
 

 

در  از خارج از کشور افرادی که برای در جمهوری چک مراقبت های بهداشتی ارائه اطالعات در مورد
ب ال  گیپناهند موقعیت، در ارتباط با مهاجرت ق

 

به  همچنین .هستندضروری مرغوب  مراقبت های بهداشتی برای ارائه آماده کادر پزشکی پزشکان و سایر
 باور داریم که. داشته باشدوجود  ی کهدر صورت. می باشد مترجم فتن ازگر کمک امکان منظور تسهیل ارتباطات

 مهمتر. غلبه کنیم در طول درمان عادات مختلف و یزبان سوء تفاهم همچنینو  بر مشکالت با همکاری یکدیگر
 .کمک هم باشیمو کرده  یکدیگر را درک و اراده خوب اعتماد با توانیمباین است که 

 

 شماره  قانون بات دارد طابقمدر درجه اول  در جمهوری چک مراقبت های بهداشتی ارائه ،نظر قانونینقطه از 
S372/20.11  بهداشتیخدمات  مربوط به. 

 

در موارد  به جز - خواهد شد ارائه شما آگاهانه رضایت آزادانه و در صورتتنها  خدمات بهداشتی و درمانی  •
 .نمائید رد خدمات پزشکی می توانید (، بنابراین شما)پایین را ببینید استثنایی

پیشرفت های  علم و ،با توجه به قوانین، خواهد شدارائه  ی اشبهره مند بهایمان با  خدمات بهداشتی و درمانی  •
 د.وشمی ارائه  در جمهوری چک به رسمیت شناخته شده پزشکی

 
 

 دیدار وق راحقاین  سالمتبهداشت و  هنگام ارائه خدمات

 
o   و عفت در برای حفظ حریم خصوصی ادب و احترام. همراه با احترام انیرفتار انس 

 خدمات بهداشتی ماهیت با توجه به
o   مراقبت های و تسهیالت  قوانین داخلی باهمراه  ،معاینات عملکرد نوعماهیت  آشنائی با

 کردن و بستری بهداشتی
o   قوانین داخلی ق بامطاب مشخص. به عنوان یک بیمار. نزدیک یا افراد حضور بستگان . 

 دوشن خدمات ارائهمانع ایشان  حضورچنانچه 
o پدر و مادر . نماینده قانونی( تعیین شده توسط فردیا ) نماینده قانونی مئحضور دا در مورد

داشته حقوقی و یا فردی که معلول و یا مانع  زیر سن قانونیچنانچه فرد ، یا قیم رضاعی
 باشد

o ارائه  رابه طور مستقیم  مراقبت های بهداشتی افرادی که دیگرو  متخصصان نام آگاهی از
 می دهند

o ددرگیر نیست به طور مستقیم بهداشتی ارائه خدمات دری که حضور افراد رد 
 

 

 و درمان یبهداشت خدمات و نتیجه پیشرفت مورددر گزارش کتبی 
 روحانیون از حمایت معنوی و بودن بستری به هنگام مراقبت معنوی دریافت امکان 

به انجام  یک فرد مجاز و یا از جمهوری چک ثبت شده در و جوامع مذهبی کلیسا
 بیماران حقوق سایرتاثیری بر  که. قوانین داخلی مطابق با مذهبی است. فعالیت های
 آسیب جدی صورت مرگ یا در روحانی می توان از بازدید فرد: نداشته باشد

 (صمیم بگیردتدیگری  صورتب قوانین )مگر اینکه جلوگیری کرد
 

 

جهت به هنگامی که بیمار قادر نیست  .دادارائه را  مراقبت های اضطراری می توان تنها بیمار بدون رضایت
درمان  حال، و یا درتاثیر نمی گذارد( وگذشته اعمل بر تصمیم  این) خود را اعالم دارد پزشکی رضایت مراقبت
رخ داده  بیمار در آسیب جدی احتمال نتیجهعال  بودن بر ال نتیجه چنانچه در .بوجود آید روانی جدی اختالالت
 است.

 شود، چنانچه در بیمارستان بستری( قرارگیرددر بیمارستان ) خود بدون رضایت بیمار می تواند



 
 

 عمومی سالمت و وقانون حفاظت ا درمان تحت و یا قرنطینه ،داده شده انزوا دستور 

 و  دادهدر معرض خطر قرارو محیط اطراف خویش را  دخو جدی به طور مستقیم و سالمت همگانی و
تاثیر مواد  تحت و یا رنج می برد، این اختاللو یا از  یافته شود اختالالت روانی بروزاز  نشانه های

 باشد جلوگیریقابل غیر  اویا محیط اطراف  بیمار رایب اگر تهدید. است مخدر

 قادر به دادن اجازه نیست و داشته اضطراری های ارائه مراقبت نیاز به وضعیت سالمتی ایشان چنانچه 

 سوء مورد  .آزار و اذیت باشدمشکوک به  ویا حقوقی محدود با ظرفیت بیمار یا بیمار زیر سن قانونی و
 .در نگهداری اش شده باشد غفلت استفاده و یا


