
 

 

Prawo do informacji o stanie zdrowia – ile 
„drugich ofiar”? 
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V Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo Pacjenta – 

Druga Ofiara” Warszawa 28.11.2019 



USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r.  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
(Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417) na podstawie  Dz.U.2019 poz.1127,1128,1590,1655,1696 

 
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.  

 

 

 

 

Podstawy prawne  



Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty  
       (Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152) na podstawie: Dz.U.2019, poz.537,577,730,1590 

   
Zasady wykonywania zawodu lekarza 
 
Art. 31. 

2.  Lekarz może udzielić informacji, o której mowa w ust. 1, innym osobom za zgodą pacjenta lub jego 
przedstawiciela ustawowego. 

3. Na  żądanie  pacjenta  lekarz  nie  ma  obowiązku  udzielać  pacjentowi informacji, o której mowa w 
ust. 1. 

4. W sytuacjach  wyjątkowych,  jeżeli  rokowanie  jest  niepomyślne  dla pacjenta, lekarz może 
ograniczyć informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym 
dobro pacjenta. W takich  przypadkach lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub 
osobę upoważnioną przez  pacjenta.  Na  żądanie  pacjenta  lekarz  ma jednak obowiązek  udzielić  mu 
żądanej informacji. 

Analogicznie: 

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. 

 
 

 
 

Podstawy prawne  



Jakie informacje pacjent lub osoba upoważniona powinni 
otrzymać od lekarza w trakcie leczenia szpitalnego? 

Sposób informowania i zakres informacji, który  pacjent powinien otrzymać, 
precyzują przepisy ustawy o zawodzie lekarza.  

 

Art. 31.1. Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu 

przedstawicielowi  przystępnej  informacji  o jego  stanie  zdrowia,  rozpoznaniu, 

proponowanych  oraz  możliwych  metodach  diagnostycznych,  leczniczych, dających  się  

przewidzieć  następstwach  ich  zastosowania  albo  zaniechania, wynikach leczenia oraz 

rokowaniu. 

Jest to w zasadzie wyczerpujący ustawowy zakres przedmiotowy prawa do informacji, który nie 

podlega swobodnemu uznaniu przez lekarza. 

 

 



Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty  

 

Art. 34. 

1. Lekarz może wykonać zabieg operacyjny albo zastosować metodę leczenia  lub 
diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko dla pacjenta, po uzyskaniu jego pisemnej 
zgody. 

2. Przed wyrażeniem zgody przez pacjenta w sytuacji, o której mowa w ust. 1, lekarz 
ma obowiązek udzielenia mu informacji zgodnie z art. 31 



USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r.  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

 

 

Art. 3.1. Użyte w ustawie określenia oznaczają 

1) opiekun faktyczny - osobę sprawującą, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad 
pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej 
wymaga; 

2) osoba  bliska - małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do  drugiego  
stopnia  w linii  prostej,  przedstawiciela  ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym 
pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta; 

Podstawy prawne 





Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty  

 

Art. 32. 

1. Lekarz  może  przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych, z 
zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, po wyrażeniu zgody przez 
pacjenta. 

2. Jeżeli  pacjent  jest  małoletni  lub  niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, 
wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma 
przedstawiciela ustawowego lub porozumienie się z nim jest niemożliwe – zezwolenie 
sądu opiekuńczego. 

3. Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia badania osoby, o której mowa w ust. 2, 
zgodę na przeprowadzenie badania może wyrazić także opiekun faktyczny. 

Zgoda a informacja 



Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty  

 

Art. 35. 

1.  Jeżeli  w trakcie  wykonywania zabiegu operacyjnego albo stosowania metody leczniczej lub 
diagnostycznej wystąpią  okoliczności, których nieuwzględnienie groziłoby pacjentowi 
niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkim uszkodzeniem  ciała  lub  ciężkim  rozstrojem  zdrowia, 
a nie ma możliwości niezwłocznie uzyskać zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, 
lekarz ma prawo, bez uzyskania tej zgody, zmienić zakres zabiegu bądź metody leczenia lub   
diagnostyki w sposób  umożliwiający  uwzględnienie  tych  okoliczności. W takim przypadku lekarz 
ma obowiązek, o ile jest to możliwe, zasięgnąć opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej 
samej specjalności. 

 2. O okolicznościach, o których mowa w ust. 1, lekarz dokonuje odpowiedniej adnotacji w 
dokumentacji medycznej oraz informuje pacjenta, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 
faktycznego albo sąd opiekuńczy. 

 

Zgoda a informacja 



Jakie mogą być zagrożenia ? 

 

Kodeks karny 

Kodeks cywilny 

RODO 

Etyka zawodowa 

Sumienie 

Narażenie na agresję słowną 

Narażenie na rękoczyny 

… 

 

– Czy lekarze/pielęgniarki postępują świadomie i zgodnie z prawem ? 

– Czy dokonują pełnych zapisów w dokumentacji, która ma być potwierdzeniem 
udzielenia pełnej informacji  

TAK/NIE   
 

Czy lekarze dokładnie wiedzą jak udzielać 
informacji? Jakiej informacji? Komu? 



Niepełnosprawny pacjent (mężczyzna lat 78) trafia do szpitala w stanie ciężkim, jest 
nieprzytomny (Glasgow – 8) (brak informacji o rodzinie, niezdolny do podpisania zgód…) 
Pacjent po paru godzinach intensywnego leczenia wymaga ryzykownego zabiegu 
operacyjnego… 

Jakie czynności musi wykonać personel medyczny: 

 

– Opisać dokładnie w dokumentacji stan pacjenta i brak możliwości pobrania zgody oraz upoważnienia  

– Podjąć niezbędne czynności medyczne ratujące życie  

– Wystąpić do sądu opiekuńczego 

 

W kolejnych godzinach do szpitala zgłaszają się do lekarza kolejne osoby z prośbą o informacje 
o stanie zdrowia pacjenta:  

a) skłócone rodzeństwo z pierwszego małżeństwa (sporadycznie odwiedzające ojca) 

b) druga żona pacjenta (przebywająca od 5 tygodni zagranicą) 

c) gospodyni domowa stale z nim mieszkająca 

 

Wszyscy podają dokładne swoje dane i dane pacjenta 

– Co lekarz może/powinien w takim przypadku zrobić? 

 

Przypadek nagły  



Prawo mówi – informacji należy udzielać osobie upoważnionej przez pacjenta… 

Wszyscy twierdzą, że opiekują się pacjentem… 

 

– 1 opcja  

Lekarz mówi – „przepraszam nie mam upoważnienia żeby udzielać żadnemu z Państwa 
informacji o stanie pacjenta……” 

 

– 2 opcja  

Lekarz spełnia prośbę córki/syna/żony/opiekunki – udziela informacji o stanie zdrowia o 
konieczności udzielenia świadczeń/zabiegu  

 

Która z opcji jest lepsza?  

Jeśli lekarz odmówi żonie/córce/synowi  

      czy może udzielić informacji opiekunce (opiekunowi faktycznemu)? 

Czy w takim przypadku ustalone prawo działa na korzyść pacjenta, 
lekarza, rodziny? 



Pacjent (mężczyzna lat 62) trafia do szpitala w stanie średniociężkim, przytomny (skala 
Glasgow -13), z dusznością, z niemiarowością, w wywiadzie proces nowotworowy 

wyraża zgodę na leczenie, ale nie chce informacji o swoim stanie zdrowia i upoważnia obecną 
z nim córkę…  

Pacjent po paru godzinach intensywnego leczenia wymaga zabiegu obarczonego zwiększonym 
ryzykiem  

Córka zostaje poinformowana o planowanym leczeniu, ryzyku i rokowaniu 

Pacjent początkowo wyraża zgodę na zabieg (podpis), ale pod wpływem kontestującej całe 
leczenie i obiecującej lepszą opiekę w domu córki waha się i po 2 godzinach wycofuje zgodę 
na leczenie i żąda wypisu ze szpitala na żądanie…  

 

Jakie czynności wykonał personel medyczny: 

– Opisał dokładnie w dokumentacji stan pacjenta i pobrał zgody oraz upoważnienia  

– Podjął niezbędne czynności medyczne  

– Na żądanie upoważnionej osoby poinformował o stanie zdrowia  

– Rozpoczął „negocjacje” z pacjentem 

 

Przypadek stabilny  



W międzyczasie do szpitala zgłaszają się do lekarza kolejne osoby z prośbą o informacje o 
stanie zdrowia pacjenta:  

a) Brat upoważnionej, nie utrzymujący z ojcem kontaktów – twierdząc, ze siostra jest chora 
psychicznie – żąda dostępu do informacji o stanie zdrowia i ujawnienia tajemnicy (siostra 
odmawia przekazania informacji o stanie zdrowia ojca bratu) oraz kontynuacji leczenia w szpitalu  

b) Druga żona pacjenta, stale zamieszkująca z pacjentem – skłócona z pasierbami – żąda 
informacji o stanie zdrowia powołując się na upoważnienie do informacji udzielone przez męża, 
ale w innej placówce, żąda kontynuacji leczenia, ale w innej placówce 

Wszyscy awanturują się, nie reagują na prośby i polecenia personelu, dochodzi do 
przepychanek z personelem lekarskim i pielęgniarskim, histerycznych reakcji rodziny w 
obecności pacjenta… 

 

 

– Co personel może/powinien w takim przypadku zrobić? 

 

Przypadek stabilny 



 
Co można zrobić, żeby zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi i nie 
stał się ofiarą własnych praw? 
 
Co można zrobić żeby zapewnić bezpieczeństwo 
lekarzowi/pielęgniarce w przypadkach gdy prawo pacjenta do 
informacji jest używane przeciwko niemu? 
 
Co można zrobić żeby zapewnić rodzinie właściwą informację z 
poszanowaniem praw wszystkich? 
  
Kto jest „drugą ofiarą”???  
 
I ile ich jest??? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Dziękuję za uwagę 

 


