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Nová Ves pod Pleší 110, PSČ 262 04

PRÁVA PACIENTŮ

1. Právo na svobodný informovaný souhlas a osobní svobodu:

• Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným
a informovaným souhlasem.
• Pacient má právo svobodně se rozhodnout o pobytu ve zdravotnickém
zařízení. Pokud pacient během hospitalizace trvá na předčasném ukončení
pobytu a umožňuje–li to jeho zdravotní stav, je pobyt ukončen
a to i v případě nesouhlasu rodinných příslušníků. Pacient musí být
v tomto případě informován lékařem a musí podepsat tzv. „Negativní
revers“.
• Pacient má právo na dříve vyslovené přání v písemné podobě
se svým úředně ověřeným podpisem, které splňuje podmínky upravené
zákonem.
• Pacient má právo vyjádřit svůj názor – má právo na podání stížnosti
bez obav z možných následků ze strany personálu. Stížnost se podává
písemnou formou u vedoucích pracovníků nebo u ředitele nemocnice.
Pacient má právo na projednání stížnosti. Uplatněním tohoto práva nesmí
být narušena práva ostatních pacientů.

2. Právo na poskytování zdravotních služeb na odborné úrovni:

• Pacient má právo na ohleduplnou odbornou lékařskou a ošetřovatelskou
péči prováděnou kvalifikovanými pracovníky. Pacient má právo očekávat,
že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou.
• Pacient má právo žádat bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.
• Pacient má právo očekávat, že ošetřující lékař určí postup,
ve kterém by měl jeho praktický lékař pokračovat při jeho další péči.

3. Právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost, respektování soukromí
a ochranu osobních údajů:
• Pacient má právo být respektován jako plnohodnotná osobnost bez ohledu
na pohlaví, rasu, víru, náboženské přesvědčení, schopnosti a zdravotní
stav.
• Pacient má právo na to, aby byly v souvislosti s hospitalizací
a ambulantním programem léčby brány maximální ohledy
na jeho soukromí a stud.
• Pacient má právo odmítnout přítomnost osob, které se přímo neúčastní
léčby a ošetřovatelských úkonů.
• Pacient má právo na ochranu osobních údajů a údajů o zdravotním stavu
včetně zdravotní dokumentace, která je o pacientovi evidována
(v písemné i elektronické formě zpracování). Veškeré zprávy a záznamy
týkající se léčby pacienta jsou považovány za důvěrné.
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• Pacient má pacient právo na to, aby rozbory jeho případu, konzultace,
léčba a ošetření byly provedeny důvěrně a diskrétně.
• V závěru života má pacient právo na citlivou péči všech zdravotníků,
kteří musí respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými
zákony a možnostmi nemocnice.

4. Právo na volbu poskytovatele zdravotních služeb:

• Právo na volbu zdravotnického zařízení,
• právo na vyžádání konzultačních služeb od jiného poskytovatele,
než který mu poskytuje zdravotní služby (nelze v případě poskytnutí
neodkladné péče, péče o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody
a zabezpečovací detence),
• právo volby se nevztahuje na zdravotnickou záchrannou službu,
pracovnělékařské služby, nařízenou izolaci, karanténu a ochranné léčení,
na osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence
a vojáky.
• Pacient má právo být zaregistrován u zdravotní pojišťovny, kterou si sám
zvolí. Má právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat odůvodnění
jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen.

5. Právo a povinnost respektovat „Domácí řád“ nemocnice:

• Pacient má právo a povinnost znát a řídit se platným „Domácím řádem
nemocnice“.

6. Právo na přítomnost zákonného zástupce, osoby blízké, návštěvy
•
•
•

•
•

a asistenčního či vodícího psa:
Zákonný zástupce může být přítomen u osob nezletilých a osob
zbavených způsobilosti k právním úkonům.
Pacient má právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené
pacientem v souladu s „Domácím řádem“ nemocnice (nelze uplatnit
u osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence).
Přítomnost těchto osob lze akceptovat pouze v prostorách k tomu
určených, nesmí narušovat poskytování zdravotních služeb a nesmí
omezovat ostatní pacienty. Návštěvy musí též dodržovat „Domácí řád“
nemocnice.
Zrušení návštěv ve zdravotnickém zařízení může být provedeno pouze
ze závažných důvodů.
Pacient se smyslovým či tělesným postižením má právo na doprovod
a přítomnost psa se speciálním výcvikem v nemocnici (vodící a asistenční
pes) – pacient musí však respektovat „Domácí řád“ nemocnice a nesmí
být porušována práva ostatních pacientů.
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7. Právo na informace:

• Pacient má právo být informován o svém zdravotním stavu.
Má právo získat od lékaře podrobné údaje srozumitelným způsobem
v takovém rozsahu, aby mohl před zahájením navrženého diagnostického
a léčebného postupu rozhodnout, zda s ním souhlasí. Musí být informován
o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena.
• Pacient má právo na informace též v případě, že se lékař rozhodl
k diagnostickému a léčebnému postupu, při kterém pacient musí dát
písemný souhlas. Pacient může kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, změnit
názor a od souhlasu odstoupit, musí být však opět poučen lékařem
o důsledcích svého rozhodnutí.
• Pacient má právo klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu
stavu a navrženým zdravotním službám, které mu musí být srozumitelně
zodpovězeny.
• Po domluvě s lékařem může pacient nahlédnout do své zdravotní
dokumentace.
• Pacient má právo podání informace odmítnout nebo určit osoby,
které mohou být informovány či vyslovit zákaz o podání informací
(vždy písemně).
• Pacient má právo odmítnout léčbu, pokud nejsou ohroženy
jeho základní životní funkce, přitom musí být informován o důsledcích
svého rozhodnutí.
• Pacient má právo být předem informován o ceně poskytovaných
zdravotních služeb nehrazených a částečně hrazených ze zdravotního
pojištění a o způsobu jejich úhrady.
• Pacient má právo znát příjmení všech zdravotnických pracovníků,
kteří se přímo účastní na poskytování zdravotních služeb a osob
připravujících se na výkon zdravotnického povolání.
• Pacient se smyslovým postižením, komunikačními problémy
způsobenými zdravotními důvody a cizinec má právo dorozumívat se
způsobem, který si sám zvolí včetně práva na tlumočníka.

8. Právo na duchovní péči a duchovní podporu:

• Duchovní péče poskytovaná od církví, náboženských společenství
registrovaných v ČR a osob pověřených výkonem duchovenské činnosti
musí být v souladu s „Domácím řádem“ a způsobem, který neporušuje
práva ostatních pacientů.
• Návštěva duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení
života nebo vážného poškození zdraví.
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Použité zdroje:
• zákon č. 372 / 2011 Sb., částka 131, str. 4747 - 4754
• http://www.mpsv.cz/cs/840 (MPSV.CZ: Práva pacientů ČR), dostupné
dne 23. 2. 2017 ve 14:56 hod.
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POVINNOSTI PACIENTŮ A JINÝCH OSOB

1. Dodržovat navržený léčebný postup, pokud s jeho poskytnutím pacient
vyslovil souhlas.
2. Řídit se Domácím řádem nemocnice.
3. Uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených
nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění.
4. Informovat zdravotnické pracovníky, kteří se přímo podílejí
na poskytované péči, o zdravotním stavu, včetně informací o infekčních
nemocech, o užívání léčivých přípravků a o zdravotních službách
poskytovaných jinými poskytovateli.
5. Nepožívat před ošetřením a během hospitalizace alkohol a jiné návykové
látky. Podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře vyšetření
za účelem prokázání přítomnosti alkoholu či návykové látky v organismu.
6. Pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba určená pacientem, osoba blízká
a osoba, která uplatňuje právo na informace o zdravotním stavu pacienta
má povinnost prokázat na požádání svoji totožnost občanským
průkazem / jiným průkazem totožnosti.
7. Je-li to nutné, může být pacient předán jinému zdravotnickému zařízení,
případně tam převezen poté, co mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění
a informace o nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách,
které existují. Zdravotnické zařízení, které má pacienta převzít
do své péče, musí překlad nejprve schválit.

Použité zdroje:
• zákon č. 372 / 2011 Sb., částka 131, str. 4754 - 4755

