
DZIECKO W SZPITALU – PRAWA MAŁEGO PACJENTA I JEGO RODZICÓW 

 

 Większość rodziców pamięta czasy, kiedy pobyt dziecka w szpitalu wiązał się z jego 

niemalże całkowitą izolacją od warunków domowych, rodziny i przyjaciół.  Powodowało to  

u dzieci dodatkowy duży stres i zaburzenia w ogólnym funkcjonowaniu. Te czasy, to już 

historia. Obecnie rodzice mają prawo i możliwość przebywania ze swoim dzieckiem  

w szpitalu, co sprawia, że nie jest to już tak trudne przeżycie. Poza tym, obecnie oddziały są 

bardziej przyjazne małym pacjentom (kolorowe rysunki na ścianach, świetlice, miła 

atmosfera). Ważne jest jednak wspieranie dziecka podczas jego pobytu w szpitalu  

i odpowiednie przygotowanie do planowanej hospitalizacji lub zabiegu operacyjnego. 

 Nie tylko dorośli pacjenci mają swoje prawa, przysługują one także małym pacjentom 

i są szczegółowo wymienione w „Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”.  

W przypadku dzieci do lat 16 wszystkie decyzje dotyczące leczenia podejmuje przedstawiciel 

ustawowy (najczęściej rodzic). Ma on prawo wyrazić zgodę na leczenie dziecka lub jej 

odmówić. Zgoda na zabieg operacyjny lub badania związane ze zwiększonym ryzykiem musi 

być wyrażona w formie pisemnej. Służą temu najczęściej specjalne formularze, które rodzic 

otrzymuje do przeczytania i podpisania, dlatego warto się z nimi dokładnie zapoznać. 

Opiekun faktyczny (osoba, która sprawuje stałą i faktyczną opiekę, ale nie ma obowiązku 

ustawowego) może tylko wyrazić zgodę na przeprowadzenie badania dziecka, ale nie może 

decydować o leczeniu. Jeżeli rodzice nie wyrażają zgody na leczenie, a stan dziecka tego 

wymaga, lekarz może zwrócić się o zgodę do sądu opiekuńczego. Jeśli dziecko wymaga 

niezwłocznej pomocy, a personel medyczny nie może skontaktować się z rodzicem, lekarz 

może wykonać niezbędne czynności (np. operację ratującą życie u dziecka po wypadku) bez 

wcześniejszej zgody sądu opiekuńczego.                                                                                                          

Rodzice mają prawo do uzyskania pełnej informacji na temat stanu zdrowia dziecka  

i przebiegu leczenia. Należy pamiętać, że takiej informacji udziela lekarz. Pielęgniarki 

udzielają informacji dotyczącej tylko opieki pielęgnacyjnej.                                                                                       

Dziecko, jeżeli już rozumie, co się do niego mówi, powinno uzyskać od personelu 

medycznego informacje dotyczące wykonywanego zabiegu lub badania, podane stosownie 

do wieku dziecka. Podczas udzielania świadczeń zdrowotnych może być obecna przy małym 

pacjencie osoba bliska. Tylko w szczególnych przypadkach (np. w trakcie wykonywania 

operacji) personel może się na to nie zgodzić.                                                                                                            

Dziecko, jak każdy pacjent, ma prawo do poszanowania intymności i godności podczas 

wykonywania badań i zabiegów. Dziecku należy wyjaśnić, na czym będzie polegał zabieg lub 

badanie i dlaczego należy je wykonać oraz ograniczyć ilość osób przy nim obecnych do 

niezbędnego minimum. W przypadku małych dzieci obecność rodzica czy opiekuna jest 

niezbędna. Starsze dziecko może samo zadecydować, czy chce obecności rodzica podczas 

badania i należy jego prośbę uszanować.                                                                                                

Rodzic lub inny opiekun dorosły ma prawo przebywać z dzieckiem na oddziale przez całą 



dobę, jednak ma także obowiązek pokrywać koszty swojego pobytu, o których powinien być 

poinformowany w momencie przyjęcia do szpitala. Rodzic ma także prawo do dostępu do 

pełnej dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia dziecka. Także dziecko, które 

ukończył 16 lat, ma pełne prawo do uzyskania od lekarza informacji o stanie zdrowia, 

badaniach, wynikach leczenia. Posiada także prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie 

badania lub zabiegu, jeśli nie wyrazi takiej zgody pomimo zgody rodzica to wymagana jest 

zgoda sądu opiekuńczego. 

Najbliżsi mogą bardzo ułatwić i uprzyjemnić pobyt swojemu dziecku w szpitalu. 

Oprócz niezbędnych rzeczy (takich jak: przybory toaletowe, piżama, pantofle, ubrania) mogą 

przynieść swojemu dziecku jego ulubioną poduszeczkę, zabawkę czy książkę, laptop, jednak 

wskazane jest zachowanie zdrowego rozsądku w otaczaniu małego pacjenta jego ulubionymi 

przedmiotami, gdyż mogą one utrudniać funkcjonowanie innym dzieciom i pracę 

personelowi. Należy także przestrzegać zaleceń personelu medycznego w zakresie 

możliwości kontaktowania się chorego dziecka z innymi pacjentami, gdyż ze względu na 

możliwość zakażeń, nie wszystkie dzieci mogą przebywać z innymi pacjentami lub korzystać 

ze świetlicy szpitalnej. Nie wolno samodzielnie włączać urządzeń medycznych, podkręcać 

kroplówek, itp. Należy także dbać o porządek w sali, unikać głośnych zachowań, ograniczyć 

do minimum ilość osób odwiedzających. 

Wszystkie wyżej wymienione prawa i zasady obowiązują także na oddziale dziecięcym 

Szpitala Powiatowego w Dębicy. Mali pacjenci mogą liczyć na pomoc i opiekę przyjaznego  

i kompetentnego personelu oraz korzystać z odnowionej świetlicy szpitalnej, dostępnych 

tam zabawek i pomocy. 
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