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ЗАКОН
 за изменение и допълнение на Закона за здравето 


(Обн. - ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г.; в сила от 01.01.2005 г.; доп., бр. 46 от 03.06.2005 г.; изм. и доп., бр. 76 от 20.09.2005 г.; в сила от 01.01.2007 г.; бр. 85 от 25.10.2005 г.; в сила от 25.10.2005 г.; изм., бр. 88 от 04.11.2005 г.; изм. и доп., бр. 94 от 25.11.2005 г.; в сила от 25.11.2005 г.; изм., бр. 103 от 23.12.2005 г.; изм. и доп., бр. 18 от 28.02.2006 г.; в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 30 от 11.04.2006 г.; в сила от 12.07.2006 г.; бр. 34 от 25.04.2006 г.; в сила от 01.10.2006 г.; изм. и доп., бр. 59 от 21.07.2006 г.; в сила от 01.01.2007 г.; бр. 71 от 01.09.2006 г.; в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 75 от 12.09.2006 г.;изм. и доп., бр. 81 от 06.10.2006 г.; изм. и доп., бр. 95 от 24.11.2006 г., в сила от 24.11.2006 г.; изм., бр. 102 от 19.12.2006 г.; изм., бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г.; изм. и доп. бр. 41 от 22.05.2007 г.; изм. бр. 46 от 12.06.2007 г.; изм. и доп. бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 26.05. 2007 г.; изм., бр. 82 от 12.10.2007 г.; изм. и доп., бр. 95 от 20.11.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 13 от 08.02.2008 г., в сила от 08.02.2008 г.)



§ 1. Създават се чл. 28а и 28б:
 „Чл. 28а. Медицински лица и служители в лечебни заведения нямат право да разгласяват информация за пациента, която е получена при изпълнение на служебните им задължения.
 Чл. 28б. (1) Пациентът има право да получи от лечебното заведение здравната информация, отнасяща се до неговото здравословно състояние, включително копия от медицинските му документи.
(2) Пациентът има правото писмено да упълномощи друго лице да се запознае с медицинските му документи, както и да направи копия от тях.
(3) При смърт на пациента, неговите наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително имат право да се запознаят със здравната информация за починалия, както и да направят копия от медицинските му документи”.

§ 2. Член 85 се изменя така:
„Чл. 85. На пациента се оказва здравна помощ независимо от неговата възраст, пол, произход, език, национална, расова или политическа принадлежност, образование, убеждения, културно равнище, сексуална ориентация, лично, обществено или материално положение, вид и причина на заболяването, увреждане”.

§ 3. В чл. 86, ал. 1 се създават т. 9-13:
„9.   здравна профилактика и рехабилитация; 
10. сигурност и безопасност на диагностичните и лечебните процедури, провеждани по време на лечението му;
11.   достъп до модерни методи на лечение;
12.  предотвратяване на болката и страданието по време на лечението си, доколкото е възможно;
13. достъп до медицинската документация, касаеща здравословното му състояние”.

                    § 4. Създава се чл. 86а:
                   „Чл. 86а. (1) Към министъра на здравеопазването се създава Обществен съвет по правата на пациента. 
(2) Общественият съвет по правата на пациента включва седем представители на представителни организации за защита правата на пациентите по смисъла на чл. 7а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, един представител от организация на хората с увреждане , член на Националния съвет за интеграция на хората с увреждане, един представител на организация за хората с увреждане, член на Националния съвет за интеграция на хората с увреждане, и по един представител на Министерството на здравеопазването, на Министерството на труда и социалната политика, на НЗОК, на Българския лекарски съюз, на Българския зъболекарски съюз, на Българския фармацевтичен съюз и на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. 
 (3) Общественият съвет по правата на пациента е консултативен орган със следните функции:
	наблюдава и анализира всички дейности, свързани с правата на пациента;

изготвя ежегоден доклад по въпросите на правата на пациента и го предоставя на министъра на здравеопазването;
анализира прилагането на нормативната уредба в областта на правата на пациента и изготвя предложения за изменението и, които предоставя на министъра на здравеопазването;
обсъжда и дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с правата на пациента.
 (4) Организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента се уреждат с правилник, изготвен от Обществения съвет по правата на пациента и утвърден от министъра на здравеопазването”.

                      § 5. В чл. 90 се създава ал. 5:
„(5) Пациентът може да оттегли отказа си по ал. 2 по всяко време, като в този случай медицинският персонал не носи отговорност за евентуалното забавяне на лечебно-диагностичния процес”.


   § 6. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така: 
„(2) Пациентът има право да откаже да бъде информиран по ал. 1, т. 2, и 3, освен в случаите, когато здравословното му състояние застрашава здравето на други лица”. 
2. Създава се ал. 4:
„(4) Пациентът има правото да упълномощи писмено лице, което да бъде информирано вместо него”.

§ 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.



Законът е приет от XL Народно събрание на …………………… 2008 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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М О Т И В И

към законопроекта за изменение и допълнение 
на Закона за здравето


Целта на предлагания законопроект е да се създаде по-конкретна уредба, която дава нужната степен на защита на правата на пациенти чрез разширяване и осъвременяване на действащата нормативна уредба по Глава ІІІ, Раздел ІІ на Закона за здравето.
Законопроектът доразвива уреждане на основните институти в областта на отношенията лекар-пациент. Това са институтите на информирано съгласие, медицинска информация, медицинска тайна, колективно представителство на пациентите.
В съзвучие с Европейската харта за правата на пациентите (Рим, 2002 г.) се предлага допълнение на нормата на чл. 86, определяща правата на пациентите в Република България.
Предлага се допълнение и в частта на информация, която се предоставя на пациента, достъпа на пациента и на упълномощени от него лица до медицинската му документация, правото на пациента да откаже да бъде информиран, да упълномощи друго лице да бъде информирано вместо него, и пр. Предложенията са в съответствие с Декларацията за подкрепа правата на пациентите в Европа (Амстердам, 1995 г.) и Конвенцията за правата на човека и биомедицината. 
Със законопроекта се създава Обществен съвет по правата на пациента като консултативен орган към министъра на здравеопазването, който наблюдава и анализира всички дейности, свързани с правата на пациента; изготвя ежегоден доклад по въпросите на правата на пациента и го предоставя на министъра на здравеопазването; анализира прилагането на нормативната уредба в областта на правата на пациента и изготвя предложения за изменението и; обсъжда и дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с правата на пациента.
Това предложение е в съответствие с Препоръка 2000/5 на Съвета на Европа, която разглежда като основополагаща и неделима част от всяко демократично общество правото на граждани и пациенти да участват в процеса на вземане на решения, касаещи здравеопазването, и препоръчва на правителствата на държавите членки да развиват линии на поведение, които съдействат за насърчаване правата на пациентите и участието на пациентите в процеса на вземане на решения, касаещи здравеопазването.
Приемането на предлаганите промени на Закона за здравето ще допринесе за по-пълно реализиране на социалната функция на държавата, както и в по-общ план на универсалното право на гражданите на възможно най-добро състояние на физическото и душевно здраве, гарантирано по чл. 12, ал. 1 от Международния пакт за икономическите, социални и културни права и правото на най-доброто здраве, което може да се постигне – според преамбюла на Конституцията на Световната здравна организация.
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