
KARrA PRAW I oBowl4zK6w PAcTENTA w uNrwERsyrEcKrM cENTRU'ffA;ilil,:ll,?"JS-02 
edvcja 2

podstawowe unormowania prawne wynikajqce z ustawy zasadniczej - Konstytucji Rzeczypospotitej polskiej
z dnia 2 kwietnio 7997 r. (Dz. U. Nr 7g, poz.4g3), okre6lone w:
n ustawiezdnia6listopada2o08r'oprawachpacjentaiRzecznikuprawpacjenta(t.j. 

Dz.u.z2019r.poz.
1,127 z poin. zm.l,

' ustawie z dnia 15 kwietnia 2or1,r. o dzialalnoSci leczniczej (t.j, Dz. u. z2otg r, poz.2rgoz po'n. zm.),

' ustawie z dnia 27 sierpnia 2oo4 r' o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z poln. zm.),

' ustawie z dnia L lipca 2005 r' o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu kom6rek, tkanek
i narzqd6w (t.j. Dz, U. z2OI9 r. poz. L405,.),

o ustawie z dnia 15 lipca 201'1' r' o zawodach pielqgniarki i polo2nej (t.j. Dz. u.2201.9 r. poz.576z p6in.
zm.),

' ustawiezdnia5grudnialgg6r.ozawodzielekarzailekarzadentysty(t.1.o2. 
u.z2ot9r.poz..537zp62n.

zm.),

' ustawie z dnia 27 lipca 2oo1 r. o diagnostyce raboratoryjnei (t..i. oz. u. z 201,9 r. poz. 8491,o ustawie z dnia 6 wrzeinia 2oor r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. u. z 201,9 r. poz. 499 z potn. zm.),o ustawie z dnia 2 grudnia 2oo9 r. o izbach rekarskich (tj. Dz.u. 2019 poz. 965,)

' ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o samorzadzie pielqgniarek i polo2nych (tj. Dz. u. 2018 poz, 9L6),

' ustawie z dnia 10 maja 2o1g o ochronie danych osobowych (t.j, Dz. u. z2ot9 r. poz. rTgr)
' rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 08 wrzeSnia 201,5 r. w sprawie og6lnych warunk6w um6w

o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnei ( tj. Dz. u.20L6r., poz.1-L46, z po2n. zm).

PRAWA PACJENTA

Prawo do ochrony zdrowia (ort. 6g ust. 1 Konstytucji Rp).

Prawo do r6wnego dostqpu do Swiadczef opieki zdrowotnej finansowanej ze irodkow publicznych, nd
worunkach i w zakresie okreironym w ustowie (art. 6g ust. 2 Konstytucji Rp).

Prawo do Swiadczeri zdrowotnych odpowiadaiqcych wymagoniom aktualnej wiedzy medycznej,
o w sytuocii ogroniczonych mo2tiwoici udzielenio odpowiednich iwiodczert - do korzystania z przejrzystej,
obiektywnei, oportei no kryterioch medycznych procedury ustalojqcej kolejnoii dostqpu do Swiadczeri
(ort'6ust'li2ustawyoprowochpocientoiRzecznikuprowpocjenta,ort.4ustowyozawodochlekarzo

i lekorza dentysty, art' TL ustawy o zowodach pietqgniorki i poloinej, art. 27 ust(rwy o diognostyce
loboratoryjnej).

Prawo do natychmiastowego udzielenia 5wiadczef zdrowotnych ze wzglqdu na zagroienie iycia lub
zdrowia (art' 7 ust. 1 ustawy o prawoch paciento i Rzeczniku praw pocjento, drt. L5 ustowy o dziololnoici
leczniczej).

Prawo do rejestracji u Swiadczeniodawcy na podstawie zgtoszenia osobistego lub za
posrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych srodk6w
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komunikacji elektronicznej t/f 13 rozporzqdzenio w sprowie
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6' Prawo do niezwfocznego uzyskania Swiadczefi opieki zdrowotnej w stanie nagtym, bez wymaganego
skierowania, w niezbqdnym zokresie r6wniei przez iwiodczeniodowcq, kt6ry nie zaworl umowy
o udzielenie swiodczert opieki zdrowotnei z Narodowym Funduszem Zdrowio (art. L9 ust. j- i 2, art. 60
ustawy o iwiodczeniach opieki zdrowotnei finansowonych ze irodkow publicznychl.

7' Prawo do Swiadczed zdrowotnych udzielanych z naleiytq starannoiciE przez podmioty udzielajqce
iwiadczeri zdrowotnych w worunkoch odpowiodaiqcych okreilonym w odrqbnych przepisoch
wymagoniom fochowym i sonitornym (ort. 8 ustawy o prowach pocjento i Rzeczniku praw pacjento).

8 ' Prawo przyjqcia do szpitala, ktory zawarl umowq o udzielonie iwiadczeh opieki zdrowotnej z Norodowym
Funduszem Zdrowia, no podstowie skierowonia lekorza, lekorza dentysty lub felczera, jeieti cet leczenia
nie mo2e byt osiqgniqty przez reczenie amburatoryjne, zgodnie z ustaronq w oparciu o kryterio
medyczne listq oczekuiqcych no swiodczenie medyczne (ort. 20, 21, 23 i 50 ustowy o Swiadczeniach
opieki zdrowotnej finonsowonych ze irodk6w publicznych).

9' Prawo do wyboru szpitala spoir6d szpitali, kt6re zaworly umowq o udzielonie swiadczeri opieki
zdrowotnei z Narodowym Funduszem Zdrowio z zastrze2eniami wynikajqcymi z obowiqzujqcych
przepis6w prowo (ort' 30 ustowy o iwiodczenioch opieki zdrowotnej finonsowanych ze irodk6w
publicznych).

l-0' Prawo do ambulatoryjnych Swiadczeri specjalistycznych finansowanych ze srodk6w publicznych
udzielanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotn ego (art. 57 ust. 7 i 2 ustawy
o iwiadczenioch opieki zdrowotnei finqnsowonych ze irodk6w pubilcznych).

1-L' Prawo do wyboru Swiadczeniodawcy udzielajqcego ambulatoryjnych iwiadczer{ specjalistycznych
spoir6d tych iwiadczeniodowcow, kt6rzy zowarli umowy o udzielania lwiadczei opieki zdrowotnej
z Narodowym Funduszem Zdrowio z zastrzeieniomiwynikoiqcymi zobowiqzujqcych przepis6w prowo (ort
29 ustawy o iwiodczeniach opieki zdrowotneifinonsowonych ze !rodk6w pubticznych).

L2' Prawo do Swiadczeri rehabilitacji leczniczej u Swiadczeniodawcy, kt6ry zawart umowq z Narodowym
Funduszem Zdrowia o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej, na podstawie skierowania lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego (art' 59 ustowy o lwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowonych ze
irodk6w publicznych).

13' Prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznanru, proponowanych oraz mo2liwych metodach
diagnostycznych i leczniczych, dajqcych siq przewidziei nastqpstwach ich zastosowania albo zaniechania,
wynikach leczenia oraz rokowa niu (art. 9 ustowy o prawoch pacjento i Rzeczniku prow pocjento, ort. 31-

ust. L-3 ustawy o zawodoch lekorzo i lekorza dentysty).

14' Prawo do uzyskania od lekarza informacji o realnej moiliwoSci uzyskania swiadczenia zdrowotnego
u innego lekarza lub w podmiocie udzielajqcym Swiadczeri zdrowotnych, jeieli lekarz odm6wil
udzielenia Swiadczenia (ort. 10 ustawy o prawoch pocjenta i Rzeczniku praw pacjenta)

ZALACZNTK NR 7 DO t,S_02 edycja 2
og6lnych worunk6w um6w o udzielonie
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ZAIACZNtK NR 7 DO pS_02 edycja 2-15' Prawo do dostqpu do informracji o prawach pacienta (ort. 11- ustowy o prdwoch pocjento i Rzeczniku
Praw pacjento, ort. 1.6 ustawy o zawodoch pielqgniarki i poloinej).

L6' Prawo do informacjio rodzaju izakresie Swiadczed zdrowotnych udzielanyc h przezpodmiot udzielajqcy
Swiadczeri zdrowotnych, w tyrn o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze srodkdw
publicznych, realizowanych przez ten podmiot. (ort. L2 ustowy o prowoch pocjenta i Rzeczniku praw
Pacjenta).

L7' Prawo do wskazania osoby lub instytucji, kt6rq szpital obowiqzany jest niezwlocznie powiadomid
w razie pogorszenia siq stanu zdrowia pacjenta powodujqcego zagrozenia zycia lub w razie smierci
pacjenta (ort. 2g ustawy o dzialolnoici leczniczej).

J8' Prawo do zachowania w tajernnicy przez osoby wykonujqce zaw6d medyczny, w tym udzielajqce mu
Swiadczeri zdrowotnych, infornracjizwiqzanych z pacjentem, a uzyskanych w zwiqzku z wykonywaniem
zawodu medycznego (art. 13 i 14 ustawy o prawoch pacjenta i Rzeczniku prow pocjento, ort.40 ustawy
o zowodach lekarza i lekorza dentysty, ort. L7 ustowy o zowodach pielqgniarki i poloinej, art. 29 ustawy
o d i ag n ostyce la borotoryj nej ).

L9' Prawo do wyraienia zgody albo odmowy takiej zgody na udzielenie okreslonych Swiadczeri
zdrowotnych, po uzyskaniu odPowiedniej inform acii (ort. 16 i L7 ustowy o prawoch pocjenta i Rzeczniku
Praw Pocjento, art. 32 ust. L i 7 ustawy o zawodach rekarza i rekorza dentysty).

20' Prawo do wyraienia w formie pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo na zastosowanie metody
leczenia lub diagnostyki stwarzajqcej podwyzszone ryzyko dla pacjenta, po udzieleniu informacji
o przebiegu i ryzyku zabiegu oraz dalszym rokowaniu (art. 1-8 ust. i. o prawoch pocjento i Rzeczniku prow
Pocjenta, ort. 34 ust. L i 2 ustowy o zawodoch rekorzo i rekarza dentysty).

21" Prawo do wyraienia w formie pisemnej zgody (a w przypadku niemoznosci wyra2enia zgody w
powy2szej formie, za r6wnowazne uwa2a siq wyra2enie zgody ustnie zlotonejw obecnoSci dw6ch
Swiadk6w) na uczestnictwo w eksperymencie medycznym po uprzednim uzyskaniu informacji o celach,
sposobach i warunkach przeprowadzenia przedmiotowego eksperymentu, spodziewanych korzysciach
leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o mo2liwoSci odstqpienia od udzialu w eksperymencie,
w ka2dym jego stadium (ort' 24 i 25 ust. L ustawy o zawodoch lekarza i lekarza dentysty).

22' Prawo do wyraienia dobrowollnie Swiadomej zgody w formie pisemnej na uczestnictwo w badaniu
klinicznym (a w przypadku niemoznosciwyrazenia zgody w powyzszej formie, za r6wnowa2ne uwaza siq
wyra2enie zgody ustnie zlo2or.tej w obecnoSci, co najmniej dw6ch Swiadk6w), po wczesniejszym
przekazaniu informacji dotyczi?cych istoty, znaczenia, skutk6w i ryzyka zwiqzanego z badaniem
klinicznym (art. 37b ust. 2 pkt 2, ort. 37f ustowy prawo formaceutyczne).

2i' Prawo do wyraienia sprzeciwu na pobranie po Smierci kom6rek, tkanek i narzqd6w oraz cofniqcia tego
sprzeciwu w ka2dym czasie (ort. 5 i 6 ustawy o pobieroniu, przechowywoniu i przeszczepioniu kom6rek,
tkonek i norzqdow).
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w przepisach prawa gdy wykonanie sekcji zwlok jest obligatoryjn e (ort. 31 ustowy o dziololnoici
leczniczej).

25' Prawo wyraienia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarskiego, je2eliopinia lub orzeczenie majq
wplyw na prawa lub obowiqzki pacjenta wynikajqce z przepis6w odrqbnych (art. 3L ustowy o prowoch
pocjento i Rzeczniku prow pocjenta).

26' Prawo do dostqpu do dokumentacji medycznei dotyczqcej jego stanu zdrow ia orazudzielonych mu
Swiadczeri zdrowotnych lub wskazania innej osoby, kt6rej dokumentacja ta mo2e byi udostqp niana (ort.
23 ust' L' art' 26 ust' L i 2, art. 27 ustowy o prowach pacjento i Rzeczniku prow pocjenta).

27' Prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medyc znej (ort. 23 ust. 2 ustawy o prawoch
pacjenta i Rzeczniku prow pocjento,

28' Prawo do umierania w spokoju igodnosci (art. 20 ust. 2 ustowy o prowoch pacjenta i Rzeczniku prow
Pocjento).

29' Prawo do intymnoSci i poszanowania godnosci, w szczeg6lno6ci w czasie udzielania Swiadczeri
zdrowotnych (art 20 ust L ustawy o prawoch pocienta i Rzeczniku praw pacjenta, art 36 ust 1 ustowy o
zawodach lekarzo i lekorza dentysty).

30' Prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnqtrz oraz
prawo do odmowy takiego kontaktu (ort. 33 ustowy o prawach pocjento i Rzeczniku prow pocjenta).

3l' Prawo do dodatkowej opieki pielqgnacyjnej sprawowanej przez osobq bliskq lub innq osobq wskazanq
przez pacjenta (ort. 34 ustowy o prowach pocjento i Rzeczniku prow pocjento).

32. Prawo do dodatkowej opieki pielqgnacyjnej.

o) Przez dodatkowq opiekq pietqgnocyjnq, rozumie siq opiekq, kt6ra nie potego na udzielaniu
iwiodczeh zdrowotnych, w tym tak2e opiekq sprawowonq nod pacjentem mololetnim olbo
posiodoiqcym orzeczenie o zndcznym stopniu niepelnosprownoici oroz nod pacjentkq
w worunkoch ciq2y, porodu i pologu.

b) Przez dodatkowq opiekq pielqgnacyjnq sprowowanq nod pacjentem mololetnim tub
posiodaiqcym orzeczenie o znocznym stopniu niepelnosprowno!ci, w podmiocie leczniczym,
rozumie siq r6wnie2 prowo do pobytu wroz z nim przedstawiciero ustawowego olbo opiekuno
foktycznego. (art' 34 ustawy o prowoch pociento i Rzeczniku prow pocjenta).

33' Prawo do opiekiduszpasterskiej (art. 36 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta).
34' Prawo do kontaktu pacjenta z duchownym jego wyznanra w sytuacji pogorszenia siq stanu zdrowia lub

zagro2enia 2ycia (ort. 37 ustowy o prawach pocjenta i Rzeczniku prow pacjento).

35' Prawo do przechowywania rzeczY wartoiciowych w depozycie szpitola (art.39 ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta).

36' Prawo do zfoienia skargi do Rzecznika Praw pacjenta (art. 4L ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku praw pacjenta).
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37' Prawo do zfoienia skargi na lekarza itekarza dentystq do rzecznika "oo"*ffill1lfll;rt-""::f:i#:;wlaSciwej izbie lekarskiej w przypadku podejrzenia postQpowania sprzecznego z zasadami etyki
zawodowej oraz za naruszenie przepis6w o wykonywaniu zawodu lekarza (art. 53 ustawy o izboch
lekarskich).

38' Prawo do zfoienia skargi na pielqgniarkq do rzecznika odpowiedzialnosci zawodowej przy wlasciwej
izbie pielqgniarek i poto2nych w przypadku podejrzenia postqpowania sprzecznego z zasadami etyki
zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisdw dotyczqcych wykonywania zawodu pielqgniarki
i polo2nei (art' 36 ust. L ustowy o samorzqdzie pietqgniorek i poroinych).

39' Prawo do zloienia skargi na diagnostq laboratoryjnego do rzecznika dyscyplinarnego w Krajowej lzbie
Diagnost6w Laboratoryjnych w przypadku podejrzenia postepowania sprzecznego z zasadami etyki
zawodowej lub przepisami dotyczqcymi wykonywania czynno6ci diagnostyki laboratoryjn ej (ort. 56 ust.
L ustdwy o diagnostyce laborotoryjnej).

40' Prawo do wniesienia roszczef do wojew6dzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
z siedzibq przy wlasciwym urzqdzie wojew6dzkim (art. 67bi 67e ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta).

41. Pacjent ma prawo sklada6 skargi iwnioskiw:

a) osobiScie w Biurze Dyrektora Naczelnego

b) przeslane na adres: Uniwersyteckie centrum Kliniczne, ul. Dqbinki 7, go -g52 Gdarisk
przesiane za posrednictwem poczty erektronicznej na adres: info@uck.eda.pl

c) ustnie do protokolu.

Dzial skarg i wniosk6w przy Pomorskim oddziale Wojew6dzkim NFZ (ul. Marynarki polskiej 14g, g0-g65
Gdadsk tel. 58 32L86 35, 58 3218626,.

centrala Narodowego Funduszu Zdrowia (ul. Gr6jecka 186, 02-390 warszawa rel.022572 61 55).

Rzecznik Praw Pacjenta (Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Mlynarska 46, ot-171,warszawa; Infolinia
Rzecznika : 800- 190- 590, e_ma il : sekreta riat@ bpp.gov. pl).

Rzecznik Praw obywatelskich - Pelnomocnik ds. ochrony praw pacjent6w i os6b Niepetnosprawnych
(00-090 warszawa, Ar. soridarno 6ci 77,ter. centrara : 22 s5L 77 oo).
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1' Pacjent ma obowiqzek przestrzegania zasad obowiqzujqcych w Uniwersyteckim centrum Klinicznym.
2' Pacjent ma obowiqzek stosowai siq do wskaz6wek i zaleced lekarzy, pielqgniarek i innego personelu
medycznego.

3. Pacjent ma obowiqzek:

a) stosowai siq do zaleconej diety;

b) noszenia znak6w identyfikacyjnych, w kt6re zostar zaopatrzony przy przyiqciu;

c) przestrzegai zasad higieny osobistej;

d) odnosii siq 2yczriwie i kurturarnie do innych pacjent6w i personeru UCK;

e) przebywai w wyznaczonych salach w porach obchod6w lekarskich, zabieg6w leczniczo-
pielqgnacyjnych i w czasie wydawania posilk6w;

f) przestrzeganie rozkladu dnia podczas pobytu w klinice / oddziale /zakladzie:
g) przestrzegai ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00;

h) w porze ciszy nocnej przebywai na oddziale;

i) kazdorazowo zglaszai pielqgniarce zamiar opuszczenia kliniki (np. w celu dokonania zakup6w
w punktach sprzedazowych);

j) przestrzegai zakazu samodzielnego korzysta nia z diwigow szpitalnych przeznaczonych do u2ytku
sfuzbowego;

k) stosowai siq do przepis6w o bezpieczefistwie, higienie i zagrozeniu pozarowym;
l) przestrzega( zakazu manipulowania przy aparaturze i urzqdzeniach medycznych, elektrycznych,

wentylacyjnych i grzewczych;

m) szanowai mienie szpitala (w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiqzany pokryi straty
poniesione przez Szpital);

n) zachowai lad i porzqdek w miejscach bqdqcych w jego dyspozycji (np. szafkach) oraz w bezposrednim
otoczeniu;

o) przestrzegai zasad korzystania z urzqdzeft i pomieszczefi oddanych do dyspozycji pacjenta, a tak2e
aparatury medycznej. pamiqtaj, 2e slu2y on wielu chorym!

p) przestrzegai zakazu obrotu, posiadania i uzywania narkotyk6w, Srodk6w odurzajqcych, substancji
psychotropowych i innych podobnie dzialajqcych . zakaz nie dotyczy lek6w narkotycznych
zaordynowanych przez lekarza.;

q) przestrzegai zakazu wnoszenia i spo2ywania napoj6w alkoholowych oraz zakazupalenia wyrob6w
tytoniowych.

r) niewnoszenia na teren ucK i nie przechowywania material6w i substancji niebezpiecznych
w szczeg6lnosci latwopalnych, wybuchowych, trujqcych i wszelkich o podobnym dzialaniu.

s) bezwzglqdnego zakazu dostarczania innym pacjentom alkoholu/narkotyk6w/innych 6rodk6w
odurzajqcych/substancji psychotropowych/wszelkich substancji podobnie dziafajqcych/lek6w bqdl
innych Srodk6w medycznych.
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4' Pacjent ma obowiqzek poinrormowai tekarza prowadzqcego o stare ?A:ti"#iJff 
ti;i::flt'f,:

zwiqzanych z jednostkq chorobowq, kt6ra jest przyczynE hospitalizacji, w przypadku, gdy pacjent
posiada wlasne leki, obowiqzany jest, po konsultacji z lekarzem, do przekazania ich pielqgnia rce. przy
wypisie leki sq oddawane wlaScicielowi,

5' Pacjent lub jego opiekun prawny jest udzielai w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielqgniarskiego pelnej
i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. szpital nie ponosi odpowiedzialnoSci za szkody wynikle
z zatajenia bqdl udzielania nieprawdziwej informacji, co do istoty spraw dotyczqcych zdrowia pacjenta.

6' Korzystanie przez pacjentdw z telefon6w kom6rkowych i innych urzqdzenelektronicznych powinno siq
odbywai w spos6b nie stwarzajqcy uciq2liwosci dla innych pacjent6w i poza godzinami ciszy nocnej.
Ze wzglqdu na obecnosi aparatury medycznej i mo2liwoii powstawania zakl6ceri w jej funkcjonowaniu
Dyrektor UCK mo2e okreslii strefy i pomieszczenia, w kt6rych obowiqzuje cafkowity zakaz korzystania
z telefon6w kom6rkowych i innych urzqdzeri elektronicznych.

7' Pacjenci, ktorzy nie decydujq siq na oddanie rzeczy wartosciowych, zobowiqzani sq do wlaSciwego ich
zabezpieczenia.

8' za rzeczy wartosciowe, kt6re Pacjent nie oddal do depozytu personel UCK nie bierze odpowiedzialnoscil

9' w przypadku nie zastosowania siq przez Pacjenta do ww. zapis6w lub zachowania sprzecznego
z przepisami prawa i nie dostosowania siq do poleceri personelu medycznego, lekarz oddzialu danej
Kliniki lub inna upowazniona osoba ma prawo zawiadomii ochronq, ewentualnie poricjq. Gdy pacjent w
spos6b ra2qcy narusza porzqdek lub przebieg procesu udzielania Swiadczeri zdrowotnych, a nie zachodzi
obawa' 2e odmowa lub zaprzestanie udzielania mu Swiadczed zdrowotnych mo2e spowodowai
bezpoSrednie niebezpieczedstwo dla jego 2ycia lub zdrowia albo 2ycia lub zdrowia innych os6b,
nastqpuje wypisanie pacjenta ze Szpitala.

10' Dyrektor ds' Lecznictwa Lekarz Naczelny lub Dyrektor Naczerny na wniosek wfasciwego lekarza
prowadzQcego mo2e podjqi decyzjq o dyscyplinarnym wypisaniu pacjenta z UCK, w przypadku razEcego
naruszenia przez Pacjenta Regulaminu organizacyjnego Uniwersyteckiego centrum Klinicznego
w Gdadsku.

Jestedmy przekonani, ie respektowanie ww. praw i obowiqzk6 w przezobie strony wplynie pozytywnie
na relacje pacjent - pracownik ochrony zdrowia i przyczyni siq do sprawnego przebiegu

procesu udzielania Swiadcze6
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