
Quyền lợi của bệnh nhân
  
Theo luật định số § 28 và pháp lệnh số . 372/2011 sb, qui định về các dịch vụ chăm sóc y tế , bệnh 

nhân có quyền lợi đặc biệt như sau :

1) Dịch vụ y tế chỉ có thể thực hiện với bệnh nhân khi người đó đồng ý kí giấy trên cơ sở tự

nguyện

2) Bệnh nhân có quyền hưởng các dịch vụ y tế có chuyên môn và thích hợp .

3) Bệnh nhân khi được hưởng dịch vụ y tế , còn có các quyền lợi sau ,

a)    được kính trọng , tôn trọng nhân phẩm , tôn trọng sự riêng tư  trong khi bệnh nhân đang 

hưởng dịch  

        vụ y tế theo qui định với chất lượng của chế độ chăm sóc được hưởng .

b)    được quyền chọn lựa dịch vụ y tế có chất lượng phục vụ cho bản thân bệnh nhân , đáp ứng 

được 

        yêu cầu y tế của bệnh nhân , kể cả các thiết bị y tế

c )    yêu cầu  tư vấn từ bác sĩ chăm sóc sức khỏe khác , chẳng hạn nhân viên khác với nhân  viên  

đang 

        thực thi nhiệm vụ chăm sóc y tế cho bệnh nhân

d)    được quyền làm quen , giới thiệu các thiết bị phục vụ y tế bên trong khu nằm điều trị ,hoặc  

điều kiện 

        chăm sóc riêng biệt ,

 e)    trên từng trường   hợp , được quyền

1. luôn luôn có mặt người đại diện ,  trong trường hợp có đại diện hợp pháp , người nuôi 

dưỡng hoặc người được tòa án hay cơ quan khác quyết định , nêú  bệnh nhân  còn ở tuổi vị

thành niên ,

2. luôn luôn có mặt người đại diện , trong trường  hợp có đại diện hợp pháp , nếu nhân vật đó 

đang bị mất quyền công dân , hoặc quyền công dân bị hạn chế ,thì không được quyền đánh 

gía chất lượng , kết quả việc chăm sóc y tế ,

3. sự có mặt của người thân hoặc người do bệnh nhân chọn lựa , không can thiệp vào sự có 

mặt của các nhân viên  dịch vụ chăm sóc y tế ,

f)    bệnh nhân phải được thông báo trước giá cả dịch vụ , các khoản không phải trả tiền , các khoản 

cần 

       phải trả tiền theo thẻ bảo hiểm và phương pháp thanh toán tiền , nếu điều kiện sức khỏe của bệnh 

nhân 

       cho phép .             

g)   được biết tên , họ của các nhân viên y tế và các nhân viên chuyên môn khác trực tiếp chăm 

sóc y tế

      cho bệnh nhân , hoặc các  chuyên viên chuyên chuẩn bị chuyên môn cho bác sĩ , kể cả các 

nhân vật 

      đang có mặt trong khi thực hiện việc chăm sóc y tế , kể cả các trường hợp phục vụ việc giảng dạy .

h)  từ chối sự có mặt của các nhân viên không có nhiệm vụ tham dự , từ chối sự có mặt của các 

chuyên  

      viên thi hành viêc chuẩn bị kĩ thuật cho  bác sĩ

i)  được phép mang người thân  vào thăm cạnh gường bệnh hoặc trong phòng đặc biệt ,khi điều 



kiện sức 

      khỏe của bệnh nhân cho phép, đồng thời phù hợp với nội qui qui định ,không làm ảnh hưởng đến 

các 

      bệnh nhân khác ,nếu các qui định và nội qui không có gì thay đổi,

j)   bệnh nhân đươc phép đưa vào cạnh giường bệnh cha đạo , thầy tu … để chăm sóc cho sức khỏe 

tinh 

      thần của bệnh nhân , với qui định là các đạo giáo đã có đăng kí tại cộng hòa Séc, hoặc các đạo, tu 

sĩ đã 

      được phép hành đạo theo qui định và không làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác ,trong trường 

hợp 

      sức khỏe của bệnh nhân ở mức nguy kịch thì không được phép từ chối sự thăm viếng của tu, đạo sĩ 

.

k)  hạn chế tối đa sự ảnh hưởng đến môi trường khi tiến hành chăm sóc y tế  khi chọn lựa chất 

lượng và 

      sự an toàn của dịch vụ y tế

l)   với bệnh nhân đang bị mất quyền công dân , hoặc bệnh nhân còn ở tuổi vị thành niên , có quyền 

yêu cầu 

     khi đang điều trị bệnh , không muốn có mặt các nhân vật mà bệnh nhân cho rằng các nhân 

vật đó 

     thường hay đánh đập bệnh nhân , hoặc thường lợi dụng bệnh nhân , hoặc là người vô trách 

nhiệm .

 Český Krumlov,  1. 4. 2012                                                                           Ban giám đốc bệnh viện




