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ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПАТРОНА ПРАЗЬКОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ("VFN") 

Schváleno dne: 17. 3. 2020       prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA 

Добре судився в головному університеті в Празі. Ми цінуємо вашу довіру до нашої лікарні в рамках нашого вільного вибору 

медичних послуг. Ми повідомимо вас про ваші права та обов’язки під час показу медичних послуг. 

ПАКЕНЕНТА ПРАВО 

Пацієнт має право на надання медичних послуг на відповідному професійному рівні, що означає надання медичних послуг 

відповідно до правил науки та прийнятої медичної практики, з повагою до індивідуальності пацієнта, з урахуванням конкретних 

умов та об’єктивних можливостей. 

Ці права можуть бути обмежені або обмежені. Ці висновки викладені в Законі № 372/2011 Vol. закон. про медичні послуги (далі 

- Закон) або в інших загальноправових нормах. 

Пацієнт також має право: 

a) на пошану, на гідне звернення, на уважне ставлення та дотримання конфіденційності при наданні медичних послуг 

відповідно до характеру наданих медичних послуг , 

b) вибрати стан, завершити надання медичних послуг та необхідні потреби в охороні здоров’я, 

c) надавати консультаційні послуги у сфері будівництва чи медичних спеціалістів, а не державі; це не обов'язково, якщо мова 

йде про безоглядну допомогу, 

d) запитувати звіт про надання медичних послуг, 

e) бути ознайомленим з внутрішніми правилами ООН , 

f) постійне присутність законного представника або особи, призначеного законним представником, відповідного батька чи 

іншого особи, на забезпечення якого пацієнт був переданим судом або іншим органом, якщо пацієнт є несовершеннолітнім, 

g) на постійному присутності опекуна або особи, призначеного опекуном, якщо мова йде про особу, дієздатність якої обмежена 

настільки, що воно не здатне оцінити надані медичні послуги або наслідки їх надання , 

h) на присутність близького особи або особи, призначеного пацієнтом, відповідно до інших правових норм і внутрішніх правил, 

а також якщо наявність цих осіб не препятствует наданням медичних послуг, якщо обладнання VFN дозволяє це, або надання 

медичних послуг не препятствує, або таке перерахування не виключається на встановлення стандарту другого закону, 

i) якщо він або вона є особою, правоздатність якої обмежена настільки, що вона або вона не в стані оцінити надані медичні 

послуги або наслідки їх надання , або є несовершеннолітнім, потребувати, щоб особа, зазначене в попередньому пункті, не 

присутнє при наданні медичних послуг, якщо він чи вона стурбовані, з чим важко впоратися чи іншим чином важко 

впоратися чи переробити, 

j) бути заздалегідь інформованим про вартість медичних послуг, не покриваються або частково покриваються державним 

медичним страхуванням, і про те, як вони будуть оплачуватися, якщо це дозволяє його здоров'я, 

k) знати ім'я та сім'ю, якщо це основне, медичні працівники та інші спеціалісти, які безпосередньо беруть участь у наданих 

медичних послугах, а також особи, які проходять навчання у постачальників медичних послуг за цією професією, які присутня 

у час надання медичних послуг або здійснюють діяльність, є частиною навчання , 

l) надання медичних послуг, що не передбачає надання медичних послуг підприємством та органами влади 

m) приймати відвідувачів в ООН з урахуванням власного здоров’я, у співпраці з правилами внутрішнього розпорядку тощо 

n) отримувати духовну допомогу та духовну підтримку у VFN від священнослужителів церкви та релігійних громад, 

зареєстрованих у Чешській Республіці, або від осіб, уповноважених здійснювати духовну діяльність (далі 

"священнослужителі") відповідно до внутрішніх правил і таким чином, щоб не порушувати права інших пацієнтів та зі 

складом його здоров'я; пацієнт не може бути направлений на посвячення висвяченого слуги в службах мешканця або 

постачальника послуг 

o) надавати медичні послуги в найбільш жорстких умовах, забезпечуючи їх якість і безпеку 

Пацієнт із сенсорним порушенням або серйозними проблемами в загальній справі, викликаним станом здоров’я, має 

право ділитися відповідним для нього способом і за допомогою засобів загального спілкування, які він вибирає, включаючи 

способи, засновані на інтерпретації іншим особам. 

Пацієнт із сенсорною або фізичною інвалідністю, який використовує собаку зі спеціальною підготовкою (собака-

поводирь або собака-помощник) має право, з урахуванням свого поточного стану, на сопровождение та навчання собаки з 

ним у VFN у порядку, передбаченому внутрішніми правилами, це робить не порушувати права інших пацієнтів. 

Пацієнти, які не розуміють чеську мову, нададуть послуги у сфері лікування. 

  

Інформація про пацієнта: 

http://www.vfn.cz/
http://intranet.vfn.cz/
https://vfnpraha.sharepoint.com/sites/pracoviste/ridicidokumentace/SitePages/rd_dokumenty_trvale_platnosti.aspx
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Медичний працівник у понятній формі та в достатньому обсязі інформує пацієнта про стан здоров'я пацієнта та пропонує 

індивідуальні медичні послуги та будь-які зміни в них (далі - "медична інформація"), а також про інші медичні послуги та інші 

можливі соціальні послуги, які можуть покращити стан здоров'я пацієнта , і дозволяє пацієнту або особі, призначеному пацієнту, 

задавати додаткові питання, пов’язані зі станом здоров’я пацієнта та запропонованими медичними послугами, які він повинен 

відповідати у відповідній формі. 

Пацієнт може надати інформацію про склад свого тіла або показати вам довго. Запис про відмову від надання медичної 

інформації та призначень осіб , який повинен бути наданою медичною інформацією, повинен бути частиною медичної карти, 

ведучим пацієнта; протокол повинен бути підписаний пацієнтом і медичним працівником. Відповідь від наданої медичної 

інформації не приймається на увагу, якщо інформація полягає в тому, що пацієнт страждає інфекційним захворюванням або 

іншим захворюванням, яке може шкодити здоров’ю чи життя інших осіб. 

Медичні послуги надаються за договором . Пацієнт може відмовитися від узгодження надання медичних послуг, якщо тільки 

мова не йде про випадок, коли медичні послуги можуть бути надані без узгодження, т.е. пацієнту неоднократно надавалася 

інформація про стан його здоров'я в об'ємі і таким чином, щоб було зрозуміло, що відмова від надання медичних послуг може 

нанести серйозний шкоду його здоров'ю або поставити під угрозу його життя. Якщо пацієнт продовжить повідомлення, він/вона 

напише лист (однайменний). Пацієнт також може попросити його згоди на надання медичних послуг. Відповідь узгодження не 

має сили, якщо вже начата медична процедура, переривання якого може нанести серйозний шкоду здоров’ю пацієнта або 

поставити під угрозу його життя. 

Пацієнт має право протягом 30 днів після отримання писемного запиту пацієнта ознайомитися з медичною документацією , 

зберігатися у зв’язку з ним, зробити виписки або копії в присутності особи, повноцінного ВФН, при цьому не обов’язково бути 

вміщеним у наданні медичних послуг. 

При проведенні лікування пацієнт може позначити осіб, які можуть бути поінформовані про стан його здоров'я, а також 

позначити, можуть ці особи консультуватися, робити виписки чи копії з медичної документації, ведучи на нього, або інші 

документи, відносячись до його здоров'я, і можуть вони давати узгодження або виражати проти надання медичних послуг у 

випадках, коли пацієнт не може дати згоду на надання медичних послуг за умови свого здоров'я та коли медичні послуги не є 

послугами, які можуть бути надані без узгодження. Пацієнт може позначити або закрити надану медичну інформацію будь-якій 

людині в будь-який час після надходження на лікування і може в будь-який час змінити призначення або закрити надану 

медичну інформацію. Оформлення посвідчення пацієнта має бути частиною медичної картки пацієнта; протокол повинен бути 

підписаний пацієнтом і медичним працівником. Запис також може включати заяву пацієнта, оскільки така інформація(и) може 

бути надана. 

Пацієнт може, у випадку , якщо він/вона знаходиться в такому стані здоров’я, при якому він/вона не може дати згоду або 

винести проти наданих медичних послуг і спосіб їх надання , виразити це узгодження або виражати заздалегідь (заране 

виражене бажання). Формат та інші спеціальності регулюються законодавством. 

Пацієнти, які вважають, що він став жертвою преступлення, і отримують медичні послуги відразу після завершення 

преступлення, можуть звернутись за професійною допомогою в організації, внесені в Реестр постачальників за допомогою 

жертвам преступлений, указаного на сайті Міністерства юстиції http://www.pmscr.cz. 

Керівник усіх співробітників ВФН - для забезпечення якості доходів та інших послуг. Будь-яку нерухомість можна подолати 

шляхом прямого контакту з свідомим відділом, який буде таким же. www.vfn.cz. 

ДЕРЖАВНІ ПОСЛУГИ 

При підтвердженні медичних послуг пацієнтові необхідно: 

a) дотримуватися запропонованої індивідуальної процедури лікування, або якщо вона додатково узгоджена з заявником 

b) дотримуватись правил внутрішнього розпорядку конкретного медичного закладу, 

c) розміщувати VFN вартість медичних послуг, не покритих або частково покритих державним медичним страхуванням або 

іншими джерелами, які були надані з його / її согласия, 

d) правдиво інформувати медичний працівник про поточний стан здоров'я, включаючи інформацію про інфекційні 

захворювання, медичні послуги, які надаються іншими постачальниками, використання лікарів, включаючи зловживання 

психоактивними речовинами та інші факти, що мають відношення до надання медичних послуг, 

e) не вживають алкоголь чи інші речовини, викликають залежність, під час госпіталізації та проходження за рішенням лечачого 

лікаря, в обґрунтованих випадках, обстежень для підтвердження фактів впливу під вплив алкоголю чи інших речовин, що 

викликають залежність, 

f) забезпечити страхування особистості; якщо пацієнт не надає певного рівня досвіду, і допомога буде неможливою, VFN може 

показати у світі. 

http://www.vfn.cz/
http://intranet.vfn.cz/
http://www.pmscr.cz/
https://www.vfn.cz/komunikace-s-vfn/jak-komunikovat-s-vfn/postup-pro-podani-a-vyrizovani-stiznosti/

