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ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ 

 
     ПРАВА 
 Пациентите, лекувани в МЦ „ Полимед” АД имат право: 

1. Да бъдат информирани за характера на заболяването им, за смисъла на 
необходимите изследвания и лечение, за мерките, които следва да 
провеждат за предпазване от рецидиви, усложнения и инфекции; имената 
и длъжността на медицинския екип; 

2. Да приемат или отхвърлят предлаганото им лечение; 
3. Да бъдат запознати с Правилника за вътрешния ред в звеното, в което се 

лекуват; 
4. Да бъдат своевременно изследвани и лекувани чрез прилагане на 

съвременни методи и средства, а съпътстващите грижи да се полагат с 
необходимата вещина, внимание и уважение; 

5. Да се гарантира тайната  за болестното им състояние; 
6. Да се възползват от подкрепата на семейството и близките  си по време 

на лечението; 
7. Да поддържат връзка с живота извън центъра чрез предоставянето им на 

възможност за ползване на телефон и комуникации, закупуване на 
вестници и списания, ползване на аудио-визуални средства за 
информация, ежедневно свиждане; 

8. Да получат информация за размера на евентуалното им финансово 
участие при изследванията и лечението им; 

9. Да бъдат уважавани религиозните им възгледи. 
 
 За лицата , които не са навършили 18 години или са под попечителство, 
правата се предявяват от техните законни представители. 
 
    ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
 

 
Пациентите, лекувани в МЦ „ Полимед” АД са длъжни: 

1. Да съдействат на лекуващите специалисти и на другия медицински 
персонал за своевременно провеждане на изследванията, лечението 
и съпътстващите грижи; 
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2. Да се отнасят с необходимото уважение и внимание към персонала на 
центъра; 

3. Да спазват Правилника за вътрешния ред на лечебното заведение; 
4. Да съблюдават правата на другите пациенти. 

 
 Задълженията по ал.1 на пациентите, ненавършили 18 години и на 
поставените под попечителство се дължат от тях дотолкова, доколкото те 
разбират характера и значението на постъпките си и могат да ги 
ръководят. 

 


