اطالعات در مورد ارائه مراقبت های بهداشتی در جمهوری چک برای افرادی که از خارج از کشور در
ق ال ب مهاجرت ،در ارتباط با موقعیت پناهندگی
پزشکان و سایر کادر پزشکی آماده برای ارائه مراقبت های بهداشتی مرغوب ضروری هستند .همچنین به
منظور تسهیل ارتباطات امکان کمک گرفتن از مترجم می باشد .در صورتی که وجود داشته باشد .باور داریم که
با همکاری یکدیگر بر مشکالت و همچنین سوء تفاهم زبانی و عادات مختلف در طول درمان غلبه کنیم .مهمتر
این است که بتوانیم با اعتماد و اراده خوب یکدیگر را درک کرده و کمک هم باشیم.

از نقطه نظر قانونی ،ارائه مراقبت های بهداشتی در جمهوری چک در درجه اول مطابقت دارد با قانون شماره
 372/20.11 Sمربوط به خدمات بهداشتی.
• خدمات بهداشتی و درمانی تنها در صورت رضایت آزادانه و آگاهانه شما ارائه خواهد شد  -به جز در موارد
استثنایی (پایین را ببینید) ،بنابراین شما می توانید خدمات پزشکی رد نمائید.
• خدمات بهداشتی و درمانی با ایمان به بهره مندی اش ارائه خواهد شد ،با توجه به قوانین ،علم و پیشرفت های
پزشکی به رسمیت شناخته شده در جمهوری چک ارائه می شود.

هنگام ارائه خدمات بهداشت و سالمت این حقوق را دارید
 oرفتار انسانی همراه با احترام .ادب و احترام برای حفظ حریم خصوصی و عفت در
با توجه به ماهیت خدمات بهداشتی
 oآشنائی با ماهیت نوع عملکرد معاینات ،همراه با قوانین داخلی تسهیالت و مراقبت های
بهداشتی و بستری کردن
 oحضور بستگان یا افراد نزدیک .به عنوان یک بیمار مشخص .مطابق با قوانین داخلی.
چنانچه حضور ایشان مانع ارائه خدمات نشود
 oدر مورد حضور دائم نماینده قانونی (یا فرد تعیین شده توسط نماینده قانونی) .پدر و مادر
رضاعی یا قیم ،چنانچه فرد زیر سن قانونی و یا فردی که معلول و یا مانع حقوقی داشته
باشد
 oآگاهی از نام متخصصان و دیگر افرادی که مراقبت های بهداشتی به طور مستقیم را ارائه
می دهند
 oرد حضور افرادی که در ارائه خدمات بهداشتی به طور مستقیم درگیر نیستد



گزارش کتبی درمورد پیشرفت و نتیجه خدمات بهداشتی و درمان
امکان دریافت مراقبت معنوی به هنگام بستری بودن و حمایت معنوی از روحانیون
کلیسا و جوامع مذهبی ثبت شده در جمهوری چک و یا از یک فرد مجاز به انجام
فعالیت های مذهبی است .مطابق با قوانین داخلی .که تاثیری بر حقوق سایر بیماران
نداشته باشد :می توان از بازدید فرد روحانی در صورت مرگ یا آسیب جدی
جلوگیری کرد (مگر اینکه قوانین بصورت دیگری تصمیم بگیرد)

بدون رضایت بیمار می توان تنها مراقبت های اضطراری را ارائه داد .به هنگامی که بیمار قادر نیست جهت
مراقبت پزشکی رضایت خود را اعالم دارد (این عمل بر تصمیم گذشته او تاثیر نمی گذارد) ،و یا درحال درمان
اختالالت روانی جدی بوجود آید .چنانچه در نتیجه العال بودن بر نتیجه احتمال آسیب جدی در بیمار رخ داده
است.
بیمار می تواند بدون رضایت خود (در بیمارستان قرارگیرد) در بیمارستان بستری شود ،چنانچه






دستور انزوا داده شده ،قرنطینه و یا درمان تحت قانون حفاظت او و سالمت عمومی
سالمت همگانی و به طور مستقیم و جدی خود و محیط اطراف خویش را در معرض خطر قرارداده و
نشانه های از بروز اختالالت روانی یافته شود و یا از این اختالل رنج می برد ،و یا تحت تاثیر مواد
مخدر است .اگر تهدید برای بیمار یا محیط اطراف او غیر قابل جلوگیری باشد
چنانچه وضعیت سالمتی ایشان نیاز به ارائه مراقبت های اضطراری داشته و قادر به دادن اجازه نیست
بیمار زیر سن قانونی و یا بیمار با ظرفیت حقوقی محدود ویا مشکوک به آزار و اذیت باشد .مورد سوء
استفاده و یا غفلت در نگهداری اش شده باشد.

