzenie na kopii
ewentualnie przesłać pocztą
elektroniczną.

Pacjent pełnoletni sam po-
winien złożyć skargę. Za dziec-
ko i osoby ubezwłasnowolnione
skargę składa opiekun prawny.
W przypadku gdy pacjent nie ży-
je, skarżyć może się jego rodzina.

Skargi dotyczące spraw nie-
skomplikowanych rozpatrywa-
ne są w ustawowym terminie do
30 dni. Jeśli konieczne jest po-
średnictwo innych instytucji, ter-
min ten może się wydłużyć. Mu-
szę być jednak o tym poinfor-
mowany.

Gdzie się skarżyć 
na leczenie?
Jeśli mam zastrzeżenia do spo-
sobu leczenia, np. błędnej dia-
gnozy czy zastosowania niewła-
ściwych leków – skargę składam
do właściwego terytorialnie rzecz-
nika odpowiedzialności zawodo-
wej przy izbie lekarskiej (adresy
i telefony okręgowych izb lekar-
skich podajemy obok). Rzecznik
może skierować tę sprawę do
okręgowego sądu lekarskiego. Je-
śli wyrok nie satysfakcjonuje żad-
nej ze stron, można zwrócić się
do wyższej instancji, czyli Na-
czelnego Sądu Lekarskiego. Od
momentu, gdy stwierdzę, że le-
karze popełnili błąd, mam trzy la-
ta na złożenie skargi do izby le-
karskiej.

Pacjent nie jest stroną spra-
wy w sądzie lekarskim, dlatego
nie może wpływać na podejmo-
wane w nim czynności. Dzieje
się tak dlatego, że celem jest wy-
ciągnięcie konsekwencji zawo-
dowych wobec lekarza, a nie
przyznanie roszczeń pacjento-
wi. W praktyce, jeśli sąd lekar-
ski uniewinni lekarza, pacjento-
wi nie zamyka to drogi postępo-
wania karnego i cywilnego. Po-
stępowanie przed sądem lekar-
skim i przed innym sądem, np.
karnym lub cywilnym, może być
prowadzone równolegle.

Sąd lekarski może wobec le-
karza orzec karę: upomnienia,
nagany, zawieszenia wykony-
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Gdzie i na co 
się skarżyć?
Jeśli personel szpitala, przychodni czy innej
placówki medycznej naruszył moje prawa, 
mogę się na nią poskarżyć 

Rzecznik Praw
Pacjenta to nowy
urząd – istnieje 
od kilku miesięcy.
Można się 
do niego skarżyć
w większości spraw 
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wania zawodu od sześciu mie-
sięcy do trzech lat, pozbawienia
wykonywania zawodu. Sądy pie-
lęgniarskie są zorganizowane na
wzór lekarskich. Pielęgniarka
może zostać ukarana upomnie-
niem, naganą, zakazem pełnie-
nia funkcji kierowniczych w pla-
cówkach ochrony zdrowia, cza-
sowym zawieszeniem prawa wy-
konywania zawodu lub pozba-
wieniem tego prawa.

Gdzie się skarżyć 
na błędy lekarskie?
Jeśli w moim odczuciu przebieg
leczenia lub jego zaniechanie
przyczyniły się do śmierci kogoś
z mojej rodziny lub doprowa-
dziły do kalectwa, mogę złożyć
doniesienie o przestępstwie do
prokuratury rejonowej (właści-
wej dla adresu świadczenio-
dawcy). Zawiadomienie można
złożyć ustnie (wtedy zostanie
spisany protokół) lub pisemnie
(najlepiej wysłać listem poleco-
nym, zachowując pocztowe po-
kwitowanie). Można je też zło-
żyć w biurze podawczym za po-
kwitowaniem na kopii.

Większość przestępstw ści-
gana jest z urzędu, tzn. wystar-
czy zawiadomić prokuraturę,
a śledztwo zostanie wszczęte,
niektóre są ścigane dopiero na
wniosek poszkodowanego. Do
nich należą: wykonanie zabiegu
leczniczego bez zgody pacjenta,
narażenie go na bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia
lub zdrowia, jeśli sprawca dzia-
łał nieumyślnie. Wniosek w ta-
kiej sprawie może złożyć tylko
pokrzywdzony, a w przypadku
osoby niepełnoletniej lub ubez-
własnowolnionej – jego przed-
stawiciel ustawowy.

Zawiadamianie organów ści-
gania o przestępstwie, którego
w rzeczywistości nie popełnio-
no, samo w sobie jest przestęp-
stwem zagrożonym karą grzyw-
ny, ograniczenia wolności lub po-
zbawienia wolności do lat dwóch.

Jeśli prokurator dojdzie do
wniosku, że zachodzi uzasad-
nione podejrzenie popełnienia
przestępstwa, wyda postano-
wienie o wszczęciu postępowa-
nia przygotowawczego. Jeśli
uzna, że nie ma podstaw, wyda
postanowienie o odmowie wsz-
częcia postępowania. Odpo-
wiedź z prokuratury powinie-
nem otrzymać w ciągu sześciu
tygodni od złożenia zawiado-
mienia.�

Biuro Rzecznika 
Praw Pacjenta

Krystyna Barbara Kozłowska
ul. Długa 38/40, 
00-238 Warszawa 
tel./faks: 22 635 75 78
sekretariat@bpp.gov.pl
www.bpp.gov.pl
Biuro czynne pon.-pt. 8.15-16.15
Bezpłatna infolinia:
800 190 590, czynna od pon.
do pt. w godz. od 9 do 21

Ministerstwo Zdrowia

ul. Miodowa 15, 
00-952 Warszawa 
tel. 22 634 96 00, faks 22 634 92 13
www.mz.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta
Centrali NFZ

ul. Koszykowa 78,
00-671 Warszawa
adres do korespondencji: 
ul. Grójecka 186, 
02-390 Warszawa
tel. 22 572 61 55
rzecznikprawpacjenta@nfz.gov.pl
www.nfz.gov.pl
Biuro czynne od pon. do pt.
w godz. od 8 do 16.

Narodowy Fundusz
Zdrowia 

Centrala: ul. Grójecka 186, 
02-390 Warszawa
tel. 22 572 60 00, faks 22 572 63 33
www.nfz.gov.pl

Naczelna Izba
Pielęgniarek i Położnych

al. Ujazdowskie 22, III p., 
00-478 Warszawa
tel. 22 628 34 93, 628 95 56
faks 22 628 58 61
www.izbapiel.org.pl

Naczelna Izba Lekarska

ul. Sobieskiego 110, 
00-764 Warszawa
tel. 22 559 13 00, 559 13 24
faks 22 559 13 23
www.nil.org.pl

Okręgowe Izby Lekarskie

Okręgowa Izba Lekarska
w Białymstoku 
ul. Świętojańska 7, 

15-082 Białystok
tel. 85 732 19 35, faks 85 732 71 72 
Beskidzka Izba Lekarzy 
w Bielsku-Białej
ul. Krasińskiego 28, 
43-300 Bielsko-Biała 
tel. 33 815 03 12, 812 38 86
faks 33 822 70 17
Bydgoska Izba Lekarska 
ul. Powstańców Warszawy 11, 
85-681 Bydgoszcz
tel. 52 346 00 84, 346 07 80
faks 52 346 00 84 wew. 55 
Okręgowa Izba Lekarska 
w Częstochowie
ul. gen. Józefa Zajączka 5, 
42-200 Częstochowa 
tel. 34 324 76 19, 34 365 41 20 
Okręgowa Izba Lekarska
w Gdańsku 
ul. Śniadeckich 33, 
80-204 Gdańsk
tel. 58 524 3200, faks 58 524 32 01 
Okręgowa Izba Lekarska 
w Gorzowie Wlkp.
ul. Dąbrowskiego 9, 
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel./faks 95 722 54 95 
Śląska Izba Lekarska 
ul. Grażyńskiego 49a, 
40-126 Katowice
tel. 32 203 65 47 do 48
faks wew. 309 
Świętokrzyska Izba Lekarska
ul. Wojska Polskiego 52, 
25-389 Kielce
tel. 41 368 75 67, 362 13 81
tel./faks 41 362 15 00 
Okręgowa Izba Lekarska 
w Koszalinie 
ul. Orzechowa 40, 75-667 Koszalin
tel. 94 346 73 60 do 62
faks 94 346 73 63 
Okręgowa Izba Lekarska 
w Krakowie
ul. Krupnicza 11a, 31-123 Kraków
tel. 12 619 17 20, faks 12 422 57 55 
Lubelska Izba Lekarska 
ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin
tel./faks 81 536 04 50 
Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi 
ul. Czerwona 3, 93-005 Łódź
tel. 42 683 17 91, faks 42 683 13 78 
Warmińsko-Mazurska 
Izba Lekarska w Olsztynie 
ul. Żołnierska 16c, 10-561 Olsztyn
tel. 89 539 19 29, 523 60 61
faks 89 534 44 83
Opolska Izba Lekarska 
ul. Grunwaldzka 23, 45-054 Opole
tel. 77 454 59 39, faks 77 454 67 09 
Okręgowa Izba Lekarska
w Płocku 
ul. Kościuszki 8, 09-402 Płock
tel. 24 262 64 24, faks 24 264 56 46 

Wielkopolska Izba Lekarska
w Poznaniu 
ul. Nowowiejskiego 51, 
61-734 Poznań
tel. 61 852 58 60, faks 61 851 87 62 
Okręgowa Izba Lekarska 
w Rzeszowie 
ul. Reformacka 10, 
35-026 Rzeszów
tel. 17 853 58 37, faks 17 853 94 31 
Okręgowa Izba Lekarska
w Szczecinie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11,
71-332 Szczecin
tel. 91 487 49 36 
Okręgowa Izba Lekarska 
w Tarnowie
ul. Ignacego Mościckiego 14, 
33-100 Tarnów 
tel./faks 14 688 88 30 
Kujawsko-Pomorska 
Izba Lekarska 
ul.Chopina 20, 87-100 Toruń
tel./faks 56 655 41 60, 655 41 61 
Okręgowa Izba Lekarska
w Warszawie 
im. prof. Jana Nielubowicza 
ul. Grójecka 65a, 02-094 Warszawa 
tel. 22 658 17 02, 822 18 84
faks 22 822 02 83
Wojskowa Izba Lekarska
w Warszawie 
ul. Koszykowa 78, 
00-909 Warszawa 
tel. 22 621 12 11, 621 04 93 
MON 84 56 75, 84 56 53
faks 84 55 80 
tel. 660 747 280
Dolnośląska Izba Lekarska
ul. Matejki 6, 50-333 Wrocław 
tel. 71 798 80 50, 798 80 52
faks 71 798 80 51 
Okręgowa Izba Lekarska 
w Zielonej Górze 
ul. Batorego 71, 
65-735 Zielona Góra
tel. 68 320 79 00, 509 396 025
faks 68 320 78 15 
Okręgowe sądy lekarskie miesz-
czą się przy Okręgowych Izbach
Lekarskich

Instytut Praw Pacjenta
i Edukacji Zdrowotnej

ul. Nowogrodzka 62a,
lok. 315
02-002 Warszawa 
tel.: 22 474 15 22 
faks: 22 474 15 23 
kontakt@prawapacjenta.eu
www.prawapacjenta.eu
Godz. urzędowania od pon. 
do pt. w godz. od 9 do 17.

Ważne adresy i telefony



14 Poradnik + Prawa Pacjenta
Czwartek 10 grudnia 2009 + Gazeta Wyborcza + www.wyborcza.pl

DOLNOŚLĄSKIE

Dolnośląski Oddział 
Wojewódzki NFZ
ul. Joannitów 6, 
50-525 Wrocław 
tel. 71 797 91 00 
faks 71 797 93 25
infolinia 71 194 88
www.nfz-wroclaw.pl

Rzecznik Praw Pacjenta
ul. Dawida 2, 50-527 Wrocław
Małgorzata Sadowy-Piątek
tel. 71 797 91 46/48

Delegatura w Wałbrzychu 
Al. Wyzwolenia 20, 
58-300 Wałbrzych
tel. 74 664 31 00

Delegatura w Jeleniej Górze
ul. Wolności 18, 
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 645 87 30

Delegatura w Legnicy 
ul. Jana Pawła II 7, 
59-220 Legnica
tel. 76 729 31 10

KUJAWSKO-POMORSKIE

Kujawsko-Pomorski Oddział
Wojewódzki NFZ
al. Mickiewicza 15, 
85-071 Bydgoszcz 
tel. 52 325 27 00 
faks 52 325 27 09
infolinia 52 194 88
www.nfz-bydgoszcz.pl

Rzecznik Praw Pacjenta
Mariola Tuszyńska
52 325 27 37

Delegatura w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 28, 
87-100 Toruń 
tel. 56 658 26 00, 
faks 56 658 26 21

Delegatura we Włocławku
ul. Kilińskiego 16, 
87-800 Włocławek 
tel. 54 412 74 00 
faks 54 411 74 03

LUBELSKIE

Lubelski Oddział Wojewódzki
NFZ
ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin 
tel. 81 531 05 00 do 02 
faks 81 531 05 28

infolinia 81 194 88
www.nfz-lublin.pl

Rzecznik Praw Pacjenta
Krystyna Domańska 
tel. 81 531 05 45

Delegatura 
w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 12c, 
21-500 Biała Podlaska 
tel. 83 344 93 00 
faks 83 344 93 21

Delegatura w Chełmie
ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm 
tel. 82 562 22 00 
faks 82 562 22 01

Delegatura w Zamościu
ul. Partyzantów 3, 
22-400 Zamość 
tel. 84 677 64 00 
faks 84 677 64 21

LUBUSKIE

Lubuski Oddział 
Wojewódzki NFZ
ul. Podgórna 9b, 
65-057 Zielona Góra
tel. 68 328 76 00
faks 68 328 76 57
infolinia 68 328 77 77
www.nfz-zielonagora.pl

Rzecznik Praw Pacjenta
Anna Gwara
tel. 68 328 76 76

Delegatura 
w Gorzowie Wlkp.
ul. Przemysłowa 14/15, 
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 733 63 00 
faks 95 733 63 05

ŁÓDZKIE

Łódzki Oddział 
Wojewódzki NFZ
ul. Kopcińskiego 58, 
90-032 Łódź 
tel. 42 194 88, 42 275 40 30
www.nfz-lodz.pl

Rzecznik Praw Pacjenta
Małgorzata Zalewska
tel. 42 275 41 44/43

Delegatura w Skierniewicach
ul. Jagiellońska 29, 
96-100 Skierniewice
tel./faks 46 834 15 89 
46 834 15 90

Delegatura 
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Sienkiewicza 16a, 
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 647 39 90 
faks 44 647 75 02

Delegatura w Sieradzu
Plac Wojewódzki 3, 
98-200 Sieradz
tel. 43 822 19 85 
faks 43 822 19 84

MAŁOPOLSKIE

Małopolski Oddział 
Wojewódzki NFZ
ul. Ciemna 6, 31-053 Kraków 
tel. 12 298 81 00 
faks 12 430 64 40
Adres do korespondencji:
ul. Józefa 21, 31-056 Kraków 
Wydział Spraw 
Świadczeniobiorców
ul. Batorego 24, 31-135 Kraków 
infolinia 12 194 88
www.nfz-krakow.pl

Rzecznik Praw Pacjenta
Tomasz Filarski
tel. 12 298 83 03

Delegatura w Tarnowie
Al. „Solidarności” 5-9, 
33-100 Tarnów
tel. 14 696 32 00 

Delegatura w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 52, 
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 540 22 00 

Delegatura 
w Nowym Targu
ul. Jana Kazimierza 22, 
34-400 Nowy Targ
tel. 18 264 63 06 do 07 

MAZOWIECKIE

Mazowiecki Oddział 
Wojewódzki NFZ
ul. Chałubińskiego 8, 
00-613 Warszawa
tel. 22 582 84 40, 42
www.nfz-warszawa.pl

Rzecznik Praw Pacjenta
Władysława Wójcik
tel. 22 582 84 15

Delegatura w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7, 
06-400 Ciechanów 
tel. 23 672 30 61

Delegatura w Ostrołęce
ul. Kościuszki 45, 
07-410 Ostrołęka 
tel. 29 764 62 02 do 07

Delegatura w Płocku
ul. Padlewskiego 18c, 
09-402 Płock 
tel. 24 269 18 43, 269 18 44

Delegatura w Radomiu
ul. Piastowska 4, 26-617 Radom 
tel. 48 369 84 70

Delegatura w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 4, 
08-110 Siedlce 
tel. 25 644 83 78

OPOLSKIE

Opolski Oddział 
Wojewódzki NFZ
ul. Głogowska 37, 45-315 Opole
tel. 77 402 01 00, 02
www.nfz-opole.pl

Rzecznik Praw Pacjenta
Elwira Bielak
tel. 77 402 01 82

PODKARPACKIE

Podkarpacki Oddział 
Wojewódzki NFZ
ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów 
tel. 17 860 41 00 
infolinia 0 801 33 99 03
www.nfz-rzeszow.pl

Rzecznik Praw Pacjenta
Jadwiga Woś
tel. 17 860 41 70

Punkt Informacyjny 
w Przemyślu
ul. Sportowa 6/403, 
37-700 Przemyśl
tel. 16 678 98 26 

Punkt Informacyjny w Sanoku
ul. Lipińskiego 10, 38-500 Sanok
tel. 13 463 82 11 

Punkt Informacyjny 
w Stalowej Woli
ul. 1 Sierpnia 12, 
37-450 Stalowa Wola
tel. 15 842 38 65 

Punkt Informacyjny 
w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4/710, 
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 34 86 

Lista oddziałów NFZ



Prawa Pacjenta + Poradnik 15
www.wyborcza.pl + Gazeta Wyborcza + Czwartek 10 grudnia 2009

Punkt Informacyjny 
w Jarosławiu
ul. Przemyska 15/2, 
37-500 Jarosław
tel. 16 623 21 01 

Punkt Informacyjny w Dębicy
ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
tel. 14 676 51 54 

Punkt Informacyjny w Jaśle
ul. Mickiewicza 4, 
38-200 Jasło
tel. 13 446 33 41

PODLASKIE

Podlaski Oddział 
Wojewódzki NFZ
ul. Pałacowa 3, 
15-042 Białystok
tel. 85 745 95 00 
faks 85 745 95 39
infolinia 85 194 88
www.nfz-bialystok.pl

Rzecznik Praw Pacjenta
Anna Zajkowska-Głowacka
tel. 85 745 95 77

Delegatura w Łomży
al. Piłsudskiego 11a, 
18-400 Łomża
tel. 86 216 88 40 
faks 86 215 01 49

Delegatura w Suwałkach
ul. Pułaskiego 73, 
16-400 Suwałki
tel. 87 562 02 50 
faks 87 562 02 51

Delegatura 
w Siemiatyczach
ul. Kościuszki 43,
17-300 Siemiatycze
tel. 85 655 20 71 
faks 85 655 40 01

Punkt Informacyjny 
w Augustowie
ul. 3 Maja 37, 16-300 Augustów
tel. 87 644 59 41 
faks 87 644 51 64

POMORSKIE

Pomorski Oddział 
Wojewódzki NFZ
ul. Podwale Staromiejskie 69,
80-844 Gdańsk
tel. 58 321 86 35 
faks 58 321 85 51
www.nfz-gdansk.pl

Rzecznik Praw Pacjenta
Jadwiga Styczeń
tel. 58 321 86 36

Delegatura w Słupsku
ul. Poniatowskiego 4, 
76-200 Słupsk
tel./faks 59 840 03 85

ŚLĄSKIE

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Kossutha 13, 
40-844 Katowice 
tel. 32 735 17 00
ul. Jankego 15a, 40-615 Katowice 
tel. 32 735 05 00
www.nfz-katowice.pl

Rzecznik Praw Pacjenta
Maria Kukawska
tel. 32 735 17 07

Delegatura w Bielsku-Białej
ul. Dworkowa 2, 
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 498 98 00 
faks 33 498 98 01

Delegatura w Częstochowie
ul. Sobieskiego 9, 
42-200 Częstochowa
tel. 34 378 04 30, 32 
faks 34 378 04 31

Delegatura 
w Dąbrowie Górniczej
ul. Dąbrowskiego 9a, 
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 639 02 70
faks 32 639 02 81

Delegatura w Gliwicach
ul. Górnych Wałów 9, 
44-100 Gliwice
tel. 32 237 85 70, 72 
faks 32 237 85 71

Delegatura w Rybniku
ul. 3 Maja 29, 44-200 Rybnik
tel. 32 429 49 70 
faks 32 429 49 71

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Świętokrzyski Oddział 
Wojewódzki NFZ
ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce
tel. 41 364 61 00 
faks 41 343 04 90
www.nfz-kielce.pl

Rzecznik Praw Pacjenta
Wojciech Mazur
tel. 41 364 61 06

Punkt obsługi 
świadczeniobiorców 
i świadczeniodawców 
ul. Mickiewicza 34 (siedziba
Starostwa Powiatowego)
27-600 Sandomierz

Informacyjny telefon komórko-
wy 663 431 571

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Warmińsko-Mazurski Oddział
Wojewódzki NFZ
ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn
tel. 89 533 91 75 
faks 89 533 91 74
infolinia 89 194 88, 532 74 14
www.nfz-olsztyn.pl

Rzecznik Praw Pacjenta
Ewa Szuba
tel. 89 539 97 93

Delegatura w Elblągu
ul. Bema 18, 82-300 Elbląg
tel. 55 235 45 88

Delegatura w Ełku
ul. Chopina 15, 19-300 Ełk
tel. 87 621 33 50, 51

Punkt Obsługi Ubezpieczonych
w Iławie
ul. Sobieskiego 18b, 
14-200 Iława
tel. 89 648 72 77

Punkt Obsługi Ubezpieczonych
w Szczytnie
ul. Chrobrego 4, 12-100 Szczytno
tel. 89 624 00 09

WIELKOPOLSKIE

Wielkopolski Oddział 
Wojewódzki NFZ
ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań
tel./ faks 61 850 60 00 
61 850 61 02
infolinia 0 800 800 805
www.nfz-poznan.pl

Rzecznik Praw Pacjenta
Aldona Jaworska 
tel. 61 850 60 75

Delegatura w Kaliszu
ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz
tel. 62 501 89 70

Delegatura w Koninie
ul. Przyjaźni 2, 62-504 Konin
tel. 63 240 29 10

Delegatura w Lesznie
pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno
tel. 65 528 61 70

Delegatura w Pile
ul. Wojska Polskiego 43, 
64-920 Piła
tel. 67 351 28 80

Punkt Obsługi Ubezpieczonych
ul. Wojska Polskiego 13, 
62-400 Słupca
tel. 63 275 12 03

ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorski Oddział
Wojewódzki NFZ
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin
tel. 91 425 10 00 
faks 91 425 11 88
www.nfz-szczecin.pl

Rzecznik Praw Pacjenta
Bogumiła Machowicz
tel. 91 425 10 50/52

Delegatura Oddziału 
w Koszalinie
ul. Konstytucji 3 Maja 7, 
75-820 Koszalin 
tel. 94 346 52 27/28 
faks 94 341 54 22

świadczeń, do których 
uprawnione są osoby ubez-
pieczone w NFZ

dokumentów potwierdza-
jących prawo do świadczeń

zakresu opieki sprawowa-
nej przez lekarza Podstawo-
wej Opieki Zdrowotnej i opie-
ki pielęgniarskiej

zasad refundacji leków i ich
nieodpłatnego otrzymywania

zasad zaopatrzenia wprzed-
mioty ortopedyczne i środki
pomocnicze

zdrowotnych programów
profilaktycznych

adresów placówek mają-
cych umowę z NFZ

nocnej i świątecznej po-
mocy lekarskiej

dobrowolnego ubezpie-
czenie zdrowotnego

procedur związanych z le-
czeniem za granicą

leczenia uzdrowiskowego
listy kolejkowej na zabiegi

w poszczególnych placówkach
medycznych

W oddziałach wojewódzkich NFZ 
można otrzymać informacje na temat:



Nasza akcja „Rodzić po ludzku” zmieniła oblicze porodówek.
Uświadomiła rodzącym kobietom i ich mężom, jakie mają prawa. Zachęciła szpitale, lekarzy,
położne do uszanowania godności matki i jej dziecka. 

W tym roku rozpoczynamy kampanię trudniejszą i o większym zasięgu – chcemy, 
by personel wszystkich szpitali i przychodni zobaczył w nas, pacjentach i ich bliskich, ludzi.

Połowa Polaków ocenia, 
że pacjentów traktuje się jak przedmiot.

Musimy to zmienić!

Liczymy na Twoje poparcie. 
Przekaż 1% podatku na Fundację Agory. 

Pomożesz nam dotrzeć z akcją „Leczyć po ludzku” 
do wszystkich placówek opieki medycznej 

w Polsce, także do Twojej

Fun da cja Ago ry
KRS 0000210120
www.fun da cja a go ry.pl

Se kre ta riat ak cji
„Le czyć po ludz ku”
„Ga ze ta Wy bor cza”
ul. Czer ska 8/10
00-732 War sza wa

E-ma il: le czyc@wy bor cza.pl
WWW: Wy bor cza.pl/le czyc

OGŁOSZENIE WŁASNE WYDAWCY
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