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DNR (không hồi sinh) chỉ thị nâng cao
Trung tâm phẫu thuật Worcester thực hiện các phẫu thuật tự chọn và ban ngày, và như vậy không nhận
ra chỉ thị trước.
Tất cả bệnh nhân chọn sử dụng cơ sở phải nộp hồ sơ chỉ thị nâng cao của họ cho bên chịu trách nhiệm,
trong trường hợp chuyển khoản đến bệnh viện khu vực.
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QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BỆNH NHÂN
Bệnh nhân có quyền:
Nhận được sự chăm sóc cần thiết để giúp phục hồi hoặc duy trì sức khỏe tối đa của bạn và, nếu
cần thiết, đối phó với cái chết.
• Mong đợi nhân viên chăm sóc bệnh nhân được loại, ân cần, tôn trọng và đủ điều kiện thông qua
giáo dục và kinh nghiệm, và thực hiện các dịch vụ mà họ chịu trách nhiệm với chất lượng dịch vụ
cao nhất.
• Thông tin đầy đủ, đến mức độ bác sĩ của bạn biết, về chẩn đoán, điều trị và tiên lượng, cũng như
các phương pháp điều trị hoặc thủ tục thay thế, và những rủi ro tiềm năng và tác dụng phụ liên
quan đến việc xử lý.
• Được thông báo đầy đủ về phạm vi của các dịch vụ có sẵn tại cơ sở, quy định về chăm sóc ngoài
giờ và cấp cứu, và các mức giá liên quan cho các dịch vụ được cung cấp.
• Tham gia vào các quyết định liên quan đến cường độ và phạm vi điều trị. Nếu bệnh nhân không
thể tham gia vào các quyết định như vậy, người đại diện được chỉ định của bệnh nhân hoặc các cơ
quan được chỉ định hợp pháp khác sẽ thực hiện các quyền của bệnh nhân.
• Các hoạt động quản lý đau được cung cấp với một mối quan tâm chính đối với bệnh nhân và với
sự công nhận phẩm cách của bệnh nhân như một con người.
• Từ chối điều trị trong phạm vi pháp luật cho phép và được thông báo về những hậu quả y tế của
việc từ chối như vậy. Bệnh nhân chấp nhận trách nhiệm về hành động của mình trong trường hợp
ông từ chối điều trị hoặc không thực hiện theo các hướng dẫn của bác sĩ hoặc trung tâm.
• Phê duyệt hoặc từ chối tiết lộ hồ sơ y tế cho bất kỳ ai bên ngoài cơ sở, ngoại trừ trường hợp
chuyển sang một trung tâm y tế khác, hoặc theo yêu cầu của luật pháp hoặc hợp đồng của bên thứ
ba.
• Được thông báo về bất kỳ thử nghiệm của con người hoặc các dự án nghiên cứu/giáo dục có ảnh
hưởng đến chăm sóc hoặc điều trị của bạn và có thể từ chối tham gia vào các thử nghiệm hoặc
nghiên cứu mà không làm giảm sự chăm sóc thông thường của bệnh nhân.
• Nhận khiếu nại hoặc khiếu nại và đề xuất bất cứ lúc nào.
• Chuyển sang bác sĩ chính hoặc chuyên khoa hoặc Nha sĩ nếu các bác sĩ hoặc Nha sĩ có trình độ
khác có sẵn.
•

•
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Được thông báo đầy đủ trước khi chuyển sang cơ sở hoặc tổ chức khác.
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Bày tỏ những niềm tin tinh thần và thực hành văn hóa mà không làm hại người khác hoặc can
thiệp với các quá trình kế hoạch điều trị y tế cho bệnh nhân.
Bệnh nhân chịu trách nhiệm:

Được ân cần của các bệnh nhân và nhân viên khác và hỗ trợ kiểm soát tiếng ồn, hút thuốc và
phiền nhiễu khác.
• Tôn trọng tài sản của người khác và các cơ sở.
• Báo cáo nếu bạn hiểu rõ các quá trình điều trị theo kế hoạch và những gì được mong đợi của bạn.
• Giữ các cuộc hẹn và, khi bạn không thể làm điều đó vì lý do nào, thông báo cho Trung tâm và bác
sĩ.
• Cung cấp cho người chăm sóc những thông tin chính xác và đầy đủ nhất về các khiếu nại, bệnh tật
và nhập viện hiện nay, thuốc men, những thay đổi bất ngờ trong tình trạng bệnh nhân hoặc bất kỳ
vấn đề sức khỏe bệnh nhân nào khác.
• Quan sát các quy tắc quy định của quá trình cài đặt trong thời gian lưu trú và điều trị của bạn và,
nếu các hướng dẫn không được theo sau, mất quyền chăm sóc tại Trung tâm và chịu trách nhiệm
cho kết quả.
• Nhanh chóng đáp lại các nghĩa vụ tài chính của bạn cho cơ sở.
•
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