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Dobre zdrowie to luksus, przywilej, który jest dany tylko nie-
licznym. Niestety, większość z nas cierpi z powodu różnych 
schorzeń. Jeżeli z porady lekarskiej korzystamy sporadycz-
nie, przymykamy oko na niedoskonałości polskiego systemu 
ochrony zdrowia. W gorszej sytuacji są osoby, które są prze-
wlekle chore, wymagają częstych wizyt u lekarzy wielu specjal-
ności, niekiedy długich pobytów w szpitalu. One najdotkliwiej 
odczuwają całą mizerię polskiej służby zdrowia. 

 Ale żadne niedostatki nie upoważniają nikogo do łama-
nia praw pacjenta. Tak, praw. Mamy je, chociaż bardzo często 
o tym zapominamy. Jeśli jakoś sobie radzimy, machamy ręką 
na nieuprzejmość, brak zrozumienia, długie oczekiwanie na 
wizytę u specjalisty. Kto może sobie na to pozwolić, idzie na 
badanie czy do specjalisty prywatnie. Większość z nas musi 
jednak korzystać z państwowej opieki medycznej. Warto mieć 
świadomość, że i te świadczenia nie są za darmo. Przecież każ-
dego miesiąca płacimy za usługi medyczne ryczałtowo, poprzez 
odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka 
ta jest obowiązkowa dla wszystkich osób płacących podatki od 
dochodów osobistych, bez względu na formę zatrudnienia. Za 
tych, którzy nie płacą podatku od swoich dochodów (rolni-
cy) czy też z powodu bezrobocia nie mają żadnych dochodów, 
składkę płaci budżet państwa.

 Bywa, że niezależnie od tego, co myślimy na temat wy-
sokości składek czy też warunków, w jakich jesteśmy leczeni, 
musimy korzystać z pomocy systemu opieki medycznej. Dla-
tego warto wiedzieć, jakie mamy prawa, co robić, gdy są one 
łamane, czego możemy oczekiwać od lekarzy. Odpowiedź na te 
i wiele innych pytań znajdziecie w tym poradniku. Oczywiście 
nie rozwieje on wszystkich wątpliwości, nie da gotowych re-
cept, nie podpowie, jak się zachować w każdej sytuacji. Mamy 
jednak nadzieję, że poradnik „Prawa pacjenta” podpowie, 
na co zwrócić uwagę, gdzie szukać pomocy i jak sobie radzić 
w chorobie.

Masz prawo
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Świadczenia opieki zdrowotnej  
finansowane ze środków publicz-
nych obejmują prawo do:

  świadczeń zdrowotnych, czyli 
działań profilaktycznych oraz 
leczniczych służących zachowa-
niu, ratowaniu czy przywróceniu 
zdrowia, 

  świadczeń zdrowotnych rze-
czowych, m.in. leków, wyrobów 
medycznych, sprzętu ortope-
dycznego czy też innych środków 
pomocniczych ułatwiających 
życie pacjentowi,

  świadczeń towarzyszących, 
takich jak: zakwaterowanie 
i wyżywienie w całodziennym lub 
całodobowym zakładzie opieki 
zdrowotnej, a także transport 
sanitarny.

Sprawdź, co 
ci się należy

Prawa pacjenta to prawa przynależne każdemu z nas. Do 
ich przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby uczest-
niczące w udzielaniu świadczeń medycznych, np. lekarze, 
pielęgniarki, fizykoterapeuci, ratownicy medyczni, dia-
gności laboratoryjni itd.

1.  Prawo do świadczeń finansowanych ze środków 
publicznych

W ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
każdy z nas ma prawo do równego dostępu do świadczeń 
opieki zdrowotnej, które są finansowane ze środków pu-
blicznych. Oznacza to, że każdy – niezależnie od sytuacji 
materialnej czy pozycji społecznej – ma takie samo prawo 
do opieki medycznej. O udzieleniu świadczenia decydują 
tylko względy medyczne.
Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków 
publicznych obejmują prawo do:
- świadczeń zdrowotnych, 
- świadczeń zdrowotnych rzeczowych,
- świadczeń towarzyszących.
 Świadczenie zdrowotne to każde działanie profilak-
tyczne oraz lecznicze służące zachowaniu, ratowaniu czy 
przywróceniu zdrowia. 
 Rzeczowe świadczenia zdrowotne to m.in. leki, wy-
roby medyczne, sprzęt ortopedyczny czy też inne środki 
pomocnicze ułatwiające życie pacjentowi.
 Świadczenia towarzyszące to, inaczej mówiąc, zakwa-
terowanie i wyżywienie w całodziennym lub całodobowym 
zakładzie opieki zdrowotnej, a także transport sanitarny.
 Osoba ubezpieczona ma prawo do darmowego trans-
portu sanitarnego (w tym lotniczego) tam i z powrotem, je-
śli konieczne jest natychmiastowe podjęcie leczenia, prze-
niesienie chorego jest niezbędne do utrzymania ciągłości 
terapii oraz wówczas, gdy np. schorzenia narządu ruchu 
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Z pomocy medycznej lekarskiej 
i pielęgniarskiej, udzielanej w am-
bulatorium, w szpitalu, w nocy 
i święta, możemy skorzystać nie 
mając skierowania w sytuacjach 
nagłego zagrożenia zdrowia lub 
życia. Poza tym, skierowanie nie jest 
potrzebne, gdy oczekujemy porady 
od:

 ginekologa-położnika,
 dentysty,
 dermatologa,
 wenerologa,
 onkologa,
 okulisty,
 psychiatry.

Skierowań nie muszą mieć również 
osoby chore na gruźlicę, zakażone 
wirusem HIV, inwalidzi wojenni, 
osoby represjonowane, kombatanci, 
niewidome ofiary (cywile) działań 
wojennych, osoby uzależnione od 
alkoholu, środków odurzających 
i substancji psychotropowych (tylko 
wtedy, gdy zgłaszają się na leczenie 
odwykowe). 

uniemożliwiają korzystanie z transportu publicznego. Pa-
cjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadają-
cych aktualnej wiedzy medycznej. Mówiąc inaczej, może 
oczekiwać, że w trakcie leczenia bądź diagnozowania bę-
dzie mógł skorzystać z najbardziej aktualnych i spraw-
dzonych metod postępowania medycznego. Jeżeli istnie-
ją ograniczenia w udzielaniu odpowiednich świadczeń, 
pacjent ma prawo do przejrzystej, obiektywnej i opartej 
na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolej-
ność dostępu do świadczeń zdrowotnych. W sytuacjach 
nagłego zachorowania pacjent ma prawo do otrzymania 
natychmiastowej pomocy medycznej bez skierowania.

2.  Prawo do opinii innego lekarza, pielęgniarki, 
położnej lub zwołania konsylium lekarskiego

Jeżeli pacjent ma wątpliwości, czy pielęgniarka lub lekarz 
podjęli najlepszą dla niego decyzję, może domagać się zwo-
łania konsylium lub wyrażenia opinii przez innego specja-
listę. Personel może odmówić takich konsultacji, ale fakt 
ten musi zostać odnotowany w historii choroby.

3.  Prawo do informacji
Jeżeli jesteś w szpitalu, masz prawo wiedzieć, kto jest two-
im lekarzem prowadzącym i pytać go o wszystko, co doty-
czy twojego stanu zdrowia, jakie badania będą przeprowa-
dzone, czemu one służą itp. Dotyczy to również osób, które 
ukończyły 16 lat. Wszystkie informacje, które dotyczą 
stanu zdrowia, planowanego leczenia, stosowania leków, 
wykonywania badań diagnostycznych i zabiegów oraz ro-
kowań na przyszłość lekarz powinien przekazać prostym 
i zrozumiałym językiem. To chory decyduje, kto oprócz 
niego może uzyskać takie informacje. Może też zastrzec, że 
o jego stanie zdrowia nie wolno informować nawet najbliż-
szej rodziny. Zapis ten wynika z konstytucyjnego prawa 
jednostki do stanowienia o sobie oraz do ochrony swojej 
integralności. W każdej sytuacji pacjent może (ma do tego 
prawo) wyrazić swoją opinię na ten temat.

Gdy pacjent podejrzewa, że lekarz, ze względu na nie-
pomyślne rokowania na przyszłość, zataił przed nim część 
prawdy, może domagać się pełnej informacji o stanie swo-
jego zdrowia. Prawo przewiduje także odwrotną sytuację. 
Jeżeli pacjent nie chce być informowany o swoim stanie 
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zdrowia, rokowaniach czy koniecznych zabiegach diagno-
stycznych czy medycznych, personel medyczny nie będzie 
mu ich przekazywać.

4.  Prawo do zachowania tajemnicy informacji 
o swoim stanie zdrowia

Lekarze i pielęgniarki opiekujący się tobą w szpitalu mu-
szą zachować w tajemnicy informacje związane z twoim 
stanem zdrowia. Na ich ujawnienie musisz wyrazić zgodę. 
Zachowanie tajemnicy obowiązuje personel medyczny tak-
że po śmierci pacjenta. Lekarz może być zwolniony z za-
chowania tajemnicy, jeżeli nieujawnienie informacji o sta-
nie zdrowia zagraża życiu chorego lub jest to niezbędne do 
prowadzenia leczenia przez inne osoby.

5.  Prawo do wyrażenia zgody na leczenie
Formalnie mówi się o zgodzie na udzielanie świadczeń 
medycznych. W praktyce oznacza to, że każdy chory, jego 
opiekun lub pełnomocnik mają prawo do wyrażenia zgody 
lub odmowy przeprowadzenia badania, zabiegu czy opera-
cji. Przed podpisaniem stosownego dokumentu (o szcze-
gółach piszemy na stronach 24-26) każdy zainteresowany 
musi być poinformowany o celowości, zagrożeniach i skut-
kach działania medycznego. 

Zgoda musi być wyrażona w sposób niebudzący wątpli-
wości, że chory chce się poddać proponowanym przez leka-
rza procedurom medycznym. W przypadku operacji albo 
zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej 
ryzyko dla pacjenta zgoda musi mieć formę pisemną. Zgo-
dę na badania lub zabieg wyraża osoba pełnoletnia, pacjent, 
który ukończył 16 lat (wymagana jest wtedy także zgoda 
opiekuna), opiekun pacjenta, który nie ukończył 16 lat (taki 
chory musi być jednak poinformowany o konieczności wy-
konania zabiegu czy badania).

Jeżeli pacjent nie może samodzielnie wyrazić zgody na 
badanie lub zabieg, decyzję w jego imieniu podejmuje sąd 
opiekuńczy. Ale lekarz może bez takiej zgody podjąć po-
trzebne działania medyczne, gdy zachodzi obawa, że opóź-
nienie może zagrażać zdrowiu lub życiu pacjenta.

6. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej
Każdy ma prawo do wglądu w dokumentację medyczną, 
która dotyczy jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu 

  W rozumieniu prawa obowiązu-
jącego w naszym kraju pacjen-
tem jest każda osoba, która już 
korzysta ze świadczeń zdrowot-
nych lub zwraca się z prośbą o ich 
udzielenie do lekarza, pielę-
gniarki, położnej w szpitalu czy 
w przychodni.
  Prawo do świadczeń mają osoby 
ubezpieczone, osoby nieubez-
pieczone, którym przysługują 
świadczenia z pomocy społecznej, 
dzieci i młodzież przed ukończe-
niem 18. roku życia.

  Każda kobieta w ciąży (dotyczy 
to także okresu porodu i połogu), 
która ma obywatelstwo polskie 
(lub prawo stałego pobytu) 
i mieszka na terenie Polski, ma 
prawo do bezpłatnej opieki me-
dycznej. Jeżeli jest nieubezpieczo-
na, powinna tylko poinformować 
o tym pracowników przychodni 
lub szpitala, do którego się 
zgłosiła po poradę lub pomoc 
medyczną.
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  Gwarantowane świadczenia 
medyczne to te, które znajdują 
się w koszyku świadczeń. Listę 
świadczeń gwarantowanych 
publikuje się w Dzienniku 
Ustaw. Informacje na ten 
temat można też znaleźć na 
stronach Ministerstwa Zdrowia 
(www.dlapacjenta.mz.gov.pl) lub 
Narodowego Funduszu Zdrowia 
(www.nfz.gov.pl).
  Większość świadczeń medycznych 
udzielana jest po wystawieniu 
przez lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej lub lekarza rodzinne-
go odpowiedniego skierowania.
  Pacjent, który otrzyma właściwe 
skierowanie, może nieodpłatnie 
korzystać z badań diagnostycz-
nych, leczenia uzdrowiskowego, 
rehabilitacji leczniczej, leczenia 
szpitalnego i ambulatoryjnego 
oraz świadczeń (porad, konsul-
tacji, badań) specjalistycznych. 
Osoby, które nie mają właściwego 
skierowania, muszą zapłacić za 
usługę medyczną. 

świadczeń. Inne osoby nie mają takiego prawa, chyba że 
zostaną upoważnione do tego przez zainteresowanego.

Szpital musi zapewnić ochronę danych zawartych w do-
kumentach. Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumen-
tację medyczną ma osoba upoważniona do tego przez pa-
cjenta za jego życia.

Warto wiedzieć, że dokumentację medyczną przecho-
wuje się przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, 
w którym dokonano ostatniego wpisu. Inne zasady obowią-
zują w sytuacjach skrajnych, np. gdy doszło do uszkodze-
nia ciała lub zatrucia (30 lat). Zdjęcia RTG przechowuje 
się przez 10 lat, a skierowania przez 5 lat. Dokumentacja 
dotycząca leczenia dzieci do ukończenia 2 lat jest przecho-
wywana przez 22 lata.

7.  Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo 
orzeczenia lekarza

Pacjent lub jego prawny opiekun ma prawo wnieść sprze-
ciw wobec orzeczenia o stanie zdrowia, jakie przedstawił 
lekarz. Sprzeciw wymaga uzasadnienia oraz wskazania 
przepisu prawa, z którego wynikają prawa lub obowiązki 
pacjenta. W przeciwnym razie sprzeciw nie będzie rozpa-
trywany.

Sprzeciwu nie można wnieść, gdy odwołanie od wy-
danych opinii czy orzeczeń regulują inne przepisy. Tak 
jest w przypadku orzeczeń wystawianych przez orzeczni-
ka ZUS. W sprawach dotyczących postępowania medycz-
nego sprzeciw należy wnieść do komisji lekarskiej dzia-
łającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta w ciągu 30 dni od 
daty wyrażenia sprzeciwu. 

8. Prawo do poszanowania intymności i godności
W czasie pobytu w szpitalu mamy prawo do poszanowania 
naszej intymności i godności, zwłaszcza w czasie udzie-
lania nam pomocy czy wykonywania zabiegów. Obecni 
mogą być nasi bliscy (jeżeli zgadzamy się na to) lub osoby 
uczestniczące w prowadzeniu procedury medycznej. Cho-
ry może zażądać wyproszenia z sali lub gabinetu innych 
osób, np. pielęgniarek, studentów medycyny czy innych 
pacjentów i domagać się przebadania go w miejscu niedo-
stępnym dla oczu i uszu osób trzecich. 

W czasie badania czy zabiegu higienicznego chorzy 
leżący powinni być oddzieleni od reszty sali parawanem 
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lub zasłoną. Podczas udzielania świadczenia zdrowotnego 
pacjentowi może towarzyszyć bliska osoba, ale lekarz może 
się sprzeciwić jej obecności. Dzieje się tak zwykle wtedy, 
gdy lekarz podejrzewa, że może zostać naruszone bezpie-
czeństwo pacjenta, np. może dojść do zainfekowania rany, 
przeniesienia zakażenia. Decyzja lekarza powinna być od-
notowana w dokumentacji medycznej pacjenta.

Prawo gwarantuje nam również godne warunki umie-
rania. Chory, który umiera, powinien mieć zapewniony 
spokój, kontakt z bliskimi, opiekę duszpasterską, wsparcie 
psychologa, jeżeli tego oczekuje. Osoby w stanie terminal-
nym mają prawo do zabiegów i leków łagodzących ból lub 
inne cierpienia.

9.  Prawo do poszanowania życia prywatnego 
i rodziny

Przebywając w szpitalu, każdy z nas ma prawo do kontak-
tu – osobistego, telefonicznego lub pisemnego – ze swoimi 
bliskimi. Ale może też odmówić kontaktu z rodziną. 

Dodatkową opiekę nad chorym w szpitalu może spra-
wować także bliska (lub inna wskazana przez niego) osoba, 
co jednak nie zwalnia personelu medycznego z obowiązku 
nadzoru i fachowej opieki nad pacjentem.

10. Prawo do opieki duszpasterskiej
Każda osoba przebywająca w szpitalu ma prawo do opieki 
duszpasterskiej zgodnie z wyznawaną przez siebie religią. 
W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia 
życia szpital jest zobowiązany umożliwić pacjentowi kon-
takt z duchownym jego wyznania.

11. Prawo do umierania w spokoju i godności
Pacjent ma prawo wiedzieć, że jego życie dobiega końca. 
Ma też prawo do profesjonalnej opieki pielęgnacyjnej, 
wsparcia psychologicznego, opieki duszpasterskiej, opieki 
bliskich, utrzymywania kontaktów z osobami z zewnątrz 
do chwili swojej śmierci. Prawem pacjenta jest także umie-
ranie bez zbędnego bólu, a więc personel medyczny musi 
dołożyć starań, aby łagodzić wszelkie jego cierpienia, co 
jest wyrazem poszanowania godności człowieka.

Za naruszenie tych praw rodzina, krewni lub przedsta-
wiciel prawny zmarłego mogą wystąpić do sądu cywilnego 
z żądaniem zasądzenia odpowiedniej kwoty na wskazany 

Recepta jest ważna przez 30 dni od 
daty jej wystawienia. Od tej zasady 
istnieją jednak wyjątki:

   recepta na antybiotyki oraz recep-
ta wystawiona w ramach pomocy 
doraźnej ważna jest 7 dni,

  recepta na leki lub wyroby me-
dyczne sprowadzane z zagranicy 
dla konkretnych osób jest ważna 
120 dni od daty wystawienia,
  recepta na preparaty immu-
nologiczne przygotowane dla 
konkretnego pacjenta jest ważna 
do 90 dni od daty wystawienia.
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Szczepienie przeciwko WZW typu B 
jest szczepieniem zalecanym, a więc 
koszt szczepionki ponosi pacjent. 
Wyjątek – zgodnie z Programem 
Szczepień Ochronnych – dotyczy:

  dzieci (w trzech dawkach),
  osób wykonujących zawody me-
dyczne, narażonych na zakażenie,
   uczniów średnich i policealnych 
szkół medycznych, studentów 
akademii medycznych i innych 
uczelni wyższych kształcących na 
kierunkach medycznych w ciągu 
pierwszego roku szkolnego 
akademickiego,
   osób z bliskiego otoczenia 
chorych na WZW typu B i nosicieli 
wirusa HBV (domowników oraz 
osób przebywających w zakła-
dach opiekuńczych, wychowaw-
czych i zakładach zamkniętych),
  chorych z przewlekłym uszko-
dzeniem nerek, zwłaszcza osób 
dializowanych oraz z przewle-
kłym uszkodzeniem wątroby 
o etiologii wirusowej, autoim-
munologicznej, metabolicznej 
lub alkoholowej, w szczególności 
z przewlekłym zakażeniem HCV,
   zakażonych wirusem HIV oraz 
dzieci z wrodzonym lub nabytym 
defektem odporności,
  osób przygotowywanych do 
zabiegów wykonywanych w krą-
żeniu pozaustrojowym.

cel społeczny. Przed śmiercią pacjent może wyrazić zgodę 
lub sprzeciwić się przeprowadzeniu po jego śmierci sekcji 
zwłok lub pobrania narządów do transplantacji.

12.  Prawo do przechowywania rzeczy 
wartościowych w depozycie

Podczas pobytu w szpitalu masz prawo wszystkie warto-
ściowe rzeczy przechowywać w depozycie. Nie ponosisz 
z tego powodu żadnych kosztów. Wszystkie rzeczy odda-
wane do depozytu muszą być opisane, policzone i zapisane 
w księdze depozytów.

13. Prawo do dochodzenia swoich praw
W przypadku naruszenia praw pacjent lub osoba go repre-
zentująca może zwrócić się do: 

  Rzecznika Praw Pacjenta,
   administracji zakładu opieki zdrowotnej (do kierowni-

ka zakładu opieki zdrowotnej: w przypadku samodziel-
nych publicznych zakładów opieki zdrowotnej do rady 
społecznej, a w przypadku publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej – do organu, który zakład prowadzi, np. do 
samorządu terytorialnego),

   samorządów medycznych (okręgowej izby lekarskiej, 
okręgowej izby pielęgniarek i położnych, okręgowej 
izby aptekarskiej, Krajowej Rady Diagnostów Labora-
toryjnych),

   powszechnych sądów cywilnych – jeśli pacjent chce 
uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie finanso-
we za poniesione szkody – albo do zakładu ubezpieczeń, 
w którym zakład medyczny lub osoba fizyczna jest ubez-
pieczona od odpowiedzialności cywilnej,

   organów ścigania – jeżeli zachodzi podejrzenie popeł-
nienia przestępstwa,

   Rzecznika Praw Obywatelskich.
Po wyczerpaniu dróg dochodzenia swoich roszczeń 

przed polskimi organami wymiaru sprawiedliwości moż-
na też wnieść skargę do Komitetu Praw Człowieka, który 
działa we współpracy z ONZ lub do Europejskiego Trybu-
nału Praw Człowieka.
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W majestacie 
prawa

Dobrze się stało, że prawa pacjenta zapisa-
no w ustawie. Przed uchwaleniem Ustawy 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pa-
cjenta uważano, że nie ma potrzeby spi-
sywania praw w jednym dokumencie, bo 
są one zawarte w innych ustawach. Przed 
wejściem w życie ustawy w szpitalach 
i przychodniach obowiązywała Karta Praw 
Pacjenta. Ale w rzeczywistości była to lista 
pobożnych życzeń, której nikt nie traktował 
poważnie – ani pacjenci, ani tym bardziej 
pracownicy służby zdrowia. Dokument ten 
nie miał mocy prawnej, co sprawiało, że do-
chodzenie praw pacjenta, w przypadku ich 
naruszenia, było procesem żmudnym i nie-
satysfakcjonującym.

Dzięki decyzji, jaką podjęła była mini-
ster zdrowia, Ewa Kopacz, rozpoczęto prace 
nad ustawowym zapisaniem praw pacjenta, 
stworzeniem funkcji Rzecznika Praw Pa-
cjenta i tzw. krótkiej ścieżki dochodzenia 
sprawiedliwości w przypadku naruszenia 
praw pacjenta zapisanych w ustawie. I cho-
ciaż pomysł stworzenia ustawy miał prze-
ciwników, udało się to zrobić. Na mocy usta-
wy wiadomo, do czego pacjent ma prawo, 
kto jest zobowiązany do przestrzegania jego 
praw i gdzie powinien się zwrócić, jeżeli doj-
dzie do ich naruszenia. Moim zdaniem jest 
to bardzo ważna ustawa, ponieważ pacjenci 
już nie błądzą, gdy czują się skrzywdzeni, 

wiedzą, do kogo mogą się zwracać, gdy ich 
interesy czy prawa zostaną naruszone.

Inną kwestią jest odpowiedź na pytanie 
o przestrzeganie praw pacjenta w Polsce. 
Z tym jest różnie, a dzieje się tak z wielu 
powodów. Prawa pacjenta można podzielić 
na dwie grupy. Pierwsza to te prawa, których 
przestrzeganie zależne jest od osobistego za-
angażowania pracowników ochrony zdrowia, 
ich kultury osobistej, wychowania, stosunku 
do drugiego człowieka, wiedzy, umiejętności 
komunikowania się z pacjentem. Druga zaś 
grupa to prawa, których realizacja wymaga 
znacznych nakładów finansowych. W mojej 
opinii pierwsza grupa praw jest coraz lepiej 
przestrzegana. Gorzej jest z realizacją pra-
wa, które np. mówi o dostępie do usług me-
dycznych na najwyższym poziomie, zgodnie 
z najnowszą wiedzą medyczną. 

Mizeria finansowa w służbie zdrowia 
nie jest niczym nowym, jednak nie uspra-
wiedliwia istnienia długich kolejek do spe-
cjalistów czy też braku refundacji najnow-
szych leków, które wręcz ratują życie lub 
wpływają na zwiększenie jakości życia.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta otworzyła nowe ścieżki, upra-
womocniła działania stowarzyszeń, funda-
cji czy grup pacjenckich, które mogą teraz 
śmielej i w majestacie prawa domagać się 
leczenia w oparciu o najwyższe standardy.

Komentarz ks. Arkadiusza Nowaka, prezesa Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji 
Zdrowotnej
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Przyjęcie do szpitala psychiatrycz-
nego jest możliwe po wyrażeniu 
przez pacjenta pisemnej zgody. 

   W przypadku osób małoletnich 
lub ubezwłasnowolnionych, 
zgodę muszą podpisać rodzice 
lub ustawowi opiekunowie. 

  Wobec osób, które ukończyły 
16 lat i są całkowicie ubezwła-
snowolnione, ale zdolne do 
świadomego wyrażenia zgody, 
konieczne jest podpisanie zgody 
łącznej.

Najważniejszym aktem prawnym regulującym prawa osób 
psychicznie chorych jest Ustawa z 19 sierpnia 1994 roku 
o ochronie zdrowia psychicznego oraz wydane później roz-
porządzenia wykonawcze.

Ustawa reguluje zasady postępowania wobec osób cho-
rych psychicznie i mających zaburzenia psychiczne pod 
względem orzekania o ich stanie zdrowia, ale także prze-
prowadzania badań, zabiegów leczniczych, rehabilitacji, 
umieszczania lub wypisywania ich ze szpitali oraz umiesz-
czania w domach pomocy społecznej. 

Ustawa stanowi, że osoby chore psychicznie i mające 
zaburzenia psychiczne mają prawo do:
	  świadczeń zdrowotnych, które odpowiadają współcze-

snym wymaganiom wiedzy medycznej,
	  poszanowania intymności i godności w trakcie udziela-

nia świadczeń zdrowotnych,
	   uzyskania pomocy w obronie praw pacjenta,
	  nieograniczonego porozumiewania się z rodziną,
	  poufności korespondencji,
	  tymczasowego przebywania poza szpitalem psychia-

trycznym za zgodą ordynatora,
	  informacji o zastosowaniu przymusu bezpośredniego,
	  informacji o przyczynach wykonania badania bez zgody, 

przyjęciu do szpitala psychiatrycznego bez zgody oraz do 
informacji o przysługujących w takim wypadku prawach,
	  wyrażenia pisemnej zgody na przyjęcie do szpitala psy-

chiatrycznego,
	  złożenia wniosku do sądu opiekuńczego o stwierdzenie 

zasadności umieszczenia w szpitalu bez wymaganej zgo-
dy,
	  zapoznania z planowanym postępowaniem leczniczym,
	   wyrażenia zgody na interwencje medyczne o podwyż-

szonym ryzyku oraz informowania o ewentualnych na-
stępstwach czy powikłaniach zabiegu,

Prawa osób
psychicznie chorych
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	   wyrażenia zgody na dalszy pobyt w szpitalu psychia-
trycznym, o ile lekarz uzna, iż jest to celowe, a pacjen-
tem jest osoba przyjęta wcześniej bez zgody,
	  złożenia wniosku o nakazie wypisu ze szpitala psychia-

trycznego, a gdy szpital odmawia wypisu, do wystąpie-
nia do sądu o nakaz wypisania ze szpitala,
	  wyrażenia zgody przez chorego psychicznie lub upośle-

dzonego umysłowo na umieszczenie w domu pomocy 
społecznej, jeżeli nie jest potrzebne leczenie szpitalne,
	  żądania zmiany orzeczenia sądu o umieszczeniu w domu 

pomocy społecznej bez zgody,
	   uczestnictwa w postępowaniu sądowym, które dotyczy 

chorego,
	   do adwokata z urzędu w sprawach o przyjęcie lub wypi-

sanie ze szpitala psychiatrycznego,
	   poufności i zachowania przez osoby wykonujące czyn-

ności wynikające z Ustawy o ochronie zdrowia psychicz-
nego tajemnicy informacji ujawnionych przez chorego, 
jak i uzyskanych w toku badań.

Na straży praw
Ważne jest, że w ustawie przewidziano również zasady kon-
troli przestrzegania praw osób chorych psychicznie, mają-
cych zaburzenia psychiczne czy też upośledzonych umy-
słowo. Jednym z istotniejszych przepisów jest ten, który 
mówi, iż lekarz nie może wystawić opinii ani skierowania 
do szpitala psychiatrycznego bez wcześniejszego zbadania 
pacjenta. Ustawa precyzuje też okres (14 dni) ważności 
wystawionego skierowania. Zasady kontroli przestrzega-
nia praw osób przebywających zarówno w szpitalach psy-
chiatrycznych, jak i w domach pomocy społecznej okre-
ślają rozporządzenia ministra zdrowia. W Polsce nadzór 
nad przestrzeganiem praw osób psychicznie chorych pełni 
Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Osoba 
taka ma też zwracać uwagę, czy nie dochodzi do nadużyć 
wobec chorych.

Akt zgody
Niezwykle ważnym zapisem ustawy, który stoi na straży 
praw osób chorych psychicznie, jest konieczność wyraże-
nia zgody na wszelkie działania medyczne, jakim mogą lub 
muszą być poddani. W ten sposób zapewnione jest prawo 
do samostanowienia.

O przymusie bezpośrednim mówi-
my, gdy dojdzie do: 

  przytrzymania – krótkotrwałego 
unieruchomienia z użyciem siły 
fizycznej, 
  przymusowego podania leków 
– wprowadzenia leków do 
organizmu osoby bez jej zgody, 
doraźnego lub przewidzianego 
planem leczenia, 
  unieruchomienia – dłuższego 
obezwładnienia, 
   izolacji – umieszczenia osoby 
w zamkniętym pomieszczeniu.

Ustawa o ochronie zdrowia psy-
chicznego przewiduje możliwość 
zastosowania przymusu bezpośred-
niego. Zwykle dotyczy to sytuacji, 
gdy pacjent:

  zagraża własnemu zdrowiu lub 
życiu,
   zagraża zdrowiu lub życiu innych 
osób,
  zagraża powszechnemu bezpie-
czeństwu,
   niszczy lub uszkadza przedmioty 
znajdujące się w jego otoczeniu,
  poważnie zakłóca lub uniemoż-
liwia funkcjonowanie zakładu 
psychiatrycznej opieki zdrowotnej 
lub domu pomocy społecznej.
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 Ocena stanu zdrowia pacjenta 
i ustalenie, czy istnieje konieczność 
niezwłocznego udzielenia porady, 
należy do lekarza. Jeżeli lekarz 
uzna, że pacjentowi nic nie zagraża, 
może odmówić przyjęcia go w dniu 
zgłoszenia. Powinien natomiast 
zaproponować inny termin wizyty.
 

Każdemu z nas zdarzyło się, że lekarz w przychodni od-
mówił wystawienia skierowania na jakieś badania. Takie 
sytuacje złoszczą nas, ale zwykle nie jest to przejaw złej 
woli lekarza, lecz konieczność przestrzegania określonych 
przepisów.

Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym 
i wydane do niej rozporządzenia decydują o tym, na jaki 
rodzaj opieki medycznej możemy liczyć, korzystając 
z usług lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). 
Dokumenty te ściśle określają nie tylko kompetencje le-
karzy, ale także zakres badań, jakie mogą oni zlecać swoim 
pacjentom. Uregulowania te odnoszą się nie tylko do leka-
rzy podstawowej opieki zdrowotnej, ale także do lekarzy 
specjalistów pracujących w oparciu o kontrakty podpisane 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Nie musisz krążyć
Główną zasadą obowiązujących przepisów jest to, że każdy 
lekarz powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, który ma 
kontrakt z NFZ, może wystawiać skierowania na badania 
i do innych specjalistów. W praktyce oznacza to, że gdy np. 
kardiolog uważa, że pacjent powinien być zdiagnozowany 
przez diabetologa, nefrologa lub innego specjalistę, ma obo-
wiązek wystawić choremu odpowiednie skierowanie, a nie 
odsyłać go po takie skierowanie do lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej (pierwszego kontaktu czy rodzinnego).

Niestety często jest odwrotnie. Wielu specjalistów od-
syła pacjentów do lekarza POZ po skierowanie. Ten nie ma 
obowiązku go wystawić. Co więcej, nawet nie może, po-
nieważ nie ma dokumentacji medycznej, która go do tego 
uprawnia. Gdyby wypisywał żądane skierowanie, postąpił-
by wbrew prawu, za co może być ukarany. Takie same za-
sady obowiązują przy wystawianiu skierowań na operację, 
rehabilitację czy też leczenie w sanatorium.

Pacjent 
w przychodni i szpitalu
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A zatem, jeżeli kardiolog zaleca konsultację u urologa 
czy gastrologa, sam musi wystawić odpowiednie skierowa-
nie. Nie dajmy się odesłać do lekarza POZ – stanowczo po-
prośmy o właściwy druk.

Jakie badania?
Listę badań zlecanych przez lekarza POZ również okre-
śla rozporządzenie wydawane przez ministra zdrowia. Są 
to badania krwi, moczu, kału wykonywane w zakresie wy-
starczającym do postawienia diagnozy. Wśród badań ra-
diologicznych są to prześwietlenia kośćca oraz RTG klatki 
piersiowej. Lekarz POZ nie może wystawić skierowania na 
wykonanie prześwietlenia z zastosowaniem kontrastu, np. 
na prześwietlenie przewodu pokarmowego z kontrastem. 
Od lekarza POZ możemy otrzymać skierowanie na bada-
nie ultrasonograficzne, ale tylko wówczas, gdy dotyczy ono 
jamy brzusznej. Nie otrzymamy natomiast skierowania na 
USG tarczycy, ślinianek, węzłów chłonnych itd.

Od stycznia 2010 roku lekarz z poradni rejonowej nie 
może kierować chorych na tzw. badania kosztochłonne, 
czyli na tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, 
ocenę przepływu krwi metodą Dopplera. W gestii lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej pozostały tylko badania 
endoskopowe dotyczące górnego i dolnego odcinka prze-
wodu pokarmowego, czyli np. kolonoskopia.

Tyle badań, ile potrzeba
Pacjent nie musi się obawiać, że w przypadku poważnej lub 
przewlekłej choroby lekarz będzie ograniczał ilość badań 
laboratoryjnych, które pozwalają monitorować stan zdro-
wia. Liczba zlecanych analiz jest zawsze uzależniona od 
rodzaju schorzenia. Dla przykładu – przy leczeniu prze-
ciwzakrzepowym analizę krwi robi się co 1-2 tygodnie, 
a w przypadku miażdżycy raz na kilka miesięcy.

Trzeba pamiętać, że obecne przepisy uniemożliwiają 
zlecanie badań laboratoryjnych dla zaspokojenia ciekawo-
ści pacjenta lub dlatego, że dawno nie były wykonywane. 
Niestety, mizeria finansowa w ochronie zdrowia nie pozwa-
la na profilaktyczne wykonywanie podstawowych analiz. 
Lekarz zlecający badania musi się kierować wskazaniami 
medycznymi. Jeżeli pacjent nie zgłasza konkretnych dole-
gliwości, które wskazują na rozwijającą się chorobę, nie ma 
podstaw, aby zlecić nawet najprostsze analizy. 
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   Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami wyłącznie lekarz decyduje 
o leczeniu, zakresie diagnostyki 
i skierowaniu pacjenta na kon-
kretne badania diagnostyczne. 
Prawo nie przewiduje również 
możliwości wykonywania raz 
w roku badań diagnostycznych.

   Obowiązek zlecania badań 
profilaktycznych funkcjonuje 
w medycynie pracy (badania 
mają potwierdzić zdolność do 
wykonywania konkretnej pracy) 
i medycynie sportowej.

   Jeżeli lekarz uzna, że nie ma 
wskazań do świadczenia me-
dycznego, w tym także badania 
diagnostycznego, może odmówić 
wypisania skierowania, jednak 
powinien uzasadnić swoją 
decyzję.

   Szczegółowy wykaz badań, na 
które można otrzymać skiero-
wanie od lekarza POZ można 
znaleźć na stronach interneto-
wych NFZ (www.nfz.gov.pl).
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Wyniki badań są częścią dokumen-
tacji medycznej, a więc należą do 
podmiotu udzielającego świadczeń 
medycznych. To tzw. dokumentacja 
indywidualna wewnętrzna pacjen-
ta. Jednak pacjent lub upoważniona 
przez niego osoba ma prawo do:

  wglądu w wyniki badań w sie-
dzibie podmiotu udzielającego 
świadczeń zdrowotnych, czyli 
w przychodni lub szpitalu,

   sporządzenia wyciągów, odpisów 
lub kopii (trzeba za to zapłacić),

   wydania oryginału za pokwito-
waniem odbioru i z zastrzeżeniem 
zwrotu po wykorzystaniu.

Oryginały badań diagnostycznych, 
opisy konsultacji itp. dostarczone 
przez pacjenta do innej placówki 
pozostają jego własnością. Poradnia 
bądź szpital musi sporządzić kopie 
tych dokumentów.

Inaczej jest, gdy pacjent jest w grupie podwyższonego 
ryzyka, np. jest otyły, ma wzmożone pragnienie, pali papie-
rosy lub w jego rodzinie występowały choroby nowotwo-
rowe. W takiej sytuacji konieczne będzie przeprowadzenie 
analiz lub skierowanie do specjalisty, aby potwierdzić lub 
wykluczyć istnienie choroby. Rutynowo, np. po 50. roku 
życia, lekarz powinien wystawić pacjentowi skierowanie 
na badanie na krew utajoną w kale, które jest o wiele tań-
sze niż kolonoskopia, a jego czułość w wykrywaniu zmian 
w jelicie grubym przekracza 90 proc.

Powrót od specjalisty
Jeżeli w twoim przypadku konieczne było leczenie specjali-
styczne, to po jego zakończeniu i ustaleniu właściwej terapii 
z kompletem badań i diagnozą powinieneś wrócić do swoje-
go lekarza. Na podstawie informacji uzyskanej od specjalisty 
lekarz będzie mógł wystawiać ci recepty na zalecone leki. 

Pacjent w szpitalu
Pobyt w szpitalu jest zwykle przykrym doświadczeniem. 
Pobyt w obcych, często mało komfortowych warunkach 
i obawa o stan zdrowia sprawiają, że często podporząd-
kowujemy się nie zawsze dobrym obyczajom panującym 
w danym oddziale. Nie musi tak być.

Każdy z nas podczas pobytu w szpitalu ma swoje pra-
wa, które określa ustawa z 6 listopada 2008 roku o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 
2009 roku). Bezpłatnie możemy się leczyć w każdym szpi-
talu na terenie Polski, który ma podpisaną umowę z NFZ.
Nie obowiązuje rejonizacja.

Podstawą przyjęcia do szpitala jest skierowanie wysta-
wione przez lekarza, nawet tego, który praktykuje wyłącz-
nie prywatnie, nie mając umowy z funduszem.

W przypadku planowego leczenia operacyjnego wszyst-
kie niezbędne badania diagnostyczne powinien wykonać 
szpital. Niestety, w praktyce dość często ten obowiązek prze-
rzuca się na barki chorych. To rodzi wiele konfliktów, bo 
lekarz opieki podstawowej nie ma prawa ich zlecić.
 Podobnie jest z lekami i tzw. środkami pomocniczymi, 
do których zalicza się np. pieluchomajtki. To szpital, a nie 
pacjent czy jego rodzina, powinien zapewnić choremu 
wszystko to, co jest potrzebne do prawidłowego prowadze-
nia terapii. 
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Zmiany lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej możemy nieodpłatnie 
dokonać raz na pół roku lub wtedy, 
gdy wybrany przez nas lekarz 
odszedł do innej pracy lub my 
zmieniliśmy miejsce zamieszkania. 
Jeśli częściej decydujemy się na 
zmianę lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej, musimy zapłacić „za 
przeniesienie” 80 zł.

Od kilku lat możemy sami wybierać lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej. Nie musi to być osoba pracująca w przy-
chodni najbliższej naszemu miejscu zamieszkania. Pojęcie 
rejonizacji dawno zniknęło, więc możemy leczyć się u leka-
rza, do którego mamy największe zaufanie. Mówiąc krót-
ko – możemy się leczyć, gdzie chcemy i u kogo chcemy, ale 
żeby opieka była bezpłatna (czyli w ramach składki na ubez-
pieczenie zdrowotne), lekarz musi mieć podpisaną umowę 
z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kto pyta, nie błądzi
Najlepszą rekomendacją dla lekarza jest opinia, jaką na te-
mat jego pracy mają pacjenci. Ważnym elementem powinien 
być także stosunek lekarza do pacjenta. Dobrym testem jest 
pierwsza wizyta u nowego lekarza. Jeśli prowadzi on wywiad 
lekarski starannie, wypytuje o szczegóły (np. o tryb życia, na-
łogi, dietę, rodzaj wykonywanej pracy, choroby występujące 
w rodzinie, przebyte operacje czy zabiegi), można sądzić, że 
dobrze trafiliśmy. Osoby starsze lub mające trudności z po-
ruszaniem się powinny też zapytać, czy ich lekarz przepro-
wadza wizyty domowe. Dobry lekarz nie skupia się tylko na 
dolegliwości, która nas do niego sprowadziła, ale stara się 
patrzeć całościowo na naszą kondycję i stan zdrowia. 

Jeśli okaże się, że wybrany przez nas lekarz nie spełnia 
naszych oczekiwań, możemy go zmienić. 

Stałość się opłaca
Pozostawanie pod opieką jednego lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej przez dłuższy czas jest korzystne dla na-
szego zdrowia. Przy kolejnej wizycie nie musimy tłumaczyć, 
co nam dolega, jakie leki przyjmujemy na stałe. Gdy pojawi 
się dodatkowa dolegliwość, np. nadciśnienie tętnicze, lekarz 
będzie wiedział, jakie leki będą dla nas najlepsze, a rodzaj 
terapii dobierze do naszego trybu życia.

Jak wybrać
właściwego lekarza
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  Każdy pacjent, który wyrazi 
zgodę. Zgoda może być wyrażona 
na piśmie lub ustnie, ale wówczas 
wymaga się obecności dwóch 
świadków.

  Za chorego, który jest nieprzy-
tomny i nie może wyrazić zgody, 
w jego imieniu może to zrobić 
rodzina, opiekun prawny, sąd, 
a w szczególnych sytuacjach 
zespół lekarski.

  Małoletni od 16. roku życia mogą 
brać udział w badaniach wbrew 
woli rodziców czy prawnych 
opiekunów.

  Kobiety ciężarne mogą uczest-
niczyć w badaniach tylko wtedy, 
gdy nie zagraża to dziecku.

  W badaniach nie mogą uczestni-
czyć żołnierze służby zasadniczej 
oraz więźniowie.
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Badania kliniczne
– szansa czy ryzyko?

Postęp w medycynie nie dokonuje się z dnia na dzień. 
Wymaga długoletnich badań prowadzonych w instytutach 
naukowych i klinikach uniwersytetów medycznych. Często 
z udziałem pacjentów, którzy zgadzają się na udział w no-
watorskich zabiegach lub zastosowanie nowych leków.

Większość z nas nieufnie podchodzi do udziału w ba-
daniach klinicznych, bo – jak to się potocznie mówi – nie 
chcemy być królikami doświadczalnymi. Ale bywa i tak, 
że poddanie się nowatorskiemu zabiegowi czy nowej te-
rapii farmakologicznej jest jedyną szansą na wyleczenie 
lub znaczne podniesienie jakości życia. A więc, bać się 
czy badać? Nie ma prostej odpowiedzi na takie pytania. 
Wszystko zależy od indywidualnej oceny sytuacji. Ale za-
nim powiemy tak lub nie, warto przybliżyć sobie problem 
badań klinicznych.

Dlaczego prowadzi się badania kliniczne?
Po pierwsze, bez nich nie można zarejestrować żadnego 
nowego leku czy wprowadzić nowej metody operacyjnej do 
codziennej praktyki medycznej. Badania kliniczne prowa-
dzi się, aby określić, czy lek, urządzenie, procedura dia-
gnostyczna, zabieg przynosi chorym korzyści lub czy może 
być dla nich niebezpieczny. Każde doświadczenie związa-
ne z nowym lekiem musi dać odpowiedź na kilka pytań: 
jaka dawka leku jest skuteczna, a jaka toksyczna, jaki po-
winien być czas leczenia, jak preparat wpływa na organizm 
i wreszcie – jakie mogą być jego działania niepożądane.

Zanim rozpoczną się badania z udziałem ludzi, prze-
prowadzane są szczegółowe doświadczenia w laboratoriach 
na komórkach zwierzęcych i ludzkich. Leki bada się także 
na żywych zwierzętach. Są to tzw. badania przedkliniczne, 
które zazwyczaj trwają kilka lat. Badania na ludziach roz-
poczynają się dopiero wtedy, gdy testy na zwierzętach dają 
dobre rezultaty.
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   Uczestnictwo w badaniu klinicz-
nym jest dobrowolne.

  Pacjent ma prawo do odmowy 
udziału w badaniu. W przypadku 
odmowy nie traci praw do lecze-
nia uznanego za standardowe.

  Pacjent musi mieć czas, by 
dokładnie zapoznać się z treścią 
pisemnej informacji o badaniu 
oraz formularza świadomej zgody 
na udział w badaniu.

    Decyzja o uczestnictwie musi być 
w pełni świadoma. Jeżeli pisem-
na informacja dla pacjenta jest 
niezrozumiała, może on zadawać 
pytania lekarzowi proponujące-
mu udział w badaniu.

   Pacjent ma prawo do otrzymania 
kopii pisemnej informacji o bada-
niu oraz podpisanego przez siebie 
i lekarza dokumentu świadomej 
zgody na udział w badaniu.

Wszystko zaczyna się od określenia wstępnego dawko-
wania leku dla ludzi. W tej fazie eksperymentu zwykle bie-
rze udział ok. 100 osób. Druga faza badania to określenie 
skuteczności preparatu. Trwa około dwóch lat i uczestniczy 
w niej zwykle kilkaset osób. W trzeciej fazie doświadczeń 
lek testuje się na kilku tysiącach chętnych. Dzięki tak du-
żej liczbie uczestników eksperymentu naukowego, można 
dokładnie poznać faktyczną skuteczność preparatu, precy-
zyjnie określić korzyści wynikające z jego przyjmowania 
oraz listę działań niepożądanych. Jeżeli wyniki trzech eta-
pów badań są obiecujące, można rozpocząć starania o re-
jestrację leku, czyli dopuszczenie go do sprzedaży w apte-
kach lub ordynowania w szpitalach. Czwarta faza badań 
klinicznych zaczyna się, gdy lek znajdzie się na rynku i jest 
powszechnie stosowany. Wtedy jego działanie porównuje 
się z innymi preparatami, sprawdza się skuteczność przy 
długim przyjmowaniu, określa korzyści wynikające z no-
wej terapii tym, a nie innym lekiem.

Światowe standardy
Zakres i przebieg badań klinicznych regulują międzyna-
rodowe i krajowe przepisy prawne. Mimo to pacjenci oba-
wiają się uczestnictwa w badaniach. Uważają, że pogorszy 
to ich stan zdrowia, a wtedy nikt nie będzie chciał wziąć na 
siebie odpowiedzialności za zaistniałą sytuację.

Aby chronić bezpieczeństwo i prawa osób uczestni-
czących w badaniach klinicznych oraz zapewnić rzetel-
ność uzyskiwanych danych, zostały opracowane i wdro-
żone reguły Dobrej Praktyki Klinicznej (Good Clinical 
Practice – GCP). Zasady te obowiązują także w Polsce. 
Oznacza to, że wszystkie badania kliniczne przeprowa-
dzane są zgodnie z jednolitym standardem medycznym, 
etycznym i naukowym określonym w zasadach Dobrej 
Praktyki Klinicznej. Badania kliniczne prowadzone 
w Polsce przez firmy farmaceutyczne są zwykle projek-
tami międzynarodowymi, co zapewnia najbardziej wiary-
godną ocenę skuteczności i bezpieczeństwa farmaceuty-
ków w różnych populacjach.

Na straży przestrzegania reguł GCP stoją wewnętrzne 
organy nadzorcze firm oraz agencje zajmujące się rejestra-
cją leków, na przykład amerykańska Komisja ds. Żywności 
i Leków (Food and Drug Administration – FDA). Takie 
kontrole odbywały się w Polsce wielokrotnie i nigdy nie 
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doszło do wycofania dokumentacji rejestracyjnej z powodu 
naruszenia zasad Dobrej Praktyki Klinicznej. Potwierdza 
to wysoki standard prowadzonych w naszym kraju badań, 
chociaż zdarzają się przypadki odstępstw od obowiązują-
cych zasad. Ostatnio wielkie poruszenie w środowisku me-
dycznym wywołały doniesienia, że w Bydgoszczy razem 
z badanym lekiem pacjentom podawano także inne (już 
dopuszczone do obrotu) środki. No cóż, w każdym środo-
wisku znajdą się ludzie, którzy mają swój pogląd nie tylko 
na rzeczywistość, ale i rozumienie uczciwości.

Nie zmienia to jednak faktu, że polscy lekarze co-
raz częściej uczestniczą w międzynarodowych badaniach 
klinicznych. Szacuje się, że co roku kilkanaście tysięcy 
polskich pacjentów wyraża zgodę na udział w badaniach 
klinicznych nowych leków. Według szacunków Stowarzy-
szenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w ba-
daniach klinicznych prowadzonych w naszym kraju mogło 
do tej pory uczestniczyć ponad 200 tysięcy pacjentów.

W poszukiwaniu prawdy
W badaniach klinicznych nowych leków najistotniejsze 
jest uzyskanie rzetelnej wiedzy o leku i uniknięcie zafał-
szowania wyników.

Wyobraźmy sobie taką sytuację: lekarz często przepisuje 
jakiś lek i ma o nim, na podstawie własnych spostrzeżeń, 
dobrą opinię. Ale uczestniczy w ocenie innego leku, przy 
czym grupa kontrolna otrzymuje lek, który on stale ordynu-
je. Gdyby badanie kliniczne nie było prowadzone zgodnie 
z wcześniej określonym planem i zorganizowane według 
zasad obowiązujących na całym świecie, lekarz ten mógłby 
nieświadomie oceniać stan chorych leczonych „swoim” le-
kiem jako lepszy, niż jest w rzeczywistości. Mógłby np. „nie 
zauważyć” i nie odnotować objawów działań niepożądanych 
po jego podaniu, a wykazywać nadmierną czujność po za-
stosowaniu nowego preparatu. Takim sytuacjom zapobiega 
odpowiednie przygotowanie i prowadzenie badań.

Specjaliści używają w kontekście badań dwóch okre-
śleń – ślepienie i randomizowanie. Ślepienie polega na 
tym, że leki, które się bada lub porównuje ich działanie ze 
sobą, wyglądają tak samo. Są też zawsze identycznie zapa-
kowane. Odróżnić je można jedynie po odczytaniu specjal-
nego kodu cyfrowego umieszczonego na opakowaniu. Ale 
kod ten może odczytać tylko osoba nadzorująca badania 
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      Pacjent może w każdej chwili za-
kończyć udział w badaniu, jeżeli 
uzna, że leży to w jego interesie. 
Powinien jednak poinformować 
o swojej rezygnacji lekarza, 
a także zgłosić się w wyzna-
czonym terminie na wizytę 
kontrolną, aby ocenić swój stan 
zdrowia po zakończeniu udziału 
w badaniu.

  Rezygnacja z udziału w badaniu 
w czasie jego trwania nie pociąga 
za sobą żadnych konsekwen-
cji. Obowiązkiem lekarza jest 
zapewnienie dalszego leczenia, 
zgodnie z przyjętymi zasadami 
sztuki lekarskiej.

  Pacjent ma prawo do uzyskania 
od lekarza informacji o swoim 
stanie swojego zdrowia na każ-
dym etapie badania klinicznego 
oraz do wglądu w dokumentację 
dotyczącą jego osoby.

  Pacjent ma prawo być infor-
mowany o wszelkich nowych 
danych, które mogą wpłynąć na 
jego decyzję o dalszym uczest-
nictwie w badaniu. Przykładowo, 
może otrzymać nowe informacje 
dotyczące ryzyka wynikającego 
ze stosowania testowanego leku.

   Pacjent ma prawo do zwrotu do-
datkowych, udokumentowanych 
kosztów, które poniósł, uczestni-
cząc w badaniu klinicznym.
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  Koszty leczenia działań niepożą-
danych pokrywa sponsor badania 
– zwykle firma farmaceutyczna.

  Pacjent ma prawo do odszko-
dowania, jeżeli doznał trwa-
łego uszczerbku na zdrowiu 
bezpośrednio związanego ze 
stosowanym lekiem lub proce-
durą medyczną wymaganą przez 
protokół badania na zasadach 
określonych w rozporządzeniu 
ministra finansów w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej 
badacza i sponsora.

  Udział w badaniu klinicznym 
jest bezpłatny. Koszty badanych 
leków, badań specjalistycznych 
i opieki lekarskiej ponosi sponsor 
badania.

  Pacjent ma prawo do pełnej 
anonimowości i ochrony swoich 
danych osobowych.

  Zarówno w czasie badania, jak 
i po jego zakończeniu pacjent ma 
prawo do zgłaszania lekarzowi 
prowadzącemu wszelkich zmian 
samopoczucia.

Opracowano na podstawie danych 
Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej 
Praktyki Badań Klinicznych w Polsce 
(www.gcppl.org.pl).

kliniczne. A zatem ani pacjent, ani lekarz nie są pewni, jaki 
lek będzie stosowany podczas badania. Randomizacja na-
tomiast to losowe przydzielenie pacjentów do grupy, któ-
ra przyjmuje nowy lek lub tej, która stosuje preparat już 
znany. Przy niektórych badaniach chory może się znaleźć 
w grupie, która przyjmuje substancję obojętną dla organi-
zmu, czyli placebo.

Czego wymaga GCP?
Reguły GCP są surowe i dla wszystkich jednakowe. Zgod-
nie z nimi badania kliniczne muszą mieć podstawy nauko-
we oraz plan (tzw. protokół). Dokument ten jest szczegó-
łowo oceniany pod względem etycznym i merytorycznym 
przez niezależne komisje bioetyczne. Członkowie komisji 
zwracają szczególną uwagę na treść informacji, jaka skie-
rowana jest do pacjenta. Tu niezwykle ważny jest język, 
jasność i precyzja sformułowań, by treść była zrozumiała 
i oczywista dla każdego chorego.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Unii Europej-
skiej procesy oceny etycznej i rejestracje badania klinicz-
nego w Polsce przebiegają równolegle. Jednak rozpoczęcie 
badania jest możliwe dopiero po uzyskaniu pozytywnej 
opinii komisji bioetycznej właściwej dla koordynatora ba-
dania i otrzymaniu zgody ministra zdrowia, udzielanej na 
podstawie oceny dokumentacji dotyczącej projektu i bada-
nego leku złożonej w Centralnej Ewidencji Badań Klinicz-
nych (CEBK), jednostki działającej w ramach Urzędu Re-
jestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych. Zgodnie z zapisami ustawy Pra-
wo farmaceutyczne minister zdrowia może wstrzymać się 
od wydania zgody, ale jeśli nie wyda zakazu prowadzenia 
badania – będzie się ono mogło rozpocząć po 60 dniach od 
złożenia kompletnego wniosku.

Gdy wydane są stosowne zgody lub upłynie 60 dni, fir-
ma farmaceutyczna otrzymuje pozwolenie prezesa Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycz-
nych i Produktów Biobójczych na przywóz do Polski le-
ków niezarejestrowanych, przeznaczonych wyłącznie do 
badań klinicznych. Włączenie pacjenta do badania przed 
spełnieniem tych warunków nie jest możliwe.

Jakie są inne wymogi formalne? Lekarz prowadzący 
i sponsor badania zobowiązani są na bieżąco przekazywać 
komisji bioetycznej raporty dotyczące działań niepożąda-
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nych zgłaszanych przez pacjentów. Firma farmaceutyczna 
zobowiązana jest również do dostarczania do wszystkich 
lekarzy, CEBK i komisji bioetycznych informacji o nie-
pożądanych działaniach testowanego preparatu. Dane te 
umożliwiają lekarzowi podjęcie decyzji, czy nie wycofać 
niektórych chorych z udziału w eksperymencie. Natomiast 
komisjom wgląd w aktualną wiedzę o bezpieczeństwie 
leku pozwala nadzorować przebieg badań. W przypadku 
pojawienia się nowych, istotnych danych dotyczących 
leku, pacjenci również otrzymują pisemną informację na 
ten temat z prośbą o rozważenie swojego dalszego udziału 
w badaniu.

Świadoma zgoda
Zanim pacjent podpisze zgodę na udział w eksperymen-
cie naukowym, musi zapoznać się z charakterem badania 
i ryzykiem, jakie się z tym wiąże. Musi np. wiedzieć, czy 
będzie dostawał zastrzyki, czy może połykał tabletki, jakie 
ograniczenia w codziennym życiu będzie musiał wprowa-
dzić, a może stosować jakąś dietę. Jednym słowem – po-
znać szczegóły dotyczące przewidzianej terapii.

Oprócz tego otrzymuje także informacje o swoich 
prawach i obowiązkach. Medyczne zawiłości w opisie nie 
mogą wprowadzać go w błąd, sugerować „cudownego” wy-
zdrowienia. Podpisując zgodę na badanie kliniczne, pacjent 
musi wiedzieć, że niezależnie od zaawansowania ekspery-
mentu, może się wycofać w każdej chwili, nie ponosząc za 
swoją decyzję żadnych konsekwencji.

Zgoda, którą na piśmie wyraża pacjent, jest dołączo-
na do wszystkich dokumentów oceniających badanie na-
ukowe. Ani lekarzowi, ani przedstawicielowi firmy far-
maceutycznej nie wolno namawiać chorego do udziału 
w badaniach. To zawsze musi być jego suwerenna i dobrze 
przemyślana decyzja.

Bilans zysków i...
Wielu chorych zastanawia się, co uzyskają, decydując się 
na uczestnictwo w badaniach klinicznych. Korzyści jest 
sporo. Przede wszystkim każdemu zagwarantowana jest 
bezpłatna opieka medyczna na bardzo wysokim pozio-
mie. Zaczyna się ona w chwili wyrażenia zgody, a kończy 
z chwilą zakończenia badania. Często są to badania diagno-
styczne i laboratoryjne, które zazwyczaj wykonuje się tylko 

Komisja bioetyczna może podjąć 
decyzję o wstrzymaniu badania, 
jeżeli eksperci uznają, że stosunek 
korzyści do ryzyka uniemożliwia 
dalsze prowadzenie projektu. Sta-
nowi to dodatkowe zabezpieczenie 
praw pacjentów. 
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w szczególnych sytuacjach. Niektórzy chorzy mają dostęp 
do nowoczesnych terapii na długo przed wprowadzeniem 
ich do codziennej praktyki medycznej.

Jednak wiele osób dręczy myśl, czy poddanie się te-
rapii nowym i nieznanym lekiem nie odbije się w przy-
szłości negatywnie na ich zdrowiu. Specjaliści uważają 
jednak, że nie należy tak stawiać sprawy. Przecież przed 
podaniem nowych leków ludziom przeprowadza się liczne 
badania na ludzkich komórkach oraz zwierzętach. Już na 
tym etapie wiadomo, jak działa dany preparat. Jeżeli po-
jawi się nieoczekiwane działanie leku, lekarz natychmiast 
przerwie eksperyment, wykluczy chorego z dalszego bada-
nia. Gdy zdarzy się taka sytuacja, osoba mająca pieczę nad 
badaniem, tzw. monitor, musi od razu zawiadomić lekarza 
opiekującego się tym chorym, jaki był skład podawane-
go preparatu i pomóc – niezależnie od kosztów – usunąć 
wszystkie skutki działań nowego leku.

Ryzyko istnieje
Nie można wykluczyć, że mimo zachowania wszystkich 
standardów GCP pacjent dozna uszczerbku na zdrowiu, 
który będzie skutkiem udziału w eksperymentalnej terapii. 
Tę kwestię reguluje umowa o ubezpieczeniu chorego biorą-
cego udział w badaniach klinicznych. Jest to ubezpieczenie 
na wypadek poniesienia uszczerbku na zdrowiu. Opłacona 
i aktualna polisa dla wszystkich pacjentów objętych bada-
niem jest jednym z warunków jego rozpoczęcia. Ważność 
polisy szczegółowo sprawdza komisja bioetyczna.

Pacjenci zastanawiają się często nad jeszcze jedną kwe-
stią – czy w badaniu nie trafią na placebo. Rozumują, że 
wtedy w ogóle nie będą leczeni lub leczeni gorzej niż do tej 
pory. Ale i tę sytuację przewidziano i uregulowano prze-
pisami prawa. W ostatniej wersji Deklaracji Helsińskiej 
znalazł się zapis mówiący o tym, że pacjent z grupy kon-
trolnej (czyli właśnie tej, która otrzymuje placebo) musi 
otrzymywać leczenie najlepsze z dotąd stosowanych. Poda-
wanie placebo (tabletka czy kapsułka z obojętnym wypeł-
nieniem, np. glukozą lub wodą) jest rzadkie i ograniczone 
do sytuacji, w których nie zaszkodzi to pacjentowi. Placebo 
nie podaje się np. w czasie badań nad nowymi lekami no-
wotworowymi.

Tak więc decyzja o udziale w badaniach klinicznych 
musi być dobrze przemyślana.
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Umowa o ubezpieczeniu chorego 
biorącego udział w badaniach 
klinicznych to ubezpieczenie na 
wypadek poniesienia uszczerbku na 
zdrowiu. Opłacona i aktualna polisa 
dla wszystkich pacjentów objętych 
badaniem jest jednym z warunków 
jego rozpoczęcia. Ważność polisy 
szczegółowo sprawdza komisja 
bioetyczna.
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Stan nagły to stan polegający 
na nagłym lub przewidywanym 
w krótkim czasie pojawieniu się 
objawów pogorszenia zdrowia, któ-
rego bezpośrednim następstwem 
może być poważne uszkodzenie 
funkcji organizmu, uszkodzenie 
ciała lub utrata życia. Taki stan wy-
maga podjęcia natychmiastowych 
czynności ratunkowych.
Prawo do natychmiastowej pomocy 
medycznej mają także kobiety, 
u których rozpoczął się poród.

Dobro chorego najwyższym prawem. Ta łacińska maksyma 
we współczesnym świecie nabrała szerszego znaczenia, po-
nieważ lekarz musi obecnie respektować prawo chorego do 
decydowania o swoim zdrowiu.

Prawo do decydowania o własnym zdrowiu każde-
mu obywatelowi zapewniają zapisy ważnych aktów praw-
nych. W konstytucji (art. 41, ust. 1) możemy przeczytać, 
że „każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność 
osobistą”. Kodeks Etyki Lekarskiej (art. 15) stanowi, że 
„postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze 
wymaga zgody pacjenta. Jeżeli pacjent nie jest zdolny do 
świadomego wyrażenia zgody, powinien ją wyrazić jego 
przedstawiciel ustawowy lub osoba faktycznie opieku-
jąca się pacjentem”. Trzecim dokumentem jest Konwen-
cja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej 
wobec zastosowań biologii i medycyny, gdzie (art. 5, po-
stanowienia ogólne) czytamy: „nie można przeprowadzić 
interwencji medycznej bez swobodnej i świadomej zgody 
osoby jej poddanej. Przed dokonaniem interwencji osoba 
zainteresowana otrzyma odpowiednie informacje o celu 
i naturze interwencji, jak również jej konsekwencjach i ry-
zyku. Osoba zainteresowana może w każdej chwili swobod-
nie wycofać zgodę”.

Te szlachetnie brzmiące słowa są istotne nie tylko ze 
względu na poszanowanie prawa pacjenta do samostano-
wienia, ale także dlatego, iż wykonanie zabiegu leczniczego 
bez zgody pacjenta lub jego prawnego opiekuna jest czy-
nem karalnym, który może być ścigany z mocy art. 192 
Kodeksu karnego.

Wyrażenie zgody
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zgoda na le-
czenie będzie miała moc prawną tylko wtedy, gdy zostanie 
wyrażona przed przeprowadzeniem operacji lub udziele-

Potrzebna jest zgoda
na operację
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niem innego świadczenia medycznego o podwyższonym 
ryzyku. Wyrażenie zgody po zabiegu (tzw. zgoda następcza) 
nie ma mocy prawnej. Aby zgoda mogła być respektowana, 
uznana za zgodną z prawem, musi być wyrażona przez oso-
bę uprawnioną do jej udzielenia, a jej wyrażenie musi być 
wynikiem świadomej decyzji zainteresowanego, który wie 
i rozumie, na co się decyduje i jakie mogą być następstwa 
jego decyzji. Poza tym, zgoda musi być wyrażona w formie 
przewidzianej przez prawo.

Ustawodawca przewidział również sytuacje, w których 
zgoda na zabieg lub inne działanie medyczne może być wy-
rażona nie przez samego pacjenta.

Jeżeli pacjent jest osobą nieletnią (nie ukończył 18 lat) 
lub nie jest zdolny do świadomego wyrażenia zgody, w jego 
imieniu zgodę taką mogą wyrazić jego ustawowi przedsta-
wiciele, czyli rodzice, opiekunowie, kurator lub sąd opie-
kuńczy. Gdy osoba, która nie ukończyła 16 lat, odmawia 
zgody na leczenie, ale taką zgodę wyrazili prawni opie-
kunowie, lekarz jest zobowiązany do udzielenia pomocy. 
Jeżeli zaś pacjent ukończył 16 lat, obowiązuje zasada tzw. 
podwójnej zgody – obok zgody rodzica sam zainteresowa-
ny musi wyrazić ją osobiście. W sytuacji, gdy odmawia jej, 
a opiekunowie małoletniego zgadzają się na leczenie, ko-
nieczna jest decyzja sądu opiekuńczego.

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych, chorych 
psychicznie lub upośledzonych umysłowo oprócz zgody 
prawnych opiekunów na przeprowadzenie czynności me-
dycznych wymagana może być też zgoda sądu.

Jak rozumieć pełną świadomość?
Zgoda na przeprowadzenie operacji czy terapii farmakolo-
gicznej obarczonej istotnymi działaniami niepożądanymi 
musi być w pełni świadoma. Co więcej, niewyrażenie sprze-
ciwu przez pacjenta, w świetle prawa, nie może być rozu-
miane jako wyrażenie zgody, ponieważ ta musi dotyczyć 
konkretnego działania medycznego. I kolejny warunek – 
odebranie od pacjenta zgody na leczenie, które ten pod-
pisuje podczas przyjęcia do szpitala, nie jest jednoznaczne 
z wyrażeniem zgody np. na przeprowadzenie operacji.

Za świadomą zgodę uznaje się taką, którą pacjent pod-
pisał po uzyskaniu informacji na co się decyduje, jaka me-
toda leczenia będzie zastosowana, jakie są zagrożenia czy 
następstwa przeprowadzenia zabiegu. Informacja o plano-
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W większości szpitali pacjenci 
podpisują specjalne druki. Ale 
w sytuacjach krytycznych, gdy nie 
jest możliwe podpisanie dokumen-
tu, pacjent może wyrazić zgodę 
na leczenie ustnie lub poprzez 
takie swoje zachowanie, które nie 
budzi wątpliwości, że godzi się na 
proponowane leczenie. Jednak 
w trosce o własne bezpieczeństwo, 
przed wykonaniem operacji lub 
diagnozowaniem chorego metodą 
inwazyjną, lekarz powinien uzyskać 
zgodę pacjenta. Oznacza to, że 
pacjent własnoręcznie powinien 
podpisać dokument, w którym jest 
opisany zabieg oraz wynikające 
z niego powikłania. Gdy pacjent 
nie jest w stanie złożyć podpisu, na 
dokumencie powinny się znaleźć 
podpisy świadków, czyli osób 
potwierdzających jego wolę oraz 
opis sytuacji, która uniemożliwiła 
podpisanie dokumentu.
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wanych działaniach medycznych powinna być wyrażona 
zrozumiałym językiem (nie musi zawierać szczegółów 
medycznych) i dostosowana do poziomu intelektualnego 
pacjenta. Jeśli tak się nie stanie, uzyskana zgoda może być 
w przyszłości (jeśli pacjent dozna uszczerbku na zdrowiu) 
uznana za zgodę nieobjaśnioną. Oznacza to, że w świetle 
prawa lekarz wykonał zabieg bez zgody pacjenta, za co gro-
zi mu odpowiedzialność karna.

Inaczej jest, gdy w czasie operacji lub innego rodzaju 
leczenia wystąpią nieprzewidziane okoliczności, których 
nieuwzględnienie może zagrażać życiu lub zdrowiu pa-
cjenta. W trosce o jego dobro lekarz może – już bez for-
malnej zgody pacjenta – rozszerzyć zakres operacji lub 
włączyć dodatkowe badania diagnostyczne. Ale powinien 
swoją decyzję skonsultować z innym specjalistą z tej samej 
dziedziny. Informacja o zmianie zakresu operacji musi być 
odnotowana w dokumentacji medycznej. Lekarz musi też 
poinformować o tym pacjenta lub jego opiekunów praw-
nych.

Jeśli jednak przed zabiegiem można było przewidzieć 
taką konieczność, a lekarz nie poinformował o tym pacjen-
ta, może być pociągnięty do odpowiedzialności za przepro-
wadzenie zabiegu bez zgody zainteresowanego.

Bez zgody pacjenta
Bez formalnej zgody pacjenta lekarz może udzielić mu po-
mocy medycznej, oraz poddać go badaniom tylko wtedy, 
gdy wymaga on niezwłocznej interwencji, na którą nie jest 
w stanie wyrazić zgody, np. z powodu utraty świadomości, 
ze względu na wiek czy brak porozumienia z opiekunami 
prawnymi. Gdy zagrożone jest życie pacjenta, lekarz może 
rozpocząć leczenie (np. przeprowadzić operację, badania 
diagnostyczne) bez ryzyka odpowiedzialności karnej. Zgo-
da na operację nie jest wymagana również wtedy, gdy ocze-
kiwanie na nią, a więc opóźnienie leczenia, może zagrażać 
życiu pacjenta. Okoliczności takich zdarzeń muszą być 
odnotowane w dokumentacji medycznej. Po wykonaniu 
zabiegu czy przeprowadzeniu operacji lekarz musi powia-
domić prawnych opiekunów pacjenta lub sąd opiekuńczy 
o przeprowadzonych zabiegach czy badaniach.
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   Osoby, które nie wykonują zabie-
gu czy badania, mogą być przy 
pacjencie obecne tylko wtedy, 
gdy wymaga tego procedura 
medyczna. Studenci mogą być 
obecni tylko wtedy, gdy pacjent 
wyrazi na to zgodę. W przy-
padku pacjenta małoletniego 
taką zgodę muszą wyrazić jego 
opiekunowie.

   Podczas pobytu w szpitalu 
pacjent może odmówić poddania 
się badaniu w sali, gdzie przeby-
wają inni chorzy. Jeżeli nie może 
przejść do innego pomieszczenia, 
personel placówki powinien 
zadbać o np. postawienie para-
wanu, który odgrodzi badanego 
od reszty pacjentów. Wynika to 
z prawa do intymności i poszano-
wania godności osobistej.

   W klinikach i szpitalach akade-
mii medycznych, jednostkach 
badawczo-rozwojowych i innych 
placówkach uprawnionych do 
kształcenia studentów medycyny, 
lekarzy oraz innego personelu 
medycznego, jeżeli demonstracja 
zabiegu ma wyłącznie charak-
ter dydaktyczny, pacjent musi 
wyrazić zgodę na obecność osób 
trzecich.
   Za nieprzestrzeganie prawa 
pacjenta do intymności i god-
ności świadczeniodawcy grozi 
odpowiedzialność cywilna, zaś 
lekarzowi/pielęgniarce również 
odpowiedzialność zawodowa.
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Jedziemy 
do sanatorium
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Wyjeżdżając do sanatorium, zabierz 
ze sobą:

  odpowiednie skierowanie,
  dowód osobisty,
  aktualny dowód ubezpieczenia 
lub odcinek emerytury, renty,
  wyniki badań,
  dodatkową dokumentację me-
dyczną, jeżeli kierujący cię lekarz 
uzna, że może być ona potrzebna.

Leczenie sanatoryjne ma swoich zwolenników i przeciwni-
ków wśród lekarzy. Pacjenci są jednak żywo zainteresowa-
ni takimi wyjazdami. Dla niektórych jest to forma taniego 
wypoczynku, dla innych uzupełnienie dotychczasowej te-
rapii.

W Polsce działają 44 uzdrowiska. Są położone w 70 
miejscowościach. To niewiele w porównaniu z innymi 
państwami UE. Dla przykładu, w Niemczech jest ich po-
nad 350, we Włoszech 330, a w Hiszpanii 128. 80 proc. 
zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w tych krajach na-
leży do prywatnych inwestorów. W Polsce jest odwrotnie. 
Większość zakładów lecznictwa uzdrowiskowego należy 
do Skarbu Państwa.

Pobyt w sanatorium powinien być traktowany jako 
kontynuacja leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego, 
a głównym jego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób 
przewlekłych lub profilaktyka poprzez wykorzystanie na-
turalnych zasobów leczniczych.

Skąd skierowanie?
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz 
ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz podstawowej opieki 
zdrowotnej, specjalista lub lekarz zatrudniony w szpi-
talu), biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, 
brak wskazań lub istniejące przeciwwskazania do leczenia 
uzdrowiskowego oraz jego wpływ na zdrowie.

Lekarz lub sam pacjent przesyła skierowanie do od-
działu wojewódzkiego NFZ – w zamkniętej kopercie, opa-
trzonej napisem „skierowanie na leczenie uzdrowiskowe”. 
Ale to nie gwarantuje jeszcze wyjazdu.

Ocenę celowości skierowania przeprowadza specjali-
sta w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykal-
nej lub rehabilitacji medycznej zatrudniony w oddziale 
Funduszu, wskazując rodzaj i miejsce leczenia uzdrowi-



 PRAWA PACJENTA

28

Pr
ze

ciw
w

sk
az

an
ia

 d
o 

le
cz

en
ia

 w
 sa

na
to

riu
m

skowego. Jeżeli specjalista stwierdzi, że istnieją przeciw-
wskazania lub nie ma potrzeby leczenia uzdrowiskowego, 
odrzuca skierowanie. Zwraca druk lekarzowi, który go 
wystawił. Pacjent otrzymuje informację o odmowie na 
piśmie. Decyzja jest ostateczna i nie można się od niej 
odwoływać.

Ważność skierowania
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest ważne 18 mie-
sięcy, licząc od daty wystawienia. Jeżeli w tym czasie lecze-
nie nie rozpoczęło się, NFZ powiadamia pacjenta o utracie 
ważności skierowania w ciągu 14 dni od upłynięcia tego 
terminu. Jeżeli zostanie ustalony termin leczenia, oddział 
wojewódzki NFZ doręcza pacjentowi potwierdzone skie-
rowanie, nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia le-
czenia.

Oddziały Funduszu prowadzą listę osób oczekujących 
na potwierdzenie skierowania. Każdy pacjent ma prawo 
sprawdzić swoje miejsce na liście.

Jakie badania?
Przed wyjazdem do sanatorium należy wykonać podstawo-
we badania. Skierowania na nie powinien wystawić lekarz, 
który uważa, że chory musi skorzystać z tej formy lecze-
nia. Osoby dorosłe do skierowania na leczenie w uzdrowi-
sku muszą dołączyć wyniki: OB, morfologii krwi, moczu, 
RTG klatki piersiowej (badanie jest ważne 2 lata od chwili 
wykonania), EKG (ważne pół roku) oraz zaświadczenie 
potwierdzające rozpoznanie choroby, która jest podstawą 
leczenia w sanatorium.

U dzieci, które jadą do sanatorium, trzeba wykonać: 
OB, morfologię, badanie moczu oraz kału na obecność jaj 
pasożytów.

Czas leczenia
Osobom dorosłym zaleca się korzystanie z ambulatoryjne-
go i sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego oraz rehabili-
tacji w sanatorium uzdrowiskowym nie częściej niż raz na 
12 miesięcy. Zasada ta nie obowiązuje kuracjuszy, którzy 
pracowali w zakładach produkujących azbest.

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest 
bezpłatny. Osoba pracująca otrzymuje w tym czasie zwol-
nienie lekarskie. Pobyt dziecka trwa 27 dni.

  ostre choroby zakaźne,
  choroby zakaźne (czynna gruźlica, 
choroby weneryczne, pasożyt-
nicze, grzybica, świerzb, owsica, 
lamblioza),

  ogniska zapalne (ropne zapalenie 
migdałów, zatok obocznych nosa, 
ropnie okołozębowe, grzybice 
skóry),

  wirusowe zapalenia wątroby oraz 
objawy żółtaczki,

  choroby dające istotne wska-
zania do zabiegów chirurgicz-
nych w trybie pilnym (kamica 
pęcherzyka żółciowego, nerki, 
zwężenie odźwiernika, krwawie-
nia z przewodu pokarmowego, 
przepuklina ze skłonnością do 
uwięźnięcia i inne),

  pełnoobjawowa niewydolność 
krążenia i oddychania,

  niewydolność wątroby,
  skazy krwotoczne,
  choroby psychiczne, upośledzenie 
umysłowe znaczne i głębokie, 
głębokie zaburzenia osobowości 
i zachowania stwarzające proble-
my w funkcjonowaniu społecz-
nym, organiczne zaburzenia 
psychiczne upośledzające funkcje 
poznawcze,

  zniedołężnienie, 
  choroby wyniszczające układowe,
  ciężkie stany ogólne z przeciw-
wskazaniami do transportu,

  nietrzymanie moczu i kału duże-
go stopnia (stałe cewnikowanie 
pęcherza),

  uzależnienie od alkoholu lub 
substancji psychoaktywnych,



 PRAWA PACJENTA

29

Pr
ze

ciw
w

sk
az

an
ia

 d
o 

le
cz

en
ia

 w
 sa

na
to

riu
m

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest 
częściowo odpłatny. Osoba pracująca korzysta z leczenia 
w ramach urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego.

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji 
uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest bezpłatny i odbywa się 
w ramach zwolnienia lekarskiego.

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji 
uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest częściowo odpłatny i od-
bywa się w ramach urlopu wypoczynkowego.

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych 
i dzieci trwa od 6 do 18 dni. 

Za co płacimy?
Zakwaterowanie i wyżywienie w sanatorium uzdrowisko-
wym jest odpłatne. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu 
pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od 
standardu pokoju. Stawkę określa minister zdrowia. Taniej 
jest w mniej atrakcyjnym sezonie. Od 31 sierpnia 2009 r. 
częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowa-
nia za jeden dzień pobytu wynoszą:

Zabiegi realizowane w ramach potwierdzonego uzdro-
wiskowego leczenia ambulatoryjnego są bezpłatne. Pacjent 
ponosi natomiast koszty pobytu (we własnym zakresie za-
pewnia sobie zakwaterowanie i wyżywienie).

Przez pokój „studio” należy rozumieć kilka pokoi, któ-
re mają wspólną łazienkę.

Rodzaj pokoju

 wysokość opłaty w 
zł / termin pobytu 

1 X-30 IV 1 V-30 IX

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 25,00 31,50

 pokój jednoosobowy w studio 20,00 28,50

 pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 19,00 25,50

 pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 15,00 21,00

 pokój dwuosobowy w studio 13,00 19,00

 pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 11,00 15,00

pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 9,50 11,50

 pokój wieloosobowy w studio 9,00 10,50

pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 8,00 9,00

  padaczka z częstymi napadami 
(raz w miesiącu lub częściej),
  czynna choroba nowotworowa, le-
czenie operacyjne lub zachowaw-
cze czerniaka złośliwego, białaczki, 
ziarnicy złośliwej, chłoniaków 
złośliwych i nowotworów nerki 
(jeżeli leczenie uzdrowiskowe 
ma nastąpić przed upływem 
5 lat, w przypadku pozostałych 
chorób nowotworowych – przed 
upływem roku od zakończenia 
leczenia),
  ciąża i okres karmienia,
  choroby niedokrwienne serca, 
takie jak: stabilna choroba niedo-
krwienna serca, niestabilna 
choroba niedokrwienna serca, 
a także przebyty zawał mięśnia 
sercowego,
  zaburzenia rytmu serca, choroby 
mięśnia sercowego w fazie 
ostrej, infekcyjne zapalenie 
wsierdzia,
  zaburzenia przewodzenia,
  nadciśnienie tętnicze III stopnia 
z dwoma i więcej czynnikami 
ryzyka, w fazie złośliwej oraz 
w fazie powikłań narządowych, 

  stany endokrynologiczne 
w zakresie przysadki, tarczycy 
i nadnerczy w okresie niewyrów-
nania hormonalnego. 
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NFZ nie refunduje
	kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe,
		częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowa-

nie w sanatoriach uzdrowiskowych,
	 kosztów wyżywienia i zakwaterowania podczas korzy-

stania z leczenia ambulatoryjnego,
	 kosztów pobytu opiekuna,
	dodatkowych opłat (np. opłat klimatycznych),
	 kosztów zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilita-

cyjnych w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach 
uzdrowiskowych i ambulatoryjnym lecznictwie uzdro-
wiskowym, niezwiązanych z chorobą podstawową, bę-
dącą bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie 
uzdrowiskowe.

Leczenie dzieci
Dzieci od 3. do 18. roku życia mogą zostać skierowane na 
uzdrowiskowe leczenie szpitalne i na uzdrowiskowe lecze-
nie sanatoryjne.

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą być kierowane na 
uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne same lub pod opieką 
opiekuna prawnego.

Leczenie sanatoryjne dzieci jest bezpłatne, opiekuno-
wie natomiast ponoszą pełną odpłatność za pobyt.

Dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej lub gim-
nazjum są kierowane na leczenie uzdrowiskowe przez 
cały rok, młodzież ponadgimnazjalna korzysta z leczenia 
uzdrowiskowego w okresie wolnym od nauki.

Rezygnacja z wyjazdu
W przypadku rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego należy 
bezzwłocznie zwrócić skierowanie do oddziału Funduszu. 
 Każda rezygnacja powinna być uzasadniona i udoku-
mentowana pisemnie. 
 Jeżeli powodem rezygnacji jest wypadek losowy lub 
choroba (np. pobyt w szpitalu), fakt ten musi być potwier-
dzony odpowiednim dokumentem. W takiej sytuacji od-
dział Funduszu wyznaczy nowy termin realizacji skiero-
wania.

Pacjent ma prawo wyboru pokoju, 
w jakim będzie zakwaterowany 
podczas pobytu w sanatorium, np. 
pokoju dwuosobowego. Zdarza 
się jednak, że warunki w polskich 
sanatoriach nie zawsze pozwalają 
na zrealizowanie takiego prawa. 
Obowiązujące przepisy nie obligują 
sanatorium do zapewnienia wspól-
nego pokoju dla małżonków.
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Często po ciężkiej chorobie lub wypadku lekarz kieruje nas 
na rehabilitację w ambulatorium. Jaki rodzaj opieki nam 
wtedy przysługuje i na jakie zabiegi możemy liczyć?

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) rehabilitacja to kompleksowe postępowanie w od-
niesieniu do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicz-
nie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do 
osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności 
do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynne-
go udziału w życiu społecznym.

W ramach ubezpieczenia można korzystać z trzech 
form rehabilitacji ambulatoryjnej. Pierwsza to zabiegi, na 
które przychodzi się do przychodni. Druga forma to reha-
bilitacja w ramach oddziału dziennego, a trzecia – zabiegi, 
które są wykonywane w domu pacjenta.

Skierowanie
Na rehabilitację kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. 
Skierowanie musi zawierać: pieczęć nagłówkową z nume-
rem umowy z NFZ, imię, nazwisko, PESEL i adres zamel-
dowania/zamieszkania pacjenta, rozpoznanie w języku pol-
skim, kod jednostki chorobowej, opis dysfunkcji narządu 
ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kie-
rowania na rehabilitację, przebyte i współistniejące cho-
roby oraz inne informacje (np. wszczepiony rozrusznik, 
metal w ciele, endoproteza, leki, które mogą wpływać na 
przebieg rehabilitacji), zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne 
z określeniem okolicy ciała, strony (prawa, lewa) oraz licz-
by zabiegów. Druk musi być opatrzony pieczątką i podpi-
sem lekarza kierującego oraz datą wystawienia skierowa-
nia. Do skierowania musi być dołączony komplet badań 
uzasadniających potrzebę prowadzenia takiej terapii. Skie-
rowanie traci ważność, gdy nie zostanie zarejestrowane 
w ciągu 30 dni od daty wystawienia.

Rehabilitacja w warunkach
ambulatoryjnych

Rehabilitacja jest dziedziną 
medycyny, w której bez współpracy 
pacjenta z lekarzem i fizjoterapeutą 
trudno liczyć na sukces. Pacjenci 
uważają, że lepsze rezultaty dają 
zabiegi fizykoterapeutyczne, a nie 
ćwiczenia ruchowe, czyli kinezyte-
rapia. Niestety, bez wysiłku i inten-
sywnych ćwiczeń nie odzyskuje się 
sprawności na długi czas. Zabiegi 
pomagają złagodzić lub zlikwido-
wać ból, poprawić napięcie mięśni, 
ale tylko na krótko. Bez codziennych 
ćwiczeń niesprawność powróci.

W
sp

ół
pr

ac
uj

 z 
le

ka
rz

em



 PRAWA PACJENTA

32

W przychodni
Ambulatoryjna rehabilitacja lecznicza obejmuje poradę le-
karską oraz zabiegi fizjoterapeutyczne. Konsultacja lekarza 
z poradni rehabilitacyjnej nie jest konieczna do podjęcia 
terapii. Skierowanie na niektóre zabiegi fizykoterapeu-
tyczne, np. podstawowe zabiegi elektro- i magnetoterapii, 
może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. 
Wyjątek stanowią pacjenci z dysfunkcją narządu ruchu, 
która jest wywołana wadami postawy. W takiej sytuacji 
skierowanie może wydać tylko lekarz poradni rehabilitacji 
medycznej lub lekarz poradni ortopedii i traumatologii.

Lekarz kierujący pacjenta na rehabilitację w warun-
kach ambulatoryjnych może zlecić wykonanie nie więcej 
niż 5 rodzajów zabiegów. Pacjenci skierowani na zabiegi 
fizykoterapeutyczne mogą skorzystać maksymalnie z 10 
zabiegów w jednym cyklu leczniczym na jedną okolicę cia-
ła. Jeżeli lekarz stwierdzi potrzebę długotrwałego leczenia 
chorób przewlekłych, może wystawić skierowanie na 20 
zabiegów. Zajęcia z kinezyterapii mogą być prowadzone 
indywidualnie lub w grupach. Każdy chory, który potrze-
buje takiej terapii, może w ramach NFZ skorzystać w ciągu 
roku z 20 zabiegów w kriokomorze.

Po zabiegach lub ćwiczeniach pacjent podpisuje się na 
specjalnym druku, aby potwierdzić wykonanie zabiegów 
w danym dniu.

Na oddziale dziennym
Jeżeli pacjent wymaga dłuższej rehabilitacji lub intensyw-
niejszych ćwiczeń i zabiegów, a może przychodzić do porad-
ni, jest kierowany do oddziału dziennego. Z tej formy opieki 
medycznej zazwyczaj korzystają osoby po urazach, zabie-
gach operacyjnych, ze schorzeniami przewlekłymi, neurolo-
gicznymi, reumatologicznymi, a także onkologicznymi.

Do rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku dzien-
nym kierują lekarze oddziałów: urazowo-ortopedycznego, 
chirurgicznego, neurochirurgicznego, reumatologicznego, 
onkologicznego, urologicznego, ginekologicznego, chorób 
wewnętrznych. W przypadku zaostrzenia schorzeń przewle-
kłych skierowanie mogą wystawić również lekarze poradni: 
rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, 
reumatologicznej, a lekarz podstawowej opieki zdrowotnej 
czy rodzinny tylko w przypadku zaostrzenia chorób prze-
wlekłych.

W wielu poradniach rehabilitacyj-
nych, które mają podpisane umowy 
z Narodowym Funduszem Zdrowia, 
można skorzystać z zabiegów kine-
zy- i fizykoterapeutycznych także 
na zasadach komercyjnych. Warto 
jednak pamiętać, że nawet w sytu-
acji, gdy z własnej kieszeni chcemy 
zapłacić za rehabilitację, należy 
zwrócić się do lekarza rehabilitanta, 
aby wybrał dla nas odpowiedni 
zestaw ćwiczeń czy zabiegów. Jest 
wiele przeciwwskazań do korzysta-
nia z niektórych zabiegów fizykote-
rapii, np. migotanie przedsionków, 
wszczepiony stymulator serca itd.
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Tę formę rehabilitacji prowadzi się od 3 do 6 tygodni. 
Pacjenci przychodzą do poradni przez 5 dni w tygodniu 
i spędzają w niej około 4 godzin. W tym czasie muszą mieć 
co najmniej 5 zabiegów. Każdy dzień leczenia musi być po-
świadczony podpisem pacjenta.

Skierowanie może wystawić ortopeda, chirurg, neu-
rochirurg, reumatolog, lekarz chorób wewnętrznych, on-
kolog, urolog, lekarz rehabilitacji ogólnoustrojowej, neu-
rolog, pulmonolog, ginekolog, a w przypadku schorzeń 
przewlekłych – lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

W warunkach domowych
Rehabilitacja w warunkach domowych obejmuje porady 
lekarskie i zabiegi fizjoterapeutyczne dla pacjentów, którzy 
nie mogą sami dotrzeć do ambulatorium.

Skierowanie może wystawić lekarz ubezpieczenia zdro-
wotnego – specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej, 
balneologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, neurolo-
gii, ortopedii i traumatologii oraz lekarz rodzinny.

Na skierowaniu musi się znaleźć adnotacja lekarza, że 
rehabilitacja ma się odbywać w domu pacjenta. Przy kwali-
fikacji do rehabilitacji w domu istotne jest schorzenie oraz 
czas, jaki upłynął od momentu postawienia diagnozy.

NFZ ściśle określa, kto i jak długo może korzystać 
z tej formy rehabilitacji. Lekarz poradni rehabilitacyjnej 
po wizycie w domu pacjenta podejmuje decyzję o leczeniu 
i ustala jego ogólny program.

Fizjoterapeuta przychodzi zazwyczaj 3 razy w tygodniu 
lub częściej, jeżeli takie są potrzeby. Korzystając z przeno-
śnych urządzeń, może wykonywać także np. zabiegi elek-
trostymulacji, laseroterapii. Pacjent lub jego opiekun po-
twierdzają podpisem wykonanie zabiegu.

Rehabilitacja w warunkach domowych prowadzona jest 
zazwyczaj przez 4 tygodnie. NFZ refunduje do 80 dni te-
rapii na rok. Na rehabilitację dłuższą trzeba mieć pisemną 
zgodę dyrektora oddziału NFZ. Lekarz, który w imieniu 
chorego składa taki wniosek, musi go dobrze uzasadnić.

W czasie zajęć rehabilitacyjnych w domu chory i jego 
opiekun uczą się poprawnego wykonywania ćwiczeń, aby 
mogli sami kontynuować rehabilitację.

Mogą z niej korzystać:
  osoby z ogniskowymi uszkodze-
niami mózgu (po zatorach mó-
zgowych, udarach krwotocznych 
mózgu, urazach) do 12 miesięcy 
od zachorowania,
  pacjenci z ciężkimi uszkodzenia-
mi centralnego i obwodowego 
układu nerwowego (stopień 
uszkodzeń określa się w skali 
Rankina, która opisuje stopień 
inwalidztwa, odczuwane dole-
gliwości i zależność od otoczenia),
  osoby z uszkodzeniem rdzenia 
kręgowego do 12 miesięcy od 
wypadku,
   przewlekle chorzy, u których 
choroba postępuje (miopatia, 
choroba Parkinsona, zapalenie 
wielomięśniowe, rdzeniowy zanik 
mięśni, guzy mózgu, procesy 
demielinizacyjne, kolagenozy, 
przewlekłe zespoły pozapirami-
dowe, reumatoidalne zapalenie 
stawów),
  cierpiący na zwyrodnienia sta-
wów biodrowych (ewentualnie 
kolanowych) po wszczepieniu 
endoprotez do 6 miesięcy po 
operacji, 
   pacjenci po urazach kończyn 
dolnych (do 6 miesięcy po urazie),
   osoby w stanie wegetatywnym/
apalicznym.
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  wózek inwalidzki – ok. 50 zł za 
miesiąc,

  łóżko rehabilitacyjne sterowane 
elektrycznie – ok. 150 zł za 
miesiąc, 

  materac przeciwodleżynowy 
– ok. 70 zł za miesiąc, 

  kule inwalidzkie – para ok. 30 zł 
za miesiąc,

  balkonik ułatwiający chodzenie 
– ok. 40 zł za miesiąc, 

  koncentrator tlenu – ok. 200 zł za 
miesiąc,

  inhalator – ok. 30 zł za miesiąc, 
  schodołaz – ok. 270 zł za miesiąc.

Osoby, które mają orzeczone inwalidztwo, mają prawo 
do refundacji zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, np. wóz-
ka, chodzika czy kul. Jeśli ktoś potrzebuje takiego sprzę-
tu, powinien zwrócić się do lekarza ortopedy, neurologa, 
reumatologa lub lekarza rehabilitacji medycznej z prośbą 
o wypełnienie wniosku o zakup właściwego sprzętu. Wnio-
sek – na specjalnym druku – może wypisać lekarz, który 
podpisał kontrakt z NFZ. Najczęściej składane są wnioski 
o zakup wózków inwalidzkich. Osoba dorosła ma prawo 
do nowego wózka co 5 lat. NFZ do ręcznego wózka inwa-
lidzkiego dopłaca 800 zł (zwykłe wózki kosztują od 600 do 
1000 zł). Jeżeli lekarz uzna, że potrzebny jest tzw. wózek 
lekki aktywny, refundacja wyniesie 1500 zł. Za tę kwotę 
można kupić wózek aluminiowy, składany lub np. wyposa-
żony w specjalne podpórki dla głowy.
 Przy zakupie drogiego sprzętu rehabilitacyjnego lub 
np. łóżka sterowanego elektrycznie można się także starać 
o dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie (PCPR). Jak to zrobić? Fakturę pro forma wystawioną 
przez firmę sprzedającą sprzęt należy złożyć w PCPR odpo-
wiednim dla miejsca zamieszkania. Jeśli dofinansowanie zo-
stanie przyznane, zwykle stanowi ono około 150 proc. limitu 
przewidzianego przez NFZ. W przypadku wózka aktywnego 
dofinansowanie może wynieść ponad 2 tys. zł. Osoby niepeł-
nosprawne zatrudnione na umowę o pracę mogą się również 
starać o specjalne dofinansowanie w zakładzie pracy.

W każdym większym mieście istnieją wypożyczalnie 
sprzętu rehabilitacyjnego. Ich adresy łatwo znaleźć w in-
ternecie, można o nie również pytać w przychodniach, 
szpitalach lub u lekarzy rehabilitantów. Sprzęt jest zazwy-
czaj dowożony do domu pacjenta i tam instalowany lub 
składany. Pacjent zostaje również poinstruowany, jak ob-
sługiwać dane urządzenie. Często też wszelkie formalności, 
np. podpisanie umowy, załatwia się w domu pacjenta.

Sprzęt ortopedyczny:
kupić czy wypożyczyć?
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Skompletuj 
teczkę zdrowia

Na teczce zdrowie warto umie-
ścić ważne i potrzebne numery 
telefonów:
  do lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej lub lekarza rodzin-
nego,

  do przychodni, w której się stale 
leczysz,

  do poradni dyżurującej w dni 
wolne od pracy oraz w nocy,

  do specjalisty, u którego stale się 
leczysz,

  do telefonicznej informacji 
medycznej,

  telefony alarmowe.

Każdy, niezależnie od tego, jak często choruje, powinien 
założyć sobie teczkę, w której będą gromadzone dokumen-
ty dotyczące jego stanu zdrowia.

Warto poświęcić trochę czasu i założyć teczkę zdrowia 
dla każdego członka rodziny. Może się przydać w najmniej 
oczekiwanym momencie. Teczka powinna być dobrze 
oznakowana, np. jaskrawym kolorem, aby można było bez 
problemu odszukać ją wśród innych dokumentów.

Na pierwszej stronie, dużymi literami piszemy: imię, 
nazwisko, numer PESEL oraz NIP – swój lub swojej firmy, 
w zależności od tego, czy pracujemy na własny rachunek, 
czy jesteśmy gdzieś zatrudnieni.

Teczkę najlepiej przechowywać w stałym i łatwo do-
stępnym miejscu. O tym, gdzie się ona znajduje, warto po-
wiedzieć bliskim lub osobie zaprzyjaźnionej, aby w razie 
potrzeby mogli ją przekazać lekarzowi.

Do teczki wkładamy wyniki badań laboratoryjnych, 
badanie oznaczające grupę krwi, wypisy ze szpitala, listę 
leków (z podaniem dawek), które stale przyjmujemy, opisy 
badań obrazowych (USG, RTG). Kto może, powinien rów-
nież zamieścić w teczce krótką historię zdrowotną swojej 
rodziny, a zwłaszcza informacje o rodzinnie występujących 
chorobach układu krążenia, nowotworach, schorzeniach 
psychicznych itp. Warto też umieścić w teczce informację 
o źle tolerowanych lekach, zmienianych kuracjach – a więc 
wszystko, co jest opisem naszej historii zdrowotnej.

Założenie teczki zdrowia nie jest przejawem nadmier-
nej troski o siebie. To przejaw zdrowego rozsądku. Przede 
wszystkim dlatego, że z upływem czasu zapominamy 
o wielu zdarzeniach, o reakcji uczuleniowej na jakiś lek. 
Nie pamiętamy szczegółów terapii czy przebytych zabie-
gów. Wbrew pozorom, takie informacje mogą być pomoc-
ne lekarzowi, który musi podjąć decyzję o leczeniu czy 
przeprowadzeniu operacji.
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Jak wezwać
pogotowie ratunkowe?

Kiedy dochodzi do wypadku drogowego czy nagłego za-
chorowania, konieczne jest szybkie wezwanie fachowej po-
mocy medycznej. Warto wiedzieć, jak to zrobić, aby pomoc 
dotarła na miejsce zdarzenia jak najszybciej.

Wzywając pogotowie ratunkowe, należy podawać krót-
kie, ale konkretne informacje. Mówić spokojnie, aby ra-
townik mógł je dobrze zrozumieć. Należy powiedzieć:
	  co się zdarzyło, ile osób jest poszkodowanych,
	  podać dokładny adres i opis miejsca zdarzenia ułatwia-

jący dotarcie ratownikom do poszkodowanego (np. że 
wjazd jest od strony sklepu spożywczego),

	   ile czasu minęło od zdarzenia (jeśli możemy podać taką 
informację),

	   jaki jest stan chorego – czy oddycha samodzielnie, czy 
krwawi, czy jest reanimowany lub jaka pomoc już została 
mu udzielona,

	   należy również podać swoje nazwisko i numer telefonu, 
na wypadek gdyby ratownicy nie mogli odnaleźć miej-
sca zdarzenia.

Zapamiętaj te numery
986 – straż miejska 
997 – policja
998 – straż pożarna
999 – pogotowie ratunkowe 
112 – telefon alarmowy telefonii komórkowej
601 100 100 – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
601 100 300 – Górskie oraz Tatrzańskie Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe

Nie zawsze można uzyskać połączenie z numerem 112, 
bo ten system powiadamiania wciąż nie funkcjonuje do-
brze. Dlatego lepiej telefonować pod stałe numery alarmo-
we. Informacja o zdarzeniu zostanie przekazana do pogo-
towia ratunkowego.

W Polsce co druga osoba nie zna 
zasad udzielania pierwszej pomocy. 
Warto tę smutną statystykę zmie-
nić, ponieważ udzielając pierwszej 
pomocy osobie poszkodowanej 
w wypadku, możemy jej uratować 
życie. Jak? Można się tego nauczyć 
w trakcie kilkugodzinnego szkole-
nia, organizowanego bezpłatnie 
m.in. przez Polski Czerwony Krzyż 
i Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy, która od kilku lat realizuje 
program edukacyjny „Ratujemy 
i uczymy ratować” dla nauczycieli 
nauczania zintegrowanego szkół 
podstawowych.
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Leczenie
poza granicami kraju

Przed wyjazdem do krajów Unii Europejskiej lub EFTA 
(Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein) warto za-
opatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowot-
nego (EKUZ). Dzięki niej podczas pobytu na ich terytorium 
można skorzystać ze świadczeń medycznych niezbędnych 
w sytuacjach nagłych. O tym, jaka pomoc medyczna wcho-
dzi w zakres tych świadczeń, decyduje lekarz, biorąc pod 
uwagę przewidywaną długość pobytu pacjenta w danym 
państwie, jego stan zdrowia oraz charakter świadczeń.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego upraw-
nia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w placów-
kach, które działają w ramach powszechnych systemów 
ochrony zdrowia. Warto pamiętać, że w większości państw 
członkowskich UE/EFTA obowiązuje system współpłace-
nia, czyli pokrywania części kosztów leczenia przez pacjenta. 
Aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wyku-
pienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia. Za leczenie 
prywatne pacjent musi zapłacić we własnym zakresie.

Jak otrzymać EKUZ?
Kartę można otrzymać po złożeniu wniosku (druk można 
pobrać ze strony www.ekuz.nfz.gov.pl lub otrzymać w od-
dziale NFZ) oraz przedstawieniu dokumentu potwierdza-
jącego ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, czyli np. osoby 
zatrudnione powinny przedłożyć aktualne zaświadczenie 
płatnika składek RMUA z ostatniego okresu (wystawione 
przez pracodawcę). W przypadku emerytów i rencistów 
wystarczy legitymacja (więcej szczegółowych informacji 
o rodzaju wymaganego zaświadczenia potwierdzającego 
ubezpieczenie dla poszczególnych grup osób, np. rolników, 
bezrobotnych, osób prowadzących własną działalność go-
spodarczą, można znaleźć na stronie www.ekuz.nfz.gov.pl).

Dokumenty o wydanie EKUZ można dostarczyć do 
oddziału wojewódzkiego NFZ osobiście, pocztą, e-mailem 

Osoby niewidome lub niedowidzące 
mogą otrzymać EKUZ oznakowaną 
w alfabecie Braille’a. Oddziały wo-
jewódzkie NFZ zostały wyposażone 
w specjalne naklejki zawierające 
skrót EKUZ w alfabecie Braille’a. 
Na wniosek osoby zainteresowanej 
będą one umieszczane na rewersie 
karty w jej prawej górnej części. W
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lub faksem. Przed złożeniem wniosek musi być podpisany 
przez wnioskodawcę. W przeciwnym razie będzie on mu-
siał on osobiście odebrać kartę. 

Ważność EKUZ 
Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują nowe zasady dotyczące 
okresu ważności karty wydawanej w związku z wyjazdem 
turystycznym.
Kartę ważną do 5 lat będą mogły otrzymać:

   osoby pobierające świadczenia emerytalne.
Kartę ważną do 6 miesięcy mogą otrzymać osoby ubezpie-
czone:

   zatrudnione, 
   prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, 
   pobierające rentę, 
   studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez 
uczelnię, 
  członkowie rodzin (w przypadku członka rodziny w wie-
ku powyżej 18 lat – po przedstawieniu dokumentu po-
twierdzającego prawo do świadczeń).

Kartę ważną do 2 miesięcy będą mogły otrzymać:
   osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, 
   niewymienione wcześniej osoby ubezpieczone.

Sytuacje szczególne
Kartę ważną do 6 miesięcy mogą otrzymać:

  kobiety w okresie ciąży lub połogu, posiadające obywa-
telstwo polskie i mieszkające na terytorium RP,
  dzieci i młodzież do 18. roku życia (okres ważności karty koń-
czy się z dniem ukończenia przez te osoby 18. roku życia).

Kartę ważną do 90 dni mogą otrzymać:
  osoby, które spełniają kryterium dochodowe uprawnia-
jące do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej 
i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione 
na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych).

Kartę ważną do 42 dni mogą otrzymać:
  kobiety w okresie połogu, posiadające obywatelstwo pol-
skie i mieszkające na terytorium RP.

Wyjeżdżając za granicę, warto dodatkowo wykupić ubez-
pieczenie komercyjne, gdyż EKUZ nie zapewnia pokrycia 
kosztów transportu medycznego do Polski oraz niektórych 
opłat za świadczenia medyczne czy ratownictwo górskie. 
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Prawo do otrzymania Europejskiej 
Karty Ubezpieczenia Zdrowot-
nego mają osoby ubezpieczone 
w NFZ. Każda osoba ubezpieczona 
otrzymuje własną kartę, czyli jeśli 
za granicę wyjeżdża czteroosobowa 
rodzina, każdy jej członek (także 
dziecko), powinien mieć swoją 
kartę, która jest wydawana osobom 
wyjeżdżającym czasowo do innego 
państwa członkowskiego:

  w celach turystycznych,
  w celu odwiedzenia rodziny lub 
znajomych,

  w celu podjęcia studiów,
   pracownikom oddelegowanym 
do pracy za granicę przez polskie-
go pracodawcę.

EKUZ nie przysługuje osobom, 
które przestały podlegać polskiemu 
ustawodawstwu, np. w związ-
ku z podjęciem pracy w innym 
państwie członkowskim UE/EFTA 
oraz osobom, których ubezpieczenie 
w NFZ wygasło.
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W jakich sytuacjach mówimy, że prawo przysługujące pacjen-
towi jest martwe?
Prawa pacjenta są martwe, jeżeli nie są przestrzegane lub 
dochodzi do ich naruszenia. Gdy jakieś uprawnienie jest 
naruszane, pacjent w rzeczywistości nie może czerpać ko-
rzyści, jakie z niego wynikają, a tym samym prawo jest 
martwe, istniejąc jedynie jako przepis ustawy. Z badań, 
jakie przeprowadzono w 2011 roku w 20 krajach europej-
skich, wynika, że Polska znajduje się na 9. miejscu w ran-
kingu dotyczącym przestrzegania praw pacjenta. Połowa 
stawki nie jest wynikiem złym, ale powstaje zasadne py-
tanie o możliwość podjęcia działań, które skutkowałyby 
awansem w tym rankingu. 

Które z praw przysługujących pacjentowi są obecnie 
w Polsce najczęściej łamane?
Analiza sprawozdania z działalności Rzecznika Praw Pa-
cjenta za 2011 rok wskazuje, że ponad 70 proc. spraw, któ-
re związane były z naruszeniem praw pacjenta, dotyczyło 
przypadków naruszania prawa pacjentów do tajemnicy 
informacji z nimi związanych. W 2011 roku RPP wszczął 
839 postępowań wyjaśniających, z czego 770 na podstawie 
wniosków pacjentów lub osób występujących w ich imie-
niu, a 69 z własnej inicjatywy. Wśród wniosków złożonych 
przez pacjentów w 88 sprawach stwierdzono naruszenie 
ich praw, a wśród spraw rozpoczętych z inicjatywy Rzecz-
nika – w 11 przypadkach. Pomijając szczegóły postępo-
wań, zdarzało się m.in.: przekazywanie danych pacjentów 
przedstawicielom firmy farmaceutycznej, odmawianie 
wydania kopii dokumentacji medycznej, odmawianie do-
stępu do dokumentacji po śmierci pacjenta, wydanie przez 
psychiatrę zaświadczenia o stanie zdrowia pacjenta osobie 
nieuprawnionej, wpisywanie w karty informacyjne lecze-
nia szpitalnego zabiegów, których nie wykonywano itp.

Przestrzeganie
prawa

Stanisław Radowicki
prawnik, specjalista z zakresu prawa 
farmaceutycznego i medycznego 
z warszawskiej Kancelarii Prof. 
Marek Wierzbowski i Partnerzy
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A inne przykłady?
Przykłady można niestety mnożyć. Często łamane były 
prawa do świadczeń zdrowotnych, prawo dostępu do in-
formacji. Najbardziej bulwersujące są jednak przykłady 
łamania prawa do poszanowania intymności i godności. 
Zdarzało się bowiem, że podczas badania pacjentki w ga-
binecie przebywał obcy mężczyzna w cywilnym ubraniu, 
z którym lekarz dyskutował o zabezpieczeniu aparatury. 
Innym niechlubnym przykładem łamania tego prawa 
było angażowanie pacjentów do prac porządkowych, np. 
mycia podłóg, sprzątania toalet, łazienek, wynoszenia 
koszy z odpadami. Przejawem naruszenia tego prawa jest 
też ograniczanie pacjentom możliwości korzystania z po-
mieszczeń sanitarnych. Nierzadko łamane jest też prawo 
do poszanowania życia prywatnego i kontaktów z rodzi-
ną, poprzez zakaz rozmów telefonicznych czy odwiedzin.

Warunki socjalne w większości szpitali nie są najlepsze. 
Sale są przepełnione, ale to nie usprawiedliwia przepro-
wadzania badania chorego w obecności innych pacjen-
tów.
To prawda. Jeżeli ktoś tak postępuje, łamie prawo do in-
tymności i godności człowieka, ale też prawne i etyczne 
regulacje odnoszące się do udzielania świadczeń zdrowot-
nych. Ale prawdą jest i to, że pacjenci godzą się na takie 
traktowanie. Ogromne znaczenie ma świadomość prawna 
chorych. Nie korzystają oni bowiem z narzędzi prawnych, 
jakie przekazują im przepisy. Należy pamiętać, że w razie 
zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać 
poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczy-
nienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Wymaga to jednak 
przeprowadzenia postępowania sądowego. Pacjent, które-
go prawa są naruszane, powinien w pierwszej kolejności 
zwrócić się do ordynatora szpitala lub kierownika zakładu 
opieki zdrowotnej, ale też pamiętać, że może wystąpić do 
Rzecznika Praw Pacjenta. Niestety, często pacjenci „od-
puszczają”, bo są przekoni, że nie warto, że pociąga to za 
sobą koszty, że sprawa będzie się ciągnęła latami. Oczywi-
ście, czasem to trwa długo, ale coraz więcej osób podejmuje 
walkę i – co najważniejsze – wygrywa.

Czy to oznacza, że bez odpowiedniej wiedzy prawnej nie 
możemy się bronić, dochodzić swoich praw?

W 2011 roku Rzecznik Praw 
Pacjenta wszczął 839 postępowań 
wyjaśniających, z czego 770 na 
podstawie wniosków pacjentów lub 
osób występujących w ich imieniu, 
a 69 z własnej inicjatywy. Wśród 
wniosków złożonych przez pacjen-
tów w 88 sprawach stwierdzono 
naruszenie ich praw, a wśród spraw 
rozpoczętych z inicjatywy Rzecznika 
– w 11 przypadkach.
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Jeżeli nie wiemy, że mamy pewne przywileje, nie rozpatru-
jemy korzystania z nich. Ale jest i druga strona tego me-
dalu. Placówki medyczne mają obowiązek informowania 
pacjentów o przysługujących im prawach. Jednak obowią-
zek ten wypełniany jest zwykle w sposób częściowy. Naj-
częściej informacja taka sprowadza się do publikacji kata-
logu przysługujących pacjentom praw, lecz jednocześnie 
pomija się informacje o sposobie ich dochodzenia w przy-
padku gdy zostaną naruszone przez pracowników placów-
ki udzielającej świadczeń. Problem ten dostrzeżony został 
przez Rzecznika Praw Pacjenta, który regularnie prowadzi 
kampanie upowszechniające informacje o przysługują-
cych pacjentom prawach i możliwościach ich egzekwo-
wania. Mimo że Rzecznik powołany został zaledwie trzy 
lata temu, z roku na rok przybywa spraw, które rozpatruje. 
Sądzę więc, że popularyzowanie wiedzy prawnej przynosi 
dobre rezultaty. Bardzo powoli rośnie świadomość prawna 
społeczeństwa, pacjenci są coraz bardziej świadomi i śmie-
lej występują w obronie swoich praw. 

Nie jesteśmy społeczeństwem ludzi zamożnych. Pacjenci 
często nie pozywają podmiotów udzielających świadczeń, 
bo obawiają się wysokich kosztów.
Jest to nieuzasadnione. Po pierwsze dlatego, że złożenie 
wniosku do Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw 
Obywatelskich czy NFZ jest bezpłatne. Co więcej, w wielu 
kancelariach prawnych za takie usługi nie pobiera się opłat. 
Porad udziela się często pro bono, czyli dla dobra publiczne-
go. Pamiętać należy, iż występując do sądu, można zwrócić 
się także o zwolnienie z kosztów sądowych. Przestrzeganie 
praw pacjenta byłoby w naszym kraju z pewnością pełniej 
realizowane, gdyby pacjenci wykorzystywali narzędzia, ja-
kie daje im ustawa. Do świadomości pacjentów i pracowni-
ków sektora medycznego powinno dotrzeć, że przestrzega-
nie praw pacjenta opłaca się obu stronom. Pacjent będzie 
zadowolony z usługi medycznej, lekarz czy pielęgniarka 
nie narażą się na odpowiedzialność dyscyplinarną i finan-
sową, a zatrudniająca te osoby placówka medyczna – na 
koszty wypłaty zadośćuczynień czy kar. Poza tym, poprzez 
domaganie się przestrzegania praw pacjentów mamy wy-
jątkową szansę realnego wpływu na polepszanie jakości 
świadczonych usług medycznych, a na tym przecież zależy 
nam wszystkim.

  przekazywanie danych pacjentów 
przedstawicielom firm farmaceu-
tycznych, 
  odmawianie wydania kopii 
dokumentacji medycznej, 
  odmawianie dostępu do doku-
mentacji po śmierci pacjenta, 
  wydanie przez psychiatrę 
zaświadczenia o stanie zdrowia 
pacjenta osobie nieuprawnionej, 
  wpisywanie w karty informacyjne 
leczenia szpitalnego zabiegów, 
których nie wykonywano,
  badanie pacjentów w gabinecie 
w obecności obcej osoby 
  angażowanie pacjentów do prac 
porządkowych, np. mycia podłóg, 
sprzątania toalet, łazienek, wyno-
szenia koszy z odpadami,
  ograniczanie pacjentom możliwo-
ści korzystania z pomieszczeń 
sanitarnych,
  zakaz rozmów telefonicznych oraz 
odwiedzania chorego przez osoby 
mu bliskie.
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W rozumieniu obowiązującego 
prawa zdarzeniem medycznym jest 
zakażenie pacjenta biologicznym 
czynnikiem chorobotwórczym, 
uszkodzenie ciała lub rozstrój 
zdrowia albo śmierć, która jest 
następstwem działań niezgodnych 
z aktualną wiedzą medyczną, czyli:

   błędnej diagnozy, jeżeli dopro-
wadziła ona do niewłaściwego 
leczenia albo opóźniła właściwą 
terapię, co skutkowało postępem 
choroby,

  leczenia, w tym wykonania zabie-
gu operacyjnego,

   zastosowania produktu lecznicze-
go lub wyrobu medycznego.

Masz poczucie krzywdy? 
Złóż skargę!

Przestrzeganie praw pacjenta, a także innych praw czło-
wieka zapisanych np. w Konstytucji RP, obowiązuje 
wszystkich pracowników, którzy biorą udział w udzielaniu 
świadczenia medycznego, niezależnie od tego, jaki ma ono 
wpływ na zdrowie czy życie pacjenta.

Jak postępować, gdy łamane są prawa pacjenta?
Jeśli mamy zastrzeżenia do pracy lekarza, pielęgniarki czy 
innego pracownika przychodni lub szpitala, zaraz po za-
istnieniu niedogodnej dla nas sytuacji możemy zgłosić to 
kierownikowi przychodni, ordynatorowi oddziału czy dy-
rektorowi szpitala.

 Jeżeli do naruszenia praw pacjenta doszło w zakładzie 
opieki zdrowotnej czy praktyki lekarskiej lub pielęgniar-
skiej mającej kontrakt z NFZ, a naruszenie to polega na 
nieprzestrzeganiu warunków zawartych w umowie podpi-
sanej z NFZ – mamy prawo złożyć skargę w wydziale skarg 
i wniosków NFZ. Jeżeli przedstawiciel Funduszu uzna, że 
nie dopełniono warunków umowy lub złamano prawa pa-
cjenta, może nałożyć na placówkę karę finansową.

W sytuacji, gdy w NFZ skarga zostanie zbagatelizo-
wana lub uznana za bezzasadną, a jesteśmy przekonani, że 
doszło do złamania prawa, możemy zwrócić się po pomoc 
do Rzecznika Praw Pacjenta. Biuro Rzecznika udzieli nam 
pomocy także w działaniach przeciwko świadczeniodawcy.

Sprawa czy ugoda?
Ugoda lub wystąpienie na drogę sądową, to kolejne możli-
wości, jakie mają pacjenci, których prawo nie jest przestrze-
gane. W takiej sytuacji możemy się zwrócić z odpowiednim 
wnioskiem do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zda-
rzeniach medycznych. Zadaniem komisji jest ustalenie, czy 
zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub 
niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.
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Jeżeli uważasz, że twoje prawa 
zostały naruszone, możesz złożyć 
skargę do:

  przełożonego osoby udzielającej 
świadczenia, a następnie do 
kierownictwa placówki,
  rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej przy okręgowej izbie 
lekarskiej lub okręgowej izbie 
pielęgniarek i położnych,
  Narodowego Funduszu Zdrowia,
   Rzecznika Praw Pacjenta,
  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Możesz skierować sprawę do sądu 
– jeżeli w szpitalu naruszono twoje 
dobra osobiste lub wyrządzono ci 
szkodę. Możesz także zawiadomić 
organy ścigania, jeśli podejrzewasz 
popełnienie przestępstwa.
Po wyczerpaniu możliwości docho-
dzenia swoich praw przed polskimi 
organami wymiaru sprawiedliwości 
możesz wnieść skargę do Komitetu 
Praw Człowieka działającego we 
współpracy z ONZ lub Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka.

Poszkodowany pacjent może, na drodze postępowania 
cywilnego, dochodzić swoich praw przed sądem. Może wy-
stąpić o uzyskanie odszkodowania od zakładu opieki zdro-
wotnej, w którym prowadzone było leczenie. Jeżeli zaś nie-
właściwe leczenie doprowadziło do uszkodzenia ciała lub 
rozstroju zdrowia, może również żądać zadośćuczynienia 
za doznaną krzywdę. Przez krzywdę należy rozumieć cier-
pienia psychiczne lub fizyczne osoby, której wyrządzono 
szkodę. Odszkodowanie przysługuje, jeżeli pacjent doznał 
uszczerbku majątkowego, czyli np. poniósł dodatkowe 
koszty leczenia w prywatnej placówce, musiał płacić za re-
habilitację itp.

W przypadku każdej sprawy o dochodzenie swoich 
praw warto rozważyć, czy zamiast kierować sprawę do sądu 
nie będzie dla nas korzystniej doprowadzić do ugody ze 
szpitalem, przychodnią czy lekarzem. Z wniesieniem po-
wództwa do sądu łączy się bowiem obowiązek poniesienia 
kosztów. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w spra-
wach cywilnych opłata wynosi 5 proc. wartości przedmiotu 
sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 tys. zł. 
Poza tym, sąd może nakazać stronie, która przegrała pro-
ces, zwrócenie części kosztów poniesionych w sprawie.

Konsekwencje wobec lekarza
Jeżeli szkoda pacjenta powstała wskutek braku należytej 
staranności w wykonywaniu działań medycznych, popeł-
nionych błędów i zaniedbań w leczeniu oraz postępowania 
sprzecznego z zasadami etyki zawodowej lub naruszenia 
przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza, pacjent może 
zwrócić się do rzecznika odpowiedzialności zawodowej 
okręgowej izby lekarskiej. 

Postępowanie rzecznika nie ma jednak na celu zaspo-
kojenia roszczeń pacjenta (np. wypłaty odszkodowania czy 
zadośćuczynienia), ale wyciągnięcie konsekwencji zawo-
dowych wobec lekarza, który nie dopełnił swoich obowiąz-
ków.

Adresy okręgowych izb lekarskich znaleźć można na 
stronie: www.nil.org.pl.
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Na straży 
twoich praw

Zadaniem Rzecznika Praw Pacjenta jest rozpatrywanie 
wszystkich spraw związanych z poszanowaniem praw pa-
cjenta określonych w konstytucji, ratyfikowanych przez RP 
umowach międzynarodowych, ustawie o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz innych aktach prawnych. 
Po otrzymaniu wniosku od osoby uważającej się za poszko-
dowaną Rzecznik bada, czy nastąpiło naruszenie prawa 
wskutek zaniechania czy działania podmiotów, które mają 
obowiązek przestrzegać praw pacjenta. Jeśli ma możliwość 
podjęcia działań w sprawie opisanej we wniosku, podejmu-
je ją i prowadzi. Rzecznik może też poprzestać na wskaza-
niu innych możliwości prawnych przysługujących wnio-
skodawcy lub przekazać sprawę do organu, który powinien 
się nią zająć. Ma obowiązek zawiadomić osobę składającą 
wniosek oraz pacjenta (jeśli w jego imieniu wniosek skła-
dał ktoś inny) o podjętych krokach.

Rzecznik Praw Obywatelskich w razie stwierdzenia 
łamania praw człowieka i obywatela, podejmuje odpowied-
nie działania, które mają służyć naprawieniu szkód. Wnio-
sek do Rzecznika Praw Obywatelskich może złożyć:
  każdy obywatel polski,
  cudzoziemiec, który podlega polskiemu prawu,
  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, jeśli tylko w myśl polskich przepi-
sów może być podmiotem praw i obowiązków,

  organizacje obywateli i organy samorządu.
Za złożenie wniosku nie ma opłat. Może być on zło-

żony na piśmie, w formie ustnej (sporządza się wtedy pro-
tokół przyjęcia wniosku) lub elektronicznie pod adresem: 
biurorzecznika@brpo.gov.pl. Formularz wniosku można 
pobrać na stronie internetowej www.rpo.gov.pl. 

Wnioski można także składać u terenowych pełno-
mocników Rzecznika Praw Obywatelskich. Lista i adresy 
znajdują się na stronie internetowej.

Rzecznik Praw Pacjenta
   al. Zjednoczenia 25,  
01-829 Warszawa,  
tel. 22 833 08 85 lub 22 635 59 96.

  Ogólnopolska bezpłatna infolinia 
Rzecznika Praw Pacjenta dla 
telefonów stacjonarnych i komór-
kowych: 800 190 590 (czynna od 
poniedziałku do piątku w godz. 
9.00-21.00).

  Oficjalna strona internetowa 
Rzecznika Praw Pacjenta:  
www.bpp.gov.pl.

Rzecznik Praw Obywatelskich 
   Aleja Solidarności 77,  
00-090 Warszawa,  
22 551 77 60, 22 551 78 11, 
centrala 22 551 77 00.

  Od 16 kwietnia 2012 roku dla 
wszystkich obywateli dostępna 
jest infolinia Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Połączenie 
z numerem 800 676 676 jest 
bezpłatne z telefonów stacjonar-
nych i telefonów komórkowych 
należących do sieci: Orange, Play, 
Plus, T-Mobile.
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Błędem w sztuce lekarskiej jest błąd 
diagnostyczny, czyli niewłaściwa 
diagnoza. Ocena, czy zachowanie 
lekarza należy zakwalifikować jako 
błąd w sztuce, należy zawsze do 
biegłego lekarza danej specjalności. 
Lekarz nie będzie uznany za winne-
go, gdy dołożył należytych starań 
lub gdy jego działanie ograniczał 
obecny stan wiedzy medycznej. 
Wówczas nawet błędna diagnoza 
nie stanowi podstawy odpowie-
dzialności lekarskiej. Jedynie 
obiektywnie ocenione niewłaściwe 
postępowanie lekarza prowadzi do 
postawienia mu zarzutu popełnie-
nia błędu lekarskiego. Jeśli lekarz 
postępował z należytą starannością, 
a mimo to nie uzyskał oczeki-
wanego efektu (np. nie wyleczył 
pacjenta), nie można go oskarżyć 
o popełnienie błędu w sztuce.
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Pacjent, który został pokrzywdzony w wyniku błędu lekar-
skiego lub innego postępowania niezgodnego z zasadami 
obowiązującymi lekarza, może dochodzić swoich praw.

Nowe możliwości w tym zakresie stwarza Ustawa 
o izbach lekarskich z 2 grudnia 2009 roku, która weszła 
w życie 1 stycznia 2010 roku. Obowiązujące prawo zmienia 
pozycję pacjenta w postępowaniu przed sądem lekarskim. 
Do chwili wejścia w życie ustawy pacjent był tylko świad-
kiem w swojej sprawie. Teraz jest stroną postępowania. 
Oznacza to, że:

   ma prawo powoływać pełnomocnika, biegłych i przed-
stawiać ich opinie przed sądem,

   może mieć swojego adwokata.
Procesy przed sądami lekarskimi są jawne, a wyroki 

sądów lekarskich mogą być przedstawiane jako dowody 
w sądach cywilnych.

Dokumentacja to podstawa
Pacjent, który został pokrzywdzony w wyniku błędu lekar-
skiego i chce maksymalnie skrócić czas procesu sądowego 
w walce o odszkodowanie, powinien przede wszystkim zgro-
madzić jak najdokładniejszą dokumentację medyczną.

Dokumentację medyczną wydaje na wniosek pacjen-
ta placówka medyczna, do której jest on skierowany, czyli 
szpital lub przychodnia, przez którą czuje się poszkodowa-
ny. Podstawę prawną wydania kopii dokumentacji medycz-
nej stanowi art. 26 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta.

Pacjent musi być przygotowany na pokrycie kosztów 
sporządzenia kserokopii dokumentów. Każdy dokument 
musi być poświadczony za zgodność z oryginałem. Warto 
też zwrócić uwagę na jakość dokumentacji medycznej. Po-
winna być ona pełna, czytelna, ułożona chronologicznie, 
aby nie budziła wątpliwości sądu i biegłych.

Jak uzyskać
odszkodowanie?
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  Od chwili, kiedy pacjent dowie-
dział się o popełnieniu przez 
lekarza błędu i ustalenia osoby, 
która odpowiada za jego popeł-
nienie, ma on 3 lata na złożenie 
pozwu. Jeśli od chwili zdarzenia 
upłynęło ponad 10 lat, roszczenie 
jest przedawnione. 

  Wyjątek stanowią sytuacje, 
w których szkoda powstała 
wskutek zbrodni lub występ-
ku, np. gdy lekarz świadomie 
spowodował śmierć pacjenta 
lub ciężki uszczerbek na jego 
zdrowiu, naraził chorego na 
bezpośrednie niebezpieczeństwo 
utraty życia lub zdrowia. W takich 
przypadkach termin złożenia 
pozwu o odszkodowanie lub 
zadośćuczynienie wynosi 10 lat 
od dnia, w którym przestępstwo 
zostało popełnione. Nie ma tu 
znaczenia, kiedy poszkodowany 
lub jego rodzina dowiedzieli się 
o zaistniałych faktach i osobie 
odpowiedzialnej. 

Jeżeli chcemy wystąpić na drogę sądową, powinniśmy 
zgromadzić nie tylko historię choroby, ale także kopie 
opisów operacji, kart konsultacji medycznych, wyników 
badań diagnostycznych, badań obrazowych, kart znieczu-
lenia, podpisanych zgód na zabiegi, badania inwazyjne 
oraz dokumenty, na podstawie których możemy dowieść 
wysokości poniesionych w związku z leczeniem wydatków. 
Warto gromadzić faktury za leki, sprzęt medyczny, płatne 
wizyty lekarskie, pobyt w sanatorium, na turnusach reha-
bilitacyjnych, płatną opiekę pielęgnacyjną, czy wreszcie 
koszty przystosowania mieszkania czy samochodu do po-
trzeb osoby niepełnosprawnej.

Prowadzenie sprawy o wypłatę odszkodowania najle-
piej powierzyć kancelarii prawnej. Tych, które specjalizują 
się w tego typu sprawach, jest coraz więcej. Oddając sprawę 
w ręce fachowców, mamy gwarancję, że będziemy właści-
wie reprezentowani przed sądem.

Udowodnić szkodę
Pacjent, jego rodzina lub pełnomocnik (np. prawnik) musi 
wykazać poniesioną szkodę, którą może być np. trwałe ka-
lectwo, długotrwały rozstrój zdrowia. Kolejnym krokiem 
jest dowiedzenie przed sądem, że zaistniał związek przy-
czynowy pomiędzy działaniem (także zaniechaniem dzia-
łania) personelu medycznego a szkodą.

Odszkodowania nie należy mylić z pojęciem krzywdy. 
Ta ostatnia jest podstawą do ubiegania się o zadośćuczy-
nienie.

Zadośćuczynienie pieniężne
Można dochodzić zadośćuczynienia pieniężnego za:
  zawinione ujawnienie danych zawartych w dokumentacji 

medycznej dotyczących stanu zdrowia i sposobu leczenia 
oraz innych informacji o pacjencie,

  nieudostępnienie dokumentacji medycznej, 
  nieudzielenie świadczeń zdrowotnych odpowiadających 

wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczo-
nych możliwości ich udzielenia za niezapewnienie korzy-
stania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych pro-
cedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń,

  nieinformowanie pacjenta o stanie jego zdrowia, 
  udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych bez jego 

zgody, 
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Jesli chcesz wystąpić na drogę 
sądową, zgromadź nie tylko historię 
choroby, ale także kopie opisów 
operacji, kart konsultacji medycz-
nych, wyników badań diagno-
stycznych, badań obrazowych, kart 
znieczulenia, podpisanych zgód na 
zabiegi, badania inwazyjne oraz 
dokumenty, na podstawie których 
możesz dowieść wysokości ponie-
sionych w związku z leczeniem 
wydatków. 
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  nieposzanowanie jego intymności i godności w czasie 
udzielania świadczeń.

Błąd w sztuce, czyli błąd lekarski
Zła diagnoza, chusta operacyjna zaszyta w brzuchu, usunię-
cie zdrowego zęba to oczywiste i często przytaczane błędy 
w sztuce lekarskiej. Często jednak bywa tak, że zarzucamy 
lekarzowi popełnienie błędu, ponieważ jego działanie nie 
przyniosło takich korzyści terapeutycznych, jakich oczeki-
waliśmy, np. całkowitego wyzdrowienia.

Z błędem lekarskim mamy do czynienia w sytuacji, 
gdy postępowanie medyczne, niezależnie od tego, czy do-
tyczy diagnostyki czy też leczenia, jest niezgodne z ogólnie 
przyjętymi zasadami działania. 

O postępowaniu niezgodnym z zasadami sztuki me-
dycznej i odpowiedzialności karnej lekarza mówimy 
w trzech przypadkach. 

Pierwszy: lekarz nie leczy pacjenta, chociaż powinien. 
To sytuacja, gdy objawy wskazują na konieczność podjęcia 
działań medycznych, a lekarz ich nie wdroży. Takie postę-
powanie traktowane jest jako zaniechanie.

Drugi: lekarz wdraża procedury medyczne, ale robi to 
niewłaściwie. Wówczas mamy do czynienia z brakiem sta-
ranności lub błędem w sztuce. 

Trzeci: sytuacja, gdy lekarz rozpoczyna leczenie, a nie 
powinien tego robić, bo np. nie ma odpowiednich upraw-
nień, czy podejmuje decyzje, do których nie jest meryto-
rycznie przygotowany. 

Do błędów i zaniedbań dochodzi także wtedy, gdy 
praca, np. na oddziale szpitalnym, jest źle zorganizowana. 
Zwykle chorym opiekują się zespoły specjalistów. Jeżeli 
ktoś z zespołu postawi błędną diagnozę, a kolejny lekarz, 
np. chirurg, bez potwierdzenia diagnozy przeprowadzi 
operację, która nie była potrzebna – do odpowiedzialności 
pociąga się chirurga, chociaż wiadomo, że błąd popełniono 
w procesie diagnostycznym.

Inny przykład. Jeżeli lekarz nie przekaże pielęgniar-
ce decyzji o wdrożeniu nowej terapii, nowych wynikach 
badań czy konkretnych zaleceniach medycznych, popeł-
niony zostanie błąd medyczny, który może się negatywnie 
odbić na zdrowiu pacjenta. 

Analizując sytuację, która doprowadziła do pogorsze-
nia się stanu zdrowia pacjenta lub trwałego uszczerbku na 
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zdrowiu, należy wziąć pod uwagę dwie podstawowe kwe-
stie.

Po pierwsze, czy rzeczywiście doszło do zaniechania, 
czy też popełniono błąd w sztuce. Po drugie zaś, czy ocze-
kiwania pacjenta, odnoszące się do poprawy jego zdrowia, 
nie były zbyt wygórowane lub – mówiąc inaczej – nie prze-
kraczały możliwości współczesnej medycyny. 

Oceniając postępowanie lekarza, rozpatruje się, czy 
dołożył wszelkich starań, aby wpłynąć na poprawę stanu 
zdrowia, czy wszystkie procedury zostały zachowane. Osią-
gnięty bądź nieosiągnięty efekt leczniczy pozostaje na dru-
gim planie takich rozważań. 

Jakie kary?
Dla lekarzy, którzy nie dopełnili swoich obowiązków czy 
też narazili pacjenta na utratę zdrowia, prawo przewiduje 
surowe kary, w tym karę więzienia, np. za poświadczenie 
nieprawdy, podjęcie działań medycznych pod wpływem 
alkoholu. Na rzecz pokrzywdzonego pacjenta może być za-
sądzone odszkodowanie, które sięga nawet kilkuset tysięcy 
złotych, np. za błędy diagnostyczne i lecznicze, w efekcie 
których dochodzi do trwałego kalectwa. Są także kary są-
dów lekarskich, które mogą pozbawić prawa wykonywania 
zawodu, zakazać pełnienia funkcji kierowniczych, udzielić 
nagany lub upomnienia.

Ze statystyk Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej wynika, że do najczęstszych przewinień, 
które są przedmiotem postępowania należą:
  powikłania chorobowe,
  nieetyczne zachowanie lekarzy,
  spowodowanie śmierci. 

Najwięcej spraw toczących się przed rzecznikiem od-
powiedzialności zawodowej dotyczy interny, w tym głów-
nie kardiologii, chirurgii i ortopedii, stomatologii (w tym 
głównie protetyki) oraz położnictwa i ginekologii.

Wysokość odszkodowania
Zgromadzone rachunki i faktury są podstawą do ustale-
nia wysokości odszkodowania, czyli zwrotu poniesionych 
wydatków. Kwota odszkodowania może być powiększona 
o utracone korzyści, którymi – w rozumieniu prawa – są 
m.in. utracone zarobki. W tym celu należy złożyć w sądzie 
zaświadczenie (z zakładu pracy) o uzyskiwanych docho-

Ni
ez

go
dn

ie
 ze

 sz
tu

ką

O postępowaniu niezgodnym z za-
sadami sztuki medycznej i odpowie-
dzialności karnej lekarza mówimy 
w trzech przypadkach: 

  lekarz nie leczy pacjenta, chociaż 
powinien, 

  lekarz wdraża procedury medycz-
ne, ale robi to niewłaściwie, 

  lekarz rozpoczyna leczenie, a nie 
powinien tego robić, bo np. nie 
ma odpowiednich uprawnień, czy 
podejmuje decyzje, do których 
nie jest merytorycznie przygo-
towany. 
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Można się go domagać w razie 
uszkodzenia ciała lub wywołania 
rozstroju zdrowia.

  Sąd może przyznać poszkodowa-
nemu zadośćuczynienie za krzyw-
dę doznaną w razie zawinionego 
naruszenia praw pacjenta. 
  W razie naruszenia prawa 
pacjenta do umierania w spokoju 
i godności sąd może, na żądanie 
bliskich, zasądzić kwotę pieniężną 
na wskazany przez nich cel 
społeczny.

dach. Osoba starająca się o odszkodowanie może również 
wykorzystać argument, że z powodu niewłaściwego postę-
powania medycznego utraciła możliwość awansu, a więc 
także możliwość uzyskania wyższych dochodów.

Nieco inaczej jest w przypadku zadośćuczynienia. 
Każde zdarzenie, które może być podstawą do zadośćuczy-
nienia, jest rozpatrywane indywidualnie. W orzecznictwie 
sądowym używa się pojęcia kwoty odpowiedniej w danej 
sytuacji. Ta kwota może być bardzo różna. Dlatego sąd czę-
sto pyta poszkodowanego, jaka kwota w jego ocenie zre-
kompensuje poniesione straty.

Na co można liczyć?
Wysokość odszkodowania, jakie musi pacjentowi wypłacić 
szpital, którego pracownicy dopuścili się zaniedbań lub 
popełnili błędy w sztuce, jest bardzo różna. Historia po-
kazuje, że może to być nawet ponad milion złotych, które 
otrzymał młody mężczyzna pozbawiony płodności.

Głośna była sprawa kobiety, której odmówiono zabie-
gu przerwania ciąży, mimo że groziła jej utrata wzroku. Po 
zaskarżeniu wyroku polskiego sądu do Europejskiego Try-
bunału Praw Człowieka kobiecie przyznano 25 tys. euro 
zadośćuczynienia (kwotę tę musiał wypłacić polski rząd) 
za doznaną krzywdę.

Przed kilkunastu laty szeroko komentowana była spra-
wa pacjentek poparzonych podczas napromieniania w Bia-
łostockim Centrum Onkologii. Kobiety chore na raka 
piersi napromieniano, używając zdezelowanego aparatu. 
Odszkodowania dla każdej z nich wyniosły maksymal-
nie 80 tys. zł. 100 tys. zł otrzymała rodzina kobiety, która 
zmarła.

Krótko mówiąc, przyznane przez sąd odszkodowanie 
może wynosić kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych, 
a nawet przekroczyć milion złotych. Wiele zależy od zgro-
madzonej dokumentacji i operatywności prawnika.
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