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l. حقوق المرضى 
  الف ذلكخ، ما لم ينص القانون على المبنية على العلمالخدمات الصحية للمريض إال بموافقته الحرة  تقديمال يمكن .

 .المقدمة الخدمات الصحيةموافقته على تلقي ويجوز للمريض سحب 

 على الخدمات الصحية ذات المستوى المناسب من الخبرة يحق للمريض الحصول. 

 ية له الخدمات الصحتقديم ، ومراعاته واحترام خصوصيته أثناء ض أن يعامل باحترام وبما يحفظ كرامته يحق للمري

 .وذلك وفقاً لطبيعة الخدمات الصحية المقدمة

  والتي تتوافق مع احتياجاته الصحيةالجهة المعتمدة المقدمة للخدمات الصحية اختيار يحق للمريض ،. 

  شخص آخر مختص للخدمات الصحية، أو من جهة أخرى مقدمة ارية من أن يطلب خدمات استشيحق للمريض

 .الذي يقدم له الخدمات الصحية الحاليةخالف الجهة األخرى أو الشخص المختص اآلخر صحية الرعاية بال

  بالنظام الداخلي للمستشفىاإللمام يعتبر من حق المريض وواجبه. 

  مترتبة على ، أو اآلثار الالمقدمة له م الخدمات الصحيةيير على تقغير القاد للمريض محدود األهلية القانونية،يحق

بل ممثله من قالشخص المعين المعتني به، أو  الشخص ممثله القانوني أو ةمستمربصفة معه  يكون موجوًداتقديمها، أن 

 .القانوني

  لقوانين ل، وفقاً ارب المريض شخص يحدده أحد أقأو من الدرجة األولى أقاربه أحد  يكون موجوًدا معهيحق للمريض أن

 .الخدمات الصحية توفيرهؤالء األشخاص لن يعيق طالما أن وجود األخرى والقواعد الداخلية للمستشفى، 

  لعامة اشركة التأمين الصحي  تشملهايحق للمريض أن يكون على علم مسبق بأسعار الخدمات الصحية المقدمة التي ال

سمح ت ةت حالته الصحيتلك الخدمات، إذا كان مصاريف وكيفية دفعبتغطية جزئية بالتغطية أو الخدمات التي تشملها 

 .بذلك

  ذين المختصين اآلخرين الوالرعاية الصحية  االسم األول واالسم األخير لكل مختص من مختصييحق للمريض معرفة

يكون والطب مهنة  لمزاولةفي تقديم الخدمات الصحية، إضافة إلى األشخاص الذين يستعدون  مشاركة مباشرةيشاركون 

 تهم.من دراس اولون أنشطة معينة تشكل جزءً الخدمات الصحية، أو األشخاص الذين يزاتقديم أثناء موجودين 

  ة في تقديم الخدمات الصحية، إضافمشاركة مباشرة األشخاص الذين ال يشاركون وجود يعتبر من حق المريض رفض

 .الطب لممارسة مهنةيتأهلون إلى األشخاص الذين 

 ية للمستشفىيحق للمريض استقبال الزوار في المنشأة الطبية، وذلك بشكل يالئم حالته الصحية، ووفقاً لألنظمة الداخل ،

 .وبالطريقة التي ال تتعدى على حقوق المرضى اآلخرين

   ُتشخص حالته تشخيًصا مبكًرا وأن يحصل على عالج آلالمهيحق للمريض أن. 

 مات مع ضمان جودة وسالمة الخدله لخدمات الصحية في البيئة التي تكون أقل تقييداً يحق للمريض الحصول على ا

 .الصحية المقدمة

  خص يقر شوجود أي بعدم  أثناء تقديم الخدمات الصحية له محدودة، أن يطالبالقانونية الهلية األيستطيع المريض ذو

 .المريض أنه قد اعتدى على المريض أو أساء معاملته أو أهمله

 معه لتواصيتم الأن  ،أسباب طبيةصعوبات شديدة في التواصل نتيجة حق للمريض الذي يعاني من إعاقة حسية أو من ي 

لخدمات ا بتقديمأثناء إجراء االتصال المتعلق بطريقة مفهومة له وعبر وسائل االتصال التي يختارها المريض وذلك 

 .خرالطريقة القائمة على ترجمة شخص آ ويشمل ذلك،  الصحية

  ورية، باستثناءاللغة األجنبية ترجمة فُتترجم له الخدمات الصحية أن بتقديم يحق للمريض أثناء إجراء االتصال المتعلق 

 .اللغة السلوفاكية

 يكون ن أية الحالية يحق للمريض ذو اإلعاقة الحسية أو البدنية، الذي يستخدم كلبا مدرباً تدريباً خاصاً نظراً لحالته الصح

 .لالنتهاك معه وأن يرافقه وذلك فقاً للنظام الداخلي للمستشفى بحيث ال تتعرض حقوق المرضى اآلخرينجوًدا موالكلب 
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  أو مستخلصات السجالت الطبية، إضافة إلى حصوله على على  يطلعيحق للمريض أثناء حضور الموظف المرخص أن

 .نسخ من السجالت الطبية المتعلقة به

  قترحة كافي عن حالته الصحية وإجراءات المعالجة الفردية الممدى وب مفهومةبطريقة  ُيحاط علًمايحق للمريض أن

 .وكافة بدائل العالج

 عليها  يحق للمريض طرح أسئلة إضافية تتعلق بحالته الصحية والخدمات الصحية المقترحة التي يجب أن تتم اإلجابة

 .بوضوح

 الغه بتلك بحالته الصحية، أو أن يحدد الشخص الذي ينبغي إب بالمعلومات المتعلقةتقديم أن يتنازل عن  يجوز للمريض

 .المعلومات

  ذا كان إعند دخوله الرعاية الصحية تحديد األشخاص الذين يمكن أن يتم إبالغهم بحالته الصحية، وما يجوز للمريض

ته الصحية، سجالته األخرى المتصلة بحال علىمستنداته الطبية المتعلقة به أو على االطالع  يجوز لهمهؤالء األشخاص 

لمريض اأو نسخ من هذه الوثائق، وما إذا كان بإمكانهم في الحاالت التي ال يستطيع مستخلصات أو أن يحصلوا على 

الخدمات قديم تفيما يخص وذلك يمتنعوا عن إعطائها الموافقة أو يعطوا فيها نظراً لحالته الصحية أن يدلي بموافقته، أن 

ساري األشخاص أو أن يطلب منع تقديم المعلومات ألي شخص في أي وقت يجوز للمريض أن يعين كما . له ةالصحي

ت عن منع توفير المعلوما عنبعد دخوله الرعاية الصحية، كما يجوز له في أي وقت التراجع عن تحديد األشخاص أو

 .الحالة الصحية

 لمريض قة )وهي رغبة سبق التعبير عنها( في حال  إذا وصل ايجوز للمريض أن يقدم موافقة مسبقة أو رفًضا للمواف

 .مهاالخدمات الصحية وطريقة تقدي تقديمعلى  موافقتهلوضع صحي يكون فيه غير قادر على إصدار موافقته أو عدم 

  كية لتشياالمسجلة في الجمهورية  والمؤسسات الدينيةيحق للمريض تلقي الرعاية الروحية والدعم الروحي من الكنائس

 لتي ال تتعدىأداء األنشطة الدينية بما يتفق مع اللوائح الداخلية للمستشفى، وبالطريقة االمصرح لهم أو من األشخاص 

 في له الدينمنع المريض من زيارة رجل يجوز المريض الصحية؛ ال  وبخصوص حالةعلى حقوق المرضى اآلخرين، 

 .بة خطيرةتعرضه إلصاالحاالت التي تكون حياته مهددة أو عند 
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  مات الصحية االمتثال لإلجراءات العالجية الفردية المقترحة، إذا كان قد وافق على تقديم الخديتعين على المريض
 .له

  اتباع اللوائح الداخلية للمستشفىيتعين على المريض . 

  شملها تالتي ال ات الصحية المقدمة ثمن الخدم الصحية أن يدفع إلى الجهة المقدمة للخدماتيتعين على المريض
 . أو تغطيها تغطية جزئيةالعامة شركة التأمين الصحي 

  ما بالرعاية الصحية حول التطور الحالي للحالة الصحية، اختصاصي إبالغ يتعين على المريض تحري الصدق في
ات خدمة أخرى مقدمة للجهفي ذلك المعلومات عن األمراض المعدية والسارية، وبالخدمات الصحية المقدمة من 

لتقديم همة المواد المخدرة، وعن الحقائق األخرى المتناول صحية ، وعن استخدام المنتجات الطبية، بما في ذلك ال
 .الخدمات الصحية

  على  بناءأن يخضع أو مواد اإلدمان األخرى وعدم شرب الكحول أثناء اإلقامة في المستشفى يتعين على المريض
ول أو الج في الحاالت المبررة للفحوصات من أجل تحديد ما إذا كان المريض تحت تأثير الكحقرار الطبيب المع

 .  تعاطي مواد اإلدمان األخرى أو ليس تحت تأثيرها

  المريض، أو الممثل القانوني للمريض، أو الشخص المعين من قبل المريض، أو الشخص القريب يلتزم المريض
المريض في نفس البيت أن يقوم بإثبات هويته من خالل البطاقة الشخصية أو للمريض، أو الشخص الذي يعيش مع 

الرعاية الصحية اختصاصي الصحية أو ت ذلك الجهُة المقدمة للخدمات أية وثيقة شخصية أخرى، في حال طلب
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لهذا  كما يعتبر من واجب الشخص الذي يحق له وفقاً . بتقديم الخدمات للمريضتقوم خالله الجهة المقدمة الذي 
الشخص الذي ينوي من واجب القانون أو أي قانون آخر الحصول على معلومات حول الحالة الصحية للمريض، و

ليس من األشخاص المذكورين في الجملة األولى، أن يقوم بإثبات هويته هو زيارة المريض المقيم في المستشفى و
إثبات الهوية في حالة األجانب من خالل جواز  يتم. من خالل البطاقة الشخصية أو من خالل وثيقة شخصية أخرى

إذا كانت لدى عامل الرعاية الصحية شكوك تتعلق بالشخص القريب . السفر أو من خالل وثيقة إثبات أخرى
للمريض، فيستطيع الشخص القريب أن يثبت قرابته من خالل كتابة إفادة خطية، يسجل فيها بيانات االتصال 

في حالة رفض الشخص . ؛ تعتبر اإلفادة الخطية جزء من السجالت الطبيةتههويت الخاصة به ورقم بطاقة إثبا
القريب للمريض إثبات هويته، فال يتوجب على عامل الرعاية الصحية السماح له بزيارة المريض المقيم في 

 . المستشفى والذي ليس بإمكانه إعطاء الموافقة لهذه الزيارة
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