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1. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou pé�i provád�nou 
s porozum�ním kvalifikovanými pracovníky. 

2. Pacient má právo znát jméno léka�e a dalších zdravotnických pracovník�, kte�í ho 
ošet�ují. Má právo žádat soukromí a služby p�im��ené možnostem ústavu, jakož 
i možnost denn� se stýkat se �leny své rodiny �i s p�áteli. Omezení takovéhoto 
zp�sobu (tzv. kontinuálních) návšt�v m�že být provedeno pouze ze závažných 
d�vod�. 

3. Pacient má právo získat od svého léka�e údaje pot�ebné k tomu, aby mohl p�ed 
zahájením každého dalšího nového diagnostického �i terapeutického postupu 
zasv�cen� rozhodnout, zda s ním souhlasí.Vyjma p�ípad� akutního ohrožení má být 
náležit� informován o p�ípadných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena. 
Pokud existuje i více alternativních postup� nebo pokud pacient vyžaduje informace 
o lé�ebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovn�ž právo znát jména 
osob, které se na nich ú�astní. 

4. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout lé�bu a má být sou�asn� 
informován o zdravotních d�sledcích svého rozhodnutí. 

5. V pr�b�hu ambulantního i nemocni�ního vyšet�ení, ošet�ení s lé�by má nemocný 
právo na to, aby byly v souvislosti s programem lé�by brány maximální ohledy na 
jeho soukromí a stud. Rozbory jeho p�ípadu, konzultace a lé�ba jsou v�cí d�v�rnou 
a musí být provedena diskrétn�. P�ítomnost osob, které nejsou na vyšet�ení p�ímo 
zú�astn�ny, musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních za�ízeních, pokud si tyto 
osoby nemocný sám nevybral. 

6. Pacient má právo o�ekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho lé�by, jsou 
považovány za d�v�rné. Ochrana informací o nemocném musí být zajišt�na i v 
p�ípadech po�íta�ového zpracování. 

7. Pacient má právo o�ekávat, že nemocnice musí podle svých možností p�im��eným 
zp�sobem vyhov�t pacientovým žádostem o poskytování pé�e v mí�e odpovídající 
povaze onemocn�ní. Je-li to nutné, m�že být pacient p�edán jinému lé�ebnému ústavu, 
p�ípadn� tam p�evezen po té, když mu bylo poskytnuto úplné zd�vodn�ní a informace 
o nezbytnosti tohoto p�edání a ostatních alternativách, které p�i tom existují. Instituce, 
která má nemocného p�evzít do své pé�e, musí p�eklad nejprve schválit. 

8. Pacient má právo o�ekávat, že jeho lé�ba bude vedena s p�im��enou kontinuitou. Má 
právo v�d�t p�edem, jací léka�i, v jakých ordina�ních hodinách a na jakém míst� jsou 
mu k dispozici. Po propušt�ní má právo o�ekávat, že nemocnice ur�í postup, jímž 
bude jeho léka� pokra�ovat v informacích o tom, jaká bude jeho další pé�e. 

9. Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysv�tlení v p�ípad�, že se léka� 
rozhodl k nestandartnímu postupu �i experimentu. Písemný v�domý souhlas 
nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického i terapeutického 
výzkumu.Pacient m�že kdykoliv, a to bez uvedení d�vodu, z experimentu odstoupit, 
když byl pou�en o p�ípadných zdravotních d�sledcích takového rozhodnutí. 

10. Nemocný v záv�ru života má právo na citlivou pé�i všech zdravotník�, kte�í musí 
respektovat jeho p�ání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony. 

11. Pacient má právo a povinnost znát a �ídit se platným �ádem zdravotnické instituce, kde 
se lé�í (tzv. nemocni�ní �ád). Pacient má právo kontrolovat sv�j ú�et a vyžadovat 
od�vodn�ní jeho položek bez ohledu na to, kým je ú�et placen. 

 


