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ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА
в СБРДЦП „Св. София”ЕООД

Тази харта урежда отношенията между пациентите провеждащи
диагностична, лечебна и рехабилитационна дейност в Специализирана
болница за рехабилитация на деца с церебрална парализа „Св.
София”ЕООД и екипът на Болницата.
Тя е неразделна част от Правилника за дейността, устройството и
вътрешния ред на Специализирана болница за рехабилитация на деца с
церебрална парализа „Св. София” ЕООД.
В СБРДЦП „Св. София” базисно изискване е гарантирането и опазването
на правата на пациентите.

Всеки пациент, потърсил медицинска и рехабилитационна помощ в
СБРДЦП „Св. София”ЕООД има ПРАВО:

1. Да получи подходящи услуги, предпазващи го от заболяване.
2.Да получи навременна, достатъчна и качествена медицинска и
рехабилитационна помощ, независимо от пол, възраст, етническа
принадлежност, религиозни убеждения, културно равнище и имуществено
състояние и в съответствие със своите здравни нужди.
3.Да бъде запознат с Правилника на болничното заведение /отделение и с
правата и задълженията си като пациент.
4.Да знае името на лекаря, който го лекува и имената на медицинските
специалисти и специалистите провеждащи рехабилитация, които се
грижат за него или отговарят за координацията на грижите за него.
5.Да получи адекватна информация за характера и прогнозата на
заболяването и за смисъла на необходимите изследвания и лечение, за
обичайните и алтернативните видове и методи на изследване и лечение,
както и за мерките за предпазване от рецидив и усложнения.
/Когато пациентът е в състояние, което ограничава възможността му за разбиране на тази
информация, или когато от медицинска гледна точка е нежелателно да му се даде такава
информация, тя се предоставя на негов законен представител или попечител/.
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6.Да приеме или отхвърли предложените му изследвания и лечение, да
бъде информиран за съществуващите алтернативи за диагностика и
лечение и свобода на избора между тях.
7.Правото на отказ от предложеното лечение пациентът може да упражни
в рамките на действащите в страната закони, след като бъде информиран
за отрицателните медицински последици от подобен отказ, както и за
снемането на отговорността от лекаря при отказ.
8.По време на престоя да бъдат уважени и зачетени неговите убеждения
и духовни ценности.
9.Да бъде защитен от физическо насилие или принуда.
10Да бъде своевременно изследван и лекуван чрез утвърдените в
медицинската наука методи и средства, при използването на технически
изправна апаратура и при грижи, прилагани с вещина, внимание и
уважение.
11.Всеки родител на пациент има право на безплатна, първична
психологична консултация, с цел изясняване на очакванията и нагласите
свързани с лечебния и рехабилитационнен процес на фона на
емоционално подкрепящо поведение и изграждане на среда на приетост и
емпатия, с цел превенция на тревожността.
12.Да бъде проведено наблюдение и направена оценка на емоционалното
отреагиране, когнитивните механизми и прояви и възможности за
адаптация на пациента в рамките на рехабилитационните сесии.
13.Да се гарантира конфиденциалността по отношение на неговата лична
информация, включително информацията за неговото здравословно
състояние, за възможните диагностични или терапевтични процедури,
както и на защита на личната му тайна по време на престоят му.
Консултациите и обсъжданията, свързани с диагностиката и лечението му,
да се провеждат дискретно.
14.Да получи пълна и адекватна информация и обяснения, когато трябва
да бъде насочен към друго лечебно заведение.
15.Да се съветва с други лица, ако ръководството на болницата му
предложи да бъде включен в клинични изпитвания на нови методи и
лекарства, свързани с диагностиката и лечението му, и да откаже да
участва в такова изпитание.
16.Да се възползва от подкрепата на семейството си и близките си по
време на болничното лечение.
17.Да поиска второ мнение от специалист на болницата относно
здравословното си състояние.
18.Да бъде посещаван от личния си лекар.
19.Да бъде запознат с разходите по лечението му, независимо от
източника на плащането.
20.Да прави оплаквания пред болничната администрация,
контролиращите и финансиращи институции, когато правата му, посочени
в тази харта са накърнени.
21.Да откаже посещение от лица, които не са от екипите на болницата.
22.Да подържа връзка с живота извън болницата, чрез предоставянето на
възможност за телефонна връзка, закупуването на вестници и списания,
ползване на радио, телевизия и други източници на информация.



ЗАДЪЛЖЕНИЯ на пациента:

1.Пациентът е длъжен да се отнася към лекаря и другите представители
на медицинската професия с уважение и внимание.
2.Носи лична отговорност за собственото си здраве и спазва здравословен
начин на живот.
3.Трябва да споделя с лекаря всичко относно своето заболяване без да
крие информация, която е важна за диагностициране на заболяването.
4.Да съдейства на лекуващия го лекар и на медицинските специалисти и
специалистите провеждащи рехабилитация за своевременното провеждане
на изследванията, лечението и съпътстващите го грижи по време на
лечебно- възстановителния процес.
5.Да спазва стриктно предписания му режим и лечение.
6.При отказ от предписаното му лечение, пациентът сам носи отговорност
за последствията.
7.Длъжен е да спазва установените правила в СБРДЦП „Св. София” ЕООД
по време на престоят му.
8.Да съблюдава правата на другите пациенти.

За пациенти които не са навършили 18 годишна възраст и на
поставените под попечителство горепосочените права и задължения
се преценяват от техните законни представители!


