
 

 

Vaše práva u léka ře 
 
Vy u léka ře 
U lékaře se dějí důležité věci. 
Rozhoduje se o vás a vašem zdraví. 
Je důležité se dobře rozhodnout. 
Rozhodnutí nesmí dělat lékař.  
Může vám pouze poradit. 
O svém zdraví rozhodujete vy. 
Někdy je těžké se dobře rozhodnout o svém zdraví, o lécích, o operaci. 
 
Lékař vás nesmí léčit bez vašeho souhlasu. 
Lékař vás nesmí odmítnout vyšetřit. 
 
Váš doprovod u léka ře  
K lékaři často jdete s někým kdo vás doprovází. 
Mohou to být rodiče, opatrovník nebo asistent. 
Ten kdo vás doprovází a vy jste tým. 
Pokud jste zbaven nebo zbavena způsobilosti k právním úkonům  
musí s léčením souhlasit váš opatrovník.  
Opatrovník i rodiče i asistent s vámi musí o vaši nemoci a léčbě mluvit. 
Rodiče, opatrovník nebo asistent vám u lékaře pomáhá  
udělat správné rozhodnutí.  
Nesmí rozhodnout bez vás a za vás. 
Všechna rozhodnutí která spolu s vámi udělá by měla být dobrá pro vás.  
Při rozhodování musíte myslet na tyto věci: 
 

• na sebe 
• na své zdraví 
• na svá přání 
• na své náboženské cítění 
• na to abyste se cítil nebo cítila dobře 
• na váš život teď  
• na váš život později 
• na vaši rodinu a blízké 

 

Rodiče, opatrovník nebo asistent s vámi půjdou do ordinace.  
Pokud nechcete aby s vámi do ordinace někdo šel,  

 

 



 

 

řekněte to a domluvte se.  
Není nutné aby s vámi opatrovník, rodiče nebo asistent u vyšetření byl  
pokud nechcete. 
 
Může se také stát,  
že lékař pošle vaše rodiče, opatrovníka nebo asistenta pryč.  
O tom ale rozhodujete vy. 
Pokud chcete aby šel s vámi, půjde s vámi. 
 
Lékař 
Lékař musí mluvit s vámi.  
Nesmí mluvit pouze s vaším opatrovníkem  
nebo tím kdo vás doprovází. 
 
Musí vám říct všechno co chcete vědět  
o vašem zdraví nebo nemoci. 
Musí vám to říct tak,  
abyste tomu rozuměl nebo rozuměla. 
Pokud jste nemocný nebo nemocná  
musí vám říct jak se dá vaše nemoc léčit. 
Pokud to jde měl by vám říci více způsobů léčby vaší nemoci. 
 
Když jdete na operaci,  
musíte podepsat informovaný souhlas. 
Znamená to, že s operací souhlasíte  
a víte o ní všechno co potřebujete. 
Než souhlas podepíšete  
musíte mít možnost zeptat se lékaře  
na všechny věci které potřebujete vědět.  
Lékař vám také musí říci  
jestli může vaši nemoc léčit i bez operace.  
Souhlas s operací se podepisuje před operací.  
Když to jde 1 nebo i více dnů před operací.  
 
Musíte mít dost času si všechno promyslet.  
Nepodepisuje se na operačním sále těsně před operací. 
Nikdo vás nesmí nutit souhlas podepsat. 
Bez vašeho souhlasu vás mohou lékaři operovat  
jen v naléhavých případech.  
Například když máte bouračku a vážně se poraníte. 

 

 


