Osnova pro seznámení pacienta s jeho právy a povinnostmi
Práva pacienta:
1. Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem.
2. Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni.
3. Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo:
a) na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí,
b) vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než
který mu poskytuje zdravotní služby,
c) být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení,
d) na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, osoby blízké nebo osoby, kterou si pacient určí,
e) určit osoby oprávněné k přijímání informací o jeho zdravotním stavu
f) znát jména a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kteří mu poskytují
zdravotní služby, včetně studentů a stážistů,
g) odmítnout přítomnost zdravotníků, kteří nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněni,
jakož i studentů a stážistů,
h) přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení, a to s ohledem na svůj zdravotní stav.
4. Přijímat ve zdravotnickém zařízení duchovní péči a duchovní podporu.
5. Pacientovi lze bez jeho souhlasu poskytnout pouze neodkladnou péči a to v případě, kdy zdravotní stav
neumožňuje pacientovi tento souhlas vyslovit.
6. Pacient neovládající český jazyk, pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními
problémy zapříčiněnými zdravotními důvody, má při komunikaci právo dorozumívat se způsobem pro něj
srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí.
7. Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem (asistenční
nebo vodící pes), má právo, s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav, na doprovod a přítomnost psa
u sebe v nemocnici.
Povinnosti pacienta:
1. Vyslovit všeobecný souhlas s přijetím do péče, stvrdit podpisem vyžadovaný písemný souhlas.
2. Pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o:
- dosavadním vývoji zdravotního stavu, vč. informací o zdravotních službách poskytovaných jinými
poskytovateli,
- infekčních nemocech,
- užívání léčivých přípravků a návykových látek,
- dalších důležitých skutečnostech.
3. Dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s ním vyslovil souhlas.
4. Stvrdit podpisem, že byl seznámen se svými právy a povinnostmi.
5. Dodržovat vnitřní řád nemocnice.
6. Nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky.
7. Podrobit se vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných
návykových látek.
8. Prokázat svou totožnost. Tato povinnost platí i pro osoby blízké, dožadujících se svých oprávnění.
9. Dbát na to, aby přítomnost osob blízkých, návštěv, osob poskytujících duchovní služby, nebyla v rozporu
s vnitřním řádem, nenarušila poskytnutí zdravotních služeb a nepoškodila práva ostatních pacientů.
10. Dbát na to aby přítomnost vodícího psa nebyla v rozporu s vnitřním řádem nemocnice.
11. Uhradit nemocnici náklady za zdravotní péči a související služby, které nejsou hrazeny ze zdravotního
pojištění.
12. Respektovat důstojnost zdravotnických a jiných pracovníků, podílejících se na zdravotní péči o pacienta.
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