Rechten van een patiënt
Als patiënt heeft u rechten. Deze zijn vastgelegd in de wet nr. . 372/2011 Sb. (Wet op de
Geneeskundige Behandel Overeenkomst), artikel 28 en in de volgende artikels:
(1) U mag alleen behandeld worden met uw toestemming nadat u door de hulpverlener over de
aard van het onderzoek of de behandeling werd geïnformeerd.
(2) U heeft het recht onderzocht en behandeld te worden op professioneel niveau.
(3) U heeft het recht:
a)

op kwaliteitsvolle dienstverlening met het oog op uw menselijke waardigheid, en op privacy
tijdens medische behandelingen en op geheimhouding van uw gegevens,
b) zelf een helpverlener te kiezen, indien u dat wenst, kunt u van ziekenhuis veranderen,
c) op een second opinion. Dit recht houdt in dat u een oordeel of advies van een andere arts of
een andere hulpverlener kunt vragen,
d) geïnformeerd te worden over alle regels op een ziekenhuisafdeling en/of polikliniek (verder
alleen „interne-regels“),
e) op
1. de aanwezigheid van een voogd, aangewezen door een rechterlijke beslissing, en/of een
persoon die door de voogd werd aangewezen, indien de patiënt een minderjarig is,
2. de aanwezigheid van een wettelijke vertegenwoordiger en/of een persoon, die door deze
vertegenwoordiger werd aangewezen, indien de patiënt niet voor zichzelf kan beslissen,
3. de aanwezigheid van een door de patiënt aangewezen persoon of door een naaste
persoon, indien haar/zijn aanwezigheid de medische dienstverlening niet zal belemmeren,
e) vooraf geïnformeerd te worden over de kosten die verbonden zijn aan de behandeling,
evenals over de kosten die door het ziekenfonds deels worden vergoed, en over de manier van
kostenvergoeding, indien het gezien de gezondheidstoestand van de patiënt mogelijk is,
f) de naam en/of namen van de hulpverlener(s) te kennen, evenals de namen van alle aanwezige
personen tijdens het onderzoek en/of de medische behandeling, studenten medicijnen,
studenten en leraren van MBO verpleegkunde, personen die de controleactiviteiten van de
medische dossiers uitvoeren,
g) de aanwezigheid van degenen te weigeren die niet rechtstreeks bij het onderzoek en/of de
medische behandeling zijn betrokken, evenals studenten medicijnen, studenten en leraren van
MBO verpleegkunde, personen die de controleactiviteiten van de medische dossiers uitvoeren,
h) bezoek op de ziekenhuisafdeling en/of polikliniek te ontvangen, indien het gezien uw
gezondheidstoestand mogelijk is en indien het bezoek overeeninkomstig de interne regels verloopt,
i) op geestelijke verzorging op een ziekenhuisafdeling en/of de polikliniek en dat door alle
kerken en/of geloofsgemeenschappen die in Tsjechië zijn geregistreerd. Tijdens de geestelijke
verzorging dienen de interne regels nageleefd te worden. U heeft recht op een bezoek van een
priester ook in dat geval wanneer uw gezondheidstoestand heel slecht is,
j) op medische dienstverlening zodanig dat de kwaliteit en veiligheid van de medische
dienstverlening niet zal belemmeren.
k)

Minderjarige patiënten en/ of patiënten met een toegewezen vertegenwoordiger hebben het recht de
aanwezigheid van de voogd en/ of de vertegenwoordiger te weigeren indien de patiënt door deze
persoon wordt mishandeld of verwaarloosd.
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