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 Všeobecné práva pacienta 

 Pacient má právo na takú ochranu zdravia, vrátane prevencie, akú zaručujú právne predpisy            

upravujúce zdravotnú starostlivosť. 

 Pacient má právo usilovať sa dosiahnuť najvyššiu možnú úroveň zdravia. 

 Pacient má právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti na základe svojho zdravotného stavu                  

a podľa stupňa zdravotného postihnutia.  

 Pacient má právo na rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti. 

 Pacient má právo na výber a zmenu lekára a zdravotníckeho zariadenia s výnimkou obmedzení, 

ktoré ustanovuje osobitný zákon. 

 Pacient má v  prípade vážneho ohrozenia života alebo zdravia právo na lekárske ošetrenie     

v ktoromkoľvek čase v najbližšom zdravotníckom zariadení.                

 Pacient má právo na to, aby ho lekár poskytujúci ambulantnú zdravotnú starostlivosť                    

v prípade potreby odoslal  na  vyšetrenie  k lekárovi  poskytujúcemu  sekundárnu a následnú 

zdravotnú starostlivosť. 

 Pacient má právo zúčastňovať sa procesu zdravotnej starostlivosti, spolurozhodovať o jej 

poskytovaní a liečení. 

 Pacient má právo na zdravotnú starostlivosť, ktorá sa vyznačuje vysokou profesionálnou úrovňou, 

ale aj dôstojným, etickým a humánnym prístupom. 

 

 Právo na informácie 
Pacient má právo byť jemu zrozumiteľným spôsobom informovaný o svojom zdravotnom stave, vrátane povahy 

ochorenia a potrebných zdravotných výkonoch. V prípade maloletých pacientov alebo pacientov pozbavených 

spôsobilosti na právne úkony, prípadne s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony je potrebné zvoliť 

vhodnú formu informácie a informovať zákonného zástupcu. 

 

 Právo na súhlas  
Informovaný súhlas pacienta je podmienkou každého vyšetrovacieho a liečebného výkonu. Za maloletého 

pacienta alebo pacienta s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony alebo pacienta pozbaveného spôsobilosti 

na právne úkony udeľuje súhlas jeho zákonný zástupca alebo opatrovník alebo osoba, ktorá má maloletého v 

pestúnskej starostlivosti. 

Pacient má právo odmietnuť alebo prerušiť zdravotný výkon s výnimkou prípadov ustanovených platnými 

právnymi predpismi. 

 

 Právo na dôvernosť 
Pacient ma právo na dôvernosť údajov a na ich ochranu. Všetky informácie o zdravotnom stave pacienta, 

diagnózach, liečbe a prognóze a aj všetky ostatné informácie osobného charakteru sú dôverné počas života 

pacienta aj po jeho smrti. 

 

 Právo na zdravotnú starostlivosť 
Pacient má právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti s ohľadom na jeho zdravotný stav v primeranom 

čase; v čo najkratšom čase, ak ide o akútny alebo život ohrozujúci stav. 

 

 Právo na podanie sťažnosti 
Pacient má právo podať sťažnosť, ak sa domnieva, že sa porušilo jeho právo na poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti.  

 

 Právo na náhradu škody 
Pacient má na základe rozhodnutia súdu nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla pri poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti, podľa platných právnych predpisov. 

 
Práva pacienta sú uverejnené aj na webe FNsP, v časti „Pacientom“  

Podrobnejšie informácie o Právach pacientov  sú dostupné na: http://www.suscch.eu/e107_files/PDF/charta.pdf 

http://www.suscch.eu/e107_files/PDF/charta.pdf

