
 
 
 

SKRÓCONA KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA 
ODDZIAŁ DZIENNEGO POBYTU KLINIKI REHABILITACJI 

 
 
PRAWA PACJENTA 
 
W czasie korzystania ze świadczeń zdrowotnych pacjent ma prawo do: 

1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. 

2. Przystępnej i zrozumiałej informacji o stanie zdrowia, w tym rozpoznaniu proponowanych 
oraz możliwych metod diagnostycznych i leczniczych ich przebiegi, ryzyku, korzyściach.  

3. Zachowania tajemnicy o stanie zdrowia przez osoby wykonujące zawód medyczny.  

4. Wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych, albo odmowy takiej zgody po 
uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia.  

5. Życzliwego traktowania, poszanowania intymności i godności osobistej w czasie udzielania 
świadczeń zdrowotnych. 

6. Dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielanych świadczeń 
zdrowotnych. 

7. Upoważnienia osoby do wglądu w dokumentację medyczną.  

8. Odbioru Karty Informacyjnej Leczenia Szpitalnego w dniu wypisu ze Szpitala  
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OBOWIĄZKI PACJENTA 
 
Do obowiązków pacjenta należy: 

1. Przestrzeganie Regulaminu Porządkowego Oddziału Dziennego Pobytu Kliniki 
Rehabilitacji. 

2. Posiadanie ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z nieodpłatnych 
świadczeń zdrowotnych. 

3. Pacjent w okresie  kiedy przebywa na leczeniu w Oddziale Dziennego Pobytu Kliniki 
Rehabilitacji nie może korzystać ze świadczeń medycznych tego samego rodzaju 
udzielanych przez inne jednostki ochrony zdrowia a w przypadku zbiegu terminu wizyty z 
pobytem w Oddziale Dziennym jest zobowiązany dokonać zmiany terminu w tamtejszej 
placówce zdrowia.  

4. Zgłaszanie się na zabiegi w ustalonych godzinach codziennie.  
5. Stosowanie się do zaleceń lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek dotyczących procesu 

diagnostyczno-terapeutycznego.  
6. Odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu. 
7. Informowanie o współistniejących chorobach, implantach, rozrusznikach itp.  
8. Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania na terenie Ortopedyczno –Rehabilitacyjnego 

Szpitala Klinicznego w Poznaniu zakazu palenia wyrobów tytoniowych, spożywania 
napojów alkoholowych, używania narkotyków, środków odurzających po rygorem sankcji 
prawem przewidzianych oraz dyscyplinarnego wypisania chorego z Oddziału.  

9. Utrzymanie ładu i porządku w miejscu pobytu oraz przestrzeganie zasad higieny osobistej.  
10. Stosowanie się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym.   
11. Przestrzeganie zakazu  manipulowania  przy aparaturze i urządzeniach medycznych, 

elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.  
12. Przestrzeganie zakazu korzystania z urządzeń medycznych bez nadzoru fizjoterapeuty. 
13. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych nie powinno stwarzać 

uciążliwości dla innych pacjentów jak i nie zakłócać działania urządzeń medycznych.  


