
Informacja o zasadach udzielania świadczeń medycznych 
w ALERGO-MED Poradni Specjalistycznej 

pacjentom nieletnim.

Zasady  udzielania  świadczeń  medycznych  pacjentom  nieletnim  są  oparte  na  treści
obowiązujących przepisów: Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a także Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 92,
art. 95 par. 1, art. 98 par. 1), stanowiących, że rodzice są zobowiązani towarzyszyć dziecku do
lat 18 w trakcie konsultacji i badań medycznych.

1. Pacjenci  do  18.  roku  życia mogą  skorzystać  z  konsultacji  lekarskiej,  pobrania  krwi,
immunoterapii  oraz  badań  diagnostycznych  jedynie  w  obecności  przedstawiciela
ustawowego  lub  opiekuna  faktycznego.  Jeżeli  dziecko  jest  pod  opieką  opiekuna
faktycznego,  jest  on  zobowiązany  do  okazania  pisemnego  upoważnienia  od
przedstawiciela  ustawowego.  Upoważnienie  ma  charakter  jednorazowy,  co  oznacza,  że
dotyczy  pojedynczego  przypadku  –  jednej  wizyty  w  „Alergo  –  Med”  Poradni
Specjalistycznej  i  obejmuje  jednego opiekuna.  Wzór  upoważnienia  jest  dostępny tutaj.
Upoważnienie zostaje dołączone do karty zdrowia i choroby Pacjenta.

2. Pacjent w wieku od ukończenia  16 roku życia  do ukończenia  18 roku życia  musi
wyrazić  zgodę  na  przeprowadzenie  badania  lub  udzielenie  innego  świadczenia
zdrowotnego,  równolegle  ze  swym  opiekunem  prawnym.  Również  na  udostępnianie
dokumentacji medycznej oraz udzielanie informacji o stanie zdrowia osobie innej niż sam
pacjent bądź jego przedstawiciel ustawowy musi zostać wyrażona podwójna zgoda. 

3. Jeżeli  Pacjent w wieku od ukończenia 16 roku życia do ukończenia 18 roku życia
sprzeciwia się wykonaniu badania lub udzieleniu innego świadczenia zdrowotnego albo
udostępnieniu dokumentacji medycznej i udzieleniu informacji o stanie zdrowia pomimo
zgody  jego  przedstawiciela  ustawowego, wówczas  potrzebna  jest  zgoda  sądu
opiekuńczego.

4. Badanie lub udzielenie Pacjentowi innego świadczenia medycznego bez jego zgody
jest  dopuszczalne  w  sytuacji  gdy  wymaga  on  niezwłocznej  pomocy  lekarskiej,  a  ze
względu  na  stan  zdrowia  lub  wiek  nie  może  wyrazić  zgody  i  nie  ma  możliwości
porozumienia  się  z jego  przedstawicielem  ustawowym.  Decyzję  o  podjęciu  czynności
medycznych w takiej sytuacji lekarz powinien w miarę możliwości skonsultować z innym
lekarzem i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej pacjenta.

Otwock, 05.04.2013 

http://alergo-med.com/files/oswiadczenie_dla_opiekuna_faktycznego.pdf

