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Streszczenie:
W procesie kształtowania się praw pacjenta prawa małoletnich w diagnostyce i terapii były przez
dłuższy czas pomijane. Obecnie prawa pacjentów małoletnich są przedmiotem wielu regulacji
prawnych, które różnicują uprawnienia dzieci w szeroko pojętym procesie leczniczym w
zależności od ich wieku. Na szczególną uwagę zasługują kwestie dotyczące praw małoletnich,
którzy nie ukończyli 16 lat. Jakkolwiek Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jak również
inne aktyo podobnej randze zapewniają wspomnianej grupie wiekowej wiele praw, należy
pamiętać, że w większości przypadków przebieg procesu leczniczego uzależniony jest wyłącznie
od decyzji przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych małoletnich. W analizie
zagadnień dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych osobom poniżej 16. r.ż. na szczególną
uwagę zasługuje kwestia wyrażania zgody lub sprzeciwu napodjęcie świadczeń zdrowotnych
podwyższonego ryzyka, wywiązanie się z obowiązku poddania małoletnich szczepieniom
obowiązkowym, a także prawo do rzetelnej informacji w procesie leczniczym.

Abstract:
In the emergence of patient rights, the laws of young patients in the diagnostic and therapeutic
medical procedures have been ignored for a long time. Currently, minor patients’ laws are
standing to many regulations that distinguish laws of children in the broad process of treatment,
depending on their age. Special attention is reposed on the rights of minors below sixteen years
of age. Although the Act of Professions of Doctor and Dentist, as well as other acts of a similar
rank for this age group provide a number of laws, it must be remembered that in most cases the
process of medical approach relies solely on the decision of the statutory caregivers or
guardians of minors. When analyzing the issues concerning the provision of health services to
patients under 16 years of age, the major issue states for the agreement or disagreement for
high risk medical procedures, fulfillment of the obligation of submitting the compulsory
vaccinations of minors, as well as the right for reliable information concerning treatment.

