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ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ

„Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата“ ЕООД, гр. Балчик 
изцяло се ръководи от Европейската харта за правата на пациентите, като създава 
условия за гарантиране и упражняване на тези права.

Пациент  е  всяко  лице,  за  което  е  установено,  че  се  нуждае  от  здравна 
помощ, което е потърсило или на което е оказана такава. Здравето на пациента е 
по-ценно от обществените, финансовите и научни интереси. Никой гражданин не 
може да бъде третиран и регистриран като пациент без неговото съгласие, освен 
когато  това  е  необходимо  за  опазване  и  подобряване  на  неговото  здраве  или 
когато  обществените  интереси  налагат  това,  при  условия  и  ред,  определени  в 
закон.

 Всеки пациент има право на достъп до здравни услуги в съответствие със 
своите здравни нужди, а така също и на болнична медицинска помощ, като 
този  достъп е  гарантиран,  без  каквато  и  да  е  дискриминация  от  гледна 
точка на финансови ресурси, местоживеене, вид на заболяването и др. 

 Пациентът има право на информираност относно:
-    здравословното му състояние;
-    заболяването, по повод на което е потърсил медицинска помощ;
-   вида   и  обема  на  медицински  услуги,  свързани  с  профилактиката, 
диагнозата,  лечението  и  рехабилитацията  му,  както  и  вероятните 
рискове, произхождащи от това;
-   възможните диагностични и терапевтични алтернативи, а така също и 
прилагането на постиженията на научно-изследователския процес;
-  името,  длъжността  и  специалността  на  лицата,  които  участват  в 
диагностично-лечебния процес;

 Пациентът има право на достъп до всяка информация, която може да му 
позволи да участва активно във вземането на решения за неговото здраве. 
Тази информация е предпоставка за провеждането на всяка процедура и 
лечение.  Това  е  възможно  след  изрично  заявено  съгласие  от  страна  на 
пациента.

 Всеки пациент има право на конфиденциалност по отношение на личната 
му  информация,  включително  информацията  за  неговото  здравословно 
състояние и за възможните диагностични и терапевтични процедури. Той 



има право  на  защита на  личната  му  тайна  по  време  на  извършване  на 
диагностични прегледи и съответното медицинско лечение. 

 Пациентът има право на свободен избор между различни лечения на базата 
на адекватна информация. Медицинските дейности се осъществяват след 
получаване на доброволно информирано съгласие от пациента, а ако той е 
недееспособен  -  съгласие  на  негов  законен  представител  (родител, 
настойник  или  попечител),  освен  в  случаите,  предвидени  в  закон. 
Медицинската  информация  се  предоставя  на  пациента,  съответно  на 
неговия законен представител, възможно най-рано и в подходяща форма, 
даваща възможност за свобода на избора. Пациентът, съответно законният 
му представител, има право да откаже предложената медицинска помощ, 
както и да оттегли съгласието си по всяко време. 

 Всеки пациент има право да получи необходимото му лечение своевременно 
и в рамките на предварително установен срок, като това се отнася за всеки 
отделен етап на лечение.

 Пациентът има право на достъп до висококачествени медицински услуги в 
съотвествие  с  приетия  стандарт  по  физикална  и  рехабилитационна 
медицина. 

 Право  на  пациента  е  защитата  от  опасности,  породени  от  медицинска 
небрежност и грешки. Медицинските услуги в лечебното заведение трябва 
да отговарят на стандарта за безопасност.

 Пациентът  има  право  на  диагностични  и  терапевтични  програми  за 
лечение, които да отговарят на неговите лични потребности. Провежданото 
лечение  трябва  да  е  в  съотвествие  с  международните  стандарти  за 
иновации,  но  същевременно  да  осигурява  избягването  на  ненужно 
страдание и болка. 

 При нарушения на правата им, пациентите имат право да подават жалби и 
сигнали до Управителя на „Специализирана болница за рехабилитация - 
Тузлата“  ЕООД,  гр.  Балчик  и  да  получат  отговор  или  друга  обратна 
информация. 
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