
ПРАВА ПАЦІЄНТА
ПАЦІЄНТ МАЄ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ
МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ:

як  в дпов дають вимогам  сучасних медичних  наукових  знань    надаються в дпов дно до цього
як  надаються за прозорою , об'єктивною  процедурою  на основ  медичних  критер їв, що визначають   

як  надаються негайно  при  загроз  здоров’ю чи  життю  людини ,
як  вимагають  отримання  заключення  ншого  л каря або ж скликання  консил уму.

          порядок  доступу до цих  послуг,

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ:
медичн  прац вники  зобов'язан  збер гати в таємниц  всю пов 'язану з Вами нформац ю, в тому числ  про

         стан Вашого здоров'я, яку вони  отримали  у зв'язку з виконанням  своєї профес ї,

ВИРАЖЕННЯ ЗГОДИ НА НАДАННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ:
вам сл д надати згоду на отримання  необх дної медичної  допомоги  чи  в дмовитися в д отримання  допомоги  одразу п сля отримання  нформац ї щодо 

ви зобов’язан  надати письмову  згоду на виконання  оперативного  втручання , л кування або д агностики , що пов ’язан  з п двищеним  ризиком .
          стану вашого  здоров’я та запропонованої  форми л кування,

ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ
про  стан вашого  здоров’я, д агноз, запропонован  та можлив  методи д агностики  та л кування, передбачуван  насл дки їх застосування чи  безд яльност ,

може  надаватися уповноваженим  вами особам (наприклад , родичам ).
          результати л кування та прогнози ,

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕБАЖАНІ НАСЛІДКИ ВПЛИВУ
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

особа, яка д є в д мен  пац єнта, може  пов домити  про  будь-який  несприятливий  та ненавмисний  ефект л карського  засобу практикуючому  л карю, особ ,
в дпов дальн й за впровадження  даного  продукту  на ринок  або Керуючому  Управл нням  з реєстрац ї л карських  засоб в, медичних  вироб в  та
антибактер альних  продукт в .

ШАНОБЛИВЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИВАТНОСТІ ТА ГІДНОСТІ ПАЦІЄНТА ПІД ЧАС ОТРИМАННЯ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, У ТОМУ ЧИСЛІ:

присутн сть близької  людини  п д час надання  медичних  послуг,
надання згоди  на присутн сть нших  ос б, п д час отримання  медичних  послуг, окр м  тих, як  безпосередньо  надають ц  послуги,
зменшення  болю в залежност  в д його  сили зростання.

ШАНОБЛИВЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИВАТНОЇ ТА ІНТИМНОЇ СФЕРИ ЖИТТЯ, 
У ТОМУ ЧИСЛІ:

додатковий  медсестринський  догляд (тобто догляд, який  не полягає у безпосередньому  наданн  медичних  послуг) , а також  безкоштовне  перебування
для фактичного  оп куна  чи  законного  представника  з неповнол тн м  пац єнтом чи  з пац єнтом з будь якими  формами важкої  неповносправност ,
можлив сть  особистого, телефонного або кореспонденц йного  контакту  з ншими  людьми .

ДОСТУП ДО МЕДИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:

щодо стану вашого  здоров'я та наданих  вам медичних  послуг, у тому числ  надання ц єї документац ї уповноважен й  вами особ  - для перев рки , у вигляд
коп ї, роздрук вки  чи  витягу, за допомогою  електронних  засоб в зв’язку, на електронному  нос ї нформац ї (перший  прим рник  медичної  документац ї
видається безкоштовно ).

ПОДАННЯ ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЗМІСТУ РІШЕННЯ ЧИ ВИСНОВКУ ЛІКАРЯ
якщо  ви не згодн  з  зм стом р шення  чи  висновку , та процедурою  оскарження  щодо висновк в    суджень, не врегульован  окремими  нормами  закону , 

заперечення  має бути подано  протягом  30 дн в з дати висновку  або р шення  л каря, який  ухвалює р шення  про  стан вашого  здоров’я.
          ви можете подати заперечення  до Медичного  ком тету, що д є при  Уповноваженому  з прав пац єнт в,

ДУХОВЕНСТВО

п д час перебування  в стац онар , у раз  пог ршення  стану здоров'я або загрози  життю , медичн  установи зобов'язан  дозволити  Вам зв'язатися з духовним
наставником  Вашого в роспов дання.

ЗБЕРІГАННЯ ЦІННОСТЕЙ
л карня зобов’язана безкоштовно  надати Вам послугу з збер гання  ц нних  речей  у депозит  (камер  схову).

ЯКЩО ВАШІ ПРАВА ПОРУШУЮТЬСЯ, НЕНАЛЕЖНО ВИКОНУЮТЬСЯ АБО У ВАС ВИНИКАЮТЬ ІНШІ  ЗАПИТАННЯ, СКОНТАКТУЙТЕСЯ З ЗАХИСНИКОМ ПРАВ ПАЦІЄНТА (ОМБУДСМЕНОМ):

Інформац йна  телефонна л н я пац єнта:

8 0 0   1 9 0   5 9 0
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