
Prawo Pacjenta do informacji 

Art. 9.

1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. 

2. Pacjent,  w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy

mają  prawo  do  uzyskania  od  osoby  wykonującej  zawód  medyczny  przystępnej

informacji  o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu,  proponowanych oraz możliwych

metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich

zastosowania  albo  zaniechania,  wynikach  leczenia  oraz  rokowaniu,  w  zakresie

udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez

nią uprawnieniami. 

3. Pacjent  lub  jego  ustawowy  przedstawiciel  mają  prawo  do  wyrażenia  zgody  na

udzielenie informacji wymienionych w ust. 2 innym osobom. 

4. Pacjent ma prawo żądać, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzielała mu

informacji, o której mowa w ust. 2. 

5. Po  uzyskaniu  informacji,  o  której  mowa w ust.  2,  pacjent  ma prawo  przedstawić

osobie wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie. 

6. W przypadku określonym w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach

lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm.), pacjent ma prawo

żądać, aby lekarz udzielił mu informacji, o której mowa w ust. 2, w pełnym zakresie. 

7. Pacjent  małoletni,  który  nie  ukończył  16  lat,  ma  prawo  do  uzyskania  od  osoby

wykonującej zawód medyczny informacji, o której mowa w ust. 2, w zakresie i formie

potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego. 

8. Pacjent,  w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel

mają  prawo  do  uzyskania  od  pielęgniarki,  położnej  przystępnej  informacji  o  jego

pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.

Art. 10. 

W przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach

lekarza i lekarza dentysty, pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają

prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia

pacjenta  i  wskazania  przez  tego lekarza  możliwości  uzyskania  świadczenia  zdrowotnego  

u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. 

Art. 11. 

1. Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta określonych w niniejszej ustawie

oraz  w  przepisach  odrębnych,  uwzględniającej  ograniczenia  tych  praw  określone  

w  tych  przepisach.  Podmiot  udzielający  świadczeń  zdrowotnych  udostępnia  
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tę  informację  w  formie  pisemnej,  poprzez  umieszczenie  jej  w  swoim  lokalu,  

w miejscu ogólnodostępnym. 

2. Przepisu ust. 1 zdanie drugie nie stosuje się do wykonywanych wyłącznie w miejscu

wezwania  indywidualnych  praktyk  lekarskich,  indywidualnych  specjalistycznych

praktyk lekarskich, indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych i indywidualnych

specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych. 

3. W przypadku pacjenta niemogącego się poruszać informację, o której mowa w ust. 1,

udostępnia  się  w  sposób  umożliwiający  zapoznanie  się  z  nią  w  pomieszczeniu,  

w którym pacjent przebywa. 

Art. 12. 

Pacjent  ma prawo do informacji  o rodzaju  i  zakresie  świadczeń zdrowotnych udzielanych

przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach

zdrowotnych  finansowanych  ze  środków  publicznych,  realizowanych  przez  ten  podmiot.

Przepisy art. 11 ust. 1 zdanie drugie i ust. 3 stosuje się odpowiednio.
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