Povinnosti pacientů a dalších osob při poskytování zdravotních služeb
1. Pacient a zákonný zástupce pacienta jsou povinni se řídit Vnitřním řádem RÚH.
2. Pacient je za předpokladu, že s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas, povinen
dodržovat navržený individuální léčebný postup (tj. i léčebně-rehabilitační režim).
3. Pacient nebo jeho zákonný zástupce jsou v případě, že pacientovi byly s jeho souhlasem
nebo souhlasem zákonného zástupce poskytnuty zdravotní služby nehrazené nebo částečně
hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, uhradit RÚH cenu poskytnutých
zdravotních služeb.
4. Pacient nebo jeho zákonný zástupce jsou povinni pravdivě informovat ošetřujícího
zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu pacienta, včetně informací
o infekčních nemocech pacienta, o zdravotních službách poskytovaných pacientovi jinými
poskytovateli, o užívání léčivých přípravků pacientem, včetně užívání návykových látek,
a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb.
5. Pacient a zákonný zástupce pacienta jsou povinni nepožívat během hospitalizace alkohol
nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře
v odůvodněných případech vyšetření, které prokáže, zda jsou nebo nejsou pod vlivem alkoholu
nebo jiných návykových látek.
6. Jedná-li za pacienta zákonný zástupce (pacienti, jejichž svéprávnost je omezena), je
povinen vytvořit podmínky pro splnění povinností pacienta uvedených výše v odstavcích 1, 2
a 5.
7. Pro zákonného zástupce pacienta se v případě, že je pacient hospitalizován, přiměřeně platí
povinnosti uvedené výše v odstavcích 3 a 4.
8. Pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba určená pacientem, osoba blízká pacientovi
nebo osoba ze společné domácnosti jsou povinni prokázat svou totožnost občanským
průkazem (jedná-li se o cizince pak cestovním dokladem nebo jiným průkazem totožnosti),
jestliže o to požádá zdravotnický pracovník, jiný odborný pracovník, popř. další pověřený
zaměstnanec RÚH.
9. Pacient bere na vědomí a poučí dále uvedené osoby, že povinnost prokázat se občanským
průkazem (jedná-li se o cizince pak cestovním dokladem nebo jiným průkazem totožnosti) má
rovněž osoba, která uplatňuje právo na informace o zdravotním stavu pacienta, a osoba, která
hodlá hospitalizovaného pacienta navštívit.
10. Pacient bere na vědomí a poučí své osoby blízké (zejména příbuzný v řadě přímé,
sourozenec a manžel, partner a jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají
za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně
pociťovala jako újmu vlastní) o tom, že má-li zdravotnický pracovník pochybnost, zda jde
o osobu blízkou, je tato osoba povinna toto osvědčit čestným prohlášením, ve kterém uvede
své kontaktní údaje a číslo průkazu totožnosti.
11. Pacient a zákonný zástupce pacienta berou na vědomí, že v případě, že odmítnou
prokázání totožnosti, může RÚH odmítnout poskytnutí zdravotní služby, nejde-li o pacienta,
kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči.
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12. Pacient a zákonný zástupce pacienta berou na vědomí, že odmítne-li prokázání totožnosti
jiná osoba uvedená v předchozích odstavcích, může RÚH odmítnout této osobě poskytnutí
požadované součinnosti nebo jí neumožnit návštěvu hospitalizovaného pacienta. To neplatí,
potvrdí-li pacient totožnost osoby.
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