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Проект

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ПАЦИЕНТА

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Този закон урежда правата, задълженията и закрилата на пациентите в
Република България.

Чл. 2. (1) Пациент е всеки български гражданин, влязъл в досег със системата на
здравеопазването.

(2) Чуждите граждани и лицата без гражданство се ползват с правата на

пациента наравно с българските граждани.

Чл. 3. (1) Правото на здравна закрила е основно право на всеки гражданин на

Република България и се гарантира от държавата.

(2) Опазването на здравето на гражданите е национален приоритет.
(3) Здравето на пациента е по-важно от обществените интереси.
(4) Държавата осигурява необходимите условия за гражданско участие във

всички сфери на системата на здравеопазване на местно, регионални и национално ниво

и създава правни структури и политика, която да гарантира това участие и защитата на

правата на пациентите, включително назначаване и избор на представители на

гражданите в различните комисии по здравеопазване, комисии по етика, консултантски

органи и други подобни структури, които са ангажирани в процеса на вземане на

решения в здравеопазването.

ГЛАВА ВТОРА

ОБЩИ ПРАВА НА ПАЦИЕНТА

Чл. 4. Всеки пациент има право да упражнява всички граждански, политически,

икономически, социални и културни права, гарантирани му от конституцията на

Република България, международните договори, законите и другите подзаконови

текстове.
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Чл. 5. Всеки пациент има право на уважение като към личност, да бъде здравно

обслужван с човечност и зачитане на неговото достойнство.

Чл. 6. Всеки пациент има право на самоопределение.
Чл. 7. Всеки пациент има право на физическа и духовна цялост, на лична

безопасност, на защита от икономическа, сексуална или друга форма на експлоатация,

от физическо и морално малтретиране и унизително отношение.

Чл. 8. Всеки пациент има право на уважение към частния му живот, към

моралните и културните му ценности, както и към религиозните му убеждения.

Чл. 9. Всеки български гражданин има право на охрана на здравето и свободен

достъп до системата на здравеопазването, както и да получи своевременна, достъпна и

качествена медицинска помощ според правилата на добрата медицинска практика,

включително дейности, утвърждаващи здравословния начин на живот.

Чл. К). Всеки български гражданин има право на здравно осигуряване при

условия и по ред, определени със закон, гарантиращо  трипартитност  в договора  между

пациенти, изпълнители и финансиращи институции.

Чл. 11. Пациентите имат колективното право да бъдат представлявани на всяко
ниво на системата на здравеопазването, включително и по отношение на обхвата,
качеството и функционирането на системата.

Чл. 12.(1) Всеки пациент има право на защита на неговите права.
(2) Пациентите    имат    право    да    създават представителства за защита

на правата си в системата на здравеопазването.
Чл. 13. Всяко лице, независимо от неговото заболяване има право да живее и

работи в обществото според законите на страната.

Чл. 14. Всеки пациент е длъжен:
1. да носи отговорност за своето здраве, доколкото състоянието му позволява

това. След като е дал съгласие и ако с в състояние да прави това, е длъжен да участва
активно в процеса на лечение и грижи;

2. да изпълнява индивидуалните предписания на лекаря и общите   предписания
по   отношение   профилактиката   на заболяването;

3. да пази здравето на околните;

4. да спазва установения ред в лечебните заведения.

ГЛАВА ТРЕТА
ПРАВА НА ПАЦИЕНТА, СВЪРЗАНИ С ОПРЕДЕЛЯНЕ
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НА БОЛЕСТТА

Чл. 15. Определението, че дадено лице има болест, трябва да бъде в съответствие
с международно приетите медицински стандарти.

Чл. 16. Определението на болестта не трябва да се извършва на основа на
политическия, икономическия или социалния статус и религиозните убеждения на
лицето.

Чл. 17. Общностите, към които принадлежи лицето, не са определящ фактор при
определяне на болестта.

Чл. 18. Данните за лечение в миналото или хоспитализация сами по себе си не
могат да предопределят, че е налице болестта в настоящето или бъдещето.

Чл. 19. Никое лице или орган на власт не може да регистрира пациент с болест

освен за целите, пряко свързани с болестта и последиците от нея.

Чл. 20. Никой пациент не може да бъде заставен да се подложи па медицинско
изследване с цел да се определи дали има болест без негово съгласие, освен с изрично
постановление на органите на съдебната власт.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПРАВА НА ПАЦИЕНТА СВЪРЗАНИ С ОБЩНОСТТА И

КУЛТУРАТА

Чл. 21. Всеки пациент има право на грижи в общността, в която живее.
Чл. 22. Пациентът има право да бъде лекуван близо до своя дом или до дома на

свои родственици и близки, когато това е възможно.
Чл. 23. Пациентът има право да се върне в общността, която обитава, колкото е

възможно по-скоро.

ГЛАВА ПЕТА
ПРАВА НА ПАЦИЕНТИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СТАНДАРТИТЕ НА ГРИЖИ

Чл. 24. Всеки пациент има право на високо качествени грижи, основаващи се на
високи професионални стандарти и човешки взаимоотношение.

Чл. 25. Всеки пациент има право да получи своевременна, достъпна и качествена
здравна и социална помощ, които отговарят на неговите здравни потребности, както и
право па лични грижи в съответствие със същите стандарти, както другите болни лица.

Чл. 26. Всеки пациент трябва да бъде защитен от вреди, включително от
необосновано приложение на медикаменти, малтретиране от други пациенти от
персонала или от други лица.
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Чл. 27. Всеки пациент в здравно заведение име право:
1.да бъде признаван във всички случаи като пълноценен индивид;

2. на лична сфера;
3. на свобода на общуване с други лица в заведението, освен в случаите когато

носи риск за здравето му или за здравето на други лица;
4. свобода за изпращане и получаване на нецензурирани частни съобщения,

свобода да приема съобщения по всяко подходящо време без присъствието на странични
лица, свобода на достъп до пощенски и телефонни услуги, до вестници, радио и
телевизия;

5. на свобода на религия и вярвания.
Чл. 28. Околната среда и условията на живот в здравно заведение трябва да бъдат

най-близки до тези на нормалния живот и специално включват:

1. благоприятни условия за възстановяване;
2. благоприятни условия за образование, когато това е необходимо;

3.благоприятни условия за закупуване или получаване на предмети за

всекидневния бит, за възстановяване и общуване;

4. благоприятни условия за включване в активни занимания, отговарящи на

неговите социални и културни потребности;

5. благоприятни    условия    за    професионални    и рсхабилитационни  мерки,

спомагащи  интеграцията  му  в обществото,    включващи    професионално

ориентиране, професионално обучение и съдействие за намиране на работа, когато

Чл. 29. (1) Пациентът не може да бъде принуждаван да работи при никакви

обстоятелства.

(2) Пациентът може да избира типа работа, която желае да извършва в

граници, определени след съгласуване на състоянието и потребностите му с

изискванията на управлението на заведението.

(3) Всеки пациент има право да бъде възнаграден за работата, която

извършва, така както би му се заплатило за същата работа, ако не беше болен.

ГЛАВА ШЕСТА

ПРАВА НА ПАЦИЕНТА, СВЪРЗАНИ С ЛЕЧЕНИЕТО

Чл. 30. (1) Всеки човек има право на своевременна, достъпна и качествена
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медицинска помощ в съответствие със здравните му потребности.

(2) Здравните служби са еднакво достъпни за всички, без всякакъв вид

дискриминация, в съответствие с човешките, финансови и материални ресурси, които

обществото може да отдели за тази цел.

(3) Серопозитивни лица, пациенти със СПИН, инфекциозни заболявания

или психични разстройства имат същите права за получаване на медицинска и

стоматологична помощ, съчувствие и зачитане на човешкото им достойнство и не могат

да бъдат дискриминирани на базата на тяхното заболяване.

Чл. 31. Пациентът има право на лечебно-профилактична помощ от високо

качество и хуманни взаимоотношения с други пациенти и работещите в

здравеопазването.

Чл. 32. Пациентът има право на приемственост в лечебно-профилактичната

помощ, обезпечавана чрез сътрудничество между всички   работещи   в

здравеопазването   и/или   лечебно-профилакгичните заведения, участващи в

диагностиката, лечението и грижите за него

Чл. 33. При условия, когато работещите в здравеопазването трябва да направят

избор между няколко потенциални пациенти за провеждане на дефицитно медицинско

вмешателство само на един от тях, всички пациенти имат право на справедлива

процедура на избор, основан на медицински критерии.

Чл. 34. (1) Пациентът има право на свободен избор и замяна на своя лекуващ

лекар или друг работещ в здравеопазването.

(2) Пациентът има право на свободен избор на лечебно-профилактично

заведение, сключило договор с НЗОК.

(3) Държавата гарантира правата по ал. 1 и 2. Чл. 35. (1) Пациент, чието

състояние не налага по-нататъшно пребиваване в стационарно лечебно-профилактично

заведение, има право да получи пълно разяснение по повод предстоящо превеждане

в друго заведение или в дома.

(2) Превеждането може да се извърши само след получаване на съгласие

от другото здравно заведение.

(3) При изписване в дома на пациента се осигурява съответна социална и
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битова помощ по местоживеене, ако състоянието му изисква това.
Чл.36.(1) Пациентът има право по време на лечението да ползва поддръжката на

семейството, роднини и приятели.
(2) Пациентът има право по време не лечението да получава поддръжка и

наставления от свещенослужител или психоаналитик.
Чл. 37. Пациентът има право на облекчаване на физическото страдание в

съответствие със съвременните възможности на медицината.
Чл. 38. (1) Пациентът има право да поиска обсъждане на индивидуалния план за

неговото лечение, редовно преглеждан или изменян, ако е необходимо.
(2) При съществуващи алтернативи за медицинско вмешателство

последната дума е на пациента и информацията и решението му се записват в
документацията.

Чл. 39. Лечението на всеки пациент се насочва към защита на физическото,
психическото и социално благополучие на личността.

Чл. 40. (1) Медикаментозното    лечение    следва    да удовлетворява в най-пълна
степен здравните потребности на пациента и се прилага само за лечебни или
диагностични цели и не може да се предписва като наказание или за удобство на
другите.

(2) Всяко медикаментозно лечение се предписва от лекар, овластен от
закона, и се отразява в медицинската документация на пациента.

Чл. 41. (I) Пациентът има право на съответни грижи и обезболянане при хронични
болки и на хуманна помощ и грижи при терминално състояние.

(2) Когато здравословното състояние не може да бъде подобрено с методите на
съвременната медицинска наука, пациентът има право на палиативни грижи.

(3) Пациентът има право на достойна смърт.
(4) На починал в здравно заведение пациент се извършва аутопсия само

със съгласие на съпруг(а) и роднините му по права линия. При необходимост в
здравното заведение с цел клинични потребности се взема разрешение от лицата по
предходното изречение.

(5) При съмнение за причините за настъпването на смъртта, настъпила в
здравно заведение, аутопсия се извършва с разрешение на прокурора.

Чл. 42. Съдебно-медицинска аутопсия се извършва с решение на съда.
Чл. 43. Па територията на Република България не може да бъде прилагана

евтаназия.
Чл. 44. Персоналът е длъжен да зачете желанието на пациента, дори когато това

може да доведе до смърт, в случаите на гладна стачка, отказ от кръвопреливане, лечение
на терминален пациент или когато в личния си здравно-осигурителен документ
пациентът е наредил да не се предприемат мерки за поддържане на живота, когато той не
е в състояние да упражни своето право на самоопределение.
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ГЛАВА СЕДМА
ПРАВА НА ПАЦИЕНТА, СВЪРЗАНИ С

ИНФОРМАЦИЯТА

Чл. 45. Пациентът има право да получи информация за
видовете лечебно-профилактична помощ.

Чл. 46. Пациентът има право да получи изчерпателна информация:

1. за своето здраве и състояние;

2. за естеството и целта на прегледа;
3. за всички медицински процедури, възможните ползи от всяка процедура и

потенциалните рискове от усложнения и евентуални последици;

4. за  съществуващите   алтернативи   за  медицинските процедури;

5. за диагнозата, развитието на заболяването, процеса на лечение и възможните

изходи;

6. за условията и реда за участие в клинични изследвания, проучвания и

изпитания на нови методи за лечения и лекарства;

7. за други фактори, които са от значение за процеса на вземане на решение

относно лечението;

8. за размера на своите осигурителни вноски.
Чл. 47. Достъп на пациента до информация може да бъде ограничен само в

изключителни случаи, при сигурни основания, че тази информация би довела до

сериозно и необратимо увреждане на здравето или би могла да насърчи суицидни

тенденции. В тези случаи се информират близките на пациента.

Чл. 48. (1) Информацията се предоставя на пациента на най-ранен етап, ясно и

добросъвестно, по начин, съобразен с неговите възможности да я възприеме и с

минимална употреба на непозната за него специална терминология.

(2) Ако пациентът не владее български език, му се осигурява възможност

да получи необходимата информация.

(3) Цялата информация се съобщава устно и се допълва от писмена

информация при сериозни интервенции и усложнени терапии, с достатъчно предвидено

време на разположение на пациента да задава въпроси и преценява положението и по
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начин, който да подпомогне пациента да осъзнае нейното съдържание и важност.

(4) При поискване информацията се предоставя в писмен вид.
(5) Пациентът има право да решава може ли друг да получава за него

информация и по какъв начин.
Чл. 49. Пациентът има право да откаже да получи информация относно

заболяването си, освен когато то застрашава здравето на трети лица или да посочи кой да

бъде информиран вместо него.

Чл. 50. Пациентът има право на повече от едно мнение относно характера на
заболяването, провежданото лечение и прогнозата на заболяването.

Чл. 51. (1) При постъпване в здравно заведение пациентът има право да получи

информация за правилата и разпоредбите на заведението, за самоличността, функциите и

квалификацията на лекарите и персонала, които му предоставят помощ и полагат грижи

за него.

(2) При изписване от здравното заведение пациентът има право да получи

писмено заключение за своята диагноза и проведено лечение и грижи.

ГЛАВА ОСМА
ПРАВА НА ПАЦИЕНТА, СВЪРЗАНИ СЪС

СЪГЛАСИЕТО

Чл. 52. На пациента не може да се налага лечение против неговата воля.

Чл. 53. (1) Информирано съгласие на пациента е необходимо условие за

провеждане на всяко медицинско вмешателство.

(2) Пациентът има право да откаже определено медицинско вмешателство, освен в

предвидените от закона случаи.

(3) 1 Пациентът може по всяко време да оттегли съгласието си.
(4) В случаите по ал.2 и 3 пациентът трябва да бъде своевременно

информиран за последиците от своите действия.
(5) Отказът и оттеглянето се дават в писмен вид и се удостоверяват с

подпис на пациента и лекаря.
Чл. 54. (I) Информирано  съгласие  се  дава,  навършил 18 години, който е в

състояние да разбира евентуалните последици от действията си. Може да се даде и от
негов представител, при условие, че са изпълнени предвидените от закона изисквания.
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(2) Ако пациентът няма близки или роднини изпълнителя на здравна
помощ може да проведе предвиденото лечение при положение, че изпълнител на здравна
помощ, който не е участвал преди в лечението е компетентен в тази област е дал
съгласието си, като последният не може да бъде поканен да участва в бъдещото лечение
на пациента.

(3) Съгласието трябва да бъде дадено изрично, свободно и със съзнание за
последиците и отраженията от интервенцията.

Чл. 55. При необходимост от спешна интервенция и/или невъзможност за
получаване на съгласие за медицинско вмешателство, то се извършва по преценка от
здравните професионалисти овластени от закона. За започналите медицински
вмешателства се уведомяват близките на пациента.

Чл. 56. (1) Пациентът дава съгласие за съхранение и използване па биологични
субстанции в процеса на диагностика, лечение и грижи.

(2) Необходимо е да се получи информационно съгласие на пациента за участието
му в процеса на клинично обучение.

(3) Информационно   съгласие   на   пациента   е задължително условие за

негово участие в научни изследвания и клинични изпитвания в качеството му на

изследван. Изследвания не могат да се провеждат върху лица, които не са в състояние да

изразят своята воля, с изключение на случаите, когато е получено съгласие от законния

представител и изследването е с предполагаем полезен ефект за пациента.

Чл. 57. Информираното съгласие на пациента се дава в писмен вид при

хирургическа намеса, донорство, инвазивни методи за диагноза и лечение и други

методи на изследване и лечение, които представляват риск за живота или водят до

временна промяна на съзнанието на човека.

ГЛАВА ДЕВЕТА
ПРАВА, СВЪРЗАНИ С НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА

ЧАСТНИЯ ЖИВОТ

Чл. 58.(1) Всички сведения за здравното състояние на пациента, за диагнозата,

прогнозата и лечението, а също и други данни от частен характер, се съхраняват

съгласно нормативната уредба.

(2) Конфиденциалната информация може да бъде разкрита само при

условия на еднозначно изразено съгласие на пациента или на неговия законен

представител, ако пациентът не е в състояние да направи това.

(3) Съгласието за диагностика и лечение предполага съгласие па пациента



10

за запознаване с информацията па здравните специалисти, оказващи медицинска помощ.

(4) Данните, които разкриват самоличността на пациента са обект на

специална защита.

Чл. 59. (I) Здравното заведение или амбулатория осигурява защита на всички
данни, позволяващи идентифициране на личността.

(2) Биологични субстанции, носещи информация за идентифициране

личността на пациента, са защитени.

Чл. 60. (I) Пациентът има право на пълна информация по извършваните

амбулаторни и инструментални изследвания и всяка друга информация по диагностиката

и лечението.

(2) Пациентът има право да получи копие от всички документи, носещи

информация по ал. I в срок от 30 дни след подаване на писмена молба, без да е

необходимо да обосновава своя интерес.

(3) Пациентът има право да изисква отстраняването на медицински

документи,  неотнасящи  се  към  целите  на диагностиката, лечението и грижите.

(4) Корекции в медицинската документация, направени чрез заличаване

или премахване са забранени.

Чл. 61. (1) Медицинските вмешателства се провеждат само в условия на дължимо

уважение на принципите на неприкосновеност на частния живот на пациента.

(2) Конкретното вмешателство се провежда само в присъствие на

непосредствено заетите в него лица.

(3) Пациентът може да изрази съгласие и молба за присъствие на

допълнителни лица.

ГЛАВА ДЕСЕТА

ПРАВА НА ПАЦИЕНТА. СВЪРЗАНИ С

ПРИНУДИТЕЛНА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ

Чл. 62. (1) Гражданинът може да бъде приет по принудителен ред в здравно

заведение по предвидения от закона ред.

(2) След доброволна хоспитализация пациент може да бъде задържан със

статут на принудително хоспитализиран, при условията и реда на ал. 1.

Чл. 63. Принудителна хоспитализация се предприема:
1. когато болестта има сериозна вероятност от непосредствена или неизбежна

вреда на самия пациент или на други лица;

2. болестта на лицето е тежка и неговата способност за преценка е увредена;
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3. по чл. 53, ал. 2 се осигурява консултация на втори здравен професионалист,

равнопоставен  и  независим  от  първия. Принудителна хоспитализация се прилага само

ако преценката на втория здравен професионалист съвпада с тази на първия.

Окончателното решение се взема от съда.

Чл. 64. Основанията за принудителна хоспитализация се съобщават на пациента и

семейството му или на неговия личен представител без отлагане.

Чл. 65. (1) Всеки пациент, приет по принудителен ред, може да се обърне към

съда за освобождаване.

(2) При всяко преразглеждане съдът преценява дали критериите за

принудителна хоспитализация са още налице или ако не са, пациентът се освобождава от

статута на принудително хоспитализиране.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
ПРАВА НА ПАЦИЕНТА ПРИ ДОНОРСТВО НА

ЧОВЕШКИ ОРГАНИ

Чл. 66. (1) Присаждането на органи се извършва само при съгласието на

пациента, имащ потребност от това.

(2) За пациенти до 18 години се изисква съгласието на родителите или

настойниците.

Чл. 67. (1) Всяко лице над 18 години може да изяви съгласие или несъгласие за

донорство на органи.

(2) Съгласието за донорство се изразява в писмен вид в личния документ

по задължителното здравно осигуряване.

(3) Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.
(4) Съгласието може да бъде придружено от условия за качествата на

реципиента.

(5) При мозъчна или биологична смърт и липса на съгласие за донорство

такова се взема задължително от съпруг(а) или роднините му по права линия.

(6) При мозъчна или биологична смърт на лице до 18 години органи се

вземат само с писмено разрешение на родителите или на неговия настойник.

(7) От лица с мозъчна или биологична смърт с неустановена самоличност

не се допуска вземане на органи.
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ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЕТИКА И ПРАВА НА

ПАЦИЕНТА

Чл. 68. (1) Създава се Национален съвет по етика и права на

пациента.

(2) Съветът се състои от 17 членове, определени както следва:

1. 2 - от президента;
2. 2 - от Министерския съвет;
3. 5 - избрани от Народното събрание;
4. 8 - излъчени със споразумение между националните органи на организациите за

защита правата на пациентите.

(3) Мандатът на съвета е 4 години.

Чл.69.(1) Не могат да бъдат членове на съвета народни представители, министри,

заместник-министри, главни секретари, служители   в   съдебната   система,   държавни

служители, представители на областна или общинска администрация и представители на

политически партии.

(2) В съвета се осигурява еднаква представителност на мъже и жени с

превалиране на един член от единия пол.

(3) Председателят на съвета се избира от самия съвет с квалифицирано

мнозинство от 2/3 от всички членове за срок от 4 години.

Чл. 70. Съветът приема Правилник за организацията и дейността си.

Чл.71. (1) Съветът по етика и права на пациента има Постоянен секретариат,

назначаван от председателя на съвета.

(2) Годишният бюджет на съвета се определя от Закона за държавния

бюджет.

Чл. 72. Съветът разработва:
1. препоръки към Министерския съвет и Народното събрание относно правилата

за защита правата на пациента;

2. правила по фертилизацията, въздействие върху ембриона и фетуса, генетичните

експерименти с човешки гамети;

3. използване на нови диагностични техники за откриване на вродени дефекти или
болести;

4. криотехнологии;
5. организационно-технологични  процедури, свързани  с взаимоотношенията в
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здравната система и възможностите за законодателно регулиране;

6. проблеми на трансплантологията;
7. евтаназията и терминално болните;
8. проблемите на мозъчната смърт. Чл. 73. Съветът организира:

1. проучвания и дискусии относно общите етични въпроси, свързани с

експериментите с човешките субстанции;

2. използването и предоставянето на информация, свързана със заболяванията на

индивида или група хора;

3. информирането на обществеността по спазването на Закона за правата на

пациента.

Чл. 74. Ежегодно съветът изготвя доклад за своята дейност, който се представя в

Народното събрание.

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА

ГАРАНЦИИ ЗА СПАЗВАНЕ ПРАВАТА НА

ПАЦИЕНТИТЕ

Чл. 75. Държавата гарантира спазването на правата на пациентите.

Чл. 76. Всеки пациент има право на информация и съвет относно упражняването

на неговите права.

Чл. 77. Всеки пациент има право да прави оплакване до всички държавни

институции и структури на гражданското общество и да получи отговор в най-кратък

срок.

Чл. 78. Всеки  пациент  има  право  на  жалба  пред административните и съдебни
органи или особени юрисдикции при нарушение на правата по този закон.

Чл. 79. Всеки пациент има право на обезщетение за вреди, вследствие прилагане

на диагностични и/или лечебни интервенции.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ I. Отменят се чл. 32; чл. 33, ал. I, последно изречение; чл. 34, ал. 2, 3, 4 и 6; чл.

36; чл. З6а; чл. 37 от Закона за народното здраве.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. По смисъла на този закон:
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а) �дискриминация" - различно отношение към хората при еднаква ситуация в

зависимост от тяхната раса, пол, религия, политически възгледи, национален или

социален произход, принадлежност към национални малцинства или по силата на лична

неприязън;

б) �лечебно-профилактично заведение" - всяко заведение, оказващо лечебно-

профилактична помощ, разрешено от закона;

в) �медицинска помощ и грижи при терминално състояние" - медицинска помощ

и грижи за пациента, осъществявани в ситуации, когато всички достъпни способи за

лечение не могат да изменят в по-добра посока безнадеждната прогноза за тяхното

състояние (заболяване);

г) �лечебно-профилактична помощ" - професионална помощ, оказана от

работещите в здравеопазването и здравните заведения, разрешени от закона;

д) �медицинско  вмешателство"  -  всяка  манипулация, процедура или друго
действие, провеждано от всеки правоспособен лекар или друг правоспособен работещ в
здравеопазването с цел диагностика, лечение или рехабилитация;

е) �работещи   в   здравеопазването"    или   �здравни професионалисти" - лекари,

медицински сестри и представители на другите категории медицински персонал, имащи

право да упражняват професията си;

ж) �информирано съгласие" - необходимостта от получаване на съгласие от

пациента за провеждането на каквото и да е медицинско вмешателство при условията на

пълното му информиране за начините, показанията, предполагаемите ефекти и

възможните странични действия на дадено вмешателство.

з) �палиативни грижи" - включват периодични медицински прегледи, здравни

грижи, насочени към поддържането на жизненоважните функции, обезболяване и

психоемоционална подкрепа на пациента и неговите близки;

§ 3. Изпълнението на този закон се възлага на Министерския съвет.

Вносители: Кръстьо Петков и Емилия Масларова

20.9.2002 г.

МОТИВИ
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към законопроекта за закрила на пациента

Законопроектът има за цел да уреди общите и конкретни права на пациента в
условията на здравната реформа и пазарната икономика.

Той има за цел да преодолее патернализма в отношението към пациентите,
наследен от старата държавно-бюджетна система на здравеопазване.

Законопроектът  отчита  международната  практика, критерии и изисквания и
същевременно е съобразен с проблемите на статута и правата на пациентите, възникнали
след старта на здравната реформа.

Законопроектът урежда по-важните общи права на пациентите, свързани с
общността и културата, стандартите на грижи,   правото   на  лична   среда,   премахване
на дискриминацията, правото на избор на лекуващ лекар и пр. Регламентират се и
следните специфични права:

-информационно съгласие;
-правата на второ желание;
-неприкосновеност на личния живот;
-закрила срещу принудителна хоспитализация.
В проектозакона не се разработва специална глава за правата на психично

болните. Много от текстовете са съобразени с "Ръководни начала на правата на лицата с
психични разстройства" на Световната здравна организация. Ние считаме, че пациентите
с психични разстройства следва да се ползват с всички права, както останалите
пациенти, разбира се, и с препоръките за СЗО, които са обществено достояние.

В проектозакона е предвидено създаването на Национален съвет по етика и права
на пациента, за да може заедно с реформите в здравеопазването, които ще продължат
дълго, да се отчитат позитивните и негативните фактори, влияещи върху решаването на
проблемите за правата на пациента.

Правата на пациента следва да получат обществено признаване като водещи
проблеми на етиката, философията на медицината, културата и социалните въпроси на
обществото. В работата на съвета ще могат да бъдат привличани и представители на
официалните религиозни вероизповедания, признати в Република България.

20.09.2002 г.

Вносители:

Кръстьо Петков и Емилия Масларова


