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Active Citizenship Network [Sieć Aktywnego Obywatelstwa] 
(www.activecitizenship.net) jest europejską siecią skupiającą 
około 100 obywatelskich organizacji z 30 krajów, promowaną 
przez włoską organizację, Cittadinanzattiva. Jej działanie ma 
przyczynić się do rozwoju aktywnego obywatelstwa mieszkańców 
Unii Europejskiej.

Dokument został sporządzony w 2002 roku przez organizację 
Active Citizenship Network we współpracy z 12 organizacjami 
z krajów Unii Europejskiej: Apovita (Portugalia),Cittadinanzattiva 
(Włochy), Confederación de Consumidores y Usurarios (Hiszpa-
nia), Danish Consumer Council (Dania), Deutsche Gesellschaft 
für Versicherte und Patienten e. V. (Niemcy),Fédération Belge 
contre le Cancer (Belgia), International Neurotrauma Research 
Organization (Austria), Irish Patients Association Ltd (Irlandia), 
KE.P.K.A (Grecja), Nederlandse Patiënten Consumenten Fede-
ratie (Holandia), The Patients Association (Wielka Brytania), 
Vereniging Samenwerkende Ouderen Patiëntenorganisaties 
(Holandia).

Europejska Karta Praw Pacjentów zawiera 14 praw pacjentów, 
które łącznie prowadzą do zagwarantowania  “wysokiego poziomu 
ochrony ludzkiego zdrowia” (art. 35 Karty Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej) i do zapewnienia wysokiej jakości usług dostar-
czanych przez różne systemy ochrony zdrowia w Europie. 

Prawa te są ucieleśnieniem praw podstawowych. Są one 
powiązane z obowiązkami i odpowiedzialnością, jakie spoczywają 
zarówno na obywatelach państwa, jak na wszystkich uczestnikach 
systemu ochrony zdrowia.  

Karta jest skierowana do wszystkich osób, uznając, że fakt 
istnienia takich różnic jak wiek, płeć, wyznanie religĳ ne, status 
społeczno-ekonomiczny, ect., może wpływać na indywidualne 
potrzeby w kwestii opieki zdrowotnej.
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Prawa aktywnego obywatelstwa
Karta zawiera trzy prawa aktywnego obywatelstwa. Umoż-
liwiają one jednostkom i grupom obywateli promowanie, 
monitorowanie i poddawanie społecznej kontroli respek-
towanie praw pacjenta. 

◗  Prawo do podejmowania działań leżących 
 w interesie ogółu
◗  Prawo do działalności na rzecz przysługujących
 pacjentom praw
◗  Prawo do uczestnictwa w kształtowaniu polityki 
 zdrowotnej
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5 Prawo do wolnego wyboru
Każda osoba ma prawo wolnego wyboru procedury 
leczenia oraz świadczeniodawców na podstawie rze-
telnej informacji. 

6 Prawo do prywatności i poufności
Każda osoba ma prawo do traktowania informacji na 
jej temat jako poufnych, w tym informacji dotyczących 
jej stanu zdrowia oraz ewentualnych procedur diagno-
stycznych lub terapeutycznych, a także do ochrony jej 
prywatności podczas wykonywania badań diagnostycz-
nych, wizyt u specjalisty i leczenia farmakologicznego/
chirurgicznego ogółem.

7 Prawo o poszanowaniu czasu pacjenta
Każda osoba ma prawo do uzyskania niezbędnego 
leczenia w krótkim, wcześniej określonym czasie. Prawo 
to przysługuje pacjentowi na każdym etapie leczenia.

8 Prawo o przestrzeganiu norm jakościowych
Każda osoba ma prawo do korzystania ze świadczeń 
zdrowotnych wysokiej jakości, które powinny być 
zrealizowane zgodnie ze szczegółowo określonymi 
zasadami i normami.

9 Prawo do bezpieczeństwa
Każda osoba ma prawo do korzystania z prawidłowo 
świadczonych usług zdrowotnych, nie wyrządzających 
jej żadnej krzywdy, wolnych od błędów, zgodnie z dobrą 
praktyką lekarską, oraz prawo dostępu do świadczeń 
zdrowotnych i leczenia zgodnych z wysokimi normami 
bezpieczeństwa.

1 Prawo do profilaktyki
Każda osoba ma prawo do należytej opieki w celu 
zapobiegania chorobom.

2 Prawo dostępu do opieki medycznej
Każda osoba, której zdrowie tego wymaga, ma prawo 
dostępu do świadczeń medycznych. Świadczeniodawcy 
muszą zagwarantować równy dostęp każdemu bez 
dyskryminowania na podstawie finansowych zasobów 
[pacjenta], miejsca zamieszkania, rodzaju choroby czy 
czasu dostępu do świadczeń.

3 Prawo do informacji
Każdemu pacjentowi przysługuje prawo dostępu do 
wszelkich informacji dotyczących jego stanu zdrowia, 
świadczeń medycznych, sposobu korzystania z nich 
oraz wszystkiego, co jest dostępne dzięki badaniom 
naukowym i innowacjom technologicznym.

4 Prawo do wyrażenia zgody
Każda osoba ma prawo dostępu do wszelkich informacji, 
które mogłyby jej umożliwić aktywne uczestniczenie 
w decyzjach dotyczących jej zdrowia. Posiadanie takiej 
informacji jest warunkiem wstępnym dla podjęcia 
jakichkolwiek kroków w dziedzinie leczenia, włączając 
w to również uczestnictwo w badaniach naukowych.

10 Prawo do innowacji
Każda osoba ma prawo dostępu do innowacji, w tym 
do procedur diagnostycznych, zgodnie z normami 
międzynarodowymi i niezależnie od względów ekono-
micznych czy finansowych.

11 Prawo do unikania niepotrzebnego  
 cierpienia i bólu

Każda osoba ma prawo do unikania, w takim stopniu, 
w jakim to możliwe, cierpienia i bólu, niezależnie od 
stadium choroby.

12 Prawo do leczenia dostosowanego do potrzeb
Każda osoba ma prawo do programów diagnostycznych 
lub terapeutycznych dostosowanych do jej osobistych 
potrzeb w takim zakresie, w jakim to tylko możliwe.

13 Prawo do zażaleń
Każda osoba ma prawo do składania zażaleń zawsze, gdy 
doznała ona jakiegokolwiek uszczerbku oraz prawo do 
uzyskania odpowiedzi lub innej informacji zwrotnej.

14 Prawo do rekompensaty
Każda osoba ma prawo do otrzymania odpowiednie-
go odszkodowania w rozsądnie krótkim czasie, jeśli 
doznała krzywdy fizycznej, moralnej lub psychicznej, 
spowodowanej źle prowadzonym leczeniem.
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