
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących 
Twoich praw w trakcie leczenia w szpitalu psychiatrycz-
nym, skontaktuj się z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala 
Psychiatrycznego.

Kontakt z Rzecznikiem w Twoim szpitalu:

Imię i nazwisko .......................................................

Nazwa szpitala ........................................................

Pokój .........................................................................

 nr tel. .......................................................................

Jeżeli w podmiocie leczniczym, w którym przebywasz 
nie ma Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycz-
nego, możesz skontaktować się z Biurem Rzecznika 
Praw Pacjenta:

ul. Młynarska 46, 
01-171 Warszawa

Ogólnopolska bezpłatna infolinia: 

800-190-590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)

czynna pn.–pt. w godz. 9.00–21.00

sekretariat@bpp.gov.pl

www.bpp.gov.pl
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W SZPITALU  

nie ma Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycz-
nego, możesz skontaktować się z Biurem Rzecznika 

Jeżeli w podmiocie leczniczym, w którym przebywasz 
nie ma Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycz-

TATAT LUZPIT

   

PRAWA PACJENTA

PSYCHIATRYCZNYM



 świadczeń zdrowotnych;

  wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych;

 informacji o swoim stanie zdrowia;

 tajemnicy informacji z Tobą związanych; 

 dostępu do dokumentacji medycznej;

  zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii 

albo orzeczenia lekarza;

  zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych;

  poszanowania intymności i godności;

 poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;

 opieki duszpasterskiej;

  przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

 

Masz prawo do pomocy w ochronie wyżej wymienionych praw. 

Prawo to przysługuje również Twojemu przedstawicielowi ustawo-

wemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. 

Ochrona Twoich praw należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta 

Szpitala Psychiatrycznego, który jest pracownikiem Biura Rzecznika 

Praw Pacjenta i jest niezależny od dyrektora szpitala psychiatrycznego.

Zadaniem Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala 
Psychiatrycznego jest w szczególności:

  pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyję-

ciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala 

psychiatrycznego;

  wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg;

  współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem 

prawnym lub faktycznym;

  prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej dotyczącej 

praw osób hospitalizowanych w szpitalu psychiatrycznym.

Do Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego możesz 

zgłosić się z każdym pytaniem. Jeżeli zgłoszony problem będzie 

wykraczał poza kompetencje Rzecznika, wskaże Ci organy lub insty-

tucje właściwe do udzielenia pomocy w określonej sprawie.

  Leczenie w szpitalu psychiatrycznym odbywa 

się za Twoją zgodą. Tylko w niektórych 

przypadkach hospitalizacja może być 

przymusowa.

  Masz prawo do wystąpienia  do ordynatora 

z wnioskiem o wyrażenie zgody na przepustkę.

  Jedynie w pewnych okolicznościach może zostać zastosowany 

wobec Ciebie przymus bezpośredni (przytrzymanie, przymusowe 

podanie leków, unieruchomienie, izolacja).

  Procedura wypisania ze szpitala uzależniona jest od trybu przyję-

cia do szpitala (za zgodą, bez zgody).

  Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone w szpitalu psychiatrycznym 

nie mogą naruszać twojej godności ani nie mogą polegać na 

zastępowaniu personelu w wykonywaniu czynności porządko-

wych.

  Jeżeli z uwagi na swoją chorobę potrzebujesz stałej opieki i pielę-

gnacji masz prawo do ubiegania się o przyjęcie do domu pomocy 

społecznej. 

  Masz prawo do złożenia wniosku do sądu opiekuńczego w miej-

scu siedziby szpitala psychiatrycznego, o ustanowienie kuratora 

jeżeli uważasz, iż w czasie pobytu w szpitalu potrzebujesz pomo-

cy w prowadzeniu wszystkich  lub tylko niektórych swoich spraw.

  Jeżeli stwierdzone zostanie, że Twój przedstawiciel ustawowy 

nie wykonuje należycie swoich obowiązków, dyrektor szpitala 

zawiadomi o tym sąd opiekuńczy.

 informacji o swoim stanie zdrowia; informacji o swoim stanie zdrowia;



Pamiętaj! 
Jako pacjent masz 

prawo do: 
  Leczenie w szpitalu psychiatrycznym odbywa 

Masz prawo do wystąpienia  do ordynatora 

Powinieneś 
wiedzieć, że:


