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Warszawa, 15 stycznia 2019 r.
Opioia prawoa
Dotyezaca j~zyka dokumentacji medycznej

W zwiazku z informacja

0

stosowaniu przez niekt6rych diagnost6w laboratoryjnych

praktyki opisywania i wydawania wynik6w badan wylacznie w jezyku angielskim, nalezy
stwierdzic, ze postepowanie takie nie jest prawidlowe. Sprzeciwiaja mu sie nastepujace
przepisy prawa:
•

Art. 9 ust. 2 ustawy

0

prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, kt6ry stanowi, ze

Pacjent, w tym maloletni, kt6ry ukonczyl J 6 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy
majq prawo do uzyskania od osoby wykonujqcej zaw6d medyczny przystepnej
informacji

0

stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz mozliwych

rnetodach diagnostycznych i leczniczych, dajqcych sie przewidziec nastepstwach ich
zastosowania alba zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie
udzielanych przez tfl osobe swiadczen zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez
niq uprawnieniami. Jesli pacjentem jest obywatel polski, to mozna domniemywac, ze
najbardziej komunikatywny dla niego bedzie przekaz w jezyku polskim.
•

Z kolei w mysl art. 4. punkt 4 ustawy
urzedowym

0

jezyku polskim: Jezyk polski jest jezykiem

instytucji powolanych do realizacji okreslonych zadan publicznych.

Szpitale i inne podmioty dzialajace w sektorze ochrony zdrowia z reguly sa takimi
instytucjami. Jesli jednak nawet uznac by, ze niekt6re zaklady pracy zatrudniajace
diagnost6w laboratoryjnych nie wykonuja zadan publicznych, to obowiazek
opisywania badan po polsku nalezy wywiezc z art. 7 powolanej ustawy. (Na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w obrocie z udzialem konsument6w oraz przy
wykonywaniu przepis6w z zakresu prawa pracy utywa sie jezyka polskiego, jezeli: J)
konsument lub osoba swiadczqca prace ma miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w chwili zawarcia umowy oraz 2) umowa rna bye wykonana
lub wykonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
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Wobec powyzszego nalezy rekomendowac sporzadzanie wszelkiej dokumentacji
w jezyku polskim, a kwestie jej przeklad6w na inne jezyki pozostawic pacjentom, kt6rzy
moga korzystac z pomocy tlumaczy przysieglych.
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