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               “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 
МЕЗДРА” ЕООД 

 
           Адрес: Мездра-3100,                                                                         тел/факс: 0910/9-26-00 
           ул. “Я.Сакъзов” № 33                                                     е-mail: mbalmz@abv.bg  

 

 

 
Утвърждавам,       ДАТА: 15.03.2011 ГОД. 
 Управител:…………………. 
  /д-р Ил.Михайлова/ 
 

 
ПРАВА  НА  ПАЦИЕНТА  

 

 

1. Пациентът има право на свободен избор на лекар или екип от медицински 

специалисти, за което попълва заявление по образец, при условията и реда на 

Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. Избор на 

лекар/екип се допуска за извършване на конкретна интервенция, манипулация или 

друга специфична част от диагностично-лечебния процес, посочена от пациента. Не 

се допуска извършването на избор на лекар/екип: 

- който да лекува и наблюдава пациента за цялото време на престоя му в 

лечебното заведение; 

-     когато лекарят/екипът е само един; 

- след осъществяване на конкретната интервенция или специфичната част от 

диагностично-лечебния процес. 
 

2. Пациентът има право да бъде информиран за обема на медицинската помощ 

и видовете медицински услуги, които изпълнителят на болнична помощ предлага, за 

правилата, реда, условията и времевия график за получаването им, както и за 

собствените си права. 

 

3. Пациентът има право на достатъчна по обем и качествена медицинска помощ, 

както и на непрекъснатост на медицинските грижи в съответствие с правилата за 

добра медицинска практика и приетите стандарти за лечение. 

 

4. (1) Медицинските специалисти в лечебното заведение - изпълнител на 

болнична помощ извършват прегледи, изследвания и провеждат лечение, след като 

пациентът или негов законен представител даде информираното си съгласие за тях. 
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(2) Информираното съгласие се дава в документ по образец, утвърден от 

управителя на лечебното заведение за болнична помощ 

(3) Медицинска помощ без съгласие на пациента може да се окаже в 

следните случаи: 

1. когато помощта има спешен характер, но физическото или психичното 

състояние на пациента за момента не позволяват получаването на информираното 

му съгласие; 

2. когато изпълнителят на болнична помощ не е бил своевременно 

уведомен, че пациентът, неговите настойници или попечители възразяват срещу 

получаването на медицинска помощ; 

3. когато пациентът е малолетно, непълнолетно или поставено под пълно 

или ограничено запрещение лице и е невъзможно да се получи съгласие от негов 

родител, настойник или попечител, или когато няма такива. 

 

5. Пациентът има право да бъде информиран за името, длъжността и 

квалификацията на лекуващия го лекар. 

 

6. Пациентът има право да участва във вземане на решения, свързани с 

диагностично-лечебния процес, както и да бъде информиран за възможните 

рискове.  

 

7. Пациентът има право при поискване и на второ мнение от друг лекар от 

същото лечебно заведение - изпълнител на болнична помощ относно диагностично-

лечебната дейност, свързана с неговото заболяване. 

 

8. (1)  Пациентът има право на поверителност на информацията, 

свързана с медицинската помощ, която получава, с изключение на случаите по ал.2. 

(2)  Изпълнителят на болнична помощ може да използува 

медицинската информация относно даден пациент в следните случаи: 

1. пациентът е дал съгласието си за разкриване на медицинската 

информация; 

2. ако това е предвидено в закон; 

3. разкриването е за целите на лечението на пациента от друго 

лечебно заведение; 

4. разкриването на медицинската информация е от жизнено 

значение за защитата на здравето на други хора или на обществеността. В тези 

случаи решението се взема от лекарска комисия, която уведомява пациента за 

взетото решение; 
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5. разкриването е за целите на здравната статистика, научни 

публикации или за управленски или преподавателски цели, след като всяка 

информация, идентифицираща пациента, е била премахната. 

9. Пациентът и членовете на неговото семейство имат право да бъдат 

информирани за условията и реда за даряване на органи и тъкани.  

 

10 Пациентът и членовете на неговото семейство имат право да бъдат 

информирани за условията и реда за участие в клинични изследвания, проучвания и 

изпитвания. 

 

11. Пациентът има право да откаже участие в клинични изследвания, проучвания 

и изпитвания, както и по всяко време да оттегли своето съгласие за участие. 

 

12. Пациентът има право да бъде посещаван в лечебното заведение - 

изпълнител на болнична помощ от своя общопрактикуващ лекар при условията и по 

реда на чл.23 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска 

помощ. 

 

13. Пациентът има право да приема или отказва приемането на посетители по 

време на престоя си в лечебното заведение - изпълнител на болнична помощ. 

 

14. Пациентът има право да бъде защитен от физическо насилие или принуда. 

 

15. Пациентът има право на обезболяваща терапия при установени правила и 

процедури за нейното провеждане. 

 

16. Пациентът има право на медицинска помощ, свързана с уважение и зачитане 

на неговите ценности и убеждения, както и на съчувствие в състояния на 

безпомощност или в края на живота, с оглед запазване на неговото достойнство. 

 

17. (1) Изпълнителите на болнична помощ носят отговорност за осигуряване 

на условия, които гарантират правата на пациентите и техните семейства по време 

на оказването на болнична медицинска помощ. 

(2) В случаите, когато изпълнител на болнична помощ е нарушил правата 

на пациентите, и това е установено от контролните органи на НЗОК, се прилагат 

санкциите. 

 


