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Zastopnik pacientovih pravic

• Imenuje  Vlada RS   

• 13 zastopnikov v Sloveniji

• Delo opravlja nepoklicno – 12 do 30 ur tedensko

• Mandat traja 5 let

• Za paciente je pomoč brezplačna



Kam, če pride do nesporazuma 

• Tja, kjer je do nesporazuma prišlo

• K zastopniku pacientovih pravic

• Nazaj na mesto nastanka

• Neformalno reševanje

• Prva obravnava kršitve pacientovih pravic

• Druga obravnava kršitve pacientovih pravic pred Komisijo RS za 
varstvo pacientovih pravic



1. Pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in 
zagotavljanja preventivnih storitev

• Pacient ima pravico do nujne 
medicinske pomoči, ki je ni 
mogoče kakorkoli pogojevati, še 
zlasti ne s plačilom ali napotnico.



2. Pravica do enakopravnega dostopa in 
obravnave pri  zdravstveni oskrbi

• Pacient ima pravico do enake 
obravnave pri zdravstveni oskrbi 
neglede na spol, narodnost, 
raso, ali etnično poreklo, vero ali 
prepričanje, invalidnost, starost, 
spolno usmerjenost ali drugo 
osebno okoliščino.



3. Pravica do proste izbire zdravnika in
izvajalca zdravstvenih storitev

• 9. člen (prosta izbira)

• Pacient ima pravico, do proste izbire zdravnika 
in izvajalca zdravstvenih storitev, ki mu bo 
zaupal svoje zdravje.

• 10. člen (izjema od proste izbire)

• Zdravnik in izvajalec, ki ga je pacient izbral, 
lahko pod pogojem, da ne gre za nujno 
medicinsko pomoč, pacientovo izbiro zavrne le 
v posebej utemeljenih primerih, ko bi bilo 
zdravljenje majn uspešno oziroma nemogoče 
ali kadar tako določa zakon. Pacientu mora 
predlagati drugega zdravnika in izvajalca ter 
razloge za zavrnitev pojasniti v pisni obliki v 
osmih dneh od izražene pacientove izbire.



4. Pravica do primerne, kakovostne in varne 
zdravstvene oskrbe



Primerna zdravstvena oskrba 

• je tista, ki je skladna s pacientovimi potrebami ter zmožnostmi 
zdravstvenega sistema Republike Slovenije in temelji na enostavnih, 
preglednih in prijaznih administrativnih postopkih ter vzpostavlja s 
pacientom odnos sodelovanja in zaupanja.



Kakovostna zdravstvena oskrba 

• je tista, ki dosledno dosega izide zdravljenja, ki so primerljivi s 
standardi ali najboljšimi praksami, ob upoštevanju temeljnih načel 
kakovosti, kot so uspešnost, varnost, pravočasnost, kontinuiteta, 
učinkovitost, enakopravnost in osredotočenje na pacienta.



Varna zdravstvena oskrba

• je tista, ki preprečuje škodo za pacienta v zvezi s samim zdravljenjem 
in v zvezi z okoliščinami fizične varnosti bivanja ali zadrževanja pri 
izvajalcu zdravstvenih storitev.



31. a člen  
posebni varovalni ukrep

• Za zagotavljanje kakovostne in varne zdravstvene obravnave se lahko
izvaja ukrep telesnega oviranja s pasovi - posebni varovalni ukrep.

• Posebni varovalni ukrep je nujen ukrep, ki se uporabi zaradi
omogočanja zdravljenja pacienta ali zaradi odprave ali obvladovanja
nevarnega vedenja pacienta



5. Pravica do spoštovanja pacientovega časa

• Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših 
dopustnih čakalnih dobah



KLJUČNE NOVOSTI

1. ČAKALNI ČAS – max. 30 min

2. STOPNJA NUJNOSTI – nujno, zelo hitro, hitro, redno

3. NAROČANJE – e-napotnica

4. TRIAŽA, UVRŠČANJE – obvestilo v 3 dneh po uvrstitvi na ČS  o 
uvrstitvi na ČS in o posledicah neupravičene odsotnosti

5. STIK S PACIENTOM – 10 dni pred terminom klic pacienta 

6. ODPOVED TERMINA – najmanj 10 dni prej



KLJUČNE NOVOSTI

7. NAJDALJŠA DOPUSTNA ČAKALNA DOBA

8. ROKI ZA PREDLOŽITEV NAPOTNE LISTINE

9. IZVID

10. NADZOR
• MZ, ZIRS, IP, IRSKM, ZZZS 



6. Pravica do obveščenosti in sodelovanja

• 20. Člen (obveščenost pacienta in 
pojasnilna dolžnost)

• Pacient ima pravico v procesu 
zdravljenja biti  obveščen o svojem 
zdravstvenem stanju in verjetnem 
razvoju ter posledicah bolezni ali 
poškodbe.

• Pojasnila mora zdravnik, odgovoren za 
zdravljenje, pojasniti pacientu v 
neposrednem stiku, obzirno, na 
pacientu razumljiv način oziroma 
skladno z individualnimi sposobnostmi 
sprejemanja informacij, v celoti in 
pravočasno.



7. Pravica do samostojnega odločanja o 
zdravljenju

• Pravica do privolitve v zdravstveno 
oskrbo

• 26. člen (privolitev)

• Pacientu, ki je sposoben odločanja o 
sebi ni dovoljeno opraviti 
medicinskega posega oziroma 
zdravstvene oskrbe brez privolitve.

• Pacientova privolitev je potrebna tudi 
v primeru sodelovanja v učnem 
procesu zlasti ob prisotnosti drugih 
oseb.



Zavrnitev zdravstvene oskrbe

• 30. člen (pravica do zavrnitve zdravstvene oskrbe)

• Pacient, ki je sposoben odločanja o sebi, ima pravico zavrniti 
predlagani medicinski poseg oziroma zdravstveno oskrbo, razen kadar 
bi to ogrozilo življenje ali huje ogrozilo zdravje drugih.

• Zavrnitev medicinskega posega oziroma zdravstvene oskrbe ne sme 
imeti posledic v odnosu zdravstvenih delavcev do pacienta. 



8. Pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje

• 32. člen (pacientov zdravstveni 
pooblaščenec)

• 33. člen (izključitev oseb, ki so po 
zakonu upravičene do odločanja o 
zdravstveni oskrbi) 

• 34. člen (upoštevanje v naprej 
izražene volje)

• 35. člen (poseben način 
uveljavljanja pravic – otroci)

• 37. člen (pacienti s težavami v 
duševnem zdravju)



9.Poseben način uveljavljanja pravic pacientov, 
ki niso sposobni odločanja o sebi

• Otroci

• Omejitev odločanja staršev 
oziroma skrbnika

• Pacienti s težavami v 
duševnem zdravju

• Začasna nesposobnost 
odločanja o sebi



10. Pravica do preprečevanja in lajšanja 
trpljenja

• Pacient ima pravico, da se pri 
njegovi zdravstveni oskrbi po 
strokovnih standardih preprečijo 
nepotrebne bolečine in drugo 
trpljenje, povezano z 
medicinskim posegom.



11. Pravica do drugega mnenja

• Pacient ima pravico kadarkoli 
pridobiti drugo mnenje v okviru 
mreže izvajalcev javne 
zdravstvene službe pri 
zdravljenju na sekundarni ali 
terciarni ravni v razumnem času.



12. Pravica do seznanitve z zdravstveno 
dokumentacijo

• Pacient ima ob prisotnosti 
zdravnika ali drugega 
zdravstvenega sodelavca pravico 
do neoviranega vpogleda in 
prepisa zdravstvene 
dokumentacije, ki se nanaša 
nanj.



13. Pravica do varstva zasebnosti in varstva 
osebnih podatkov

• 43. člen (zasebnost pri 
opravljanju zdravstvene storitve)

• 44. člen (varstvo osebnih 
podatkov)

• 45. člen (varovanje poklicne 
skrivnosti)

• 46. člen (nedovoljena obdelava 
osebnih podatkov)



14. Pravica do obravnave kršitev pacientovih 
pravic • Prva obravnava kršitev pred pristojno osebo 

izvajalca na ustno ali pisno zahtevo pacienta.

• Druga obravnava kršitev pacientovih pravic 
pred Komisijo Republike Slovenije za varstvo 
pacientovih pravic.

• Rok za vložitev prve zahteve

• 15 dni zaradi domnevno neustreznega 
odnosa,

• 30 dni zaradi domnevno neustreznega 
ravnanja pri nudenju zdravstvene oskrbe,

• 3 mesece po poteku rokov, če je za kršitev 
zvedel kasneje oziroma so se posledice 
kršitev pokazale kasneje. 



15. Pravica do brezplačne pomoči pri 
uresničevanju pacientovih pravic



Najpogostejše kršitve pacientovih pravic

• Pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene storitve.

• Neprimeren odnos zdravnikov, zdravstvenih delavcev in 
sodelavcev.

• Pravica do obveščenosti in sodelovanja.

• Pravica do spoštovanja pacientovega časa.

• Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo. 

• Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov.



Dolžnosti pacientov
• Za doseganje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe je 

pacient dolžan dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in 
povrnitvi lastnega zdravja.

• V času bolezni ravnati v skladu s strokovnimi navodili in načrti 
zdravljenja, v katere je privolil;

• Dati pristojnemu zdravstvenemu delavcu oz. sodelavcu vse 
potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim 
zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za 
zdravstveno oskrbo;

• Obvestiti zdravstvene delavce oz. sodelavce o nenadnih 
spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med 
zdravljenjem;

• Biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih 
pacientov in zdravstvenih delavcev in sodelavcev;

• Spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane 
organizacijske postopke izvajalcev storitev;

• Pravočasno obvestiti izvajalca zdravstvenih storitev o 
morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje;



DELOVNI ČAS IN KONTAKTI 
ZASTOPNIKA PACIENTOVIH PRAVIC

• LOKACIJA

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), 

OE Novo mesto, Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto

• KONTAKT

Telefonska številka ZPP: 051 385 485

E – pošta: zlata.rebolj@nijz.si

• URADNE URE PO TELEFONU IN V PISARNI:

TOREK od 14:00 do 20:00 ure

ČETRTEK od 9:00 do 15:00 ure

• KONTAKTNI PODATKI ZA NAROČANJE:

Telefonska številka: 05 96 81 999

Od ponedeljka do petka med 8:00 in 12:00 uro

mailto:zlata.rebolj@nijz.si


HVALA ZA VAŠO POZORNOST


