Інформація про надання медичного забезпечення в Чеській
Республіці для людей, які приїжджають з-за кордону в рамках
міграції, а саме, у зв'язку з проханням про надання статусу
біженців
Лікарі і останній медичний персонал є готовими до того, щоб надати
Вам необхідне медичне забезпечення. Вони також прагнутимуть до
того, щоб зробити можливим комунікаційне спілкування за
допомогою усного перекладача, в тому випадку, якщо він
знаходитиметься в їх розпорядженні. Ми віримо в те, що спільними
зусиллями ми здолаємо труднощі і можливі непорозуміння, які є
обумовлені мовним питанням або ж різними порядками і звичаями
при наданні медичної допомоги. Важливим питанням є те, щоб ми
довіряли один одному і мали в своєму розпорядженні достатню
кількість доброї волі для того, щоб порозумітися і задовольнити
обопільні вимоги і інтереси.
......................................................................................................................................................
З юридичної точки зору питання надання медичного
забезпечення в Чеській Республіці регулюються перш за все
положеннями закону номер 372/2011 Зб. (Збірка законодавчих
актів Чеської Республіки) «Про медичні послуги».
 Медичні послуги можуть бути Вам надані лише на основі Вашої
вільної і інформованої згоди – окрім виняткових випадків
(дивися далі), тобто, Ви можете відмовитися від отримання
медичних послуг.
 Медичні послуги Вам надаватимуться на основі добросовісної
віри в те, що вони є направлені на те, щоб принести Вам
користь, а саме, згідно з правилами науки і порядку виконання
медичних дій, які є визнаними в Чеській Республіці.
................................................................................................................................................
При наданні медичних послуг Ви маєте право на:
o повагу, гідне поводження, уважність і дотримання канонів
недоторканості особистого життя, делікатне відношення до
питань соромливості людини відповідно до характеру медичних
послуг, що надаються;
o ознайомлення з характером і порядком дій при даній процедурі,
з внутрішнім розпорядком стаціонарної медичної установи;
o присутність особи, яка є близькою Вам, або особи, яку Ви як
пацієнт для цього визначите, а саме, відповідно до правил

внутрішнього розпорядку, а також в тому випадку, якщо
присутність даної особи не порушить порядок здійснення
медичної послуги, що надається;
o безперервну присутність законного представника (або ж особи,
яка була призначена законним представником), приймального
батька або ж опікуна, в тому випадку, якщо йдеться про
неповнолітню особу або ж особу з обмеженою правоздатністю
(дієздатністю);
o інформацію про імена і прізвища медичних і інших спеціальних
працівників, які безпосередньо беруть участь в наданні
медичних послуг;
o відмову від присутності осіб, які безпосередньо не беруть участь
в наданні медичних послуг;
o письмовий звіт про хід виконання і результат наданої медичної
послуги;
o можливість приймати в стаціонарній медичній установі знаки
духовної турботи, а також духовну підтримку від
священнослужителів церков і релігійних співтовариств, які є
зареєстровані в Чеській Республіці, або ж від осіб, які є
уповноважені для виконання діяльності духівництва, а саме,
відповідно до правил внутрішнього розпорядку і таким
способом, щоб це не порушувало права останніх пацієнтів; у
праві духовної особи (священнослужителя) на відвідини не
можна відмовити в разі загрози життю або серйозного збитку,
який нанесений здоров'ю (в тому випадку, якщо інше юридичне
розпорядження (закон) не встановлює якісь інші правила
відносно даного питання).
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Без згоди пацієнта можна надати лише невідкладне медичне
забезпечення, а саме, в тому випадку, якщо стан здоров'я не
дозволяє пацієнтові дану згоду висловити (причому в даному
випадку не зачіпаються права, які є пов'язані з раніше висловленіи
бажанням пацієнта), або ж в разі лікування серйозного психічного
захворювання, в тому випадку, якщо б унаслідок відсутності
лікування даного психічного захворювання ймовірно відбулося б
нанесення серйозного збитку здоров'ю пацієнта.
Пацієнта можна без його згоди госпіталізувати (помістити в
лікарню) в тому випадку, якщо:

o відносно нього був призначений режим ізоляції, а також був
встановлений карантин або лікування відповідно до закону
про охорону суспільного здоров'я;
o пацієнт безпосередньо і серйозним чином піддає себе і своє
оточення небезпеці і демонструє ознаки психічного
захворювання, або ж даним психічним захворюванням
страждає, або ж знаходиться під впливом психоактивної
речовини, в тому випадку, якщо згаданій небезпеці для
пацієнта або ж його оточення не можна запобігти іншим
чином;
o стан здоров'я пацієнта вимагає надання невідкладної
медичної допомоги і одночасно з тим не дає йому можливості
для того, щоб висловити свою згоду;
o йдеться про неповнолітнього пацієнта або ж пацієнта з
обмеженою правоздатністю (дієздатністю), а саме, в тому
випадку, якщо йдеться про підозріння у тому, що були
здійснені тортури, катування, сталося зловживання чиїмнебудь залежним положенням або ж йдеться про недбале
виконання обов'язків, пов'язаних з турботою про дану
категорію осіб.

