Zfr4canlknr 4
do Regulamin u Organizacj{ nego

Pacjent korzystarj4cy z uslug w Sanatori

ma prawo do:
h wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

1. Swiadczefr zdror,votnych odoowiada
2. Informacji o swoim stanie zdrowia.
3. Zglaszania dziatah nrepoaqdanych p

uktow leczniczych.
wykonqj4oe zaw6d medyczny, w tym udzielaj4te mu

4.

Zachowutia w tajemnicy przez
Swiadczefr zdrowotnych, infor
wykonyweniem zawodu med
5.
Wyrahenia zgody lub odmowy j ej
6. Poszanowania intyrnnoSci i godnoSc
Dostgpu dc dokumentacji medyczn
Swiadczeri zdrowotnvch.
8. Zgloszenia sprzeciwu wobec opinii
wptyw na prawa i obowi4zki paq
przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
9 Kontaktu <lsobistego, teiefoniczne
pobytu w Sianatorium lub odmowy k
I 0. Opieki duszpasterskiej.
11. Przechowywania rzeczy warto$c
i Finansow:

oBo\
1.

a)
D)

c)
d)
e)

z nim zstvt1zanych, a uzyskanych w

zvviazl<u z

ielenia na Swiadczenia zdrowotne.

j

dol:Tczqcej

jego stanu zdrowia oraz udzrelonych mu

lekarza, 1eaeIi to orzeczenie lub opinia ma
nta. Sprzeciw wnosi do Komisii Lekarskiej dzialqj4cej
orz<>czenia

z

lub korespondencyjnego
taktu.

innymi oso'bami w
lzasie

h ur depozycie znajdurj4cym sig w Dziale KsiggorryoSci

ZKIPA

Obowi4zkiem Pacjenta jest:
Uczgszcza<: na zabiegi zgodnie z
nacj4lekarsk4,
t{ie zakl6cili spokoju innym pacj
m i personeiowi,
Stosowac sig do ustalonego porz4dk pracy Sanatorium,
Stosowac sig do zaleceh i wskaz6we perslonelu Sanatorium,
Przeslrzegac zakazu palenia tytoni rr, e-papierosow i v?ywania alkoholu oraz Srofkow

odurzaj4cych,
w Sanatorium,
D Dbai o higieng osobist4 w trakcie po
s) Odnosic siE z szacunkiem do inn h pacjent6w i personelu, dbac o mienie stano.ugi4ce
wlasno$c Sanatorium.
h) Przeslr, zeg4rc gis7,v $qo4ej 1_v god_2.
22 00 do 6 00.
2. Pacjent jest: odpowie dzialny za w
ie szkody powstale w Sanatorium zjego winy
a
J. Pacjentowi nie wolno zani
p om ieszczet'r S anatorium
.

\

BOW
1.

Do os6b t:rzecich przebywaj4cych
faktycznq nad pacjentem lub t
obowi4zki i zakazy dotycz4ce pacj

2. Osoby te

zobowi4zane

sq

terenie Sanatorium -sprawuj4cych opiekg
lub
'ar4rszqcych pacjentowi odnosz4 sig odpowiednio

kowad sig wszelkim poleceniom i wskaz6$rkom

pod

personelu Sanatorium.

3.

JeLeIi Pacjent lub jego opiekun
Swiadczeh zdrowotnych, jego pra

4. Domaga6

y jest przekonany, 2e w trakcie korzystan]ia
zo staNy naruszone, moze

ze

:

rdg ieh:

a) poszanowania we wniosku rustnym lub pisemnym skierowanym

do perspnelu

udzielaj 4cego $wiad czeh,

b) Ztoiqrt, ustn4 lub pisemn4

do Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa,

c) 2lo/16 pisemn4 skargg do:

ika Praw Pacjenta na adres: Biuro Rzecdnika
46 0l-l7l Warszawa nr tel. 800-190-580

Prau, Pacjenta ul. Mtyna ka
Og6lno-polska bezplatna infr

d)

Zlo\rt skargg do:
Sekc.ia ds. Skarg i Wniosk6w
ul. tr-romivfska 33
85-8(;3 Bydgoszcz, pol<" 40,1,

nia
iawsko-Pomorski
OV/ NFZ
ydzialu Spraw Swiadczeniobiorcdw

d.dres:

52 32-52-959, fax: 737

emai:1:

Adres do korespondencji: ul.

Prawa

i

obowi4zki Pacjenta Sanatoriu

mZyflska 33, 85-863 Bydgoszcz

Uzdrowiskowego

opracowano na trrodstawie:
Ustawy z dnia (i listopada 2008 roku o
Pacjenta (D2.U,2017. I 3 1 8)
2. Ustawy z dnia li kwietnia 2011 roku o d
3. Karty Praw Pacjenta w oparciu o Dek
1.

'Prry Tgini'2 w Inowroclfwiu

wach Pacjenta i Rzeczniku Praw
lnoSci leczniczej.
jg Praw Czlowieka.

