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DAĦLA  

 

Is-saħħa u l-kura tas-saħħa huma prijorità għal kull wieħed u waħda minna. Il-prevenzjoni 

tal-mard kif ukoll ta’ kura f’waqtha u xierqa kull meta teħtieġ huma fuq nett tal-aġenda 

tagħna. Għaldaqstant hu essenzjali li nkunu konxji tad-drittijiet u tar-responsabbiltajiet 

tagħna bħala pazjenti. Dan iċ-Charter tal-Pazjent, li hu l-ewwel wieħed fl-għamla tiegħu 

f’Malta, hu mfassal  biex jindirizza dan. 

 

Dan iċ-Charter jindirizza l-mod li għandu jiġi pprovdut is-servizz ta’ kura tas-saħħa, il-livell 

ta’ kwalità mistenni u ż-żmien li fih għandha tiġi pprovduta l-kura skont il-gravità tal-

kundizzjoni tal-pazjent. 

Dan id-dokument jinbena fuq it-tmien prinċipji li ġejjin, li jiffurmaw is-sisien għal servizz 

ta’ kura tas-saħħa sigur u ġust. 

1. Protezzjoni tas-Saħħa 

2. Aċċess 

3. Tagħrif 

4. Parteċipazzjoni u Kunsens Infurmat 

5. Privatezza u Kunfidenzjalità 

6. Dinjità u Rispett 

7. Kura tas-Saħħa Sigura 

8. Kummenti u Lmenti 

 

Dan id-dokument qiegħed jiġi ppreżentat bħala bażi għal konsultazzjoni. Il-partijiet 

interessati kollha huma mistiedna jipparteċipaw b’mod attiv fid-diskussjoni. 

 

 

 

Chris Fearne 

Segretarju Parlamentari għas-Saħħa
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INTRO DUZ ZJ ONI  

 

Dan iċ-Charter jenfasizza l-livell tas-servizz li pazjent għandu jistenna meta jagħmel użu mis-

servizzi tas-saħħa pubblika. Dan iċ-Charter hu  mmirat biex jiffaċilita r-relazzjoni bejn l-utenti u 

dawk li qegħdin jipprovdu s-servizz, għalhekk jara li jipprovdi mezz li jippermetti lis-servizz 

jaħdem b’mod effettiv u jiżgura li r-riżorsi jintużaw b’mod effiċjenti. Responsabbilità akbar, 

għandha tiżgura effett pożittiv fuq il-provvista tal-kura. Fid-dawl tal-fatt li dan huwa l-ewwel 

Charter  Nazzjonali tal-Pazjent u li f’għadd ta’ oqsma hemm numru ta’ elementi li għandhom jiġu 

indirizzati, hu maħsub li l-miri mfassla f’dan iċ-Charter għandhom jintlaħqu b’mod sħiħ fi żmien 

sena mill-pubblikazzjoni tiegħu. 

 

Dan id-dokument qiegħed jiġi ppreżentat bħala bażi għal konsultazzjoni.  

 

Prinċipji Ewlenin 

 

Dan iċ-Charter hu msejjes fuq il-prinċipji li jiffurmaw il-pedament għal qafas ta’ servizz tal-kura 

tas-saħħa li jkun ipprovdut b’mod sigur u ġust. Dawn il-prinċipji ġew stabbiliti wara reviżjoni 

bir-reqqa ta’ Charters  tal-Pazjent lokali u internazzjonali, flimkien ma’ għodod oħra simili. Id-

drittijiet u r-responsabbiltajiet jikkostitwixxu impenn jew definizzjoni ta’ x’għandhom jistennew 

l-utenti u dawk li qegħdin jipprovdu s-servizz tas-saħħa fi ħdan il-qafas tas-Servizz tas-Saħħa 

Pubblika. Dawn huma maħsuba biex jippromwovu kura ppersonalizzata, li tipprevjeni l-mard u 

li tħeġġeġ il-parteċipazzjoni, hekk kif stipulat fl-Att dwar is-Saħħa.  

 

It-tmien prinċipji huma d-dritt għal: 

 

1. Protezzjoni tas-Saħħa 

2. Aċċess 

3. Tagħrif 

4. Parteċipazzjoni fit-Teħid ta’ Deċiżjonijiet u Kunsens Infurmat 

5. Privatezza u Kunfidenzjalità 

6. Dinjità u Rispett 

7. Kura tas-Saħħa Sigura 

8. Kummenti u Lmenti 
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DEF IN IZ ZJ ON IJ I ET  

 

It-termini użati f’dan id-dokument, sakemm ma jkunx indikat xort’oħra, huma definiti kif ġej: 

Benefiċenza:   Benefiċenza hi azzjoni li titwettaq għal benefiċċju ta’ ħaddieħor. 

Azzjonijiet benefiċenti jistgħu jittieħdu bl-għan li jipprevjenu jew 

ineħħu ħsara jew biex sempliċiment itejbu l-qagħda ta’ oħrajn. 

Carers: Individwi, bħal significant others, qraba jew ħbieb, li jieħdu ħsieb 

persuni oħra li tkun qiegħda tingħatalhom kura tas-saħħa. 

Charter:  Dikjarazzjoni tal-impenji dwar drittijiet u responsabbiltajiet. 

Punt ta’ Deċiżjoni Klinika:  Il-punt li fih il-pazjent sarulu l-investigazzjonijiet kollha meħtieġa 

u li t-tabib jirreġistra l-intervent u/jew il-proċess ta’ kura 

meħtieġa skont il-politika stabbilita mill-entità rilevanti tal-kura 

tas-saħħa pubblika. 

Saħħa transkonfinali:  Kura tas-saħħa pprovduta jew miktuba fi Stat Membru minbarra 

l-Istat Membru ta’ Affiljazzjoni, Malta. 

Emerġenza:  Sitwazzjoni li teħtieġ attenzjoni immedjata u azzjoni ta’ rimedju. 

Saħħa: Stat ta’ benesseru fiżiku, mentali u soċjali sħiħ u mhux biss dak ta’ 

nuqqas ta’ mard jew infermità. 

Organizzazzjoni tal-kura tas-saħħa: Organizzazzjoni/istituzzjoni li twassal kura li tvarja minn 

dik primarja, sekondarja għal waħda terzjarja.  

 
Fornituri tal-kura tas-saħħa:  Individwi li qegħdin jipprovdu l-kura meħtieġa lill-pazjent. 
 
Servizzi tal-kura tas-saħħa:  Is-servizzi tal-kura tas-saħħa kollha mogħtija fi sptar, fi klinika 

jew f’ambjent ieħor ta’ kura fil-komunità. 

Kura tas-saħħa privata lokali:  Kwalunkwe fornitur tal-kura tas-saħħa privata fit-territorju 

Malti. 

Ministru:    Il-Ministru responsabbli għas-saħħa. 

Mhux qerriedi: Mhux qerriedi jfisser “ma jagħmel ebda ħsara.” It-tobba 

għandhom iżommu lura milli jipprovdu trattamenti ineffettivi jew 

milli jaġixxu b’malizzja lejn il-pazjenti. 

Pazjent:  Persuna li qiegħda tirċievi, jew tkun irċeviet, attenzjoni medika, 

kura, jew trattament, kemm jekk fl-ambjent li jipprovdi kura tas-

saħħa jew xort’oħra. 
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Qarib:  Qraba hekk kif definiti mill-Artikolu 30 tal-Att dwar is-Sigurtà 

Soċjali, iżda wkoll kull persuna li għandha relazzjoni personali 

mill-qrib mal-pazjent. 

Responsabbiltajiet:  L-obbligu ta’ pazjenti/utenti ta’ dawn is-servizzi lejn is-servizzi 

tas-saħħa biex dawn tal-aħħar jaħdmu b’mod effiċjenti. 

Utenti tas-servizz:  Individwi li jagħmlu użu mis-servizzi tal-kura tas-saħħa bħala 

pazjenti jew klijenti. 

 Significant others: Individwi li għandhom relazzjoni mill-qrib mal-pazjent. 
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PRIN Ċ I PJ U  1:  PROT E Z ZJ ONI T AS -SA Ħ ĦA  

 

Id-dritt għal servizzi li jippromwovu s-saħħa u l-benesseri, il-prevenzjoni tal-mard, l-

appoġġ u li jagħtu s-setgħa lil dawk b’mard kroniku biex jipparteċipaw b’mod attiv fil-kura 

tagħhom. 

 

Wieħed għandu d-dritt li:  

1. Jirċievi tagħrif u pariri dwar kif jibqa’ kemm jista’ jkun b’saħħtu. 

2. Jipparteċipa fi programmi ta’ skrinjar u immunizzazzjoni/tilqim mmexxija mill-istat 

meta disponibbli u xierqa, u skont protokolli stabbiliti. 

3. Jirċievi tagħrif u pariri dwar l-aħjar mod ta’ awtoġestjoni ta’ problema tas-saħħa 

eżistenti. 

4. Jistenna li Hospital Acquired Infections (HAI) jingħataw prijorità xierqa mill-fornituri tal-

kura tas-saħħa kollha f’ambjent tas-saħħa. 

5.  Jirċievi dak indikat aktar ’il fuq irrispettivament mill-età, kulur tal-ġilda, diżabilità jew 

mard, sess, żwieġ, sħubija ċivili, maternità, razza, reliġjon jew twemmin, orjentazzjoni 

sesswali, nazzjonalità, politika, jew stat soċjali. 

 

Wieħed għandu r-responsabbiltà li: 

1. Jieħu ħsieb tiegħu nnifsu billi jadotta stil ta’ ħajja b’saħħtu/saħħitha. 

2. Ifittex tagħrif u ħiliet dwar kif għandu jieħu ħsieb u jipproteġi saħħtu. 

3. Jieħu l-immunizzazzjoni/tilqim meħtieġa biex jipprevjeni t-tixrid ta’ mard infettiv. 

4. Jagħmel check-ups regolari u jirrapporta lill-fornitur tal-kura tas-saħħa kwalunkwe bidla 

marbuta mas-saħħa. 

5. Ifittex għajnuna minn gruppi ta’ appoġġ, għaqdiet mhux governattivi (NGOs) u persuni li 

jgħixu b’kundizzjonijiet simili. 

6. Jadotta attitudni pożittiva lejn il-ħajja u s-saħħa. 

7. Jirrispetta d-drittijiet ta’ ħaddieħor u li ma jipperikolax ħajjet u saħħet persuni oħra. 

8. F’każ ta’ minorenni, il-protezzjoni tas-saħħa, il-kura u l-stil ta’ ħajja b’saħħitha tal-minuri, 

għandha tkun responsabbiltà tal-ġenitur jew tutur.
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PRIN Ċ I PJ U 2:  AĊ ĊE S S  

 

Id-dritt għal aċċess għas-servizzi tal-kura tas-saħħa skont il-bżonnijiet u r-rekwiżiti tas-

saħħa individwali. 

Wieħed għandu d-dritt li: 

 

1. Ikollu sistema ta’ respons mediku effiċjenti. 

2. Jingħata servizz ta’ kura medika ta’ emerġenza f’każ ta’ ħtieġa. 

3. Ikollu aċċess għal servizzi tas-saħħa u għall-mediċini skont id-drittijiet stabbiliti mil-Liġi 

ta’ Malta. 

4. Jingħata pjan ta’ kura speċjalizzata, f’każ li dan ikun klinikament rakkomandat. Il-pjan ta’ 

kura għandu jingħata taħt ir-responsabbiltà ta’ professjonist tas-saħħa speċjalizzat 

xieraq assenjat mill-entità responsabbli. 

5. Jingħata kura/isirlu intervent minnufih f’każ urġenti immedjat: (kundizzjoni ta’ 

emerġenza hi waħda li tista’ twassal għal ħsara b’mod permanenti jew tipperikola ħajjet 

individwu jekk ma tkunx ittrattata minnufih). Kura/intervent għandu jinbeda b’mod 

immedjat wara l-ewwel kuntatt ma’ professjonist tas-saħħa kompetenti. 

1.  Jingħata trattament/isirlu intervent minn speċjalista minn meta tkun ittieħdet id-

deċiżjoni klinika f’qafas ta’ żmien hekk kif stipulat aktar ‘l isfel, għajr jekk wieħed 

jagħżel li jistenna jew li jkun ġie klinikament deċiż li wieħed jistenna aktar. 

a. F’każ urġenti: (kundizzjoni li għandha l-potenzjal immedjat li 

tiddeterjora sal-punt li tista’ ssir emerġenza jew saħansitra theddida 

għall-ħajja). Kura/intervent għandu jibda jingħata fi żmien tmien 

ġimgħat. (Ma japplikax jekk deterjorazzjoni tkun iddijanjostikata); 

b. F’każ mhux urġenti (Fakultattiv): Kura/intervent għandu jibda jingħata 

fi żmien 18-il xahar għal kundizzjoni li tikkawża livell baxx ta’ uġigħ, 

disfunzjoni jew diżabilità, li hi improbabbi li tista’ tiddeterjora malajr u li 

ma jkollha ebda potenzjal immedjat biex issir emerġenza.  

2.1 Id-dritt li tibda l-kura fi żmien stipulat ma japplikax: 

a. jekk wieħed jagħżel li jistenna aktar; 

b. jekk il-bidu tal-kura tittardja fl-interess kliniku tal-pazjent, pereżempju 

fejn aktar investigazzjoni tkun meħtieġa; 

ċ. jekk ikun klinikament adegwat għal kundizzjoni tal-pazjent li tkun 

immoniterjata b’mod attiv f’livell ta’ kura sekondarja mingħajr intervent 

kliniku jew proċeduri dijanjostiċi f’dak l-istadju; 
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d. jekk wieħed jonqos li jattendi għal appuntament skedat mingħajr 

raġuni tajba u valida jew; 

e. jekk it-trattament ma għadux aktar meħtieġ. 

f. Dipartiment tal-Aċċidenti u Emerġenza: 

 

Ħinijiet ta’ stennija aċċettabbli 
50 fil-mija 
perċentili 

90 fil-mija 
perċentili 

   

Ħin għal valutazzjoni inizjali ta’ tabib  sagħtejn erba’ sigħat 

Tul ta’ stennija   

Pazjenti biex jiġu lliċenzjati erba’ sigħat sitt sigħat 

Ħin biex tingħata sodda lill-pazjent (ħin 
mid-deċiżjoni li tirrikovera lill-pazjent) 

sitt sigħat tmien sigħat 

 

7. Jistenna li jkun jaf kemm żmien x’aktarx se jdum jistenna meta jitqiegħed f’lista ta’ 

stennija għal operazzjoni kirurġika, proċedura, test jew trattament. 

8. Ifittex awtorizzazzjoni minn qabel għall-kura tas-saħħa permezz ta’ fornitur tas-saħħa 

privat lokali jew f’pajjiż Ewropew ieħor għal trattament privat jew tal-istat, bi qbil mar-

Regolamenti Maltin dwar il-Kura tas-Saħħa Transkonfinali, taħt l-Att dwar is-Saħħa, jekk 

massimu ta’ żmien aċċettabbli ta’ stennija predeterminat ma jiġix irrispettat. Individwi li 

jkunu jixtiequ jirċievu aktar tagħrif u kjarifiki dwar dan id-dritt jistgħu jagħmlu kuntatt 

ma’ The National Contact Point permezz tas-sit: 

https://health.gov.mt/en/cbhc/Pages/Cross-Border.aspx 

9. Ikollu aċċess għal servizzi tas-saħħa pubbliċi f’Malta u Għawdex irrispettivament mill-età, 

kulur tal-ġilda, diżabilità jew mard, sess, żwieġ, sħubija ċivili, maternità, razza, reliġjon 

jew twemmin, orjentazzjoni sesswali, nazzjonalità, politika, jew stat soċjali. 

10. Disponibbliltà għal kura tas-saħħa adegwata u f’waqtha abbażi tal-ħtieġa tal-persuna u 

mhux fuq il-mezzi finanzjarji li wieħed ikollu. Dan għandu jkun f’rispett sħiħ tad-drittijiet 

ta’ pazjenti oħra, tal-ġudizzju kliniku u tal-aktar użu effiċjenti tar-riżorsi u benefiċċji 

disponibbli hekk kif provdut mill-Ministeru għas-Saħħa. 

11. Jirċievi t-tagħrif dwar id-disponibbiltà tas-Servizzi Nazzjonali tas-Saħħa kollha f’Malta. 

12. Ikun trasferit għal klinika oħra tas-servizz pubbliku jew fi sptar pubbliku ieħor meta t-

trattament mediku rakkomandat ma jkunx disponibbli fl-isptar pubbliku li l-pazjent ikun 

ġie rrikoverat fih (eżempju trasferiment minn Għawdex lejn Malta). 

13. Jistenna li dawk li jfasslu l-politika nazzjonali tal-kura tas-saħħa jivvalutaw l-ħtiġijiet tas-

servizzi tal-kura tas-saħħa tal-pajjiż u jipprovdu s-servizzi li huma meqjusa meħtieġa 

biex dawn jintlaħqu. 
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Wieħed għandu r-responsabbiltà li: 

1. Jattendi għal appuntament skedat. 

2. Ikun fil-ħin għall-appuntamenti skedati. Wieħed għandu jinforma lid-Dipartiment 

konċernat jekk ma jkunx jista’ jattendi għall-appuntament. 

3. Ikun id-dar fid-data u fil-ħin miftiehem f’każ li l-pazjent ikun qiegħed jibbenefika minn 

servizzi tal-kura tas-saħħa fil-komunità. 

4. Jipprovdi dettalji aġġornati lill-fornituri tal-kura tas-saħħa fejn jista’ isir kuntatt miegħu. 

5. Jagħmel użu mis-servizzi tas-saħħa b’mod adegwat u responsabbli. Inkluż li jkun evitat 

ħela tar-riżorsi. 

6. Jifhem li hemm pressjoni u limitazzjonijiet tar-riżorsi fuq is-servizzi tal-kura tas-saħħa u 

ta’ dawk li jaħdmu f’dan il-qasam. 

7. Jaċċessa d-Dipartiment Nazzjonali tal-Aċċidenti u Emerġenza b’mod xieraq.
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PRIN ĊI PJ U 3:  TA G ĦRI F  

 

Id-dritt li jagħti u li jirċievi tagħrif: 

Wieħed għandu d-dritt li: 

1. Jirċievi l-informazzjoni kollha dwar il-kundizzjoni medika tiegħu, il-kura li jkun qiegħed 

jirċievi, l-għażliet ta’ kura stabbiliti fil-parametri lokali, ir-riskji u l-pronjożi. 

2. Jingħata informazzjoni b’mod li wieħed jista’ jifhem u li jintużaw il-mezzi u l-lingwa 

adegwata meta jkun meħtieġ. 

3. Jitlob aktar informazzjoni jekk irid ikun jaf aktar. Li jistenna li jkunu jafu l-ismijiet u l-

irwoli tal-fornituri tal-kura tas-saħħa responsabbli mill-kura tiegħu. Kull impjegat 

għandu jkun liebes tarka ta’ identifikazzjoni li turi b’mod ċar ismu u l-irwol li jokkupa fl-

istruttura. 

4. Jitlob opinjoni oħra, fejn possibbli, minn fornitur tal-kura tas-saħħa ekwivalenti. Dan il-

proċess m’għandu jimponi ebda tbatija fuq il-pazjent. 

5. Jistaqsi dwar il-kundizzjoni li jkun qiegħed ibati minnha. 

6. Jikseb l-appoġġ u l-informazzjoni meħtieġa biex ikollu sehem fil-ġestjoni tal-kundizzjoni 

tiegħu. Dan għandu jinkludi kif u meta għandhom jittieħdu l-mediċini u kif taċċessa 

servizzi ta’ appoġġ oħra li jistgħu jgħinu biex itejbu l-benesseri tal-pazjent. 

7. Jirċievi l-informazzjoni xierqa dwar kif għandu jiġi vvalutat u, jekk possibbli, jagħmel 

awtoġestjoni tal-uġigħ. 

8. Jirċievi informazzjoni relatata mar-regoli u mar-regolamenti tal-istruttura tal-kura tas-

saħħa fejn ikun qiegħed jiġi kkurat. 

9. Jistenna li jirċievi l-informazzjoni kollha rilevanti marbuta mal-provi kliniċi ta’ 

kwalunkwe forma li wieħed jista’ jkun suġġett għalihom. 

10.Jipparteċipa u jiddiskuti kwistjonijiet etiċi li jistgħu jinqalgħu matul il-kura, inkluż it-

trattament, il-parteċipazzjoni fir-riċerka jew proġetti edukattivi. 

11. Jingħata spjegazzjoni tal-ħtieġa għat-trasferiment għal sezzjoni jew faċilità oħra, 

pereżempju minn Għawdex għal Malta jew viċiversa, jew minn sala għal oħra, jew minn 

sptar pubbliku għal sptar ieħor. 

12. Ikollu aċċess għall-informazzjoni u pariri dwar kif tagħti respons, tgħaddi kummenti u 

tqajjem tħassib, jew ilmenti dwar il-kura li qiegħed tirċievi u s-servizzi użati permezz 

tas-sezzjoni tal-Customer Care disponibbli f’kull struttura tal-kura tas-saħħa. 
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Wieħed għandu r-responsabbiltà li: 

1. Ifittex appoġġ, informazzjoni, u ħiliet biex jadatta għal stil ta’ ħajja aktar b’saħħitha u/jew 

jieħu ħsieb il-kundizzjoni tiegħu. 

2. Jgħarraf lill-fornituri tal-kura tas-saħħa bi kwalunkwe tibdil fid-dettalji fejn jista’ jsir 

kuntatt miegħu. 

3. Jipprovdi informazzjoni kompluta u preċiża dwar saħħtu u l-istorja medika, inkluż 

mediċini, dettalji dwar meta kien rikoverat l-isptar, rimedji veġetali u kwalunkwe aspett 

ieħor li għandu x’jaqsam mas-saħħa tal-pazjent. 

4. Ikun onest u jiddeskrivi s-sintomi bl-aħjar mod possibbli lill-fornituri tal-kura tas-saħħa. 

5. Jitlob informazzjoni jew kjarifiki dwar l-istat jew it-trattament tal-kura tas-saħħa. 

6. Jiddiskuti l-ġestjoni tal-uġigħ, jitlob għal serħan mill-uġigħ meta jkun meħtieġ, u jinforma 

lill-fornitur tal-kura tas-saħħa dwar l-effettività ta’ kwalunkwe trattament li jkun qiegħed 

jingħata. 

7. Jikkonforma mal-informazzjoni bil-miktub tal-pjan ta’ kura wara li jkun ġie lliċenzjat, hekk 

kif diskuss u maqbul mal-fornituri tal-kura tas-saħħa, u jirrapporta kwalunkwe tibdiliet 

fil-kundizzjoni wara li jkun ġie lliċenzjat. 

8. Jibqa’ lura milli jidħol jew jipparteċipa f’kura tas-saħħa frawdolenti u biex jirrapporta 

mġieba li tmur kontra l-etika ta’ fornituri tal-kura tas-saħħa lill-awtoritajiet responsabbli. 

Dan jinkludi li joqgħod lura milli jitlob informazzjoni skorretta, irċevuti, ċertifikati jew 

trattament bla bżonn. 
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PRIN ĊI PJ U  4:  PART EĊ I PAZ ZJ ONI F IT-T EĦ ID T A ’  DEĊ I ŻJ O NIJ IE T U KUN SE N S IN FUR MAT  

 

WIEĦED GĦANDU D-DRITT LI JIEĦU SEHEM FIL-PROĊESS KOLLABORATTIV TAT-TEĦID TAD-
DEĊIŻJONIJIET RELATATI MA’ ĦTIĠIJIET PARTIKOLARI TAL-KURA TAS-SAĦĦA TAL-PAZJENT U LI JAGĦTI 

KUNSENS INFURMAT DWAR IT-TRATTAMENT U L-KURA. 

 

Wieħed għandu d-dritt li: 

1. Jingħata l-informazzjoni kollha relatata ma’ riskji, benefiċċji u konsegwenzi tar-rifjut 

ta’ kwalunkwe trattament jew kura, biex ikun possibbli li jagħmel għażla infurmata. 

Meta l-pazjent ikun fi stat mentali tajjeb, il-pazjent għandu d-dritt li jaċċetta jew 

jirrifjuta kull proċedura tat-trattament, eżami, test jew proċedura ta’ skrining li hu 

offrut bi qbil mal-liġi. Rifjut ta’ trattament għandu jiġi ffirmat u dokumentat u din id-

deċiżjoni għandha tiġi kontrofirmata minn xhud. 

2. Jipparteċipa fid-deċiżjonijiet dwar il-kura. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa 

għandhom jibqgħu lura milli jieħdu deċiżjonijiet relatati mal-kura u mat-trattament 

mingħajr il-parteċipazzjoni diretta tal-pazjent għajr każijiet eċċezzjonali. 

3. Ikun involut b’mod attiv matul iż-żjajjar fis-swali tat-tobba. It-tobba għandhom 

jiddiskutu l-pjan ta’ kura hekk kif maqbul mal-pazjent waqt il-visti fis-swali u jaraw li l-

pazjent fehem. 

4. Jinvolvi lill-qraba jew lill-carer u t-tabib tal-familja fi kwalunkwe forma ta’ proċess ta’ 

teħid ta’ deċiżjoni, jekk wieħed jixtieq. 

5. Jiġi lliċenzjat anke jekk din id-deċiżjoni tkun kontra l-parir tat-tabib sakemm: 

(a) Il-pazjent ma jkollux mard infettiv li jista’ jikkundizzjona saħħet oħrajn, jew; 

(b) Il-pazjent mhux kapaċi jħares is-sigurtà tiegħu nnifsu jew is-sigurtà ta’ saħħet 

oħrajn kif stipulat mil-liġi. 

Il-pazjent jintalab jiffirma ‘Discharge at Request’ qabel ma jħalli l-istruttura tal-kura 

tas-saħħa. Il-fornitur tal-kura tas-saħħa ma jistax jinżamm responsabbli ta’ kwalunkwe 

konsegwenzi li joħorġu minn din l-azzjoni. 

6. Jirtira l-kunsens għal kwalunkwe proċeduri djanjostiċi jew marbuta ma’ trattament jekk 

wieħed jiddeċiedi dan wara li jkun ta l-kunsens. 

7. Jirċievi spjegazzjoni dettaljata dwar in-natura u l-konsegwenzi ta’ kwalunkwe riċerka 

jew provi kliniċi li wieħed jista’ jkun mistieden biex jieħu sehem fihom, qabel ma 

titwettaq, u biex jinkiseb u jiddokumenta l-kunsens jew ir-rifjut milli jipparteċipa. 

8. Ikun infurmat u ħieles kompletament minn kwalunkwe sfurzar meta jiddeċiedi jekk 

għandux jaċċetta, jirrifjuta, jew jirtira fi kwalunkwe stadju, milli jieħu sehem fir-riċerka 

klinika jew taħriġ tal-istudenti. 
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Wieħed għandu r-responsabbiltà li: 

1. Jieħu sehem b’mod attiv fid-diskussjonijiet u fid-deċiżjonijiet tal-kura tas-saħħa u t-

trattament. 

2. Jgħarraf lill-fornitur tal-kura tas-saħħa bi kwalunkwe bidla fil-kundizzjoni ta’ saħħtu. 

3. Jikkonforma mar-regoli u mal-politika tal-isptar /tas-sala/tas-sezzjoni. 

4. Isegwi tajjeb il-pjan ta’ kura. Il-pazjent hu responsabbli minn kull deċiżjoni u mill-

eżitu jekk jiddeċiedi li ma jsegwix il-parir maqbul jew il-kura rakkomandata. 
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PRIN Ċ I PJ U  5:  PRIV AT E Z ZA U KUNF ID EN ZJ A LI T À   

 

Id-dritt għall-privatezza u l-kunfidenzjalità. 

 

Wieħed għandu d-dritt li: 

1. Jistenna li l-privatezza tal-persuna tkun rispettata meta tirċievi kura tas-saħħa skont 

ċirkustanzi differenti. Wieħed għandu d-dritt li jkun jaf liema rwol kull individwu 

preżenti għandu fil-kura tal-persuna. 

2. L-informazzjoni kollha tas-saħħa personali għandha tinġabar, tinżamm u tiġi pproċessata 

skont l-Art. 257 tal-Kodiċi Kriminali u l-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data. 

3. Jirrifjuta milli jagħti l-kunsens tiegħu għal ritratti li jeħtieġ li jittieħdu li jistgħu jintużaw 

għal skopijiet ta’ tagħlim jew biex iservu ta’ gwida għall-effettività klinika. 

4. Jesprimi x-xewqa li l-informazzjoni dwar is-saħħa personali m’għandhiex tiġi kondiviża 

ma’ terzi, inkluż ma’ qraba. 

5. Ikollu aċċess għar-rekords tas-saħħa tiegħu stess skont il-protokoll stabbilit mill-

istruttura tal-kura tas-saħħa. 

Wieħed għandu r-responsabbiltà li: 

1. Jiżgura li r-rekords tas-saħħa huma preċiżi u aġġornati. Wieħed għandu jinforma lill-

fornituri tal-kura tas-saħħa bi kwalunkwe tibdil fl-isem, fl-indirizz, fin-numru tat-telefon 

jew dettalji oħra. 

2. Jinforma lill-istaff mediku jekk xi informazzjoni dwar ir-rekords tal-kura tas-saħħa tiegħu 

stess hi skorretta. 

3. Jgħin lill-fornituri tal-kura tas-saħħa fis-salvagwardja tal-kunfidenzjalità tal-pazjent billi 

jirrispetta l-privatezza ta’ utenti oħra tas-servizz. 

 



 

16 
 

PRIN Ċ I PJ U 6:  D I NJ IT À U R IS PE TT  

 

Id-dritt li tintwera rispett, dinjità u konsiderazzjoni. 

Wieħed għandu d-dritt li: 

1. Jiġi ttrattat bħala individwu. Wieħed għandu d-dritt li jistenna li l-fornitur tal-kura tas-

saħħa juri dinjità, sabar, mgħodrija, tolleranza u ġentilezza. 

2. Jirċievi kura b’mod li jirrispetta l-età, kulur tal-ġilda, id-diżabilità jew mard, sess, żwieġ, 

sħubija ċivili, maternità, razza, reliġjon jew twemmin, sess jew orjentazzjoni sesswali, 

nazzjonalità, jew stat soċjali. 

3. Jingħata żmien biex jiddeċiedi dwar kwalunkwe test jew trattament mingħajr ma jiġi 

sfurzat mill-fornituri tal-kura tas-saħħa. Dan ma jgħoddx f’każ ta’ emerġenza. 

4. Jistenna li jirċievi t-trattament meħtieġ biex tonqos it-tbatija u l-uġigħ f’kull fażi tal-

marda. 

5. Jitlob appoġġ spiritwali u/jew reliġjuż waqt li jkun rikoverat fi struttura tal-kura tas-

saħħa. 

6. Jistenna kura ta’ tmiem il-ħajja li tkun waħda dinjituża, li toffri mgħodrija u appoġġ, u li 

tnaqqas it-tbatija kemm jista’ jkun. 

7. Ikun, b’mod kostanti, akkumpanjat minn xi ħadd tal-għażla tiegħu matul il-proċess ta’ 

kura ta’ tmiem il-ħajja, skont ir-regoli u l-proċeduri tal-istabbilimenti tas-saħħa. 

 

Wieħed għandu r-responsabbiltà li: 

1. Jitratta lill-istaff mediku u lil pazjenti oħra, carers u qraba, b’dinjità u rispett. 

2. Ma jkunx vjolenti jew aggressiv mal-istaff mediku jew ma’ pazjenti oħra, ma’ carers u 

qraba. 

3. Ma jwettaq ebda tip ta’ abbuż jew fastidju razzjali, sesswali jew fastidju ieħor fuq 

kwalunkwe membru tal-istaff mediku. 

4. Jirrispetta l-politika u l-proċeduri kollha tas-sala fejn ikun qed jingħata kura.
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PRIN Ċ I PJ U  7:  S I GURTÀ  

 

Id-dritt għall-kura sigura u effettiva. 

Wieħed għandu d-dritt li: 

 

1. Ikollu aċċess għas-servizzi tas-saħħa u għat-trattamenti li jissoddisfaw livelli ta’ sigurtà. 

2. Jistenna li l-kura li jirċievi għandha tkun ħielsa minn ħsara li tirriżulta minn servizz tal-

kura tas-saħħa, prattika medika ħażina u żbalji. Trasferiment adegwat hu essenzjali biex 

ikun hemm kontinwità ta’ kura mingħajr diffikultajiet u sigura bejn is-servizzi. 

3. Jistenna li kwalunkwe kura u trattament li tingħatalu tiġi pprovduta minn staff 

ikkwalifikat fil-qasam u b’esperjenza. 

4. Jistenna li t-trattament ikun ipprovdut f’ambjent xieraq, sigur u nadif. 

5. Jistenna li l-istaff mediku għandu jsegwi dejjem l-proċess li jaċċerta iġjene tal-idejn tajba 

qabel il-bidu ta’ kull xorta ta’ proċedura. 

6. Ikun ħieles minn restrizzjonijiet sakemm ma jkunux meħtieġa mit-trattament mediku 

jew għas-sigurtà tal-pazjent. Din il-ħtieġa għandha tiġi riveduta ta’ spiss. 

7. Jistenna li l-istrutturi kollha tal-kura tas-saħħa jilħqu livelli ta’ iġjene meħtieġa kif stipulat 

mil-liġi u skont is- Servizzi Nazzjonali tas-Saħħa f’Malta. 

8. Jistenna li kull sistema tal-kura tas-saħħa temenda u taġġorna kontinwament il-politika, 

ir-regolamenti, li tipprovdi taħriġ, u servizzi ta’ moniteraġġ biex ikun żgurat li l-pazjenti 

qegħdin jirċievu l-kwalità tal-kura ġusta bl-aktar mod sigur possibbli. 

 

Wieħed għandu r-responsabbiltà li: 

1. Jgħaddi lill-professjonist tal-kura tas-saħħa kull informazzjoni relatata mal-mediċini li 

jkun qiegħed jieħu. 

2. Isegwi kull parir li jingħata dwar il-medikazzjoni u t-trattament. 

3. Jinforma lill-professjonist tal-kura tas-saħħa dwar xi allerġiji li jaf bihom jew allerġiji 

possibbli għal xi mediċini, ikel u sustanzji. 

4. Itemm xi kors ta’ trattament maqbul u li jikkonsulta tabib qabel ma jiddeċiedi li jibdel jew 

iwaqqaf kwalunkwe trattament. 

5. Ma jieħdu ebda medikazzjoni li hi skaduta jew miktuba għal xi persuna oħra. 

6. Jaħżen il-mediċini f’ambjent adatt u f’post sigur. 

7. Jagħmel użu minn tagħmir tas-saħħa biss għall-użu maħsub tiegħu. 
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8. Jimxi mal-politika ta’ kontroll tal-infezzjoni bl-għan li jipprevjeni t-tixrid ta’ infezzjonijiet 

u mard f’każ li persuna tkun qiegħda żżur jew tirċievi kura fi kwalunkwe entità tas-

saħħa. 

9. Isegwi l-iġjene tal-idejn qabel ma jżur xi sala ta’ sptar. 

10. Iżomm lura milli jżur pazjenti fi sptar jekk ikun ma jiflaħx. 

11. Iżomm lura milli joqgħod fuq is-sodda tal-pazjent jekk ikun qiegħed iżur xi ħadd l-isptar. 

12. Jiġbed l-attenzjoni dwar is-sigurtà, l-effettività jew l-indafa tas-servizzi li jistgħu 

jaffettwaw il-kura li tkun qiegħda tingħata. 

13. Jieħu ħsieb ta’ kull tagħmir li jkun qiegħed jintuża waqt li jkun qiegħed jirċievi xi kura l-

isptar jew misluf lilu d-dar għal kontinwazzjoni ta’ xi trattament jew kura relatata mas-

saħħa. Kwalunkwe tagħmir difettuż għandu jiġi rrappurtat u rritornat minnufih. 
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PRIN Ċ I PJ U 8:  KU MM EN TI U LM ENT I  

 

Id-dritt li jikkummenta dwar il-kura u jressaq ilmenti kostruttivi. 

 

Wieħed għandu d-dritt li: 

1. Jgħaddi respons, suġġerimenti u jqajjem kwalunkwe tħassib jew ilmenti kif iqies li jkun 

meħtieġ. Dan id-dritt hu estiż lil significant others jew carers li jistgħu wkoll ikunu 

jixtiequ jipprovdu respons, kummenti jew iqajmu tħassib. Wieħed għandu jagħmel dan 

mingħajr ebda biża’ ta’ reazzjoni, ċaħda ta’ aċċess jew ta’ kwalità ta’ kura inferjuri. 

2. Jistenna li r-respons, ilmenti u suġġerimenti jkunu meħuda inkunsiderazzjoni biex 

jitjiebu s-servizzi tas-saħħa. 

3. Jingħatalu tagħrif u pariri dwar kif jgħaddi r-respons u l-kummenti tiegħu, jew iqajjem 

tħassib, jew ilmenti dwar xi kura li jkun ingħata u servizzi li jkun għamel użu minnu. 

4. Jistenna li kwalunkwe ilment magħmul jiġi trattat u investigat b’mod effiċjenti u fi żmien 

adegwat. 

5. Jistenna li jkun mgħarraf bl-azzjoni korrettiva li tkun ġiet jew se tkun qiegħda tittieħed 

riżultat tal-ilment magħmul. 

 

Wieħed għandu r-responsabbiltà li: 

1. Jipprovdi kemm respons pożittiv kif ukoll negattiv dwar il-kura u t-trattament li jkun 

irċieva jew dwar is-servizz tas-saħħa inġenerali. Dan jagħti lill-fornituri tal-kura tas-

saħħa l-opportunità biex tittejjeb il-kura tas-saħħa mgħotija. 

2. Jiddiskuti kwalunkwe miżinterpretazzjoni/nuqqas ta’ ftehim, ta’ kull xorta, permezz ta’ 

mezzi xierqa. 
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KONK LU ŻJ ON I  

 

It-tmien prinċipji msemmija f’dan iċ-Charter tal-Pazjenti huma maħsuba li jkunu l-għodda li l-

pazjenti jirreferu għaliha, li jkunu jafu x’inhuma drittijiethom, iżda, li jkunu wkoll konxji ta’ 

liema huma d-dmirijiet u r-responsabbiltajiet tagħhom filwaqt li jagħmlu użu mill-bosta servizzi 

tal-kura tas-saħħa disponibbli fi ħdan is-sistema tas-Saħħa Pubblika. Dan iċ-Charter jiffoka 

wkoll fuq il-prinċipju li jpoġġi lill-pazjent fiċ-ċentru filwaqt li jagħti prijorità ewlenija lill-

parteċipazzjoni tal-pazjent, jirrikonoxxi lill-pazjenti bħala individwi bi ħtiġijiet diversi u mhux 

biss kundizzjoni medika li teħtieġ li tiġi kkurata. Dan iċ-Charter jagħti s-setgħa lill-pazjenti u lill-

utenti tas-servizzi ġejjiena li jitolbu għal servizzi ta’ kwalità mill-fornituri kollha tal-kura tas-

saħħa. Jippermetti wkoll lill-pazjenti, qraba u staff, jaqsmu l-fehmiet tad-drittijiet u tar-

responsabbiltajiet tal-persuni li jkun qegħdin jirċievu kura. Finalment, hu maħsub biex jgħin lill-

partijiet interessati biex jaħdmu flimkien sabiex jintlaħqu l-aħjar riżultati fi ħdan relazzjoni li 

tipprovdi servizz issimplifikat għall-pazjenti kollha li jagħmlu użu mis-servizzi tas-saħħa 

differenti pprovduti mis-sistema tas-saħħa tagħna. 

 

Aktar tagħrif 
 
Għal aktar tagħrif dwar id-Direttiva dwar il-Kura tas-Saħħa Transkonfinali tista’ tagħmel kuntatt 

mal-Malta National Contact Point kif ġej: 

Email: crossborderhealth@gov.mt 

Telefon: 00356 21224071 22992381  

Sit: https://health.gov.mt/en/cbhc/Pages/Cross-Border.aspx 

 
 

Għal aktar tagħrif dwar id-drittijiet tal-persuni b’disturbi mentali tista’ tagħmel kuntatt mal-

Uffiċċju tal-Kummissarju għas-Saħħa Mentali kif ġej: 

Indirizz: Pjazza San Luqa, Gwardamanġa, PTA 1010 

Email: mentalhealthcommissioner.mfh@gov.mt; 

Telefon: 00356 25924304 

Sit: http://commissionermhop.gov.mt 

 

Sabiex tressaq ilment quddiem id-Direttorat għas-Saħħa Ambjentali  tista’ tagħmel kuntatt kif 

ġej: 

Indirizz: Continental Business Centre, Cutrico Buildings, Level 1, Old Railway Track, Santa 

Venera. 

Email: mhi@gov.mt 

Telefon: 00356 21337333 

Sit: https://ehealth.gov.mt/HealthPortal/public_health/environmental-health/department for_env 

health.aspx 

Respons kostruttiv u lmenti jistgħu jintbagħtu wkoll lid-Direttorat għall-Istandards fil-Kura tas-

Saħħa fuq: healthstandards.sph@gov.mt 

https://health.gov.mt/en/cbhc/Pages/Cross-Border.aspx
mailto:mentalhealthcommissioner.mfh@gov.mt
http://commissionermhop.gov.mt/
https://ehealth.gov.mt/HealthPortal/public_health/environmental-health/department%20for_env%20health.aspx
https://ehealth.gov.mt/HealthPortal/public_health/environmental-health/department%20for_env%20health.aspx
mailto:healthstandards.sph@gov.mt

