Buďte si jako pacien
vědomi svých práv!

Zejména pak:
práva na respektování vaší vůle při poskytování
zdravotní péče,
práva na informace o vašem zdravotním stavu,
práva nahlížet do zdravotnické dokumentace,
pořizovat si její kopie a opisy či požádat o výpis
ze zdravotnické dokumentace,
práva na poskytování zdravotních služeb na náležité
odborné úrovni spolu s právem vybrat si poskytovatele
zdravotních služeb, práva na konzultaci/názor jiného
zdravotnického zařízení či lékaře,
práva na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost
a respektování soukromí,
práva na přítomnost osoby blízké.
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Letáček DL - 100x210 mm

Spolurozhodujte o své léčbě!
Revmatoidní artri da je onemocnění, které žije s vámi,
a proto je důležité, abyste o něm měli dostatek informací
a mohli spolu s lékařem spolurozhodovat o své léčbě.
Jedním z vašich klíčových práv je povinnost poskytovatele
zdravotní péče vyžádat si váš svobodný informovaný
souhlas s konkrétním výkonem, léčebným či diagnos ckým
postupem včetně podání léků.
Informace by vám měl podat váš ošetřující lékař
a v rozhovoru s ním byste se měli dozvědět zejména:
o příčině a původu nemoci (jsou-li známy), jaká jsou
její stadia a předpokládaný vývoj,
o možnostech léčby, výhodách a nevýhodách každé
z nich a o tom, jak vysoká je pravděpodobnost efektu,
o navrženém léčebném plánu i o rizicích spojených
s nedodržováním doporučení lékaře,
o lécích, které jsou podávány, proč a za jakým účelem,
o důsledcích a případných omezeních v životosprávě
a dosavadním způsobu života v souvislos s užíváním léku,
o vedlejších účincích a co v takovém případě dělat,
popřípadě na koho se obrá t,
o všech dalších alterna vách léčby, které jsou podloženy
vědeckými daty, včetně těch, které nejsou v ČR hrazeny
z veřejného zdravotního pojištění, a na koho se v případě
takové léčby obrá t,
o případných změnách v léčbě/podávaného léku, včetně toho,
proč lékař změnu navrhuje; pamatujte, že změna může být
navržena výhradně z medicínských důvodů, které odráží aktuální
zdravotní stav pacienta, nikoli například z ekonomických důvodů
toho kterého zdravotnického zařízení,
o klinických studiích, do kterých by bylo možné vás zařadit
a ve kterých je ověřována léčba vašeho onemocnění
novými léky či metodami.
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