POZNAJ SWOJE PRAWA ZANIM ZOSTANIESZ PACJENTEM
„Każda osoba ma prawo do należytej opieki w celu zapobiegania chorobom”

Jeśli jednak zachorujesz masz prawo do:


Wszelkiej informacji o możliwościach leczenia:
- gdzie się leczyć, w jakim ośrodku, w jakiej miejscowości,
jaki jest czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala



Informacji o postępowaniu medycznym i wynikach tego działania:
- masz prawo wiedzieć jakim zabiegom diagnostyczno-leczniczym będziesz
poddany
- czy istnieją inne rozwiązania, co jest najlepsze dla twojego zdrowia,
jakie są rokowania



Wyrażenia zgody lub odmowy na proponowane sposoby diagnostyki i
leczenia:
- masz prawo do świadomego podejmowania decyzji i wszelkich pytań
dotyczących zdrowia, czy i jak zmieni się twoje życie po leczeniu
(np. chirurgicznym)



Wnioskowania o zasięgnięcie opinii innego lekarza lub zorganizowania
konsylium.



Prywatności i poszanowania godności w trakcie udzielanej opieki
medycznej.
- badania powinny być wykonywane tylko w obecności niezbędnego
personelu medycznego
- na udział w nich innych osób, np. studentów powinieneś wyrazić zgodę



Odwiedzin, kontaktu osobistego lub listowego z osobami z zewnątrz.



Dostępu do historii swojej choroby:
- historia choroby stanowi własność przychodni czy szpitala,
ale dotyczy twojej osoby, stąd masz prawo do wszelkich informacji
na temat twojego zdrowia, wglądu do twojej dokumentacji
- możesz poprosić o kopie lub odpis
(koszty z tym związane musisz pokryć sam)



Rekompensaty:
- każda osoba ma prawo do otrzymania odpowiedniego odszkodowania,

jeśli doznała krzywdy fizycznej, moralnej, lub psychicznej, spowodowanej
źle prowadzonym leczeniem


Opieki duszpasterskiej:
- masz prawo do opieki duchownego swojego wyznania
- Twoje praktyki religijne nie mogą być jednak uciążliwe dla innych
pacjentów



Wskazania osoby lub instytucji, którą szpital jest zobowiązany
powiadomić w przypadku pogorszenia się zdrowia pacjenta.



Wypisania się z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie.



Wyrażenia zgody lub odmowy na udział w eksperymencie medycznym:
- masz prawo do wyczerpujących informacji o celach, sposobach i skutkach
eksperymentu
- konieczna jest twoja pisemna zgoda na udział w takim eksperymencie



Wyrażenia zgody lub sprzeciwu na pobranie po śmierci narządów,
komórek i tkanek:
- Twoja zgoda ratuje życie innym, jednak masz prawo do wyrażenia
sprzeciwu
- brak takiego sprzeciwu traktowana jest jako domniemana zgoda



Wniesienia skargi jeżeli będziesz się czuł pokrzywdzony czy
niezadowolony z opieki i leczenia; masz prawo wnieść skargę do:
- dyrekcji placówki, w której byłeś leczony, albo Rzecznika Praw Pacjenta
w szpitalu
- Rzecznika Praw Pacjenta w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia
- Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Okręgowej Izbie Lekarskiej
- Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Okręgowej Izbie Pielęgniarek
i Położnych
- Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia
Wszystko to gwarantuje ci:
- Konstytucja RP (art.68) z dnia 2 kwietnia 1997 r. Ustawa o ZOZ z dnia 30
sierpnia 1991 r.
- Ustawa o zawodach pielęgniarek i położnych z dnia 5 lipca 1996 r.
- Ustawa o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996 r.
- Europejska Karta Praw Pacjenta
- Karta Paryska Walki z Rakiem na XXI wiek (4 luty 2000 r.)

