
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

KHU VỰC NGỌC HỒI 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:                   Ngọc Hồi, ngày   tháng   năm  

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh  

và gia đình người bệnh đối với bệnh viện 

  

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc Ban hành Quy chế bệnh viện; 

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 13/6/2008 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, 

trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-SYT ngày 14/11/2008 của Sở Y tế tỉnh Kon 

Tum về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Đa khoa 
khu vực Ngọc Hồi; 

Xét đề nghị của phòng Điều dưỡng - Quản lý chất lượng - Công tác xã hội 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1 : Ban hành kèm theo Quyết định Quy định về quyền lợi và nghĩa 
vụ của người bệnh và gia đình người bệnh đối với bệnh viện. 

Điều 2: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3: Trưởng (phó, phụ trách) các khoa, phòng, toàn thể viên chức, 

người lao động bệnh viện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Ban Giám đốc Bệnh viện; 
- Như điều 3; 
- Lưu: VT, ĐD-QLCL-CTXH. 
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SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

 KHU VỰC NGỌC HỒI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Ngọc Hồi, ngày    tháng    năm  

QUY ĐỊNH 
VỀ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỆNH VÀ GIA ĐÌNH 

NGƯỜI BỆNH  ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN 
( Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-BVKVNH ngày    tháng       năm                    

của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi) 
 

I. QUYỀN LỢI  

1. Người bệnh được khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc theo bệnh lý. 

2. Người bệnh được hướng dẫn ăn uống theo chế độ ăn uống bệnh lý. 

3. Người bệnh được sử dụng quần áo, chăn, màn, chiếu và dụng cụ sinh 
hoạt của bệnh viện theo quy định. 

4. Người bệnh và gia đình người bệnh được nghe thầy thuốc giải thích về 
tình trạng bệnh tật, công khai thuốc được sử dụng, cách ăn, uống, sinh hoạt, nghỉ 

ngơi và tự bảo vệ sức khoẻ. 

5. Người bệnh và gia đình người bệnh được góp ý kiến xây dựng về tinh 

thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của các thành viên trong bệnh viện. 

6. Gia đình người bệnh được đến thăm người bệnh theo quy định của 

bệnh viện. 

II. NGHĨA VỤ  

1. Người bệnh phải thực hiện nghiêm chỉnh y lệnh của thầy thuốc. 

2. Người bệnh có trách nhiệm thanh toán tiền viện phí theo qui định của 
Nhà nước. 

3. Người bệnh có trách nhiệm giữ gìn tài sản được mượn, khi để mất phải 
bồi thường. 

4. Người bệnh và gia đình người bệnh phải giữ gìn vệ sinh trật tự giường 
bệnh, buồng bệnh, toàn bệnh viện và tự giác chấp hành nội qui bệnh viện và luật 

pháp Nhà nước. 

5. Người bệnh và gia đình người bệnh đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa 

người bệnh và gia đình người bệnh trong thời gian chữa bệnh. 

6. Người bệnh và gia đình người bệnh tôn trọng thầy thuốc và nhân viên y 

tế. 
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