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Informácia o právach pacientov
Práva pacientov sú upravené v Dohovore o ľudských právach a biomedicíne, Európskej charte
práv pacientov a právnych predpisoch účinných v Slovenskej republike.
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý pacient právo:
- na prístup k takým zdravotníckym službám, aké si vyžaduje jeho zdravie.
Zdravotnícke služby musia zaručovať rovnaký prístup každému, bez diskriminácie na
základe finančných možností, miesta bydliska, druhu choroby alebo doby prístupu k
zdravotníckej starostlivosti,
- na prístup ku všetkým druhom informácií týkajúcich sa jeho zdravotného stavu,
zdravotníckych služieb a ich využívania,
- slobodne si vybrať na základe dostatočných informácií spomedzi rôznych liečebných
metód a poskytovateľov,
- na zachovanie dôverného prístupu k svojim osobným informáciám, vrátane informácií
týkajúcich sa jeho zdravotného stavu a možných diagnostických alebo liečebných
metód, ako aj na ochranu svojho súkromia pri výkone diagnostických vyšetrení,
prehliadke a lekárskom ošetrení alebo chirurgickom zákroku vo všeobecnosti,
- na diagnostické a liečebné programy čo najviac prispôsobené jeho osobným
potrebám,
- na odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa
zákona možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu a ide o:
a) neodkladnú zdravotnú starostlivosť a informovaný súhlas nemožno získať včas získať
alebo ho možno predpokladať,
b) ochranné liečenia uložené súdom a poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe
rozhodnutia súdu,
c) ústavnú zdravotnú starostlivosť, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá
závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo
d) ambulantnú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť, ak ide o osobu,
ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo
svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.
Právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa nevťahuje na:
- osobu, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie,
- žiadateľa o azyl,
- osobu, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť na základe rozhodnutia súdu podľa
osobitného predpisu,
- osobu, ktorá je príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru,
Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a
justičnej stráže, Horskej záchrannej služby, Hasičského a záchranného zboru, ak
takejto osobe určil poskytovateľa služobný orgán alebo služobný úrad.
Ak sa domnievate, že Vám nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správne alebo sa
domnievate, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti je nesprávne, máte právo písomne požiadať poskytovateľa o nápravu.
Poskytovateľ je povinný písomne informovať o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30
dní od podania žiadosti, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v
kratšej lehote.

