Вашите права
Никой няма право да извършва медицински
процедури върху Вас без Вашето информирано
съгласие.
Информираното съгласие не е просто подпис,
а процес на комуникация между Вас и
медицинския персонал.

Информирано
Съгласие

Трябва да бъдете информирана за ползите,
рисковете и страничните ефекти на всяка
предложена Ви медицинска процедура.
Имате право да бъдете информирана за
алтернативите на всяка предложена Ви
медицинска процедура.
Информацията трябва да бъде поднесена по
начин, който Вие можете да разберете.
Вашето информирано съгласие трябва да бъде
дадено свободно, без натиск или заплахи.
Имате право да откажете всяка процедура, без
това да бъде последвано от негативна реакция
от страна на медицинския персонал.
Имате право да се съгласите само на част от
предложените Ви процедури и да откажете
други.
Имате право да оттеглите съгласието си по
всяко време.
Вашето съгласие е задължително за всички
процедури, предлагани на вашето бебе,
като предварително Ви информират за
ползите, рисковете и алтернативите на всяка
препоръчана интервенция.

Правата на
раждащата жена
Повече информация за раждането и
Вашите права можете да намерите на
www.rodilnitza.com и www.estestveno.com.
За контакти:
info@rodilnitza.com и info@estestveno.com

При нарушения
Имате регламентирано право да
подадете писмени жалби до:
1. Районната здравноосигурителна
каса или Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК)
– София 1407, ул. „Кричим” № 1, тел.
0800 14 800.
(жалбоподателят задължително се
уведомява за резултатите.)
2. Регионалния център по
здравеопазване.
3. Министерство на здравеопазването,
пл.“Света Неделя” 5, София 1000,
(02)981 01 11.

По време на бременността

По време на раждането

Поискайте копие от информираното
съгласие от Вашия гинеколог или от
болницата, в която ще раждате.

Когато Ви предложат медицинска
интервенция, може да зададете следните
примерни въпроси:

Обсъдете с Вашия гинеколог
интервенциите, които са възможни,
техните ползи, рискове и странични
ефекти.

Какъв е проблемът? Защо е проблем?
Колко е сериозен? Доколко е спешно
да започна процедурата?

Обсъдете възможните алтернативи
на предложените Ви медицински
интервенции, например немедикаментозни
начини на обезболяване.

Опишете ми процедурата? Как се
извършва?
Ако тази процедура не успее да
разреши проблема, как се процедира?
Какви са следващите стъпки?

Отбележете на бланката за информирано
съгласие с кои интервенции сте съгласна
и с кои не.

Има ли рискове или странични ефекти
от тази процедура?

Не забравяйте вече попълнената бланка
на път за болницата.

Има ли алтернативи (в това число
например да изчакаме или да не
правим нищо)?
както и всеки друг въпрос, който
чувствате, че ще Ви помогне да решите
дали да дадете съгласие за извършването
на процедурата.

4. Директора на лечебното заведение.
Също така можете да се консултирате
с адвокат.

Източници: Закон за здравето; Конвенция за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка
с прилагането на постиженията на биологията и медицината; Европейска конвенция за защита правата на човека и
основните свободи; Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените; Универсална
декларация на ЮНЕСКО за биоетиката и човешките права.

