
Prawo miasta Nowy Jork zabrania 
dyskryminacji ze względu na orientację 
seksualną, tożsamość płciową lub 
ekspresję płciową w miejscach 
publicznych, w tym w placówkach  
opieki zdrowotnej.

Osobom korzystającym z usług opieki 
zdrowotnej przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do bycia traktowanym z godnością, 
szacunkiem i profesjonalizmem we 
wszystkich placówkach opieki zdrowotnej 
przez wszystkich dostawców usług, 
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członków personelu i wolontariuszy.

 2. Prawo do otrzymywania wszechstronnej 
opieki wolnej od osądów, z empatią  
i uwzględnieniem orientacji seksualnej, 
zachowań seksualnych, tożsamości 
płciowej i ekspresji płciowej pacjenta. 
Prawo to dotyczy wszystkich usług opieki 
zdrowotnej, a w szczególności:
2a. Podstawowej opieki zdrowotnej.

2b. Opieki doraźnej.
2c. Opieki w zakresie zdrowia seksualnego, 
w tym usług profilaktycznych; doradztwa 
na temat ograniczania ryzyka i szkód; 
oraz badań i leczenia HIV, chorób 
przenoszonych drogą płciową, wirusowego 
zapalenia wątroby i nowotworów 
związanych z HPV.
2d. Opieki związanej ze zmianą płci. 
2e. Opieki w zakresie zdrowia 

reprodukcyjnego i planowania rodziny.
2f. Opieki w zakresie zdrowia psychicznego 
i behawioralnego.
2g. Opieki pourazowej, w tym opieki dla 
ofiar przemocy motywowanej nienawiścią, 
przemocy na tle seksualnym oraz przemocy 
ze strony partnera.
2h. Oceny, doradztwa i leczenia 
dolegliwości związanych z nadużywaniem 
alkoholu i narkotyków.

 3. Prawo do prowadzenia z osobami 
świadczącymi usługi medyczne opartych 
na zasadzie wzajemnego poszanowania 
rozmów na temat zdrowia i potrzeb 
zdrowotnych pacjenta, w tym doświadczeń 
seksualnych, obecnego życia seksualnego, 
przyjemności seksualnej i związków.

 4. Prawo do uznania i udokumentowania 
tożsamości płciowej i ekspresji płciowej, 

Jeżeli uważają Państwo, że zostali źle 
potraktowani lub odmówiono Państwu 

opieki ze względu na orientację seksualną, 
tożsamość płciową lub ekspresję płciową, 

należy zadzwonić pod numer 311 lub  
718-722-3131 i złożyć skargę do Komisji 

Praw Człowieka miasta Nowy Jork.



Wyżej wymienione prawa obowiązują  
we wszystkich placówkach opieki  
zdrowotnej w mieście Nowy Jork,  

w których oferuje się usługi medyczne  
i inne usługi wsparcia społecznego,  
w tym w szpitalach, izbach przyjęć,  
w centrach pomocy, przychodniach, 

gabinetach lekarskich, pielęgniarskich  
i medycznych, w domach opieki  

4c. Dostęp do obiektów zakładających 
podział ze względu na płeć zgodny  
z tożsamością płciową i ekspresją  
płciową pacjenta.

 5. Prawo do uzyskania jasnych wyjaśnień 
na temat próśb osób świadczących usługi 
medyczne o dane dotyczące zdrowia 
pacjenta, w tym na temat tego, komu  
dane mogą być udostępnione, oraz  

co obejmuje:
4a. Używanie przez personel imienia  
i zaimków wybranych przez pacjenta oraz 
używanie języka, którym pacjent opisuje 
swoje ciało.
4b. Dostęp do dokumentów i rejestrów 
medycznych w formie papierowej  
i elektronicznej, w których użyto  
wybranego przez pacjenta imienia,  
zaimków i oznaczenia płci.

prawo do nieujawniania tych danych.

 6. Prawo do uzyskania jasnych wyjaśnień 
dotyczących wszystkich procedur 
medycznych oraz ryzyka; prawo do 
wyboru i odmowy leczenia oraz odmowy 
uczestnictwa w badaniu bez narażania 
całego leczenia.

 7. Prawo do ubezpieczenia i świadczeń 

zdrowotnych bez dyskryminacji ze względu 
na orientację seksualną, tożsamość płciową 
i ekspresję płciową.

 8. Prawo wyboru osoby, która będzie 
podejmować za pacjenta decyzje dotyczące 
opieki medycznej, jeżeli on sam nie będzie 
w stanie tego zrobić; w przypadku osób 
niepełnoletnich – prawo do uznania życzeń 
i najlepszego interesu pacjenta podczas 

podejmowania takich decyzji.

 9. Prawo do decydowania o tym, kto może,  
a kto nie może odwiedzać pacjenta po jego 
przyjęciu do ośrodka opieki zdrowotnej.

 10. Prawo do zachowania prywatności  
i poufności.

i domach opieki długoterminowej,  
a także w organizacjach 

społecznościowych.

Prawa te przysługują wszystkim 
mieszkańcom miasta Nowy Jork oraz 

osobom przyjezdnym, które korzystają  
z opieki na terenie pięciu dzielnic miasta.

Więcej informacji można znaleźć 
pod adresem nyc.gov/health/lgbtq.


