
PRÁVA PACIENTŮ 
 
1. Pacient má ústavou zaručené právo na ohleduplnou odbornou dostupnou zdravotnickou 

péči, prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky. Pacient má právo aktivně 
spolupracovat při lékařských výkonech. 

 
2. Pacient má právo znát jméno ošetřujícího lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, 

kteří ho ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem zařízení, 
jakož i možnost stýkat se denně se členy své rodiny či s přáteli. Omezení takového 
způsobu návštěv může být provedeno pouze ze závažných důvodů. 

 
3. Pacient má právo získat od svého ošetřujícího lékaře informace potřebné k tomu, aby se 

mohl před zahájením každého dalšího nového diagnostického či terapeutického postupu 
svobodně a informovaně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Výjimku tvoří případy uvedené 
výslovně v zákoně, kdy pacientovi může být péče poskytnuta i bez jeho souhlasu. Jedná 
se o případ, kdy je uloženo povinné léčení, je-li nosičem závažné přenosné nemoci, jeví-
li známky duševní choroby nebo intoxikace a zároveň ohrožuje sebe nebo své okolí, 
není-li možné vzhledem ke zdravotnímu stavu si vyžádat souhlas a jde o neodkladné 
výkony k záchraně života či zdraví. Pokud existuje více alternativních postupů nebo 
pokud pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na seznámení s těmito 
právo. 

 
4. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout zdravotní výkon. V tomto 

případě musí být informován o případných následcích jeho neposkytnutí pro zdraví 
pacienta. V takovémto případě si vyžádá ošetřující lékař písemné prohlášení o odmítnutí 
zdravotního výkonu opatřené podpisem pacienta.  

 
5. V průběhu ambulantního ošetření a vyšetření i v průběhu hospitalizace má nemocný 

právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho 
soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace a léčba jsou věcí důvěrnou a musí 
být provedeny diskrétně. Přítomnost osob, které nejsou na léčbě přímo zúčastněny, musí 
odsouhlasit nemocný. Pacient má právo na ochranu soukromí ve vztahu k informacím o 
jeho zdraví. Je pouze na pacientovi, zda si přeje, aby údaje o jeho zdravotním stavu byly 
sdělovány dalším osobám. Pacient má právo si určit osobu či osoby, které mohou být 
informovány o jeho zdravotním stavu, rovněž tak může určit rozsah informací, které jim 
mohou být poskytovány. 

 
6. Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy, týkající se jeho léčby, jsou 

považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i 
v případech počítačového zpracování. Pacient má právo znát veškeré informace 
shromažďované o jeho zdravotním stavu ve zdravotnické dokumentaci nebo jiných 
zápisech, které se vztahují k jeho zdravotnímu stavu. 

 
7. Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným 

způsobem vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající 
povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být pacient předán jinému zdravotnickému 
zařízení, případně tam převezen poté, když mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a 
informace o nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách, které při tom existují. 
Instituce, která má nemocného právo převzít do své péče, musí překlad nejprve schválit.  

 
8. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má 

právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou mu 
k dispozici. Při propuštění z hospitalizace pacienta ošetřující lékař poučí o dalším 
postupu léčení, předá pacientovi propouštěcí zprávu a vybaví ho předepsanými léčivy na 
dobu tří dnů.  

 



9. Jestliže je pacient ve stavu, kdy nemůže určit osoby, které mohou být informovány o jeho 
zdravotním  stavu, mají právo na aktuální informace o jeho zdravotním stavu pouze 
osoby blízké (manžel, manželka, sourozenci, partner, rodiče, děti). 

 
10. Pacient v závěru života má právo na citlivou a ohleduplnou péči všech zdravotníků, kteří 

musí respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony.  
 
11. Pacient má právo a povinnost znát a řídit se platným řádem zdravotnického zařízení, kde 

se léčí (Vnitřní řád). 
 
 


