Práva pacienta
Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni, podle
pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s
ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.
Pacient má při poskytování zdravotních služeb právo:
• na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování
zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb,
• zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které odpovídají
zdravotním potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení,
• vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického
pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby; to neplatí, jde-li o poskytování
neodkladné péče,
• vyžádat si zprávu o poskytnutých zdravotních službách,
• být seznámen s vnitřním řádem,
• být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo
částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to
jeho zdravotní stav umožňuje,
• znát jméno a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo
zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u poskytovatele na
výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny,
popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky,
• přijímat návštěvy s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a
způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů,
• přijímat duchovní péči a podporu od duchovních církví a náboženských společností
registrovaných v ČR nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti v souladu s
vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj
zdravotní stav, návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení jeho
života nebo vážného poškození zdraví,
• na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a
bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.
Přítomnost dalších osob
Dále má pacient právo na:
• nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem,
pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného
orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou, pokud to provoz umožňuje,
• nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem,
je-li osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům, nebo osobou s omezenou způsobilostí
k právním úkonům tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě
důsledky jejich poskytnutí,
• přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, a to v souladu s jinými právními
předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb
a pokud to umožňuje vybavení Vojenské nemocnice Brno nebo nebude narušeno poskytování
zdravotních služeb anebo takový pobyt není na základě jiného právního předpisu vyloučen.

Komunikace
Pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými
zdravotními důvody má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo
dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám
zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou.
Podávání informací
Pacient má právo nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené, pořizovat si výpisy
nebo kopie, a to v přítomnosti osoby pověřené, přičemž nesmí být rušeno poskytování
zdravotních služeb. Zákon stanoví lhůtu 30 dnů pro vyřízení této žádosti pacienta.
Pacient může určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a současně
může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo
do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy nebo kopie
těchto dokumentů a zda mohou v případech, kdy pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní
stav vyslovit souhlas s poskytováním zdravotních služeb, a nejde-li o zdravotní služby, které
lze poskytnout bez souhlasu, vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních
služeb.
Zdravotnický pracovník je povinen informovat pacienta srozumitelným způsobem v
dostatečném rozsahu o jeho zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu
a všech jeho změnách (dále jen „informace o zdravotním stavu“) a umožnit pacientovi nebo
osobě určené pacientem klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a
navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny.
Pacient se může vzdát podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě může určit,
které osobě má být podána. Záznam o vzdání se podání informace o zdravotním stavu a
určení osoby, které má být informace o zdravotním stavu podána, je součástí zdravotnické
dokumentace vedené o pacientovi; záznam podepíše pacient a zdravotnický pracovník. K
vzdání se podání informace o zdravotním stavu se nepřihlíží, jde-li o informaci, že pacient trpí
infekční nemocí nebo jinou nemocí, v souvislosti s níž může ohrozit zdraví nebo život jiných
osob.
Pacient může odmítnout vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, nejde-li o případ,
kdy lze zdravotní služby poskytnout bez souhlasu, bude mu tedy opakovaně podána
informace o jeho zdravotním stavu v rozsahu a způsobem, ze kterého je zřejmé, že
neposkytnutí zdravotních služeb může vážně poškodit jeho zdraví nebo ohrozit život. Jestliže
pacient i nadále odmítá vyslovit souhlas, učiní o tom písemné prohlášení (revers). Pacient
může svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb i odvolat. Odvolání souhlasu není
účinné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušení může
způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života pacienta.
Pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude
schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich

poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit. Zdravotnický pracovník bude brát
zřetel na dříve vyslovené přání pacienta, má-li ho k dispozici, a to za podmínky, že v době
poskytování zdravotních služeb nastala předvídatelná situace, k níž se dříve vyslovené přání
vztahuje, a pacient je v takovém zdravotním stavu, kdy není schopen vyslovit nový souhlas
nebo nesouhlas.
Bude respektováno jen takové dříve vyslovené přání, které bylo učiněno na základě
písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a to praktickým lékařem, u něhož
je pacient registrován, nebo jiným odborným ošetřujícím lékařem, s níž dříve vyslovené přání
souvisí. Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně
ověřeným podpisem pacienta. Součástí dříve vysloveného přání je písemné poučení. Platnost
dříve vysloveného přání je 5 let.
Povinnosti pacienta
Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen:
• dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb
vyslovil souhlas,
• řídit se vnitřním řádem střediska,
• uhradit cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z
veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho
souhlasem,
• pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji
zdravotního stavu včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách
poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků včetně užívání návykových
látek a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb,
• prokázat se na vyžádání občanským průkazem.

