
Poučení o právech a povinnostech pacienta

Pacient = klient 

1. Pacient zařízení pobytových sociálních služeb má právo na odborné poskytování zdravotních 
služeb odpovídajících možnostem zařízení. 
2. Pacient má právo na zdravotní služby, které mu s citlivým a chápajícím přístupem poskytnou 
kvalifikovaní  pracovníci.  Zdravotními  službami  se  rozumí  poskytování  zdravotní  péče 
zdravotnickými pracovníky a  služby vykonávané v  přímé souvislosti  s poskytováním zdravotní 
péče pracovníky v sociálních službách. Pacient má právo na bezpečné a kvalitní zdravotní služby 
poskytované v co nejméně omezujícím prostředí. 
3. Pacient má právo na úctivé, ohleduplné a důstojné zacházení a na respektování maximálního 
soukromí při poskytování zdravotních služeb. 
4. Pacient má právo na to, aby veškeré konzultace ohledně jeho onemocnění, vyšetření a léčby 
byly věcí důvěrnou a musejí být prováděny diskrétně. 
5. Pacient má právo vyslovit souhlas nebo nesouhlas s  poskytnutím zdravotních služeb a  výkonů 
a  se způsobem jejich poskytnutí  pro případ, kdy by se dostal  do takového zdravotního stavu, 
ve kterém nebude schopen tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit (dříve vyslovené přání). 
Má také právo toto přání kdykoliv zrušit. 
6. Pacient má právo svobodně se rozhodnout ohledně poskytování zdravotních služeb. Za tímto 
účelem má právo získat od svého lékaře potřebné informace. 
7. Pacient  má právo na informace o svém zdravotním stavu a o navrženém léčebném postupu 
(zahrnuje  zejména  diagnostickou  rozvahu,  návrh  léčby,  doporučení  dalšího  postupu  při 
poskytování zdravotních služeb, léčebný režim) a všech jeho změnách. Pacient má právo klást 
doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a všemu, co mu bylo v souvislosti s tím 
navrženo.
8. Pacient má právo na informace o dalších zdravotních službách a dalších možných sociálních 
službách, které mohou zlepšit jeho zdravotní stav, zejména o možnostech rehabilitace. 
9. Pacient  má  právo  vzdát  se  podání  informace  o svém  zdravotním  stavu  a o navrženém 
individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách, popřípadě může určit osobu, které má být 
tato  informace  podána.  Dále  má  právo  sdělit,  jakým  způsobem  mohou  být  informace  o jeho 
zdravotním stavu poskytovány (např.  ústně, písemně apod.). Pacient má rovněž právo vyslovit 
zákaz s podáváním informací o jeho zdravotním stavu. 
10. Pacient  má  právo  nahlížet  do zdravotnické  dokumentace,  kterou  si  o něm  zařízení  vede, 
pořizovat si z ní výpisy nebo kopie, a to ve lhůtách a za podmínek stanovených vnitřními předpisy. 
Pacient  je  rovněž  oprávněn  určit  osoby,  které  budou  mít  právo  do zdravotnické  dokumentace 
vedené o pacientovi nahlížet, pořizovat si z ní výpisy nebo kopie. 
11. Pacient má právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, a to v  souladu s  
domácím řádem a  nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb. 
12. Pacient má právo znát jména a příjmení zdravotnických pracovníků a osob připravujících se 
v zařízení na výkon zdravotnického povolání a jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, 
popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky. 
13. Pacient  má  právo  odmítnout  přítomnost  osob,  které  se  přímo  neúčastní  poskytování 
zdravotních služeb, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka. 
14. Pacient  má  právo  přijímat  návštěvy,  a to  s ohledem  na svůj  zdravotní  stav  a v souladu 
s domácím řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů. 
15. Pacient  má  právo  přijímat  duchovní  péči  a  duchovní  podporu  od  duchovních  církví 
a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob pověřených výkonem 
duchovní  činnosti  způsobem,  který  neporušuje  práva  ostatních  pacientů,  a s ohledem  na svůj 
zdravotní stav.
16. Pacient  se  smyslovým  postižením  má  právo  dorozumívat  se  s personálem  pro  něj 
srozumitelným způsobem. 
17. Pacient má právo podat stížnost proti  postupu zařízení při  poskytování zdravotních služeb 
nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami. 
18. Pacient má v závěru života právo na citlivý přístup všech zaměstnanců. 
19. Pacient má povinnost pravdivě informovat zdravotnické pracovníky o dosavadním vývoji svého 
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zdravotního  stavu  včetně  informací  o infekčních  onemocněních  a o zdravotních  službách 
poskytovaných  jiným  poskytovatelem,  o užívání  léčebných  přípravků  včetně  návykových  látek 
a dalších  skutečnostech  podstatných  pro  poskytování  zdravotních  služeb.  V případě  zamlčení 
nebo nepravdivého informování nese za svůj zdravotní stav zodpovědnost.

Poučení o právech a povinnostech pacienta
za Domov se zvláštním režimem ,,MATYÁŠ“ v Nejdku,  p.o.  s klientem přiměřeným způsobem 
provedl 

dne ………………………………………podpis……………………………………………………………..
(VZÚ, VÚPP, SZP)

………………………………………………………………………………………………………………….
• obyvatel, který informovaný souhlas   stvrzuje podpisem výše
• ze zdravotních či jiných vážných důvodů se obyvatel není schopen podepsat, ale  dává na 
  vědomí, že podstatě rozhodnutí rozumí,
• ze zdravotních či jiných vážných důvodů není obyvatel schopen podstatě rozhodnutí 
  porozumět - v takovém případě se Poučení neprovádí

Podpis svědka pro případy, kdy ze zdravotních či jiných vážných důvodů se obyvatel není schopen 
podepsat, ale dává na vědomí, že   podstatě  souhlasu rozumí

Podpis ……………………………………………pracovní pozice………………………………
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