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ПРОЕКТ !


ЗАКОН ЗА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПАЦИЕНТА


ГЛАВА ПЪРВА
ДОСТЪП ДО ЗДРАВНА ПОМОЩ

Раздел I
Право на превантивни мерки
Чл.1 (1) Всяко лице има право на адекватно медицинско обслужване с цел предотвратяване на заболяване.
(2) Държавните и общински органи за управление на здравеопазването са задължени да обезпечат това право чрез повишаване  информираността на хората и гарантиране на периодични медицински процедури за различни групи от населението, които се считат за рискови, като тези дейности се финансират от държавните и общински бюджети.

Раздел IІ
Право на достъпна здравна помощ
Чл.2 (1) Всеки пациент има право на достъпна здравна помощ в съответствие със своите нужди и при условията, предвидени в закона. Всички пациенти, които са задължително здравно осигурени, имат равни права и достъп при получаване на здравна помощ, без разлика от расова принадлежност, език, религия, пол, политическо мнение, философски убеждения, социално или икономическо положение, местожителство, тип заболяване, необходима продължителност на лечението или каквато и да е друга форма на дискриминация. 
(2) Законът гарантира на всички лица свободен достъп до спешна и неотложна помощ, независимо от тяхното гражданство и осигурителен статут.
(3) Пациентът има право на достъп до висококачествено здравно обслужване, което  отговаря на правилата за добра медицинска практика и установените национални медицински стандарти.
(4) При ползването на здравна помощ се забранява упражняването на икономическа, сексуална и всякаква друга форма на насилие, физическо или друго малтретиране, или унизително отношение към пациента. 
Раздел IІІ
Задължение за оказване на здравна помощ
Чл.2а (1) Изпълнителите на здравна помощ са задължени да оказват на  пациента своевременна, достатъчна и квалифицирана помощ след получаване на неговото информирано съгласие, като зачитат неговата личност и достойнство. Те са задължени да запознаят пациента с неговите права и задължения, както и с условията за ползване и с размера и начина на плащане на здравната помощ.
(2) Здравната помощ се оказва в здравни и лечебни заведения, а в случай на необходимост и в дома на пациента. Спешна или неотложна медицинска помощ се оказва на мястото, където възникне необходимост за оказването й.
(3) Изпълнителите на здравна помощ са задължени да я оказват на пациентите в съответствие с изискванията за най-висока професионална грижа. Те гарантират правото на пациента по чл. 2, ал. 3, като извършват непрекъснат мониторинг на своята дейност, обобщаване на рисковете  от лекарски грешки и обучение, за да се избегнат нови рискове или грешки.
(4) При оказване на здравната помощ се прилагат методи и средства, които са утвърдени от медицинската наука и практика. Прилагането на други методи и средства се допуска само ако е в интерес на пациента и след получаване на неговото съгласие, а ако е недееспособен - след съгласие на неговите законни представители или попечители.

Раздел IV
Право на осигурен достъп
Чл.3 (1) Пациентите, които са задължително здравно осигурени, имат право на осигурен достъп до здравна помощ в обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), освен в случаите, определени в закон. Те заплащат получената здравна помощ извън основния пакет, освен ако заплащането й се покрива от допълнителна здравна осигуровка.
(2) Пациентите, които нямат задължителна или доброволна здравна осигуровка, заплащат оказаната им здравна помощ.
(3) В случаите, определени в закон, всички пациенти имат право на осигурено здравно обслужване.
(4) Здравната помощ по избор на пациент със задължителна здравна осигуровка, извън обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, се заплаща при условия, по ред и тарифа, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

Раздел V
Достъп до здравна помощ на чужденци
Чл.4 (1) Чуждите граждани и лицата без гражданство, на които е разрешено постоянно пребиваване в Република България, се ползват от здравна помощ наравно с българските граждани.
(2) Чуждите граждани и лицата без гражданство, които нямат разрешение за постоянно пребиваване в страната, се ползват от здравна помощ при условията и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването, доколкото не е предвидено друго в международен договор, по което Република България е страна.

Раздел VI
Право на избор и на смяна на изпълител на здравна помощ
Чл.5 (1) Пациентът със задължителна здравна осигуровка има право на избор и лечение от лекар или стоматолог в лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ, сключило договор с Районна здравноосигурителна каса (РЗОК), при условия, определени в нормативен акт. Той има право на свободен избор на изпълнител на специализирана извънболнична и болнична помощ, сключил договор с РЗОК, при условия, определени в нормативен акт. Пациентът има право да променя своя избор при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет. 
(2) Пациентът има право на свободен избор на изпълнител на високоспециализирана медицинска помощ на територията на цялата страна.
(3) За непълнолетните, съответно поставените под запрещение пациенти, изборът по ал. 1 и промяната му се прави от техните родители и настойници, или съответно и със съгласието на техните родители и попечители.
(4) Пациентите по ал. 1, които ползват здравна помощ срещу заплащане по избор, извън избора по ал. 1, както и пациенти без задължителна здравна осигуровка, имат право на свободен избор и лечение при изпълнител на здравна помощ на територията на цялата страна от всякакъв вид, независимо дали изпълнителят е сключил договор с РЗОК, или не.
(5) Пациентът по ал. 1 има право да получи от НЗОК или от съответната РЗОК необходимата информация за изпълнителните на здравна помощ и аптеките, сключили договор с РЗОК в съответния регион, за обема на предоставяната  от тях помощ, за видовете услуги, които изпълнителите предлагат, за условията, реда и времевия график за получаване на услугите. 
(6) Пациентите по ал. 4 имат право да получат информацията по ал. 5 за всички изпълнители на здравна помощ в страната. Информацията се предоставя от Районния център по здравеопазване (РЦЗ), в чийто регион са регистрирани изпълнителите на здравна помощ. 

ГЛАВА ВТОРА
ДОСТЪП ДО ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Раздел I
Право на здравна информация
Чл.6 (1) Пациентът има право да получи пълна, навременна и актуална информация от всякакъв вид, от която се нуждае, за да разбере своето здравословно състояние и неговото вероятно развитие.
(2) За предприемане на всякакво лечение, което засяга здравето на пациента, той има право на предварителна достатъчна информация относно:
1. общото му здравословно състояние;
2. диагнозата и характера на заболяването, по повод на което е потърсил здравна помощ, и неговата прогноза;
3. вида и обема на планираните лечебно-профилактични, диагностични  и рехабилитационни дейности и ползата от тях, очакваните резултати, възможните странични ефекти и рисковете, свързани с тях;
4. диагностичните и терапевтични алтернативи, очакваните резултати от тях и рисковете, свързани с тях;
5. очакваните последици за здравето при отказ от лечение;
6. съдействието, което се изисква от пациента във връзка с и/или по време на провеждане на лечението; 
7. данни за самоличността, длъжността, специалността, квалификацията и професионален опит на лицата, които участват в диагностично-лечебния процес;
8. на второ мнение от друг лекар на същия изпълнител на медицинска помощ относно диагностично-лечебната дейност, свързана с лечението на пациента;
9. размера на разходите за диагностика и лечение и възможностите за тяхното заплащане.
(3) Пациентът има право да поиска писмено потвърждание на получената информация, ако има обективна възможност за даване на такава.
Раздел ІI
Задължение за предоставяне на здравна информация
Чл.7 (1) Личният лекар или стоматолог, съответно лекуващият лекар, е задължен да осигури на пациента информацията по чл. 6. Другите медицински специалисти, които се грижат за пациента по време на лечебния процес или му прилагат конкретна процедура, също са отговорни за неговото информиране в рамките на тяхната компетентност. 
(2) Информацията се предоставя устно, освен когато законът изисква тя да се предостави писмено. 
(3) Информацията се предоставя на пациента по подходящ начин, ясно и на достъпен език, при нужда чрез използване на преводач, съобразно с неговата възраст, интелект, опит и  възможност за осмисляне. Тя се предоставя в подходящ срок преди започване извършването на  манипулацията или лечението, който срок е достатъчен, за да може пациентът да направи свободно своя избор относно извършването им. 
(4) При спор относно предоставената информация, изпълнителят на здравната помощ трябва да докаже, че е предоставил дължимата информация на пациента по законоустановения начин. За доказването са допустими всякакви доказателства, освен ако законът предвижда друго.
(5) Медицинските специалисти следва да отбелязват в медицинските картони на пациентите, че са предоставили информацията,  преди започване на предлаганото лечение.
(6) Задължението за информиране на пациента отпада, в случаите, когато той изрично е заявил, че не желае да бъде информиран за състоянието на здравето си.

Раздел IІІ
Титуляр на правото на здравна информация
Чл.8 (1) Титуляр на правото на здравна информация е пациентът. С негово съгласие информацията може да се дава и на други лица. При тежко заболяване право да получат информация имат семейството и близките роднини на пациента, освен при изрично негово писмено  противопоставяне.
(2) Когато пациентът е малолетен или поставен под пълно запрещение, право да получат информация за неговото здравословно състояние имат неговите родители или настойници. При възможност пациентът също се информира по разбираем за него начин. 
(3) Право на информация за състоянието на недееспособния или поставения под ограничено запрещение пациент имат той и неговите родители или попечители.
(4) При лица с психични разстройства и установена неспособност да изразявт правно валидни волеизявления, медицинска информация за здравето им се предоставя на лицата, определении по чл.162, ал. 3 от Закона за здравето. 
(4) По искане на пациента, освен в случая по ал. 2 и 3, информация се дава и на посочено от него доверено лице. Искането, както и данните за самоличността на довереното лице се регистрират в документите на изпълнителя на медицинска помощ или се прилагат към здравното досие на пациента.
(5) Когато по преценка на лекуващия лекар физическото или психическо състояние на пациента не му позволява да разбере предоставяната му информацията, тя се предоставя на посочено от него доверено лице или на неговото семейство или близки роднини. Не е нужно да се предоставя информация, когато се налага спешна медицинска интервенция.


Раздел ІV
Ограничения на правото на здравна информация
Чл.9 (1) Пациентът може да направи писмен отказ от правото си на информация. След отказа той получава информация, само ако неполучаването й може сериозно да навреди на неговото здраве или на здравето на трето лице. Направеният отказ не отнема правото на предварително съгласие на пациента за лечение. Отказът може да се оттегли по всяко време в писмена форма. 
(2) Не може да прави отказ от информация представителят или довереното лице на пациента.
(3) Изпълнителят на здравна помощ може по изключение да не предостави на пациента информацията по чл. 6, когато тя очевидно може да навреди сериозно на неговото душевно или физическо здраве. Лекуващият лекар изготвя писмена мотивировка за отказа, която прилага към здравното досие на пациента. Информацията се предоставя на пациента незабавно, след като престане да бъде опасна за здравето му.

Раздел V
Достъп до здравна информация
Чл.10 (1) Здравната информация е служебна тайна. Изпълнителите на здравна помощ могат да я ползват само за нуждите на лечението на пациента. Те са длъжни да не разгласяват здравната информация, както и всяка друга информация за пациента, станала им известна при или по повод оказване на здравна помощ, когато пациентът или негови близки имат интерес тя да бъде запазена в тайна.
(2) Право на достъп до здравната информация има само пациентът, а с негово изрично предварително съгласие и посочени от него други лица.
(3) Здравната информация може да бъде предоставена на други лица, без съгласие на пациента, когато:
1. това е предвидено в закон;
2. е от значение за здравето на други лица;
3. е нужно за лечението на пациента в друго лечебно заведение;
4. за нуждите на медицинската статистика или медицински научни изследвания или за преподавателски цели, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени.
(4) В случая по ал. 3, т. 2 решение за предоставяне на информацита се взема от ръководителя на лечебното или здравното заведение, който уведомява пациента за решението. В случая по ал. 3, т. 3 информацията се предоставя само на лицата, които участват пряко в лечебния процес.
(5) Изпълнителят на медицинска помощ съхранява здравната информация за пациента по начин, който прави невъзможен нерегламентирания достъп до нея. По същия начин се съхраняват и физиологични вещества, от които може да бъде извлечена здравна информация за пациента.

Чл.11 (1) Медицинската информация трябва да бъде използвана единствено за подобряване здравословното състояние на пациента, да се обезпечи успешно медицинско лечение и за наблюдение на здравословно състояние.
(2) Освен в случаите на ал.1, медицинската информация може да бъде използвана и за някоя от следните цели:
1.обучение на студенти;
2.статистически нужди;
3.научни изследвания;
4.нуждите на съдебно, разследване, свързано с лицето/ата, работещи в лечебното заведение, отговорни за съхранението на медицинската документация, ако целите на разследването не могат да бъдат постигнати с друга информация и с други средства;
5.нуждите на Министерство на вътрешните работи, в случаите когато информацията е необходима да се предотврати извършването на престъпление;
6.в случаите на прокурорско или съдебно разпореждане;
7.в случаите на чл.68, ал.1 от Закона за здравното осигуряване.
(3) Медицинската информация може да бъде използвана за цели, различни от гореизброените след информираното съгласие на пациента, неговия законен представител, или упълномощено от него лице.
(4) В случаите на ал.1, т.1-4 медицинската информация се използва при спазване принципа за анонимност на пациента.В противен случай трябва да бъде поискано неговото информирано съгласие.

ГЛАВА ТРЕТА
ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Раздел I
Право на информирано съгласие
Чл.12 Всяка медицинска интервенция, касаеща здравето на пациента, предпоставя неговото свободно и доброволно информирано съгласие, освен в случаите, предвидени в закон. По смисъла на този закон информирано съгласие е свободното, доброволно и съзнателно съгласие на пациент, изразено след получаване на надлежна информация от изпълнител на здравна помощ, да се предприеме действие, което засяга неговото здраве. Даването на информирано съгласие е право на пациента, а неговото получаване - задължение на изпълнителя на здравна помощ.

Раздел ІI
Формални изисквания, свързани с информираното съгласие

Чл.13 (1) Информираното съгласие може да бъде дадено изрично или с конклудентни действия.
(2) Изричното "информирано съгласие" е писмено или устно."Информирано съгласие", дадено посредством конклудетни действия, е налице в случаите, когато основавайки се на действията на пациента и обстоятелствата по заболяването му, може да се предположи, че той приема оказваната медицинска помощ.
(3) "Информирано съгласие" от лице, различно от пациента, компетентно според случая да даде "информирано съгласие", е винаги изрично.

Чл.14 (1) Съгласието е валидно само когато е дадено въз основа на своевременно получена предварителна информация по този закон и пациентът разбира естеството на заболяването си и значението на лечението.
(2) Съгласието се дава пред съответното медицинско лице за всяка отделна интервенция по изричен и недвусмислен начин. При хирургични интервенции, обща анестезия, инвазивни и други диагностични и терапевтични методи, които водят до повишен риск за живота и здравето на пациента или водят до временна промяна в съзнанието му, както и в други случаи, определени в закон, е нужно информираното съгласие да е в писмена форма.. За вземане на органи, тъкани и клетки от живо лице е нужно нотариално заверено писмено съгласие на лицето. 
(3) Пациентът може да даде предварителни писмени указания относно ползването на здравна помощ в случай, че настъпят обстоятелства, при които той не е в състояние да изрази волята си относно нейното ползване. Указанията се връчват на личния лекар, който ги прилага към здравното досие на пациента и се грижи за тяхното изпълнение. Те са задължителни за изпълнителя на медицинска помощ, освен ако са дадени в противоречие със закона. Указанията могат да се отменят по всяко време с писмен отказ до личния лекар, който прилага отказа в здравното досие на пациента.

Чл.15. (1) Недееспособността в случаите на "информирано съгласие" не се ограничава до лицата, поставени под пълно или ограничено запрещение по смисъла на Семейния Кодекс. Медицинският специалист, отговорен да получи "информирано съгласие" може да счете конкретен пациент за недееспособен, когато поради физическо нараняване, временна загуба на съзнание, умствена изостаналост, болест, употреба на алкохол, наркотици, халюциогени, седативи или други медикаменти или сходни причини не е в състояние да разбере рисковете, ползите и същността на предлаганото лечение.
(2) Дееспособността на пациента трябва да е налице по време на даване на "информирано съгласие". Ако информираното съгласие, респесктивно отказът за информирано съгласие, са изразени в състояние на дееспособност, волята на пациента е валидна, дори ако впоследствие той изгуби напълно или частично дееспособността си. 
(3) Пациентът е дееспособен, когато е в състояние да разбере съдържанието и последиците от заболяването си, предлаганото лечение, алтернативите за лечение и е способен да вземе разумно решение в тази връзка. Пациентите, навършили 18 годишна възраст, се считат за дееспособни, освен в случаите, предвидени в Закона и други нормативни актове.
(3) Медицинският специалист, отговорен да получи информирано съгласие, трябва да направи преценка дали способността на пациента да разбере същността на информираното съгласие не е ограничена към момента на получаване на съгласието.
 
Раздел IІІ
Изключения от принципа за "информирано съгласие"

Чл.16 (1) В изключителни случаи, медицинска интервенция може да бъде извършена и без "информирано съгласие", когато:
1.липсата на интревенция предполага риск за общественото здраве;
2.пациентът не е способен да взима решения, по смисъла на чл.1, ал.5 от Закона и физическото и психическото му състояние не позволяват изразяване на информирано съгласие/, и няма роднини, близки или законен представител, или последните неоснователно отказват да дадат "информирано съгласие" и по този начин създават сериозен риск за здравето на пациента;
3.спешността на случая не позволява забавяне и съществува риск от фатален край;
4. е невъзможно да се получи своевременно информирано съгласие от родител, настойник или попечител или от лицата по чл.162, ал. 3 от Закона за Зравето в случаите, когато Законът за Здравето го изивсква.
4. пациенът изрично е изявил своето желание да не бъде информиран;
(2) В тези хипотези медицинският специалист, отговорен да получи "информирано съгласие" е длъжен изрично да отбележи обстоятелствата по "информираното съгласие" в медицинската документация на пациента.

Раздел IV
Информирано съгласие от непълнолетни и малолетни
Чл.17 (1) В случаите, когато пациентът е малолетно лице родителите или лицата, упражняващи родителски права, имат право да дадат "информирано съгласие" за лечението му. В тези случаи родителите, респективно лицата, упражняващи родителски права, са длъжни да изслушат мнението на малолетното лице преди да дадат или не "информирано съгласие" за лечението му.
(2) Когато детето навърши 12 годишна възраст, трябва да му бъде позволено да изразява собствено мнение по всички въпроси, касаещи здравето му. Мнението му се взема предвид във всички случаи и има различна степен на значимост в зависимост от възрастта и зрелостта на детето.

Чл.18 (1) В случаите, когато пациентът е непълнолетно лице, той дава "информирано съгласие" за предлаганото лечение със съгласието и без изричното противопоставяне на неговите родители, респективно лицата, упражняващи родителски права.
(2) Когато пациентът е непълнолетно лице и не е в състояние да взима самостоятелни решения за здравето си, родителите, респективно лицата, упражняващи родителски права, имат право да дадат "информирано" съгласие за лечението му.

Раздел V
Информирано съгласие от недееспособни пациенти

Чл.19 В случаите, когато пациентът е поставен под пълно запрещение, "информирано съгласие" за лечението му дава неговия настойник.

Чл.20 В случаите, когато пациентът е поставен под ограничено запрещение, ако състоянието му позволява той дава "информирано съгласие" за планираното лечение, със съгласието и без изричното противопоставяне на неговия попечител.

Чл.21 В хипотезите на чл.6 и чл.7 от Закона медицинският специалист, отговорен да получи "информирано съгласие", преди да се обърне към настойника, респектино попечителя, трябва да направи всичко възможно да получи "информирано съгласие" за лечение от пациента.

Чл.22 В хипотезите на чл.1, ал.5 от Закона "информирано съгласие" за лечение дават близки на пациента лица в следния ред - съпруга/ата, пълнолетни деца, родителите, пълнолетни братя или сестри, пълнолетни внуци, други роднини по права линия без органичения.

Раздел VІ
Информирано съгласие от лица с психични разстройства

Чл.22 а При лица с психични разстройства и установена неспособност за изразяване на информирано съгласие, то се изразява от лицата,определени по реда на чл.162, ал. 3 от Закона за здравето. 

Раздел VІI
Информирано съгласие чрез представител
Чл.23 (1) Ако пациентът е неспособен да изрази съгласие, медицинската интервенция може да се извърши само за негова пряка полза. За нейното извършване е необходимо писмено информирано съгласие на представител на пациента или друго лице, определено в закон.
(2) За оказване на здравна помощ на малолетни и напълно запретени лица съгласие дават техните законни представители - родители или настойници. При противоречие между родителите, решение за започване на лечението взема лекуващият лекар. При възможност малолетният пациент се изслушва преди започване на медицинската интервенция. Мнението му се взема предвид, като значението му се увеличава пропорционално на възрастта и степента на зрялост на малолетния. Когато пациентът навърши 14 годишна възраст, съответно напълно запретения бъде поставен под ограничено запрещение, за продължаване на интервенцията трябва да се получи незабавно и неговото информирано съгласие.  
(3) За оказване на здравна помощ на непълнолетни и ограничено запретени пациенти е нужно тяхното съгласие и съгласието на техните родители, съответно попечители. При противоречие между тях решение за медицинската интервенция взема лекуващия лекар. При противоречие само между родителите, лекарят зачита волята на непълнолетния. От деня на навършване на пълнолетие или отмяна на запрещението на пациента се зачита единствено неговата воля.
(4) Пациентът може да упълномощи свой представител, който да дава съгласие или да отказва медицинска интервенция в случай, че пациентът не е в състояние лично да дава съгласие. Упълномощаването се дава чрез изрично писмено пълномощно, което се подписва и от упълномощеното лице. С подписването му упълномощеното лице се задължава при нужда да дава съгласие вместо упълномощителя. Пълномощното се прилага към здравното досие на пациента въз основа на негово писмено искане. Упълномощаването може да се отмени по всяко време с писмено волеизявление на пациента, което се прилага към здравното му досие.
(5) Ако действието на представителя по даване на информирано съгласие е очевидно във вреда на пациента, изпълнителят на здравна помощ може да предприеме медицинската интервенция при условие, че специалист на друг изпълнител по същата специалност, който няма да участва в лечението, даде писмено съгласие за нейното предприемане.

Раздел VІІI
Невъзможност за даване на информирано съгласие
Чл.24 (1) Ако пациентът е трайно неспособен да даде информирано съгласие или неговото физическо или психическо състояние не му позволява да даде съгласие навреме и няма свой представител, или представителят отсъства, или не може да бъде открит навреме, за да даде съгласие, или откаже да съдейства, за оказване на здравната помощ на пациента е нужно информираното съгласие на неговия съпруг.
(2) Ако пациентът няма съпруг или съпругът отсъства, или не може да бъде открит навреме за да даде сагласие, или откаже да съдейства, за оказване на здравната помощ на пациента е необходимо информирано съгласие по реда на изброяването на негово пълнолетно дете, на родител или на пълнолетен брат или сестра.
(3) Ако няма лица по ал. 2 или те отсъстват, или не могат да бъдат открити навреме, или откажат да дадат съдействие, изпълнителят на здравна помощ може да я окаже, ако специалист по същата специалност на друг изпълнител, който няма да участва при оказването й, даде писмено съгласие за медицинската интервенция.
Раздел IХ
Отказ от информирано съгласие
Чл.25 Пациентът, съответно неговият представител или друго оправомощено лице, има право да откаже медицинска интервенция или да оттегли даденото съгласие. Отказът или оттеглянето се отразяват в здравното досие на пациента с подписите на лицето и на лекуващия лекар. Ако лицето откаже да се подпише, това се удостоверява в здравното досие на пациента с подпис на свидетел.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПРАВА НА ПАЦИЕНТА ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА БОНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ
Раздел I
Право на здравноосигурителна книжка и на форми
Чл.26 Пациентът със задължителна здравна осигуровка е платил и правото да получи от НЗОК здравноосигурителна книжка и форми за осъществяване на правото му на избор по чл. 5, ал. 1, изр.1. 

Раздел IІ
Право на преглед на здравното състояние
Чл.27 (1) Пациентът със задължителна здравна осигуровка има право на пълен преглед на здравословното си състояние, когато се регистрира за пръв път при личен лекар или личен стоматолог. Това право се запазва при смяна на личния лекар или стоматолог само ако регистрацията при новия лекар или стоматолог се извърши след изтичане на три години от предходна регистрация.
(2) Пациентът има право на пълен преглед на здравословното си състояние веднъж на всеки три години, а ако е навършил 70 години - веднъж годишно.

Раздел IІІ
Права при ползване на извънболнична помощ
Чл.28(1) Пациентът има право да получи първична помощ и лечение от личния лекар или стоматолог. Той има право да получи специализирана помощ и лечение, след преценка на личния лекар или стоматолог за нуждата от тях, въз основа на издадено медицинско направление. Пациентът избира изпълнител на специализирана извънболнична помощ при условията на чл. 5. Ако той не направи избор, изпълнителят се определя от личния лекар или стоматолог.
(2) Здравната помощ се получава в лечебното заведение, където работи  съответния изпълнител. Само когато състоянието на пациента налага това, изпълнителят на здравна помощ я оказва в дома на пациента.
(3) Здравната помощ се получава в работните часове на изпълнителя, но при повикване за неотложна или спешна помощ той трябва да се отзове незабавно по реда и условията, установени в подзаконови нормативни актове.
(4) Пациентът със задължителна здравна осигуровка е платил правото да получи безплатно или частично платено домашно лечение, включително да получи безплатни лекарства. Списъкът на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща напълно или частично, се определя с наредба на Министъра на здравеопазването.
(5) В определени в закона случаи всеки пациент има право да получи скъпоструващи лекарства за лечение на заболявания извън обхвата на здравното осигуряване, които се заплащат изцяло или частично от републиканския бюджет.
(6) Спешна или неотложна помощ се оказва безотказно и по всяко време на денонощието на всяко нуждаещо се лице, независимо от неговото гражданство, местожителство или (здравноосигурителен)  осигурителен статут. Тя се оказва на място, където възникне необходимост от нея. Всеки изпълнител на здравна помощ е задължен да окаже такава помощ при повикване или узнаване.

Раздел IV
Права при ползване на болнична помощ
Чл.29 (1) Лекарите и стоматолозите от заведенията за извънболнична помощ са длъжни да издадат на пациента направление за хоспитализация на пациента, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ. Изпълнителят на болнична помощ е длъжен да хоспитализира пациента и да започне лечението в срок до 15 дни от издаване на направлението, а при нужда от спешно лечение - незабавно. 
(2) При постъпване за болнично лечение пациентът има право:
1. да бъде запознат с установения ред в болничното заведение и с неговите права и задължения;
2. на непрекъснатост при оказване на медицинските грижи;
3. на безболезнено лечение при установени правила и процедури, ако е възможно такова.
4. на подходяща и достатъчна храна, съобразна на неговото заболяване и съобразно финансовите възможности на лечебното заведение, когато пациентът не заплаща такса за лечение и престой;
5. на подходящи безплатни лекарства и консумативи, необходими за диагностично-лечебния процес;
6. да бъде посещаван от личния лекар или зъболекар и/или на специалиста, издал направлението за болничното лечение;
7. да посочи свои близки или роднини, които да бъдат уведомявани при влошаване на здравословното му състояние и които да бъдат допускани в болничното заведение, извън установеното за свиждане време;
8. да приема или отказва посетители;
9. да ползва услуги на психотерапевт, юрист и свещенослужител, ако болничното заведение може да осигури такива или да бъдат допускани такива лица, по искане на пациента и при лична уговорка и правоотношение с тях;
10. на образование и достъп до занимания, отговарящи на социалните му, религиозни и културни потребности;
11. на съчувствие и хуманно отношение по време на лечението, при уважаване на неговото достойнство;
12. при изписване да получи епикриза;
13. на информация за начина на продължаване на лечението след неговото изписване.

14. да получи информация за цената на всяка една медицинска услуга, манипулация,лечение, лекарствени препарат в доболничната и болничната помощ. 
(2) Правата по ал. 1 се упражняват при спазване на правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на болничното заведение, и на правата на другите пациенти.
ГЛАВА ПЕТА
ПОДДЪРЖАНЕ И ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел I
Медицинска документация
Чл.30 (1) Всяко лечение подлежи на документиране. Реда за водене, съдържание, съхранение и достъп до медицинскато документация се определя с наредба на Министъра на здравеопазването.
(2) Пациентът има право на достъп до документацията за неговото лечение, както и да прави копия от документите в нея. 
(3) Медицинската документация е поверителна. За нейното използване, съхранение и достъпа до нея се прилага чл. 10.
(4) Всеки пациент има право да получи медицинско удостоверение за своето здравословно състояние. Удостоверението се издава от личния лекар безплатно, въз основа на информацията  в здравното досие на пациента.
Раздел IІ
Право на лично здравно досие
Чл.31 (1) Пациентът има право на лично здравно досие.
(2) Личният лекар или стоматолог е длъжен да води редовно и да съхранява на сигурно място здравното досие на всеки свой пациент. При смяна на личния лекар/стоматолог той изпраща здравното досие на новоизбрания лекар/стоматолог.
(2) В здравното досие личният или лекуващият лекар или стоматолог вписва всеки извършен преглед и всяка отделна фаза от проведеното лечение, както и техните резултати, след което отбелязва датата на вписването, лечебното заведение, в което е извършено лечението, своето име и длъжност, и се подписва. Към здравното досие се прилагат редица документи, предвидени в този закон, и в него се отразява датата на прилагане на документа, данни за лицето, което го е приложило, кратко съдържание на документа, името и подпис на лекаря, приел документа.
(3) При извършване на специализирана извънболнична или болнична помощ на пациента, личният лекар или стоматолог предоставя здравното досие на съответния изпълнител, за да отрази в него данните по ал. 2. След предоставянето на здравната помощ и нейното отразяване, изпълнителят връща досието на личния лекар или стоматолог.
(4) Пациентът има право на пряк достъп до своето здравно досие и медицински изследвания. Той може да прави справки в тях, да получава ксерокопия от тях срещу заплащане на цената, да задава въпроси и да получава отговори относно тяхното съдържание и да изисква корекции на евентуално допуснатите грешки при вписванията и отразяванията в здравното досие. На молбата за достъп до досието трябва да се отговори при възможност незабавно, но най-късно до 10 дни след датата на получаване на молбата.
(5) При смърт на пациента неговият съпруг/а, роднини по права линия, а по съребрена - до втора степен, могат да получат достъп до здравното му досие, ако посочат основателни мотиви и липсва изрична забрана за това от пациента.
(6) Съдържанието, формата и реда за водене, използване, съхранение и за достъп до здравното досие на пациента се определят с наредба на Министъра на здравеопазването.

Раздел IІІ
Право на личен живот и лична тайна
Чл.32 (1) Защитата на личния живот е основно право на пациента при ползването на здравна помощ във връзка с информацията за неговото здравословно състояние. Тази информация е лична тайна и като такава е защитена от закона.
(2) Правото на личен живот се зачита по време на медицински прегледи или лечение. Последните трябва да се провеждат в подходяща среда и само пред лица, чието присъствие е абсолютно наложително, освен когато пациентът се съгласи да присъстват и други лица.
Раздел IV
Право на уважение на времето на пациента
Чл.33 (1) Пациентът има право да получи необходимата здравна помощ бързо и в рамките на предварително установен срок за всеки отделен етап от лечението.
(2) Изпълнителите на здравна помощ са задължени да работят с установени срокове, в рамките на които да предоставят конкретната помощ и в зависимост от степента на неотложност на медицинската намеса.
(3) При наличие на чакащи пациенти за определена здравна услуга изпълнителят на здравна помощ е длъжен да осигури записване на чакащите в списъци, като посочи приблизителният ден и час на оказване на услугата на всеки пациент.
Раздел V
Право на избягване на страдания и болки
Чл.34 (1) Всеки пациент има право на избягване, а ако избягването е невъзможно - на намаляване на възможните страдания и болки на всеки етап от лечението.
(2) Изпълнителят на здравна помощ е длъжен да предприеме всички полезни мерки за избягване или намаляване на страданията и болките.
Раздел VI
Право на палиативни грижи
Чл.35 (1) При нелечими заболявания с неблагоприятна прогноза пациентът има право на палиативни медицински грижи.
(2) Цел на грижите по ал. 1 е поддържане на качеството на живот чрез намаляване или премахване на някои непосредствени прояви на болестта, както и неблагоприятните психологични и социални ефекти, свързани с нея.
(3) Палиативните медицински грижи се оказват от личния лекар, от лечебни заведения за болнична помощ, диспансери и хосписи. Те включват:
1. медицинско наблюдение;
2. здравни грижи, насочени към поддържане на основни физиологични функции, премахване на болката и психо-емоционалните ефекти на болестта;
3. морална подкрепа на пациента и неговите близки.
(4) Палиативни медицински грижи се оказват от личния лекар, от лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, диспансери, хосписи и от хуманитарни неправителствени организациии, официално признатите вероизповедания, Българския червен кръст и други лица.

Раздел VІI
Забрана за евтаназия
Чл.36 (1) На територията на Република България евтаназията е забранена. Под евтаназия по смисъла на този закон се разбира прилагане или допускане на такива лекарски методи, чиято пряка цел и обикновен резултат е слагане на край на човешки живот.

ГЛАВА ШЕСТА
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАЦИЕНТА

Чл.37 (1) Пациентът е длъжен:
1. да се грижи за собственото си здраве и да не го уврежда умишлено;
2. да пази и да не уврежда умишлено здравето на други лица;
3. да дава честно и добросъвестно необходимата информация за своето здравно състояние и да съдейства на изпълнителните на здравна помощ при осъществяване на дейностите, свързани с подобряване и възстановяване на неговото здраве;
4. да спазва установения вътрешен ред в лечебните и здравните заведения, в които получава здравна помощ, и да уважава професионалното и човешко достойнство на техния персонал;
5. да спазва предписанията на изпълнителите на здравна помощ във връзка с подържане, запазване, укрепване и възстановяване на здравето му.
(2) Пациентът със задължителна здравна осигуровка е длъжен да получи здравноосигурителна книжка и да я представя при всяко посещения при личния лекар или стоматолог. Той е длъжен да заплаща дължимите лично от него здравноосигурителни вноски. 
(3) Пациентът по ал. 2 е длъжен да заплаща и суми за всяко посещение при личния лекар или стоматолог, или за всеки ден болнично лечение, при условия, в размер и по ред, предвидени в закон.


ГЛАВА СЕДМА
СПЕЦИАЛНИ ПРАВА НА ПАЦИЕНТИТЕ

Раздел І
Специални права, свързани с получаване на информация
Чл.38. (1) В случаите когато пациентът е малолетен или е поставен по пълно запрещение, информацията се дава на неговите родители или лицата, упражняващи родителски права, респективно настойници. В случаите когато лекуващият лекар прецени, че малолетното, или поставено под пълно запрещение лице е достатъчно зряло, информацията се дава и на него, като тя следва да съответства на психо-физиологичното състояние, възрастта, възпитанието и способността на лицето да я осъзнае. Неговото мнение се взима предвид като фактор с различна степен на значимост в зависимост от възрастта и нивото на зрялост и способност, респективно степента на заболяването, довело до поставяне на лицето под пълно запрещение.
(2) Ако пациентът е непълнолетен или е поставен под ограничено запрещение, медицинската информация се дава както на него, така и на неговите родители или лицата, упражняващи родителски права, респективно попечители.
(3) В хипотезата на ал.1 информация на родителите или лицата, упражняващи родителски права, респективно попечителите, не следва да се дава, когато пациентът поради уважителни причини е направил изричен отказ тази информация да се разкрива пред родителитие или лицата, упражняващи родителски права, респективно попечителите. В тези случаи пациентите имат право да посочат друго лице, което да я получи.
(4) В хипотезата на ал. 2 медицинските специалисти са длъжни да предоставят информацията, необходима за упражняване на родителските, респективно попечителските права.
(5) Ако пациентът е дал съгласието си или обстоятелствата го изискват, информация за здравословното му състояние и провеждането лечение  следва да получат съпруга/ата и роднините на пациента по права линия без ограничения.

Раздел IІ
Специални хипотези за правото на близките на пациента на достъп до медицинска документация
Чл.39 (1) Право да се запознаят с медицинската информация за здравословното състояние на пациента имат съпруга/ата и роднините на пациента по права линия без ограничения, след направено писмено искане до лекуващия лекар, ако тази информация е нужна, за да:
1. се установи причина, която може да повлияе върху живота или здравето на съпруга/ата и роднините по права линия на пациента или
2.се окаже медицинска помощ на тези лица.
(2) В случаите на ал.1, може да се разкрие само тази медицинска информация, която е пряко свързана с причините, изброени в ал.1.
(3) Информацията се предоставя от лекуващия лекар на пациента или ръководителя на лечебното заведение, в което се осъществява лечението, и при необходимост след консултация с лекуващия лекар на лицето, направило искане за получаването й.
(4) Правото на лицата по ал.1 не може да бъде ограничено от изричното изявление на пациента.

Чл.40 (1) В случай на смърт на пациента, упълномощено от него лице, съпруг/а, близките роднини, наследници на пациента имат право след писмено искане на достъп до медицинската информация, която е или може да е свързана с причините за смъртта, както и медицинската информация, отнасяща се до медицинското лечение, предхождащо смъртта.  
(2) В хипотезата на ал.1, лицата по ал.1 имат право да се запознаят с медицинската документация и да направят копия на същата.

Раздел IІІ
Информирано съгласие за научно изследване
Чл.41 (1) Пациентът има право да даде изричното си писмено "информирано съгласие" за участие в провеждането на научно изследване при условията на Закона за здравето.
(2) Научно изследване върху недееспособен пациент може да бъде осъществено, ако резултатите от проучването имат потенциал да бъдат от реална и непосредствена полза за здравето на изследваното лице и изследване, равностойно по ефективност, не може да бъде проведено върху пациенти, способни да дадат валидно "информирано съгласие".
(3) В случаите на ал.2 научното изследване се провежда след изричното, писмено "информирано съгласие" на законните представители на недееспособните пациенти, "информирано съгласие" на ограничено запретения пациент и разпореждане на районния съд по местоживеене, след лично изслушване на недееспособния пациент, в случаите когато той изрично не възразява.
(4) Научно изследване върху малолетни и непълнолетни пациенти се допуска след изричното писмено "информирано съгласие" на двамата родители или лицата, упражняващи родителски права и разпореждане на районния съд по местоживеене, когато резултатите от изследването имат за предмет болести,специфични за малолетните и непълнолетните пациенти, резултатите от изследването имат потенциал да бъдат от реална и непосредствена полза за здравето на пациента и изследване, равностойно по ефективност, не може да бъде проведено върху възрастни лица.
(5) При условията на ал. 4 научно изследване върху лица с психични разстройства се допуска след изричното “информирано съгласие” на лицата, определени по реда на чл.162, ал. 3 от Закона за здравето.

Раздел IV
Информирано съгласие за клинично изпитване на лекарства
Чл.42 (1) Пациентът има право да даде изричното си писмено "информирано съгласие" за клинично изпитване на лекарства.
(2) "Информираното съгласие" е валидно, ако преди даване на съгласието пациентът е бил писмено уведомен за същността, значението, обхвата и евентуалните рискове от изпитването.
(3) "Информираното съгласие" е валидно, ако преди даването му на пациента е обяснено, че той има право да откаже участие в клиничното изпитване или да спре участието си във всеки един момент от провеждането му.
(4) Клинично изпитване на лекарства върху недееспособни се допуска, ако резултатите от изпитването могат да бъдат от реална и непосредствена полза за недееспособния пациент и клинично изпитване, равностойно по ефективност, не може да бъде проведено върху лица, способни да дадат валидно съгласие.
(5) В хипотезата на ал.4 клиничното изпитване се допуска след изричното, писмено "информирано" съгласие на законните представители на недееспособния пациент, "информирано съгласие" на ограничено запретения пациент  и разпореждане на районния съд  по местоживеене, ако пациентът изрично не възразява.
(6) Клинично изпитване на лекарства върху малолетни и непълнолетни се допуска след изричното, писмено "информирано съгласие" на двамата родители и районния съд по местоживеене, след лично изслушване на непълнолетния пациент, когато лекарствата са предназначени за диагностициране или профилактика на болести, специфични за малолетните и непълнолетните и/или/ когато резултатите, получени от клиничните изпитвания върху възрастни и тяхната интерпретация не могат да се считат валидни и за малолетните и непълнолетните.

(7) При условията на ал. 6 научно изследване върху лица с психични разстройства се допуска след изричното “информирано съгласие” на лицата, определени по реда на чл.162, ал. 3 от Закона за здравето.

Чл.43 (1) Пациентът има право да даде "информирано съгласие" за клинично изпитване на лекарства, чиято непосредствена цел е неговото лечение, когато клиничното изпитване е необходимо, за да се спаси живота на пациента, да се възстанови здравето му или да се облекчат страданията му.
(2) В хипотезата на ал.1, когато това изпитване се провежда по отношение на малолетни и поставено под пълно запрещение пациенти и по отношение на лица с психични разстройства, е необходимо писменото, "информирано съгласие" съответно на техните законни представители и  лицата, определени по чл.162, ал. 3 от Закона за здравето..
(3) В хипотезата на ал.1, когато това изпитване се провежда по отношение на непълнолетни или поставени под ограничено запрещение лица, е необходимо тяхното писмено "информирано съгласие" и писменото "информирано съгласие" на техните родители или попечители.
(4) В хипотезата на ал.1, клиничното изпитване може да се проведе и без наличието на "информирано съгласие" на пациента или неговите законни представители, ако се налага незабавно решение, за да се спаси живота на болния и ако в този момент това съгласие не може да бъде потърсено.Решението в случая се взима най-малко от двама лекари.    

Раздел V
Специални права, свързани с децата
Чл.44 (1) Пациентите - деца имат право да бъдат третирани с изключително внимание и грижи.
(2) На пациентите - деца трябва да им бъдат спестявани ненужни тестове и интервенции.
(3) Болните деца, настанени в лечебни заведения, имат право да бъдат придружавани от поне един от родителите, или лицата, упражняващи родителски права, по време на целия си престой в лечебното заведение, освен в случаите, когато присъствието на родителите не е препоръчително за детето или правото на контакт е преустановено по силата на законова разпоредба.
(4) Пациентите - деца имат право на благоприятни условия за образование по време на престоя в лечебното заведение, както и да бъдат стимулирани да участват активно в специфични занимания, подходящи за възрастта им, в степен, препоръчителна от медицинска гледна точка.
(5) Пациентите - деца имат право, доколкото обстоятелствата го позволяват, на посещения от приятели по време на престоя си в лечебното заведение.

Чл.45 Пациентите -деца имат право на избор на медицински специалист в лечебно заведение, което е с местоположение на територията на определения с Националната здравноосигурителна карта здравен район, както по настоящ адрес, така и друг лечебно заведение, което не е разположено по настоящ адрес и е най-удобно за пациента.

Чл.46 (1) Медицинските специалисти са длъжни при осъществяване на медицинска помощ на пациенти-деца да обръщат внимание на обстоятелства, които налагат намесата на Агенцията за защита правата на детето, прокурорски или съдебни органи.
(2) Медицинските специалисти са длъжни по собствена инициатива, при спазване принципа за професионална тайна, да се обърнат към Агенцията за защита правата на детето, прокурорски, съдебни и други органи и да предоставят информация, когато има причина да се вярва, че детето е малтретирано в къщи или е подложено на други форми на незачитане на човешкото достойнство. Разпоредбата се прилага и в случаите, когато медицинският специалист установи, наличие на продължителни и сериозни поведенчески проблеми у детето-пациент.

ГЛАВА ОСМА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ПАЦИЕНТИ

Раздел І
Общи положения
Чл. 47 (1) Всеки здравноосигурен пациент има право на достъпна, своевременна, качествена и квалифицирана медицинска помощ при условията и по реда на Закона за здравното осигуряване в лечебни заведения, сключили договор за оказване на медицинска помощ по задължителното здравно осигуряване. 
(2) Всеки здравноосигурен пациент има право в случаите на спешна медицинска помощ на незабавно лечение.

Чл.48 Всеки здравноосигурен пациент има право на уважение като към личност, да бъде здравно обслужван с човечност и зачитане на неговото достойнство, морални и културни ценности, религиозни и философски убеждения.

Чл.49 Здравноосигурените пациенти имат право в лечението им да участват медицинските специалисти, които са пряко ангажирани в него. Медицинските специалисти, пряко ангажирани в лечението на пациента, са длъжни да обезпечат ненамесата на други лица, както и да не допускат до медицинската информация лица, които не участват в оказването на медицинска помощ.

Раздел IІ
Право на избор на медицински специалист
Чл.50 (1) Пациентите, които са задължително осигурени по Закона за здравното осигуряване, имат право на свободен избор и лечение на лекар и стоматолог, сключил договор с Националната здравноосигурителна каса, в лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ.
(2) Пациентите по ал.1 имат право да потърсят мнението на друг медицински специалист относно диагнозата, здравословното си състояние и прогнозите за лечение.
(3) Здравноосигурените пациенти имат право да избират лекар в лечебно заведение с месторазположение на територията на определения с Националната здравноосигурителна карта здравен район, където е техният настоящ адрес.
(4) Здравноосигурените пациенти имат право да избират друг лекар/стоматолог по реда на Наредбата за достъп на здравноосигурените лица до лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, за оказване на първична медицинска помощ 6(шест) месеца след първоначалния избор.
(5) Здравноосигурения пациент има право при промяна на настоящия си адрес на нов избор на лекар или стоматолог в лечебно заведение в съответния здравен район, където е новият му настоящ адрес.

Раздел IІІ
Право на лекарства
Чл.51 Здравно осигурените пациенти имат право да им бъдат предписани подходящи лекарства, както и да получават включените в здравното осигуряване лекарства без заплащане, в случаите, предвидени в съответните законови и подзаконови разпоредби.

Раздел IV
Право на информация
Чл.52 (1) Здравноосигуреният пациент има право, освен информацията, предвидена в глава Първа, раздел Първи от настоящия закон, да получи информация относно стойността на предлаганите изследвания и лечение, които се покриват от Националната здравноосигурителна каса. 
(2) Пациентите по ал.1 имат право да получат информация за договорите, сключени от Националната здравноосигурителна каса и изпълнителите на медицинска помощ.
(3) Здравноосигурения пациент имат право да получава периодично информация относно услугите, които личният му лекар извършва.

Чл.53 (1) В случаите, когато трябва да чака за приложението на нужното лечение, здравноосигуреният пациент има право да получи информация относно причините за забавянето и евентуалния период от време на забавяне.
(2) Ако съществува възможност нужното лечение да се проведе в друго лечебно заведение, здравоосигуреният пациент има право да получи информация за тази възможност.

Чл.54 (1) Здравноосигуреният пациент има право да бъде включен в списък на чакащите, когато:
1. медицинската помощ не може да бъде оказана от друго специализирано лечебно заведение или
2. пациентът отказва да бъде прехвърлен за лечение в друго специализирано лечебно заведение.
(2) Здравноосигуреният пациент има право да бъде информиран за причините за включването му в "списък на чакащите" и очакваната продължителност на изчакване, както и възможните последствия от забавянето.
(3) Здравноосигурените пациенти имат право да бъдат включени в "списък на чакащите" без дискриминация и въз основа единствено на професионални и медицински критерии.
(4) В случаите, когато здравноосигурените пациенти са упълномощили лице/организация, която да защитава правата им, това лице, респективно организация имат право контролира спазването на принципа, предвиден в ал.3. 

Раздел V
Право на приоритет
Чл.55 Здравноосигурените пациенти, включени в "списък на чакащите", в зависимост от състоянието на здравето им, имат право на приоритет, което да се основава единствено и само на медицински и други, според случая, професионални критерии.

Раздел VІ
Права и задължения при приемане в и изписване от лечебно заведение
Чл. 56 Здравноосигурените пациенти при приемане в лечебно заведение имат право да получат информация относно самоличността, функциите и квалификацията на медицинските специалисти, които му оказват медицинска помощ, както и информация относно правилата и разпоредбите за вътрешния ред в съответното лечебно заведение.

Чл.57 (1) Здравноосигурените пациенти имат право, доколкото здравословното им състояние позволява, да участват в приложението на лечението.Това право включва - правото на пациента да избира между приложение на наличните и утвърдени методи за преглед и лечение.Формата на участие в избора на пациента трябва да се съобрази с личните и индивидуални способности на пациента да дава и получава подобна информация.
(2) Здравноосигуреният пациент има право да му бъдат извършени само необходимите за подобряване на здравето му медицински интервенции. 
(3) По време на оказване на необходимата медицинска помощ, правата на здравоосигурения пациент могат да бъдат ограничени - за време, оправдано от здравословното му състояние и в степен, допустима от закона.
(4) По време на оказване на медицинска помощ, в спешни случаи, свързани със запазване на живота на пациента, личната му свобода може да бъде ограничена от физични, химични, биологични или психологични методи или процедури. Подобно ограничение не може да има наказателен характер и продължава докато причината за налагането на ограничението се премахне.
(5) Методите или процедурите по ал. 3 и ал.4 се налагат от лекуващия лекар, освен в случаите, когато специални разпоредби предвиждат друго.
(6) Преди прилагането на методите или процедурите по ал.3 и ал.4, или ако това не е възможно, в най-кратък срок от началото на приложението им, медицинският специалист е длъжен да опише в медицинската документация на пациента причините и продължителността на налагането им.

Чл. 58. (1) Здравноосигуреният пациент има право по време на лечението му, освен медицинският специалист, оказващ медицинска помощ, да присъстват лица, които той изрично е посочил.
(2) Право да присъстват, без изричното съгласие на пациента, при зачитане на човешките му права и достойнство имат:
1.други лица, в случаите, когато трябва да се проведе едновременно лечение на повече пациенти;
2.служители на Министерство на вътрешните работи, ако се лекува пациент, задържан от органите на МВР;
3.представители на затвора, ако се предоставя лечение на лице, изтърпяващо наказание лишаване от свобода, ако присъствието на представител на затвора е необходимо за сигурността на медицинските специалисти, осъществяващи лечението или има опасност пациента да избяга.
Чл. 59 (1) Здравноосигурените пациенти имат право по време на лечението и престоя си в лечебното заведение на подкрепата на своите близки, семейство, роднини, приятели.
(2) Всеки здравноосигурен пациент по време на престоя си в лечебното заведение има право на :
1.лична сфера
2.на свобода на общуване с други пациенти, освен в случаите, когато носи риск за здравето си или здравето на другите пациенти;
3.свобода на изпращане и получаване на нецензурирани частни съобщения, както и да приема такива, без присъствието на странични лица, свобода на достъп до пощенски, телефонни услуги и други средства за масово осведомяване;
4.свободно да изповядва своите религиозни вярвания
5.психологическа и социална подкрепа.
Чл.60 (1) Здравноосигуреният пациент има право по всяко време да напусне лечебното заведение, освен ако с действията си не застрашава физическата сигурност или здраве на други пациенти.Това право може да бъде ограничено единствено в случаите, предвидени в закон.
(2) Здравноосигуреният пациент е длъжен да уведоми лекуващия лекар за намерението си да напусне, който е длъжен да впише този факт в медицинската документация на пациента.
(3) В случаите, когато пациентът напусне лечебното заведение без предупреждение, медицинският служител е длъжен да отбележи това обстоятелство в медицинската документация на пациента.Нещо повече, ако състоянието на пациента го изисква, медицинският специалист е длъжен да уведоми компетентните власти.
(4) В случаите на ал.3, когато пациентът е непълнолетен, малолетен или поставен под пълно или ограничено запрещение, или лице с спихични разстройства, медицинският специалист е длъжен да уведоми неговите родителите или лицата, упражняващи родителски права и законните представители, съответно лицата, определени по чл. 162, ал. 3 от Закона за здравето..

Чл.61 Здравноосигуреният пациент има право да бъде уведомен при планирано изписване от лечебното заведение, 24 (двадесет и четири) часа преди изписването.

Чл.62 (1) Здравноосигуреният пациент има право при изписване да получи информация относно следболничното лекуване в дома или в друго заведение, свързано с приемането на лекарства, диета, упражнения.
(2) Пациентът има своевременно след изписването от болнично лечебно заведение да получи медицинската информация, отнасяща се до здравословното му състояние, включително писмено заключение за диагнозата и проведеното лечение.

Раздел VІІ
Право на жалба
Чл.63 (1) Здравноосигуреният пациент има право на жалби и сигнали до директора на съответната районна здравноосигурителна каса при нарушения на Закона за здравното осигуряване и договорите.
(2) Жалбата трябва да е писмена, подписана от пациента или негов представител, да съдържа описание на нарушението от медицинският специалист, както и информация за доказателствата, с които пациентът разполага за подкрепа на твърденията си. 

Раздел VІІІ

Право на представителство
Чл.64 Задължително здравноосигурените пациенти имат колективното право да участват в управлението на Националната здравноосигурителна каса чрез свои представители.
Раздел ІХ
Задължения на здравноосигурените пациенти
Чл.65 Зравноосигуреният пациент е длъжен да се грижи  и носи отговорност за здравето си, доколокото състоянито му позволява изпълнението на това задължение.

Чл.66 Здравноосигуреният пациент е длъжен да спазва установените в лечебното заведение вътрешно-устройствени правила..

Чл.67 (1) Доколкото му позволява здравословното състояние, пациентът е длъжен да участва актовно в процеса на лечение и грижи.Това задължение включва предоставяне на информация на медицинския специалист, съобразно интелектуалните възможности и знания за:
1. всички детайли, необходими за правилно диагностициране, подготвяне на подходящ лечебен план и осъществяване на необходимата медицинска интервенция, в частност да предостави информация за - историята на заболяването, провежданото лечение, приеманите лекарства и рисковите фактори, свързани със заболяването му;
2.случаите, в които заболяването му застрашава или може да застраши живота на медицинските специалисти или сигурността на други пациенти;
3.направените до този момент волеизявления относно оказване на медицинска помощ.

Чл.68 Пациентът е длъжен да изпълнява индивидуалните и общи предписания на медицинските специалисти, дадени в процеса на оказване на медицинска помощ и грижи.

Чл.69 (1) Пациентът е длъжен да упражнява правата си по този закон и другите нормативни актове до степен, незасягаща правата на другите пациенти.
(2) Упражняването на правата на пациента и неговите близки по този и други закони не може да накърнява права на медицинските служители, установени със закон. 

Чл.70 (1) Пациентът е длъжен да
1. пази здравето на околните, включително обществената хигиена в бита, производството, учението, природната и социална среда;
2.съдейства на държавните и обществени органи за прилагане на профилактични мерки и на контрол за спазване на санитарно-хигиенните норми и правила;
3.да уведомавя незабавно здравните органи, в случаите на появяване на остро заразно заболяване;
4.да съдейства за прилагането на карантинни и други мерки и за ликвидирането на огнищата и източниците на зараза.
(2) В хипотезата на ал.1, т.3 и т.4 пациентът е длъжен, в случаите когато той е носител на заразното заболяване, да предоставя информация за лицата, от които се е заразил и тези, които могат да бъдат заразени от него.

ГЛАВА ДЕВЕТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НЕДЕЕСПОСОБНИ ЛИЦА

Чл.71 (1) Всяка медицинска интервенция по отношение на недееспособни пациенти трябва да се извършва:
1. в полза на пациента;
2. след като са взети предвид неговите желания, до степента, в която те могат да се установят
3. след като е взето предвид мнението на близки на пациента или лицата, които се грижат за него и 
4. при ограничаване свободата на пациента до необходимия минимум за постигане на благоприятен медицински резултат.

Чл.72 (1) Законните представители на ограничено или пълно недееспособен пациент са длъжни преди медицинска интервенция да снабдяват медицинските специалисти с доказателство за ограничената дееспособност на пациента, освен в случаите на спешност, когато медицинската помощ трябва да бъде оказана незабавно, за да се спаси живота на пациента или да се предотврати сериозно влошаване на здравето му.
(2) Медицинските специалисти могат да оказват медицинска помощ на недееспособен пациент едва след като са се уверили в неговата пълна или ограничена дееспособност.
(3) Медицинските специалисти, при приемане на недееспособен пациент в лечебно заведение,  са длъжни да отбелязват в медицинската документация на пациента дали той се придружава от законния си представител, както и информация относно самоличността и правомощията на законния представител по отношение здравословното състояние на пациента.

Чл.73 (1) Информирано съгласие за лечение на недееспособен пациент дават законните представители, в съответствие с разпоредбите на чл.10 и следващите от настоящия Закон.
(2) Разпоредбите на чл.15 и чл.16, свързани със възможността за провеждане на научно изследване  по отношение на недееспособен пациент, както и извършване на клинично изпитване на лекарства по отношение на недееспособен пациент, се прилагат съответно в случая.
(3) Медицинската интервенция по отношение на недееспособен пациент трябва да се отлага, доколкото е възможно до получаване на информираното съгласие на законния представител.Във всички случаи обаче медицинската интервенция може да започне и без информираното съгласие на законния представител, когато забавянето му застрашава живота на пациента или може да доведе до значително влошаване на здравословното му състояние. 

Чл.74 (1) В хипотезата на чл.1, ал.5 от настоящия закон, когато лицата нямат назначен законен представител и информирано съгласие за лечението им дават лицата, предвидени в чл.13, ал.1 от Закона, информираното съгласие може да бъде прието, ако е налице кумулативната даденост на следните условия:
1. не се спори по въпроса дали пациентът, ако беше в състояние да съзнава действията и съдържанието на решенията си, изрично ще се противопостави на медицинската интервенция
2. дееспособността на лицето, което дава информирано съгласие за лечение не е поставена под съмнение и мотивите му не са подозрителни
3. другите близки роднини от същия ранг изрично не се противопоставят на предлаганата медицинска интервенция.
(2) Лицата по чл.13, ал.1 от Закона не могат в никакъв случай да дават информирано съгласие за лечение на временно недееспособен пациент за следните медицински интервенции и хипотези:
1.стерилизация;
2.електро-конвулзивна терапия;
3.постъпване в психиатрично лечебно заведение;
4.психохирургична намеса;
5.аборт;
(3) В случаите, когато пациентът няма назначен законен представител, няма близки роднини, които да дадат информирано съгласие за лечението му и медицинският специалист прецени, че не е способен да вземе самостоятелно решение за здравето си, да разбере съдържанието и последствията от него, медицинска помощ може да бъде оказана. В тези хипотези при противоречиво становище относно необходимото медицинско лечение, решение се взима от лекарска консултативна комисия. Ако не се постигне единодушие за необходимата медицинска помощ, въпросът следва да се отнесе до съответния районен съд по местоживеене на пациента.

Чл.75 Недееспособните пациенти имат всички права по този Закон, включително достъп до медицинската документация, свързана с лечението им, право на нецензурирана лична кореспонденция, право да се срещат с адвокатите си и да имат други посетители.В някои случаи правото на достъп до медицинска информация, правото на лична кореспонденция и посещения може да бъде ограничено, ако медицинският специалист прецени, че случаят налага подобно ограничение, с оглед предпазване влошаване на здравословното състояние на пациента. 

Чл.76 (1) Пациентите, поставени под ограничено или пълно запрещение, имат право на превантивна медицинска помощ - имунизации и наблюдение, в случаите когато липсват ясно изразени симптоми на заболяване,достъпни за дееспособните пациенти.
(2)Превантивната медицинска помощ по отношение на недееспособните пациенти се осъществява единствено в случаите на очевидна, пряка полза за подобряване на здравословното им състояние. 

ГЛАВА ДЕСЕТА
ПРАВА НА ПАЦИЕНТИТЕ С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА
Чл.77 (1) Пациент, с поставена диагноза от психиатър за психично разстройство, на когото му се предлага стационарно лечение, има право да поиска да бъде представляван от избран от него роднина или близък.
(2) Представителството се удостоверява писмено, без нотариална заверка на подписите, като се извършва пред психиатър, който е свидетел на упълномощаването.
(3) Представителството може да се извърши и с нотариална заверка на подписите, по желание на двете страни. 
(4) Документът, удостоверяващ представителството на пациента се прилага към медицинската документация, свързана с пациента.

Чл.78. (1) Представителят на пациента може да даде съгласие за стационарно лечение на пациента, когато пациентът не може да реши сам това, а му предоставя такава възможност. 
(2) В документите за постъпване на стационарно лечение се отбелязват трите имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка на представителя на пациента, като се полага подписа на представителя.

Чл.79 (1) Представителят на пациента може да присъства на разговори с медицинския специалист и пациента, да участва в тях, да получи пълна информация за здравословното състояние на пациента.
(2) Представителят има право да иска срещи с пациента по всяко време, съгласно правилника за вътрешния ред на лечебното заведение, както и пациента има право на срещи с представителя.
(3) Представителят има право  на  лични срещи с медицинските специалисти, извършващи лечебната помощ, да получава информация от тях и може да взема всякакви решения от името на пациента по време на стационарното лечение, които касаят лечебния процес на пациента.	

Чл.80 (1) Представителят може изрично да откаже стационарно лечение на пациента, или да преустанови започнало такова, като подпише необходимата за това медицинска документация.
(2) Представителят получава информация за следстационарния период на лечение и режим на пациента.
Чл.81. (1) Случаите по предходните алинеи се отнасят за доброволна хоспитализация.
(2) За принудително лечение се прилагат разпоредбите на Закона за народното здраве.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
ЗАЩИТА НА ПАЦИЕНТА

Раздел І
Организации за защита на пациента

Чл.82 Освен в случаите предвидени в закона, за защита на правата си пациентите могат да се обръщат към неправителствени организации, които развиват дейност в областта на здравеопазването и съпътстващите го сфери, и чиято основна цел е защита правата и интересите на пациентите в процеса на оказване на медицинска помощ.

Чл.83 (1) Организациите по чл.82 осъществяват дейността си независимо, като самостоятелни юридически лица, съобразно принципите и целите, залегнали в доброволно приетите от членовете им устави.
(2) Организациите по чл.82 са длъжни да координират и реализират целите си в тясно сътрудничество с Министерство на здравеопазването и другите държавни органи от сферата на здравеопазването и съпътстващите го сфери.

Чл.84 (1) Организациите по чл.82 от Закона участват в правоотношението лекар-пациент, като следят за:
1. спазване принципа за необходимата медицинска помощ;
2. спазване принципа за необходимата информация, предоставяна на пациентите от медицинските специалисти;
3. спазване изискванията на закона за даване на "информирано съгласие" за лечение;
4. спазване принципа за свободен достъп до медицинската документация;
5. нарушения на правата на пациентите по време на престоя в лечебно заведение, както и 
всяко друго нарушение на закона и другите нормативни правила, регулиращи осъществяването на медицинска помощ в рамките на правоотношението лекар-пациент.
(2) Организациите по чл.82 от Закона съдействат за реализирането на колективното право на представителство на пациентите на всяко ниво от системата на здравеопазването, и обезпечават участието им във вземането на решения за защита на правата им, включително планиране и оценка на услугите, обхвата, качеството и ефективността на предоставяната медицинска помощ.
(3) Организациите по чл.82 от Закона изготвят и разпространяват информация, дават консултации във връзка защита правата на пациентите, предлагат конкретни действия и мерки за защита.

Чл.85 (1) Организациите по чл.82 от Закона осъществяват дейност за защита правата на пациенти, както въз основа на устна или писмена молба, така и по собствена инициатива.
(2) Всеки пациент, който счита, че правата му са нарушени, може да се обръща към подобна организация.
(3) Пациентите, които влизат в контакт с организация по чл.56 от Закона, имат право да самоличността им да се запази в тайна според възможностите на конкретния случай.

Чл.86 (1) Организациите по  Закона имат право самостоятелно да преценяват дали молбата на конкретен пациент съдържа достатъчно правни основания за наличието на действително нарушение на нормативни правила, респективно за предприемане на по-нататъшни действия.
(2) В случаите, когато не е налице действително нарушение правата на пациента, организациите по Закона са длъжни да го уведомят във възможно най-кратък срок, както и да дадат подробно обяснение за причините за отказа да се занимаят със случая.
Чл.87 Организациите по  Закона имат право на свободен достъп до всички лечебни заведения, в които се осъществява болнична и извънболнична медицинска помощ, както и право на достъп до необходимата, според случая и оправомощаване, медицинска информация и документация.

Чл.88 Организациите по Закона имат право на приоритетно участие в държавни проекти, свързани със защита правата на пациентите.
Раздел ІІ
Право на жалби
Чл. 89 (1) Пациентът, чийто права са нарушени, може да подаде жалба до съответния изпълнител на здравна помощ и има право да получи от компетентното лице изчерпателен писмен отговор по жалбата в рамките на разумен срок от време, но не по-късно от един месец.
(2) Изпълнителите на здравна помощ гарантират това право, като предоставят на пациентите пълна информация за извършените медицински процедури. 
(3) Упражняването на правото на жалба не лишава пациента от възможността да се обръща към съда или да използва алтернативни процедури за решаване на възникнал спор във връзка с упражняване на неговите права.
Чл.90 /1/ На територията на лечебните заведение може да се назначи здравен омбудсман ,който има правомощията на омбудсмана по Закона за омбудсмана, съответно приложени в системата на здравепазването. 
	/2/ Когато здравният омбудсман не може да разреши въпроса съобразно своите компетенции, той препраща преписката към Обмудсмана по Закона за омбудсмана. 



ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл.91 (1) При неизпълнение на разпоредбите на този закон виновните физически  лица се наказват с глоба от 50 – 1000 лв. При повторно нарушение глобата е от 100- 1500 лв.
(2) Органите, които установяват нарушенията са длъжностни лица от Регионалните центрове по здравеопазване, а наказанията се налагат от Директорите на Регионалните центрове по здравеопазване, на територията, на която е извършено нарушението. 
(3) За реда за налагане и оспорване на наказанията се прилага ЗАНН. 

Чл.92 При неизпълнение на разпоредбите на този закон юридическите лица се наказват с имуществена санкция от 500- 1000 лв. При повторно нарушение глобата е от 1000- 3000 лв.

Чл. 93 (1)Органите, компетентни да установяват нарушенията, са длъжностни лица от Регионалните центрове по здравеопазване, а наказанията се налагат от Директорите на Регионалните центрове по здравеопазване, на територията, на която е извършено нарушението. 
(2) Установяването на нарушенията  и налагането на наказанията става по реда на Закона за административните нарушения и наказания. 


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§1 По смисъла на този закон: 

1. Медицинска информация е  знания и обстоятелства, свързани с физическото, умствено и емоционално състояние на пациента, здравословното състояние, пристрастия, случаи на смърт или причини за смъртта, които се предоставят от пациента или от друго лице на медицинските специалисти или са били открити в процеса на осъществяване на медицинска помощ.
1а. Медицинска информация се счита и информацията, която е свързана или може да повлияе на някое от посочените по-горе обстоятелства;
2. Медицинска документация - всеки един материален носител, съдържащ медицинска информация,  данни и сведения от здравно-лечебен характер.
3. Пациент е лице, което има нужда и е поискал или му е оказана  медицинска помощ.
4. Медицинска помощ е система от диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности (прегледи, изследвания, имунизации, лечение и др.), осигурявани от медицински специалисти.
5. Изпълнител на медицинска помощ е здравно заведение по смисъла на Закона за народното здраве или лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.
6. Здравна помощ  включва медицинска помощ, оказвана от лекари или стоматолози.
7. Здравна дейност е всяка дейност, насочена към опазване, поддържане и възстановяване на здравето.
8. Медицинска интервенция е всяка дейност с превантивни, диагностични, терапевтични, рехабилитационни и изследователски цели.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 Изпълнението на закона се възлага на министъра на здравеопазването.

					

Вносители: Атанас Щерев и група н.п.























МОТИВИ 

КЪМ 

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПАЦИЕНТА 


В България липсва специален закон, който да регламентира правата и задълженията на пациента в цялостност от всички аспекти в сферата на здравеопазването.
Такъв закон имат всички развити европейски държави. 
Законът изцяло е съобразен с Директиви на Европейския съюз, Декларации и други актове на Световната здравна организация , с Европейската Харта, която е основа на Европейската Конституция.
	Този закон въвежда за първи път понятието “информирано съгласие” с неговите 5 признака, утвърдени от медикоправната доктрина в света.
	В този закон за първи път се уреждат правата на малолетни лица, които са по-специфични и следва да се вземат пред вид.
	За първи път се въвежда института на “представителството на психичноболен пациент от доверено за него лице. Тази идея е лансирана от психиатрите на Българска Психиатрична асоциация.
	За първи път се уреждат в детайли всички въпроси, касаещи правата и задълженията на пациента, които в други закони само са маркирани- напр. достъп и избор на медицински специалист, право на медицинска информация, недаване на информация при спешност, предлагат се юридически и житейски обосновани изключения от принципа за информирано съгласие; за първи път се урежда в детайли и много прецизно вземането и даването на информирано съгласие от непълнолетни и малолетни лица; за първи път се урежда “информирано съгласие” чрез представител, което улеснява медицинския специалист, без да се нарушават правата на пациентите. Уредена е хипотезата за информиране съгласие при трайна неспособност на пациента да даде такова- реална житейска хипотеза.,в детайли  право на близките до медицинска информация- кога, при какви условия и т.н.
	Законът урежда в детайли правото на сдружаване на пациентите. Досега има само отделни норми в Закона за здравното осигуряване относно организациите на пациентите.
Цяла глава е отделена на извънсъдебните възможности за защита на пациентите - административноправни процедури за оспорване, което е в интерес не само на пациента, но и на медицинския специалист. Тези процедури са кратки и бързи, и дават възможност за защита на медицинския специалист, ако пациентът не е изпълнил свои задължения и в резултат на това са настъпили неблагоприятни последици.
	 В заключение- Този закон не противоречи на други действащи в страната закони. Съобразен е с Конституцията на РБългария, с основните актове на Европейския съюз. 
Законът е съобразен с разпоредбите и най-вече с главата от Закона за здравето относно ”Права и задълженията на пациентите” и се отнася към него като специален към общ закон.


							Вносители: Атанас Щерев и група н.п. 


