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POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava obstoječo pravno ureditev varstva pacientovih pravic v 

Republiki Sloveniji in državah članicah Evropske unije ter oceno ex post učinkovitosti pravne 

ureditve pacientovih pravic v Sloveniji pri reševanju pritožbenih poti. Ugotovljeno je, da 

države članice EU pacientovih pravic še vedno nimajo zakonsko urejenih s posebnim 

zakonom. Pacientove pravice so razpršene v različnih področjih prava. Zakonsko urejene 

pacientove pravice s posebnim zakonom ima poleg Slovenije še dvanajst držav. Raziskava, ki 

je bila izvedena z retrospektivno analizo učinkov predpisov, je pokazala, da je Slovenija s 

sprejetjem Zakona o pacientovih pravicah (v nadaljevanju ZPacP) izboljšala razmere na 

področju varstva pacientovih pravic. ZPacP omogoča hitro in učinkovito obravnavo večine 

pritožb. ZPacP je povsem primerljiv s sodobno evropsko zakonodajo na področju pacientovih 

pravic.  

Ključne besede: pravo, pravica, pacientove pravice, Zakon o pacientovih pravicah, države 

članice Evropske Unije, zakonodaja, analiza učinkov predpisov, učinkovitost, uspešnost. 

SUMMARY 

This Master's thesis discusses the existing regulation of the protection of patients' rights in the 

Republic of Slovenia and Member States of the European Union and the ex-post evaluation of 

the effectiveness of the regulation of patients' rights in Slovenia in resolving the channels of 

complaint. It has been found that in the Member States of the EU, patients' rights are not 

regulated by a special law. Patients' rights are scattered across different fields of law. In 

Slovenia and twelve other countries, patients' rights are regulated by a special law. A research 

conducted through a retrospective analysis of the effects of regulations showed that, by 

adopting the Patients Rights Act (hereinafter referred to as ZPacP), Slovenia improved the 

situation in the field of patients' rights protection. ZPacP provides for fast and efficient 

handling of the majority of complaints. Considering the field of patients’ rights, ZPacP is 

entirely comparable to the modern European legislation.  

Keywords: law, right, patients' rights, Patients Rights Act, Member States of the European 

Union, legislation, Regulatory Impact Analysis, efficiency, effectiveness. 
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1 UVOD 

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o pravicah pacientov (Uradni list EU, št. 

C10/67) je, da se evropske države in evropska skupnost se že vrsto let ukvarjajo z vprašanjem 

pravic oseb, ki potrebujejo zdravstvene storitve. Sprejele so različne listine in obsežno zbirko 

zakonov, ki omogočajo uveljavljanje teh pravic. Te so očitno odvisne od kakovosti 

zdravstvenega sistema in organizacije oskrbe, njihovo spoštovanje pa je odvisno tudi od 

ravnanja in sodelovanja zdravstvenih delavcev in samih pacientov. Zagotavljanje pravic 

pacientov se vključuje v okvir človekovih pravic in njegov cilj je spodbujati njihovo 

avtonomijo. Danes smo priča nastajanju javne politike, ki si vse bolj prizadeva za 

vključevanje državljanov, z razvojem različnih metod sodelovanja v različnih evropskih 

državah. 

Vsak izmed nas je predvsem sam zavezan skrbeti za svoje zdravje. Pri tem mu pomaga 

država, ki zagotavlja pravico do zdravstvenega varstva. Tako ima vsakdo pravico do 

zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih določa zakon. Z zdravstvenim varstvom država 

zagotavlja varovanje zdravja in to z ukrepi za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja. Država 

je zavezana vsakomur priznati pravico do kar najboljšega telesnega in duševnega zdravja. V 

skladu z načelom, da so človekove pravice in temeljne svoboščine omejene s pravicami 

drugih, pa ne sme nihče ogrožati zdravja drugih. Vsakdo ima pravico do takšne življenjske 

ravni, ki zagotavlja njemu in njegovi družini zdravje in blagostanje, vključno z zdravniško 

oskrbo ter pravico do varstva v primeru bolezni in starosti. Zdravstveno varstvo je usmerjeno 

k boljšemu zdravju ljudi in boljši kakovosti njihovega življenja. Nenehno izboljševanje 

kakovosti zdravstvenega varstva je v skladu z interesi in pravicami bolnika. Splošno priznane 

človekove pravice in temeljne svoboščine se odražajo tudi na področju zdravstvenega varstva: 

zlasti pri varstvu dostojanstva, telesne in duševne celovitosti ter spoštovanja bolnika kot 

osebe. Temeljna pravica na področju zdravja je pravica do kakovostnega zdravstvenega 

varstva. Zdravniki, medicinske sestre, zdravstveno in pomožno zdravstveno osebje so dolžni 

opravljati zdravstveno dejavnost v skladu s sprejeto zdravstveno doktrino, s kodeksom 

medicinske deontologije ter z drugimi strokovnimi in etičnimi kodeksi. Pri opravljanju 

svojega dela morajo obravnavati vse ljudi pod enakimi pogoji, na enak način ter spoštovati 

njihove ustavne in zakonske pravice. Glavna odgovornost v postopku zdravljenja je seveda na 

zdravniku. Zdravnik se mora pri svojem delu ravnati po spoznanjih znanosti in strokovno 

preverjenih metodah. Pri sprejemanju strokovnih odločitev je neodvisen ter svobodno izbere 

načina zdravljenja, ki je v danih okoliščinah najprimernejši (Butala 2001). 

Pacientove pravice so postale pomembna točka na političnem dnevnem redu za večino 

evropskih držav. Posameznikovo zavedanje o lastnih pravicah na področju zdravja se stalno 

povečuje.  

Zdravje je pravica, ki je zapisana v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah.  
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Zakon o pacientovih pravicah (v nadaljevanju ZPacP) v RS, je vsekakor sad dolgoletnega 

prizadevanja za izboljšanje razmer na področju zagotavljanja pravnega varstva pacientovih 

pravic. 

Kljub razlikam v zdravstvenem sistemu v državah članicah EU, je potrebno zagotoviti enake 

pravice za uporabnike zdravstvenih sistemov v državah članicah EU. V vse večji meri je 

pacientov položaj predmet mednarodnih standardov. To je ponazorjeno z vse večjim številom 

sprejetih resolucij, priporočil, smernic, konvencij, listin, itd., izdanih na mednarodni in prav 

tako na nacionalni ravni. Številne države EU so pogodbenice ene ali več mednarodnih pogodb 

in konvencij. Zanimanje za pacientove pravice se povečuje v vseh državah članicah EU. 

1.1 Opredelitev problematike, namen in cilji magistrske naloge 

Pravica je pravno zavarovano, posamično in konkretno upravičenje subjektov v pravu. V 

pravu se pojem subjekt uporablja kot sopomenka za pojem oseba. Pravica pripada subjektu ali 

osebi. V pravu poznamo dve vrsti subjektov ali oseb: fizične in pravne osebe. Pravica 

predstavlja pravno zavarovano upravičenje (facultas agendi). Na podlagi pravice je subjekt 

pravno upravičen, da ravna na določen način. Pri pravni pravici država s svojim aparatom 

prisile varuje zasebni interes subjekta v pravu, ki je v dejanskem ali potencialnem navzkrižju 

z interesi drugih subjektov. Interes subjekta je lahko tudi v navzkrižju z interesi države same, 

pa ga mora pravna država vseeno zaščititi v njegovo korist, ne v lastno. Zato pravo kot 

posebni in edinstveni normativni sistem tudi dejansko edino omejuje državo proti temu, da bi 

samovoljno ali diskrecijsko razpolagalo z državo – monopolizirano prisilo (Tičar 2011, 37). 

Cerar (2001, 36, po Zupančič 2002, 7) opredeli pravico kot pravno kategorijo, pravno 

zavarovano upravičenje pravnega subjekta do določenega ravnanja in »dolžnost nekega 

subjekta, ki ni istoveten z nosilcem pravice, da s svojim (aktivnim ali pasivnim) ravnanjem 

nosilcu pravice neposredno omogoči njeno uresničitev«. 

HDR (Human Development Report 2000, 21, po Zupančič 2002, 7) pravi, da imeti določeno 

pravico, pomeni imeti zahtevo do drugih ljudi ali institucij, da pomagajo ali sodelujejo pri 

zagotavljanju dostopa do določene svoboščine. 

Poglavitna delitev pravic je na absolutne in relativne. Pravica je absolutna, če velja proti vsem 

(lat. erga omnes – npr. lastninska pravica, človekove pravice …). Pravica je relativna, če velja 

samo med pravno zavezanimi subjekti (lat. inter partes-obveznostne ali obligacijske pravice). 

Glede na vrsto subjektov v pravu lahko razvrstimo pravice na osebne, premoženjske in 

upravne pravice (Tičar 2011, 38–39). 

Pravni sistem je tisti, ki določa, katera ravnanja posameznikov so dovoljena in katera ne. 

Pravni sistem varuje zasebno lastnino, določa pravice manjšin ter preprečuje diskriminacijo in 

korupcijo v podjetjih. Igra zelo pomembno vlogo v našem življenju, saj na eni strani opozarja 
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na posledice naših dejanj, na drugi strani pa nas varuje pred nezaželenimi dejanji drugih oseb. 

Strukturira naše odnose z drugimi ljudmi, pomembno vpliva na transakcijske stroške in 

negotovost. Vpliva na delovanje posameznikov in trgov ter je pomembna determinanta 

gospodarskega razvoja. 

 

Slika 1: Način delovanja zakonodaje 

Zanimanje za pacientove pravice narašča povsod po svetu, saj postajajo osrednja zahteva pri 

izboljšanju kakovosti in racionalizaciji zdravstvenega varstva. Izboljšanje kakovosti na vseh 

področjih življenja, kakor tudi v zdravstvu, je postalo vsakodnevna stalnica. V večini 

evropskih držav si organizacije za varstvo človekovih pravic in pravic pacientov prizadevajo 

za stalno izboljšanje standarda zaščite človekovih pravic in za bolj enakopravno ter 

uravnoteženo razmerje med pacienti, zdravniki in ostalimi zdravstvenimi delavci. Pomemben 

sestavni del kakovostne zdravstvene storitve je upoštevanje temeljnih človekovih pravic, 

predvsem varovanja dostojanstva pacienta in njegove osebne integritete (Dovnjak Plešej in 

Dolčič 1998, 567, po Lešnik 2010, 2). »Ni dovolj, da samo vzpostavimo vrsto idealov, 

vzpostaviti moramo tudi vodila, kako ideale in teorije prenesti v dejanja.« (Tschudin 2004, 

57, po Lešnik 2010, 2) 

Blume (2005) navaja, da lahko pacient/potrošnik zahteva kakovostno in dostopno zdravstveno 

oskrbo ter odškodnino v primeru, da gre kaj narobe. Pacienti/potrošniki lahko zahtevajo 

popolno obveščenost o svojem zdravstvenem stanju, saj je to njihova osnovna pravica. Javno 

sklicevanje na pravice in želje pacienta/potrošnika je politična oznaka: kazalec, ki kaže, da se 

izkušnje, pomisleki in prednostne naloge pacienta/potrošnika jemljejo resno. 

Izhajajoč iz osnovnih človekovih pravic so se skozi časovna obdobja in glede na demokratični 

razvoj družbe razvijale pravice, povezane z zdravstveno obravnavo posameznikov in skupin, 

Oblikovan je 

zakon, 

opredeljena so 

ravnanja, ki 

so/niso 

dovoljena in 

potencialne 

kazni. 

Izvrši se 
dejavnost, ki je v 

nasprotju z 

zakonom. 

Žrtev prijavi 
kršitelja. Na 

osnovi zakona 

sodišče določi 
kazen. 

Ponavljajoči se cikel – ljudje vedo, da so lahko kaznovani, zato se bodo izognili kriminalnim dejanjem 

↑ ← ← ← ← ← ← ← ← ← ↓ 

0 1 2 



4 

povezanih z njihovim zdravjem, negovanjem in rehabilitacijo (Flajs 2005, 66, po Lešnik 

2010, 2). Temeljna mednarodno določena pravica, ki varuje človekovo osebnost, je pravica do 

življenja, na kateri temelji pravica do zdravja oziroma telesne in duševne integritete. 

Varovanje človekove telesne in duševne integritete se izvaja tako v osebnem področju kot 

tudi v širšem družbenem. Posameznik se svoje pravice do zdravja najpogosteje zave šele 

tedaj, ko jo v vlogi pacienta želi uresničiti v sistemu obstoječega zdravstvenega varstva. 

Pravica do zdravja, katere sestavni del so tudi pacientove pravice, je v mednarodnih 

dokumentih dokaj ohlapno opredeljena. Najbolj natančno in najobsežneje je zdravje 

opredeljeno v statusu Svetovne zdravstvene organizacije, kot »a state of complete physical, 

mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity«. Razvoj 

koncepta pacientovih pravic, kot jih poznamo danes, to je individualnih pravic s poudarjenim 

statusom pacienta kot enakovrednega subjekta v odnosu do zdravstvenega osebja, se je na 

evropskih tleh dejansko začel v devetdesetih letih preteklega stoletja. Takrat se je v 

integracijskem procesu Evrope na nadnacionalni ravni pojavila potreba po skupnih načelih pri 

zagotavljanju, uresničevanju in promociji pacientovih pravic. Podlaga za varstvo pacientovih 

pravic je podana v številnih mednarodnih dokumentih, sprejetih v okviru različnih 

organizacij. Organizacija združenih narodov je sprejela Splošno deklaracijo o človekovih 

pravicah (1948), Svet Evrope pa Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in temeljnih 

svoboščinah (1950), Konvencijo o varstvu človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja 

v zvezi z uporabo biologije in medicine (1997), Pariško listino proti raku (2000), Evropsko 

listino o pravicah pacientov (Rim 2002) in Luksemburško deklaracijo o varstvu pacientov 

(2005) (Kraljić 2009, 41, po Lešnik 2010, 2).  

Ogrodje za zakonsko ureditev področja pacientovih pravic predstavlja v Amsterdamu 

organizirano evropsko posvetovanje o pacientovih pravicah, ki je potekalo pod okriljem 

Svetovne zdravstvene organizacije leta 1994, ki je oblikovalo in sprejelo Amsterdamsko 

deklaracijo o promociji pacientovih pravic v Evropi. Pomemben zastavljen cilj v 

Amsterdamski deklaraciji je, da se v Evropi spodbuja sprejemanje zakonodaje, posvečene 

pacientovim pravicam. Mnoge evropske države so sledile tem zahtevam ter spremenile in 

prilagodile svojo zdravstveno zakonodajo. Spremembe so se zgodile tudi v Sloveniji. Z ZPacP 

se zakonsko ureja delovanje izvajalcev zdravstvenih storitev po načelih kakovosti, kot so 

uspešnost, varnost, pravočasnost, učinkovitost in enakost (Lešnik 2010, 2). 

Barofsky (2003, 483) poudarja pomen pacientovega »glasu«, zmožnosti izražanja svojega 

mišljenja. Še bolj pomembno pa je, da znamo slišati, kaj nam pacienti govorijo, saj se bo šele 

takrat, ko se bomo naučili poslušati in slišati, narava zdravstvenega sistema začela 

spreminjati. 



5 

Namen magistrske naloge 

V magistrski nalogi bomo analizirali obstoječo pravno ureditev pacientovih pravic v Sloveniji 

in državah članicah Evropske unije, predvsem urejenosti pravic, ki se nanašajo na: pravico do 

samostojnega odločanja o zdravljenju, pravico do obveščenosti, pravico do zasebnosti, 

pravico do zdravstvene dokumentacije, pravico do pritožbe in odškodnine. V magistrski 

nalogi bomo tudi ocenili učinkovitost pravne regulacije pacientovih pravic v Sloveniji pri 

reševanju pritožbenih poti. Čeprav so mednarodne pobude in dokumenti spodbujali k razvoju 

pacientovih pravic, pa države članice Evropske unije nimajo skupne zakonodaje pacientovih 

pravic. Pacientove pravice se razlikujejo od države do države iz različnih razlogov. Različni 

sistemi zdravstvenega varstva, postopkov, kulture in prednostnih nalog prispevajo k raznoliki 

zakonodaji. Nekatere države imajo en sam zakon ali akt, ki določa pacientove pravice, 

medtem ko so v nekaterih državah pravice razpršene v mnogih zakonih ali aktih. Zaslediti je 

tudi, da določene države dajo večji poudarek/osredotočenost na pravice pacientov, druge pa 

na obveznosti izvajalcev zdravstveni storitev.  

Zdravstvena zakonodaja, ki je bila uveljavljena v začetku leta 1992, je opredeljevala le 

nekatere pacientove pravice, pri čemer jih je ločevala pravice na: pravice iz zdravstvenega 

zavarovanja (te pripadajo le zavarovanim osebam) in pravice, ki jih ima vsakdo pod enakimi 

pogoji. Te pravice pacientov so bile usklajene z mednarodnimi akti, ki jih je sprejela in 

ratificirala RS. Vendar pa se je v praksi izkazalo, da je bolj kot pomanjkljiva vsebina 

posameznih pravic, bil problematičen predvsem način njihovega uresničevanja, saj so bili 

postopki precej zapleteni, nejasni ali pa sploh niso bili mogoči. Ureditev pacientovih pravic je 

bila neustrezna zaradi dveh temeljnih razlogov: zaradi neobstoja preglednega kataloga 

pacientovih pravic in neenotnih, nepreglednih in neučinkovitih pritožbenih postopkov 

uveljavljanja pravic, kadar so bile te kršene. V Sloveniji so se poglavitne spremembe na 

področju varstva pacientovih pravic zgodile v letu 2008, natančneje 26. avgusta 2008, ko je 

prišel v uporabo ZPacP, ki določa pravice pacienta kot uporabnika zdravstvenih storitev, in 

uvaja nove pritožbene postopke, namenjene reševanju sporov. Zastopnik pacientovih pravic v 

okviru pacientovega pooblastila zastopa paciente pri uresničevanju njihovih pravic, komisija 

RS za varstvo pacientovih pravic pa odloča o zahtevah za drugo obravnavo. Cilj ZPacP je 

prispevati k dvigu kulture mirnega reševanja sporov in s tem k odmiku od uveljavljanja 

sodnega varstva. Prevladujoče razmišljanje je bilo, da bo s tem zakonom pacientom nudena 

bolj učinkovita in uspešna pravna regulacija reševanja sporov v zdravstvu.  

Načelo učinkovitosti določa, da je zakonodaja učinkovita, če v največji možni meri dosega 

opredeljene in rešuje obstoječe probleme z najmanjšo porabo stroškov in največjimi koristmi 

za družbo, gospodarstvo in prostor (Marolt 2010, 34).  

Načelo uspešnosti določa, da je zakonodaja uspešna, če dosega cilje, ki so primarno določeni 

v zakonodaji.  
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Država je v svojem bistvu organizacija, katere ena od temeljnih funkcij je trajno in 

sistematično vplivanje na ravnanje subjektov, ki se nahajajo znotraj določenega ozemlja 

(regulatorna funkcija). Neposredno uporabo sile kot regulatornega inštrumenta je razvojno 

gledano počasi nadomestila uporaba prava, ki je vedno glavni inštrument regulacije. V 

zadnjih dveh desetletjih je prišlo do povečanega obsega (pravne) regulacije, še posebej 

izvršilne veje oblasti, zato so v ospredje stopila tri temeljna vprašanja, in sicer: ali je 

regulacija sploh potrebna (kje smo in kaj hočemo), kateri inštrument uporabiti (kako hočemo 

to doseči) in ali regulacija dosega svoj cilj (ali smo dosegli kaj smo hoteli). Vprašanje 

kakovosti regulacije (angl. regulatory quality) se v zadnjem času pojavlja tako rekoč povsod 

po svetu. Kakovost regulacije je širok in ohlapen pojem, zato je temu ustrezno tudi število 

opredelitev. Ukrepi oziroma inštrumenti za dosego bolj kakovostne regulacije se nanašajo 

tako na pripravo nove regulacije (ex ante ukrepi) kot na obstoječo regulacijo (ex post ukrepi). 

Splošno sprejeto stališče v teoriji je, da je eden izmed najbolj razširjenih inštrumentov za 

dosego bolj kakovostne regulacije t.i. ocena vplivov regulacije. Poimenovanja sistemov, ki 

ocenjujejo vplive oziroma učinke regulacije, so različna. Kot najbolj razširjeno se je 

uveljavilo poimenovanje Regulatory Impact Analysis (v nadaljevanju RIA). RIA je orodje za 

ex ante oceno vplivov predlaganih predpisov na različne skupine subjektov, pa tudi na 

inštitucije, okolje in družbo kot celoto. Ker pa je smisel regulacije v dejanski in ne zgolj 

hipotetični spremembi ravnanja subjektov, je logični sestavni del ocenjevanja vplivov tudi ex 

post ocena vplivov, torej kakšni so dejanski vplivi predpisov, saj je na podlagi tega mogoče 

sprejeti odločitve, ki vodijo k spremembam obstoječih predpisov. RIA je mogoče opredeliti 

kot orodje za ex ante in ex post oceno vplivov predpisov (Rakar 2005, 51–54). 

Cilji magistrske naloge 

Cilj opravljene raziskave bo predstaviti, raziskati in primerjati pravni okvir zakonske ureditve 

pacientovih pravic v 27 članicah Evropske unije ter oceniti ex post učinkovitost pravne 

regulacije pacientovih pravic v Sloveniji pri reševanju sporov. 

1.2 Raziskovalna vprašanja 

Z raziskavo in analizo veljavnih pravnih predpisov in obstoječe literature bomo v magistrski 

nalogi poskušali odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Ali je ureditev pacientovih pravic v Sloveniji primerljiva z zakonsko ureditvijo v ostalih 

članicah Evropske unije? 

- Ali je pravna ureditev varstva pacientovih pravic v Sloveniji učinkovita in uspešna ter 

skladna z Evropsko unijo? 

- Ali je treba pravno ureditev varstva pacientovih pravic izboljšati in nagraditi? 

- Ali sprejeti Zakon o pacientovih pravicah omogoča učinkovitejše reševanje pritožbenih 

poti? 
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1.3 Metodološki okvir magistrske naloge 

Za preučevanje bomo uporabili dostopno domačo in tujo literaturo ter obstoječo zakonodajo. 

V okviru magistrske naloge bomo uporabili deskriptivno metodo. Z njo nameravamo postaviti 

teoretični okvir naloge in tako pojasniti posamezne elemente ureditve zakonodaje o 

pacientovih pravicah. Slovensko ureditev pacientovih pravic bomo v nalogi primerjali z 

ureditvijo v državah članicah EU, za kar bomo uporabili primerjalno metodo. Primerjalna 

metoda omogoča, da odkrivamo podobnosti in različnosti med posameznimi pravnimi sistemi 

in njihovimi deli. Ta metoda nam bo omogočila tudi kritično ovrednotenje domače 

zakonodaje. Izraz primerjalno pravo (angl. Comporative law) ni najbolj določen, nemški izraz 

»Rechtsvergleichung« (primerjanje prav) je določen in pove, da gre za primerjavo (metod) 

več prav ali njihovih ožjih delov, ne pa za pozitivno prav, ki obstaja v času in prostoru. 

Primerjalno-pravni pristop je mogoč po dveh poteh. S prvo najprej ločeno obravnavamo 

nacionalne pravne rešitve, na naslednji stopnji pa opravimo primerjavo med tipičnimi 

pravnimi ustanovami, tako da se dokopljemo do ustrezne primerjalno-pravne sinteze. Tu gre 

za drugo pot, ki že od začetka primerjalno-pravno proučuje vprašanja, ki so predmet 

zanimanja. Obe poti je mogoče ustrezno povezati in medsebojno prepletati (Pavčnik, Cerar in 

Novak 2006, 38–39). V osrednjem delu naloge bomo za odgovor na zastavljena raziskovalna 

vprašanja uporabili analitično, primerjalno, dogmatično metodo in ex post metodo ocene 

učinkov predpisov (RIA). Smisel retrospektivne RIA je preveriti skladnost zastavljenih ciljev 

in dejanskih rezultatov, ki naj bi bili analitična podlaga za morebitno spremembo oziroma 

dopolnitev predpisa. V analizi bomo uporabili nemški koncept RIA, kjer sicer uporabljajo 

tristopenjsko RIA. 

Preglednica 1: Koncept tristopenjske RIA v Nemčiji 

Značilnost/ 
modul 

Preliminarna RIA Spremljajoča RIA Retrospektivna RIA 

Čas uporabe/ 
cilj 

Za načrtovano regulacijo 

in grobo oceno prednosti 

regulacije; identificirati 

in primerjati alternative. 

Uporabiti v zgodnjih 

pripravljalnih fazah kot tudi za 

testiranje osnutkov regulacije 

(predpisov). 

Po uveljavitvi – 

implementaciji, ko so 

dostopne izkušnje iz 
prakse. 

Glavna 

vprašanja 

Katera regulatorna 

opcija lahko najbolje 

doseže cilje regulacije? 
Katere vplive, kdaj in 

kdo jih lahko pričakuje? 

Ali načrtovani regulatorni ukrepi 
spadajo v regulatorni kontekst 

nekega področja in ali so primerni 
za določeno skupino reguliranih 
subjektov? Ali je pričakovane 
stroške mogoče znižati in koristi 
povečati oz. oboje optimizirati? 

So bili cilji regulacije 

doseženi? Ali je 
regulacijo potrebno 

revidirati oz. 

posodobiti? 

Pričakovani 
rezultati 

Seznam regulatornih 

možnosti, vključno z 
možnostjo, da se ne 

regulira. 

Potrditev, dokončanje in 
izboljšanje osnutka regulacije in 
njegovih elementov. 

Ocena regulacije - 

dosega ciljev, 

sprejemljivost in 

možni predlogi za 
spremembe. 

Se nadaljuje 
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Preglednica 1 – nadaljevanje 

Značilnost/ 
modul 

Preliminarna RIA Spremljajoča RIA Retrospektivna RIA 

Priporočene 
metode 

Postopno delovanje – 

sistemska analiza, 

opredelitev političnih 
ciljev, oblikovanje 

regulatornih alternativ, 

oblikovanje scenarijev 

itd. 

Metode testiranja (cost benefit 

analiza, praktično testiranje, 
simulacija, analiza koristi ipd). 

Metode ovrednotenja. 

Vir: Rakar 2005, 63. 

S pomočjo retrospektivne RIA bomo ocenili učinkovitost pravne regulacije pacientovih pravic 

pri reševanju sporov. 

Preglednica 2: Retrospektivna RIA 

Značilnost/modul Retrospektivna RIA 

Čas uporabe/ cilj Štiri leta po uveljavitvi Zakona o pacientovih pravicah so dostopne izkušnje iz 
prakse. 

Za analizo bomo uporabili državna poročila o stanju na področju varstva 
pacientovih pravic za obdobja 2009–2011. 

Naš cilj je analiza uspešnosti in učinkovitosti reševanja sporov. 

Glavna vprašanja Ali se pritožbe pacientov rešuje s pomočjo prve obravnave kršitve pacientovih 
pravic pred pristojno osebo izvajalca zdravstvenih storitev in s pomočjo druge 
obravnave pred Komisijo RS za varstvo pacientovih pravic in ne s pomočjo 
sodnih poti? 

Pričakovani 
rezultati 

Pričakujemo, da regulacija dosega cilj ter opravičuje načeli uspešnosti in 
učinkovitosti. 

Priporočene 
metode 

Število postopkov prve obravnave kršitve v obdobju 2009–2011. 

Število postopkov druge obravnave kršitve v obdobju 2009–2011. 

Število sodnih primerov v letu 2009–2011. 

Število pacientov, ki so se obrnili na zastopnika v posamezni regiji, v obdobju 
2009–2011. 

 

S pomočjo analize že obstoječih in dostopnih dokumentov, ki so vir mnogih podatkov in 

informacij in za katere Merriam (1998, 112) pravi, da so »že pripravljen vir podatkov«, ter 

primerjave obstoječe zakonodaje, ki ureja obravnavano področje, bomo poskušali poiskati 

odgovore. Dogmatična metoda omogoča, da se z njo raziskuje pravo kot normativni pojem. 

Izhodišče je načelo normativnega pripisovanja: če nastopi ta in ta dejanski stan, naj sledi ta in 

ta pravna posledica. Tako so zgrajena posamezna pravna pravila kot tudi celotno pravo, če ga 

razumemo kot sistem pravnih pravil. Posamezna pravna pravila so vsebovana v splošnih in 

posamičnih pravnih aktih, ki so hierarhično razvrščeni od najnižjega do najvišjega pravnega 

akta. Nižja stopnja prava se mora gibati v mejah, ki jih začrtuje višja. Nižja stopnja mora biti 

v skladu z višjo vsebinsko in postopkovno. Če te skladnosti ni, je treba neskladja odpraviti ali 

pa izločiti iz sistema vse tiste akte, ki so z višjimi v neskladju. Dogmatična metoda vključuje 
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jezikovno, formalno-logično in sistematično analizo normativnih pravnih aktov ter njihovo 

vsebino. Osredotoča se na normativno zgradbo prava, na pravna pravila kot njegovo temeljno 

sestavino in na razmerje med njimi. Dogmatična metoda upošteva, da je pravo jezikovni 

pojav, ki ima kot strokovni jezik kopico posebnosti. Formalno-logična analiza omogoča, da 

veljavno pravo pojmovno razčlenimo in izrazimo ter nato to, kar smo dognali, povežemo v 

ustrezni znanstveni sistem. Ustvarjeno pravo je dogma, ki jo je treba sprejeti kot resnično 

(beri: kot pravno pravilno) in je v tem pomenu ni treba preverjati ali o njej dvomiti. Izhodišče 

dogmatične analize je, da nas zanima pravo, ki je (lat. de lege lata) s stališča pozitivnega, 

veljavnega prava (npr. zakona), ne pa pravo, ki naj bi bilo (lat. de lege ferenda) (Pavčnik 

2007, 31–32).  

V magistrski nalogi bomo sistematično analizirali veljavno zakonodajo s področja 

obravnavane problematike, posamezne ureditve med seboj primerjali in na podlagi tega na 

koncu predstavili pridobljene ugotovitve. V magistrski nalogi se bomo osredotočili na pravni 

vidik preučevanja problematike pacientovih pravic, predvsem pravic, ki se nanašajo na: 

pravico do samostojnega odločanja o zdravljenju, pravico do obveščenosti, pravico do 

zasebnosti, pravico do zdravstvene dokumentacije, pravico do pritožbe in odškodnine, v vseh 

državah članicah EU, ter učinkovitost pravne regulacije pacientovih pravic. Za pridobivanje 

podatkov bo zelo uporaben internet (internetni viri), saj je velika večina relevantne literature 

dostopna v elektronski obliki. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve obravnavanja magistrske naloge 

V magistrski nalogi se bomo omejili predvsem na pomembnost Oviedske konvencije Sveta 

Evrope o varstvu človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z biologijo in 

medicino (Močnik Drnovšek 2009). V Sloveniji je začela veljati 1. decembra 1999. Nastajala 

je ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki jo je 10. decembra 1948 

razglasila Generalna skupščina Združenih narodov, ob upoštevanju Evropske socialne listine 

z dne 18. oktobra 1961, ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih 

pravicah ter Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah z dne 16. 

decembra 1966, ob upoštevanju Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko 

obdelavo osebnih podatkov z dne 28. januarja 1981, tudi ob upoštevanju Konvencije o 

otrokovih pravicah z dne 20. novembra 1989 in predstavlja mejnik v zgodovini medicinske 

etike ter postavlja v Evropi nove etične standarde z veljavo zakona. Predstavlja skupni 

imenovalec norm, ki veljajo v evropskih državah in obvezni minimum varstva človekovih 

pravic. Oviedska konvencija predstavlja tudi zakonsko podlago za ZPacP, ki je pri nas stopil v 

veljavo 26. februarja 2008. Predpostavljamo, da bomo vsebino, ki jo obravnavamo v 

magistrskem delu, zaradi same narave in področja obravnave lahko preučevali predvsem 

skozi analizo veljavnega pravnega sistema v članicah EU in obstoječe literature o tem 

področju. Zaradi obsežnosti pacientovih pravic se bomo omejili predvsem na analizo in 

preučevanje ureditve pravic do samostojnega odločanja o zdravljenju, obveščenosti, 
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zasebnosti, zdravstvene dokumentacije, pritožbe in odškodnine in na analizo vrste zakonodaje 

pacientovih pravic, saj je po mnenju pravne teorije v evropskem prostoru mogoče razlikovati 

dva pristopa k sodobnemu urejanju splošnih pacientovih pravic (horizontalni in vertikalni), na 

analizo števila zakonov ali aktov, ki v posamezni članici urejajo pacientove pravice, in na 

pravno pomembnost zakona.  

1.5 Struktura magistrske naloge 

Magistrska naloga je sestavljena iz sedmih delov, ki se med seboj prepletajo in dopolnjujejo.  

V uvodnem poglavju bomo predstavili problematiko, ki jo magistrska naloga zajema, kot tudi 

namen, cilj in metodo dela, ki je bila uporabljena, raziskovalna vprašanja ter omejitve, ki jih 

je treba upoštevati. 

V drugem poglavju bomo predstavili opredelitev osnovnih pojmov, ki so bistveni za nadaljnje 

razumevanje raziskave in analize. 

Tretje poglavje magistrske naloge je namenjeno predstavitvi pacientovih pravic v Sloveniji, in 

sicer v prvem delu je predstavljen zgodovinski razvoj pomena pacientovih pravic, ki 

pripomore k razumevanju in poznavanju obravnavane problematike. Sledi pregled pravne 

ureditve pacientovih pravic pri nas in zakonska predstavitev. 

Četrto poglavje je rezervirano za analizo pravne ureditve pacientovih pravic v ostalih članicah 

Evropske unije, ki jo bomo med seboj primerjali in ugotavljali, kje je zadevna tematika 

najbolje urejena. Ugotavljali bomo odstopanja naše države glede na države članice Evropske 

unije in poskušali uporabiti pozitivne rešitve iz tujine pri nas.  

V petem poglavju bomo raziskavo med seboj primerjali in ugotavljali, kje je pravno varstvo 

pacientovih pravic najbolje urejeno. Ugotavljali bomo odstopanja Slovenije od članic EU in 

poskušali poiskati možne izboljšave. 

Šesto poglavje je namenjeno retrospektivni oceni učinkov predpisov (RIA), glede 

učinkovitosti pravne regulacije pacientovih pravic pri reševanju sporov. 

V zadnjem, sedmem poglavju bomo predstavili ključni sklep in ugotovitve na zastavljena 

raziskovalna vprašanja. 

Magistrska naloga se zaključi s seznamom literature in pravnih virov, ki smo jih uporabili pri 

nastajanju naloge. 
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2 OPREDELITEV KLJUČNIH POJMOV 

V drugem poglavju bomo podrobneje razjasnili pojem pravica, pogledali, katere vrste pravic 

poznamo, pojasnili, kdaj je pravica zlorabljena in katere vrste pravnih kršitev in pravnih 

sankcij poznamo v slovenskem pravnem sistemu. 

2.1 Splošno o pravicah  

Človekovo življenje je niz različnih razmerij, ki jih ustvarja bodisi sam bodisi v sobivanju z 

drugimi člani družbe. Njegovo ravnanje in vedenje pri tem sta lahko odraz njegove svobodne 

odločitve, ki je pogojena z življenjskim primerom, v katerem se nahaja, s ciljem, ki ga želi ali 

mora doseči, ali pa nanj vplivajo tudi pravna pravila, ki mu jih sporočajo formalni pravni viri 

družbe, katere del je. Vsako družbeno razmerje namreč ni pravno razmerje in naloga 

zakonodajalca neke družbe je, da presodi, katera izmed družbenih razmerij naj postanejo 

pravna (Bajec 2010, 5). Pravno razmerje je pravno (normativno) urejeno družbeno razmerje 

med dvema ali več pravnimi subjekti. Njegova nosilca oz. njegovi nosilci so pravni subjekti, 

ki imajo drug do drugega ustrezne pravice in dolžnosti glede na predmet pravnega razmerja 

(Pavčnik 2001, 94).  

Predpogoj za zakonodajalčevo ureditev družbenega razmerja kot pravnega razmerja je bodisi 

spor interesov tega razmerja, ki bi lahko ogrožal obstoj ali nemoteno delovanje neke družbe 

ali pa potreba po relativni določenosti oziroma določljivosti ravnanj in vedenj subjektov 

razmerja. Pravo mora v prvi vrsti utrjevati doseženi družbeni razvoj in hkrati predstavljati 

pravni okvir, v katerem potekajo dejavnosti družbe. Zakonodajalec z odločitvijo o tem, kako 

in katera družbena dejanja naj bodo pravno urejena in predvidena, dosega določene cilje in 

vrednote, ki veljajo v družbi (Bajec 2010, 5). Namen pravnega razmerja opozarja na tisto, kar 

je vrednostno pozitivno. Naloga vsakokratne pravne ureditve je, da predvidi vedenje in 

ravnanje, ki uresničuje izbrane pravne vrednote in da na drugi strani prepove vedenja in 

ravnanja, ki jih zanikuje (Pavčnik 2001, 142–143). Na ta način vrednostni cilj postane pravni 

cilj in kot tak mora biti legitimen in usklajen s pravnim izročilom, splošno sprejetim 

vrednostnim sistemom in ter ne nazadnje z načeli pravne države (Bajec 2010, 6). Pravna 

pravila določajo vedenje in ravnanje v pravnih razmerjih. Pravna pravila opredeljujejo pravno 

posledico (Pavčnik 2001, 38).  

Prvotni namen pravnega pravila je, da pravni subjekti poustvarjajo dovolitve, zapovedi in 

prepovedi v ustvarjanju dejanj dovolitve, zapovedi in prepovedi, ki naj omogočijo kolikor 

toliko skladno medsebojno delovanje v pravno pomembnih družbenih razmerjih. Sankcija je 

tako šele drugotna (sekundarna pravna posledica), ki naj doseže, da bo pravno pravilo vsaj 

drugotno učinkovit. Od narave pravne kršitve in od narave sankcije je odvisno, kakšna naj bo 

vsebina drugotne pravne posledice. V naravi prava in pravnega pravila je, da jo določa stopnja 

prisilnosti (sankcija kot prisilni ukrep) nerazdružno povezana s pravom (Pavčnik 2001, 38). V 

kolikor prvotni namen oziroma pravna posledica ni dosežena, pravno pravilo določa sankcijo 



12 

kot sekundarno pravno posledico z namenom, da bo pravno pravilo vsaj drugotno učinkovalo. 

Pravna posledica ne nastopi samodejno. Je rezultat človekove volje in odločitve, sprejete na 

podlagi razumevanja pravnih pravil. Razumevanje pravnih pravil pa je v veliki meri odvisno 

od kulturno-civilizacijskih značilnosti družbe in vrednosti sistema, ki vpliva na ustvarjanje, 

razumevanje in uporabljanje pravnih pravil. Pravna pravila se od drugih družbenih pravil 

ločijo po prisilnosti in razsežnosti dejanj, ki jih zajemajo. Prisilnost določa okvir možnih 

vedenj in ravnanj, ki jih sporoča pravno pravilo, hkrati pa zagotavlja, da so te možnosti 

pravno zavarovane (Bajec 2010, 6). 

V okvir možnih vedenj in ravnanj sodijo tudi pravno nedopustna vedenja in ravnanja. To so 

pravne kršitve, ki jih pravni subjekt stori z aktivnim ali pasivnim ravnanjem. Pomembna 

lastnost pravne kršitve je v tem, da gre za v naprej predvideno nedopustno ravnanje, na katero 

je vezana in v naprej predvideno pravno sankcijo kot sekundarno pravno posledico. 

Vnaprejšnja predvidljivost pravne sankcije v pravnem aktu pa še ne pomeni tudi vnaprejšnje 

natančne opredeljenosti, kajti že po naravi je treba veliko pravnih posledic normativno 

konkretizirati glede na značilnosti posameznega življenjskega primera (Bajec 2010, 6). 

Pravno dopustna vedenja in ravnanja, ki jih pravna pravila vsebujejo, se v obliki pravic, 

dolžnostnih upravičenj in pravnih dolžnosti nanašajo na pravne subjekte, ki so v pravu nosilci 

pravic in dolžnosti v pravnih razmerjih. Pravni subjekt je s strani prava umetno ustvarjena 

entiteta, ki je bivanjsko ločena od neposrednega, naravnega človeka kot dejavnika v 

družbenih prednormativnih razmerjih. Bistveni element pravnega subjekta je njegova 

podrejenost vsakokratnemu veljavnemu objektivnemu pravu, ki določa predpostavke za 

priznanje posameznika kot pravnega subjekta. V modernem pravu imajo vsi posamezniki 

pravno sposobnost biti nosilec pravic in dolžnosti, medtem ko ta sposobnost še ne pomeni 

subjektove intelektualne in voljne sposobnosti za dejanja. Sposobnost za dejanja pomeni, da 

posameznik sam s svojimi dejanji prevzema pravice in dolžnosti. Hkrati pa tudi odgovarja za 

svoje vedenje in ravnanje. Odgovornost za ravnanja in dejanja, ki pomenijo pravno kršitev, se 

v pravu imenuje deliktna sposobnost. Splošno sprejeto dejstvo v modernem pravu je, da za 

pravno kršitev odgovarja le tisti, ki je ravnal krivdno in je bil v času pravne kršitve 

intelektualno in voljno sposoben, dejanje pravne kršitve pa je predpostavka za pravno 

sankcijo. Naloga zakonodajalca torej je, da preko pravne ureditve predvidi tista ravnanja in 

vedenja družbe, ki omogočajo uresničevanje izbranih vrednot in hkrati prepove tista dejanja 

in vedenja, ki te vrednote na kakršen koli način zmanjšujejo, izničujejo ali zanikajo. 

Normativni opis ravnanj in vedenj, ki omogočajo uresničevanje vrednot in dobrin, ki so 

pravno dovoljena in zavarovana, je zaobsežen v pravnih upravičenjih in pravnih obveznostih 

kot temeljnih sestavinah pravnih pravic in dolžnosti (Bajec 2010, 7).  

Človekove pravice so pravice, ki jih imajo vsi ljudje. Izhajajo iz pojma človečnosti ter 

svobodnega in človeku dostojnega življenja. Vsem posameznikom nalagajo moralne 

obveznosti določenega obnašanja in obvezo vzpostavitve socialnih dogovorov. Posamezniku 
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zagotavljajo varno uživanje pravic in svoboščin, ki so nujne za dostojno življenje. So 

univerzalne – pripadajo vsem ljudem in vsi ljudje imajo enake pravice do njihovega 

uresničevanja. So neodtujljive in jih posamezniku ni mogoče samovoljno vzeti (HDR 2000, 

16, po Zupančič 2002, 8). 

Pravice ne smejo biti promovirane na račun zatiranja ali zanemarjanja drugih pravic – 

državljanskih, političnih, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, vse so enako pomembne 

za dostojno življenje ljudi (HDR 2000, 16, po Zupančič 2002, 8). 

Temeljnih človekovih pravic ne podeljuje država s svojo pravno ureditvijo, pač pa je naloga 

države, da s svojo pravno ureditvijo zaščiti temeljne pravice (HDR 2000, 8, po Zupančič 

2002, 8). 

Za človekove pravice lahko rečemo, da so dosežene, kadar je posameznikom zagotovljeno 

varno uživanje svoboščin, ki jih zagotavljajo posamezne pravice. Za takšno udejanjenje so 

nujni socialni dogovori, ki ščitijo človekove pravice pred potencialnimi grožnjami (HDR 

2000, 16, po Zupančič 2002, 9). 

Zagotavljanja vseh pravic za vse ljudi v vseh državah je jasen cilj, za uresničitev tega cilja pa 

sta potrebna delovanje in obveza vseh večjih skupin v vsaki državi (HDR 2000, 11, po 

Zupančič 2002, 9). 

2.2 Pojem pravica 

Pojem pravice se je v zgodovini izoblikoval relativno pozno, mogoče pa je tudi utemeljeno 

domnevati, da je v nekaterih okoljih (plemenskih skupnostih) še dandanes neznan (Cerar 

1996, 97). 

Ko razpravljamo o pravici in njeni naravi, ne moremo mimo teorije volje in teorije interesa. 

Ti dve teoriji sta začrtali okvir, v katerem se gibljejo tudi vsa kasnejša teoretična izvajanja. 

Tolikšen vpliv imata obe teoriji zlasti zaradi tega, ker se med seboj prej dopolnjujeta, kakor 

pa da bi se izključevali. Teorija volje se je osredotočila na to, kako je pravica sestavljena. 

Njeni osrednji prvini sta voljna moč in voljna oblast, ki ju objektivno pravo zagotavlja 

subjektu prava. Voljna moč in voljna oblast sta sestavini splošnega in abstraktnega pravnega 

pravila in kot takšni izražata tipično voljo abstraktnega pravnega subjekta. Tipična povprečna 

volja vsebuje možnost (lat. facultas agendi), da konkretni pravni subjekt ravna na določen 

način. Klasični predstavnik teorije volje je Windscheid, ki je zaokrožil voljno pojmovanje 

pravice. Njegovo pojmovanje zajema dve pojavni obliki pravice. V prvem primeru je pravica 

subjektovo upravičenje, da od drugega terja določeno vedenje in ravnanje. Objektivno pravo 

mu prepušča, da sam presoja, ali bo pravno pravilo udejanjil in ali bo uporabil tudi pravna 

sredstva, če druga stran uresničitvi pravila nasprotuje. Pravni subjekt je nosilec volje, je tisti, 

ki odloča o (ne)uresničitvi pravnega pravila kot dela objektivnega prava, zato se v tem obsegu 
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objektivno pravo odreka svoji moči, to odstopa pravnemu subjektu in mu s tem omogoča, da 

pravno pravilo postane njegova pravica. V drugem primeru, če ga primerjamo s prvim, gre v 

nasprotju z voljno močjo za voljno oblast, ki ustvarja pravne položaje. Tokrat je od pravnega 

subjekta odvisno tako to, ali bo nastala pravica iz prve skupine, kakor tudi to, ali bo prišlo do 

spremembe in prenehanja pravic, ki že obstajajo. Teorija volje zanemarja interesno plat 

pravice, prav ta vidik pa je tisti, ki ga poudarja Jheringova teorija interesa. Zanj ni volja niti 

cilj niti gonilna sila pravic. Pojma volje in moči ne moreta odkriti, v čem je njihova 

življenjskost: pravice ne obstajajo zaradi tega, da se z njimi uresničuje ideja abstraktne volje, 

ampak so tu zaradi tega, da se z njimi varujejo življenjski interesi in potrebe. Korist, in ne 

volja, je bistvo pravice. Pravi tudi, da je pravica pravno zavarovani interes oz. interes, ki je 

pravno zavarovan. Interes je bistvena sestavina pravice in izraža njen praktični cilj, medtem 

ko je pravno varstvo formalna prvina. V pristojnosti zakonodajalca je, da posamezne interese 

ovrednoti in presodi, kateri so pomembni, da jih je treba tudi pravno zavarovati. Jheringova 

teorija v določenem obsegu upošteva tudi voljo kot prvino pravice. Subjektova volja je 

pomembna, tedaj ko uresničuje posamezna upravičenja, dalje, tedaj ko so možnosti ravnanja v 

zakonu relativno nedoločno opredeljena in se subjekt odloča, kakšna naj bo »smer« uživanja 

pravice, in ne nazadnje tudi, tedaj ko je bila pravica kršena in je treba sprožiti pravovarstveni 

ustroj. Pravovarstvena volja ima še posebej pomembno težo pri tistih pravicah, ki jih Jhering 

označuje kot »samozavarovane« pravne interese. Jheringova zasnova pravice že vsebuje 

nekatere nastavke, na katerih gradi interesno-voljno teorijo. Dandanes so mešane teorije 

najbolj razširjene, njihovo skupno izhodišče pa je, da narava pravice temelji na medsebojni 

odvisnosti volje in interesa. V evropski teoriji je interesno-voljno teorijo utemeljil Jellinek. 

Zanj je pravica pravno priznana in pravno zavarovana moč volje, ki je usmerjena k določeni 

dobrini ali interesu. Sporočilo interesno-voljne teorije je, da abstraktna pravica izraža tipični 

interes, ki se nanaša na tipični pravni subjekt in na tipični dejanski stan. Možnost ravnanja, ki 

se opira na tipični dejanski stan, se sooča s konkretnimi interesi, ki jih imajo v pravni 

resničnosti posamezni pravni subjekti. Če konkretni pravni subjekti presodijo, da se tipični 

interesi ujemajo z njihovimi konkretnimi interesi, bodo abstraktna upravičenja konkretizirali 

in jih udejanjali ali pa bodo ostali pasivni, če ocenijo, da jim tipični interesi ne ustrezajo, ker 

jim ne dopuščajo, da bi prek njih uresničevali tudi lastne »pravne« interese (Pavčnik 

2007,196–198). 

2.2.1 Pravna pravica 

Pravica je pravno zavarovano, posamično in konkretno upravičenje subjektov v pravu (Tičar 

2011, 37).  

V pravu se pojem subjekt uporablja kot sopomenka za pojem oseba. Pravica pripada subjektu 

ali osebi. V pravu poznamo dve vrsti subjektov ali oseb: fizične in pravne osebe. Na podlagi 

pravice je subjekt pravno upravičen, da ravna na določen način. Pri pravni pravici država s 

svojim aparatom prisile varuje zasebni interes subjekta v pravu, ki je v dejanski ali potencialni 
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koliziji z interesi drugih subjektov. Interes subjekta je lahko tudi v koliziji z interesi države 

same, pa ga mora pravna država vseeno zaščititi v njegovo korist, ne v lastno. Zato pravo kot 

posebni in edinstveni normativni sistem tudi dejansko edino omejuje državo proti temu, da bi 

samovoljno ali diskrecijsko razpolagala z državo – monopolizirano prisilo (Tičar 2011, 37). 

Osrednja prvina pravice je možnost, da pravni subjekt ravna na določen način (lat. facultas 

agendi). Ta možnost je vsebovana v abstraktni in splošni pravni normi. Pravo dodeljuje 

takšna upravičenja zato, da subjekti v njihovem okviru zadovoljujejo najrazličnejše lastne 

interese, če so in koliko so v skladu s funkcijo prava v konkretni družbi. Možnost ravnanja, 

bodisi aktivnega bodisi pasivnega, je pravno zavarovana (Pavčnik 2007, 191). 

Abstraktno upravičenje vsebuje opis pravno dovoljenega vedenja in ravnanja. Opis je lahko 

bolj ali manj podroben, možno je tudi, da je v celoti nedoločen (npr. svoboda gibanja). S tem 

je določen pravni okvir subjektovega delovanja. Interes je tisti, ki upravičenje vsebinsko 

konkretizira. Če je ravnanje subjekta točno določeno, pomeni, da je nosilec pravice nanj 

vezan. Tedaj subjekt ne more izbirati, kako in po kakšni poti bo usmerjal lastno aktivnost. 

Krog delovanja, v katerem se lahko subjekt lahko giblje, večinoma ni jasno določen: sporno je 

na primer, kje se neha pravica enega in kje se začenja pravica drugega. V teh primerih je od 

družbenega namena (interesa), kakor je lasten upravičenjem, odvisno, do kod sega subjektova 

svoboda, pa tudi, kakšna dejanja so dopustna zato, da bo dovoljeni namen dosežen. Interes ni 

predmet ampak je cilj pravice. Cilj je dosežen, če ga spremljata ustrezno vedenje in ravnanje z 

objektom ali glede na objekt. Pri absolutnih pravicah (npr. pri osebnostnih pravicah, pri 

lastninski pravici in pri drugih stvarnih pravicah) je subjekt upravičen z objektom (npr. 

lastnine) ravnati na določen način (storitev, opustitev, dopustitev) in terjati od drugih, naj ne 

posegajo v njegov krog delovanja. Absolutne pravice so usmerjene proti vsakomur in 

pomenijo, da je z njimi omejena svoboda drugih. Drugače je z relativnimi pravicami (npr. s 

pravicami med upnikom in dolžnikom v obligacijskih razmerjih), ki neposredno učinkujejo 

samo med določenimi osebami (lat. inter partes). Pri relativnih pravicah je subjekt upravičen, 

da glede na objekt zahteva od drugega določeno storitev, opustitev ali dopustitev. Objekt je 

tista dobrina, ki nosilcu pravice omogoča zadovoljiti določen interes. Pravo varuje različne 

interese, moralne in materialne, posamične ter skupinske, osebne, kolektivne in splošne. 

Varstvo gre samo tistim izmed njih, ki so ovrednoteni kot pravno relevantni in so kot takšni 

predmet pravnega varstva. Abstraktno upravičenje je dano na voljo konkretnemu subjektu 

prava. Interes, ki ga izraža abstraktno upravičenje, je tipični interes tipičnega subjekta. Če 

tipični interes ne ustreza interesu konkretnega subjekta, ima subjekt možnost, da abstraktnega 

upravičenja ne konkretizira in ne izvede (Pavčnik 2007, 192). 

Pravna teža pravic (isto velja za dolžnosti) je odvisna od tega, v katerem splošnem pravnem 

aktu so pravno oblikovane. V demokratični državi je splošno sprejeto, da so pravice in 

dolžnosti predmet zakonskega ali pa ustavnega urejanja, če gre za »človekove pravice in 

temeljne svoboščine«, kakor jih poimenuje slovenska ustava. Pravice in dolžnosti, ki so 



16 

določene že z ustavo, so hierarhično višje kot pravice in dolžnosti, ki so urejene v zakonih. Če 

gre za ustavne človekove pravice, pravimo, da so temeljne pravice oz. temeljne človekove 

pravice. Temeljne pravice zajemajo vse človekove pravice, ki so opredeljene z ustavo v 

katerem koli poglavju. Temeljne pravice omejujejo državno oblast in določajo meje, v katerih 

se lahko giblje. So pravno zavarovana temeljna upravičenja v razmerju do države in njenih 

organov, kot tudi v razmerju do posameznikov in drugih pravnih subjektov. Temeljne 

človekove pravice so v ustavi v precejšnjem obsegu opredeljene kot svoboščine. Njihovo 

vsebinsko težišče je, da zagotavljajo ustrezno telesno, duhovno, politično in gospodarsko 

svobodo, v pravnem pomenu pa gre za pravice, to je za temeljne pravice, ki so absolutne in 

kot take učinkujejo zoper vsakogar (lat. erga omnes), ki bi hotel vanje posegati (Pavčnik 

2007,192–193). 

Pravna pravica je dvojni in ambivalentni
1
 pojem. Vsebinsko je vsaka pravica sestavljena iz 

pravno zaščitenega interesa enega pravnega subjekta in pravno zapovedane dolžnosti drugega 

pravnega subjekta. Celostno je z vidika obeh pravic pravzaprav dolžnostno upravičenje, saj 

pri njenem pravnem udejanjanju pride do izmenjave pravno zaščitenih interesov med obema 

subjektoma (Tičar 2011, 38). 

 

Slika 2: Sestavni deli pravne pravice 

Vir: Tičar 2011, 38. 

Pravna pravica je sestavljena iz dveh upravičenj: iz temeljnega upravičenja in zahtevka. 

Temeljno upravičenje omogoča, da subjekt udejanja lastne interese, če so v skladu s pravnim 

namenom upravičenja. Pravni zahtevek pa vsebuje možnost, da bo v interesu subjekta država 

uporabila prisilno sankcijo, če zavezanec iz pravic ne bo ravnal v skladu z obveznostjo (Tičar 

2011, 38). 

                                                 
1
 Ambivalénca-e ž (ệ) knjiž. – hkratno uveljavljanje obeh protislovnih čustev: večna ambivalenca 

nagona in misli; razpetost med najbolj protislovne notranje situacije ali občutja, ta nenehna idejna 
ambivalenca. 

PRAVICA 

Temeljno upravičenje 

Pravni zahtevek 
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2.2.2 Pravna dolžnost 

Neposredni korelat pravici stricto sensu je dolžnost oziroma obveznost. Pravni red pooblašča 

nosilca pravice je, da vztraja pri svoji zahtevi po izpolnitvi dolžnosti s strani drugega, prav 

tako pa se lahko nosilec pravice izvrševanju le-te tudi odpove (Cerar 1996, 104). Pravna 

dolžnost je sestavina pravnega razmerja in kot taka ustreza določenemu nasprotnemu vedenju 

in ravnanju. To ustrezanje spremlja v naprej predvidena sankcija (pravna posledica), ki naj 

zadane tistega, ki ne ravna v skladu z obveznostjo. Pravna dolžnost ima tako dve prvini: 

- obveznost (dolžnost), da njen nosilec na določen način deluje; 

- sankcijo, ki jo kot pravno posledico sproži druga stran pravnega razmerja, če obveznost 

ni bila udejanjena ali pa je bila kako drugače kršena. 

Nosilec dolžnosti je za svoje vedenje in ravnanje pravno odgovoren: odškodninsko, kazensko 

in disciplinsko (Pavčnik 2007, 203). 

Pravnih dolžnosti ne smemo zanemarjati z moralnimi, med njimi so bistvene razlike, a tudi 

povezave, ki jih je treba upoštevati. Pravne obveznosti so izraz normativnih zakonitosti in 

normativnega pripisovanja, moralne obveznosti so avtonomno sprejete in so vselej tudi 

obveznosti do samega sebe. Pravne dolžnosti se nanašajo na zunanje vedenje in ravnanje 

pravnih subjektov, njihova pravna prisilnost je zunanja. To, kako jih pravni subjekti sprejmejo 

in kako učinkovito se po njih vedejo in ravnajo, pa je odvisno tudi od moralne prisilnosti in 

moralnih obveznosti, ki obkrožajo pravne obveznosti ter jih moralno vrednotijo (Pavčnik 

2007, 204). 

Tudi pri pravnih dolžnostih razlikujemo med: 

- abstraktno dolžnostjo, ki je sestavina splošnega in abstraktnega pravnega pravila; 

- konkretno dolžnostjo, ki se na temelju abstraktne izoblikuje v konkretnem družbenem 

razmerju. 

Pri konkretizaciji abstraktnih dolžnosti in abstraktnih dolžnosti upravičenj ne veljajo nobene 

izjeme in posebnosti. Razlike nastajajo pri družbenih interesih, ki so pravno zavarovani. Pri 

pravnih dolžnostih je njena uresničitev vselej v interesu drugega. Uresničevanje dolžnosti je 

lahko tudi v interesu zavezanca ali pa je celo predvideno, da njen nosilec soodloča, kako jo bo 

izvrševal. Če je od zavezančevega interesa soodvisno, kako bo dolžnost udejanjal, ne gre več 

za »čisto« pravno dolžnost: tu se dolžnost prekriva s pravico ali z dolžnostnim upravičenjem, 

kakor na drugi strani upravičenje (pravica) preide v dolžnost ali dolžnostno upravičenje, brž 

ko je nosilec pravice dolžan ravnati tudi v skupnem in splošnem družbenem interesu. Te 

nianse opozarjajo, da je v pravnem življenju pogosto težko potegniti ostro ločnico med 

pravico, dolžnostnim upravičevanjem in pravno dolžnostjo (Pavčnik 2007, 205). 
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2.2.3 Korelativnost pravic in dolžnosti 

Pravica in pravna dolžnost sta korelativna (soodvisna) pojma. A-jevo upravičenje 

predpostavlja obveznost B-ja in nasprotno. Pravna razmerja so bodisi enostransko bodisi 

dvostransko obvezna. Pri enostranskem obveznem razmerju je ena stran nosilec obveznosti, 

druga stran nosilka upravičenja (npr. pri darilni pogodbi). Pri dvostranskem pravnem 

razmerju pa sta oba subjekta nosilca obveznosti in upravičenj. Vsak nosilec pravice je 

upravičen da svobodno ravna v pravno dovoljenih mejah, a hkrati dolžan, da mej ne prestopi. 

Nosilec dolžnosti je dolžan, da deluje na določen način, vendar lahko od drugih zahteva, da ga 

v njegovem ravnanju ne ovirajo. To velja tako za enostranska kot dvostranska pravna 

razmerja. O korelativnosti govorimo vedno, kadar gre za medsebojno odvisnost vedenja in 

ravnanja med pravnimi subjekti. Obstaja tudi med nosilci pravic in nosilci dolžnostnih 

upravičenj (starši in otroci) ter med nosilci pravnih obveznosti, ki so vsebinsko med seboj 

povezani (Pavčnik 2007, 206). 

2.3 Vrste pravic 

Poglavitna delitev pravic (in obveznosti) je na absolutne in relativne pravice (Tičar 2011, 39): 

- Absolutna pravica velja proti vsem (erga omnes – npr. lastninska pravica, človekove 

pravice …). 

- Relativna pravica velja samo med pravno zavezanimi subjekti (inter partes – 

obveznostne ali obligacijske pravice. 

Glede na vrsto subjektov v pravu lahko razvrstimo pravice na: osebne pravice, premoženjske 

pravice in upravne pravice (preglednici 3 in 4) (Tičar 2011, 39). 

Preglednica 3: Osebne pravice fizičnih oseb 

Osebne pravice 

Človekove pravice Osebnostne pravice Osebne pravice 
Osebne stvarne 

pravice 

ü Človekove pravice po 
slovenski ustavi so: 

ü Neodtujljive osebne 

pravice in svoboščine 

ü Politične pravice in 
svoboščine 

ü Socialne in ekonomske 

pravice ter svoboščine 

ü Kulturne pravice in 

pravice, ki izvirajo iz 

ustvarjalnih dejavnosti 

ü Pravice narodnih oz. 

etičnih skupnosti 

ü Pravice do: 

ü Osebnega imena 

ü Lastne slike 

ü Lastnega glasu in 

ü Pravice do 

podobnosti ali 

drugega 

nedvoumnega 

vidika lastne 

identitete 

ü Osebna upravna 

dovoljenja (npr.: 

vozniško dovoljenje, 
dovoljenje za posest 

in nošenje orožja) 
ü Osebne družinske 

pravice 

ü Osebne pravice otrok 

in staršev 

ü Osebne socialne 

pravice (osebne 

pravice do socialnih 

transferjev) 

ü Osebne 

služnosti 
(npr.: 

preužitek, 
užitek) 

Vir: Tičar 2011, 40. 
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Preglednica 4: Premoženjske pravice oseb v pravu 

Premoženjske pravice 

Absolutne pravice 

(veljajo erga omnes – proti vsem) 

Relativne pravice 

(veljajo inter partes – samo med strankami) 

Stvarne pravice Pravice intelektualne 

lastnine 

Obligacijske pravice Delovno-pravne in 

socialno-pravne pravice 

ü Lastninska in 

zastavna p. 

ü Zemljiški dolg 

ü Stvarne služnosti 
ü Pravice stvarnega 

bremena 

ü Stavbna pravica 

ü Patent 

ü Blagovna znamka 

ü Model 

ü Zaščiteno poreklo 
proizvodov 

ü Pogodbene p. 

ü Pravice iz 

odškodninske 
odgovornosti drugih 

subjektov 

ü Pravice iz naslova 

kvazi kontraktnih 

obveznosti  

ü Pravice delodajalcev 

ü Individualne in 

kolektivne pravice 

zaposlenih 

Vir: Tičar 2011, 41. 

Subjekti v pravu imajo tudi upravne pravice. Upravne pravice so lahko vezane na osebo ali 

stvar, lahko so osebne ali takšne, da jih pridobijo tudi pravne osebe. Subjekti jih pridobijo na 

podlagi upravnih odločb (Tičar 2011, 41). 

2.4 Zloraba pravice 

O zlorabi pravic govorimo, ko pravni subjekt pri izvrševanju svojega upravičenja posega v 

pravico drugega. Nastane spor vsaj dveh pravic in nastane dilema, ki naj ima takšno ali 

drugačno prednost. 

V slovenskem pravu ne poznamo splošne prepovedi zlorabe pravic, ki bi se nanašala na 

celoten pravni sistem, ali prepovedi, ki bi se nanašala na posamezno pravno področje. Pri 

oblikovanju splošne prepovedi so pomembna tista ustavna določila, ki opredeljujejo, kako naj 

izvršujemo temeljne pravice. Upoštevati moramo tudi prepovedi, ki veljajo za posamezne 

pravne panoge ali dele teh panog. Dejanski stan zlorabe pravice je opredeljen s tremi 

predpostavkami (Pavčnik 2007, 210): 

- Pravno dopustnim abstraktnim upravičenjem, iz katerega izhaja njegov nosilec in ga 

konkretizira in materializira tako, da njegovo ravnanje presega meje upravičenja. 

- Konflikta/Spora dveh pravic, ki se med seboj ne izključujeta. Do spora pride, ko si 

nasproti stopita dve pravici in je lahko ena izmed njiju izvršena le tako, da onemogoči 

uresničitev druge. 

- Opredelitev vzroka in časa zlorabljene pravice. 

Pavčnik (2007, 211–214) pravi, da v slovenskem pravu velja splošna prepoved, ki sloni na 

objektivnih merilih, ki so neodvisna od izvrševalčeve krivde. Temeljna pravila slonijo na 

ustavnem določilu, ki določa medsebojno odvisnost temeljnih pravic. 15. člen Ustave RS 

pravi: »Človekove pravice in temeljne svoboščine so omejene samo s pravicami drugih in v 

primeru, ki jih določa ustava«. Nosilec upravičenja je dolžan pravico izvrševati tako, da 
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njegovo ravnanje ne presega meje, ki v kvalitativno enakem obsegu tudi drugemu dopušča 

aktivirati pripadajočo pravico. Kot objektivna merila pridejo v poštev vsa tista, ki 

opredeljujejo družbeno funkcijo pravice in njenega izvrševanja (npr. družbena korist, 

odsotnost in nezadostnost ustreznega interesa, namen pravnega ravnanja, namen stvari). 

Posebno mesto zavzamejo tista merila, ki so določena glede na načelo vestnosti in poštenja, 

morale in običajev. Ta merila so pravno zavezujoča, če nanje napoti zakonodajalec ali v 

primerih, ko to določi pristojni organ. Vsebina merila ni razvidna niti v zakonskem besedilu, 

niti besedilu splošnega pravnega akta. To kaže na bistveno lastnost pravice (in dolžnosti), 

pravica (in dolžnost) dobi svojo vsebino v konkretnem razmerju. Naloga zakonodajalca je, da 

pravice omeji (če je razmejitev možna) in jih opredeli, saj s tem obstaja manjša možnost 

sporov. 

2.5 Pravna kršitev in pravna sankcija 

Pravna kršitev je pravno določeno protipravno vedenje in ravnanje, ki krši primarno 

dovolitev, prepoved in (ali) zapoved pravnega pravila.
2
 Pravna kršitev je sestavina pravnega 

pravila: sekundarna hipoteza ali predpostavka sankcije opredeljuje vedenje in ravnanje, ki je v 

nasprotju z dispozicijo. Je negacija pravne obveznosti oz. protipravno vedenje in ravnanje, ki 

je določeno kot predpostavka za uporabo sankcije. Razlikujemo jih glede na naravo in 

pomembnost vrednot (dobrin), ki jih ogrožajo. Glavne pravne kršitve so: civilni delikti, 

kazniva dejanja, kršitve delovnih obveznosti ter upravni in gospodarski prekrški. Pravna 

kršitev so tudi kršitve pravic in obveznosti, ki so konkretizirane s posamičnimi pravnimi akti 

(npr. kršitev obveznosti v pogodbenem obligacijskem pravu) (Bavcon 2003, 268–269). 

Pravna sankcija je pravna posledica, ki naj sledi pravni kršitvi. Je sestavina pravnega pravila 

in ima dve prvini: sekundarno dispozicijo (normativna prvina sankcije) in materialno prvino. 

Sekundarna dispozicija določa vedenje in ravnanje, ki ga sproži pravna kršite in se nanaša 

tako na storilca pravne kršitve (nalaga mu, denimo, naj vrne škodo) kot na pristojne državne 

organe (določitev postopka v zvezi s pravno kršitvijo). Materialna prvina označuje prisilne 

ukrepe, ki naj zadenejo pravno odgovorne storilce: neposredno so usmerjeni proti samim 

kršiteljem (npr. kazen zapora) ali pa proti aktu, ki je protipraven (npr. razveljavitev 

neveljavne pogodbe). Znana je tudi delitev na nadomestitvene sankcije in povračilne sankcije. 

Po večinskem stališču je prisilnost, ki jo vsaj v končni posledici zagotavlja država, glavna 

ločnica med pravnimi in družbenimi sankcijami. Glavna značilnost pravnosti pravne sankcije 

je, da je v naprej določena in da je v naprej določen tudi postopek, v katerem pristojni državni 

organ odloča, ali sploh gre za pravno kršitev, in da glede na to odredi ustrezno pravno 

                                                 
2
 Je obvezno pravno pravilo družbenega vedenja in ravnanja, za izvrševanje katerega skrbi država s 

sredstvi prisile na pravni način. Sopomenka zanj je pravna norma, je središče in najpomembnejši del 
prava (Tičar 2011, 58). 
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posledico. Sama pravna sankcija kot pravna posledica je odvisna od pravne kršitve in njene 

narave. Izjemoma je lahko pravna sankcija tudi v tem, da ima tisti, ki ravna v skladu s 

primarno dispozicijo (npr. da vrne najdeno stvar), pravico do primerne nagrade (družbena 

sankcija) (Bavcon 2003, 272). 

Poznamo več vrst sankcij. Sankcije za protipravna dejanja so povračilne (retributivne) in 

nadomestitvene (restitutivne). Retributivne so značilen za zasebno pravo, najpogostejša oblika 

le-teh pa so globe za prekrške in kazni za kazniva dejanja. Restitutivne so značilne za javno 

upravo, predvsem kaznovalno pravo, izreka jih sodišče s sodbami v primerih civilnih 

deliktov, kršitev in zlorab pravic (Tičar 2011, 61). 

Kazni se izrekajo pri izvršitvi kaznivih dejanj. Pogostejše so kazenske sankcije znižanja 

premoženja pravnega subjekta, lahko pa pride tudi do odvzema prostosti fizičnim osebam. 

Praviloma so kazni premoženjske narave, lahko pa so tudi zaporne kazni (Tičar 2011, 61–62). 

Preglednica 5: Prikaz različnih vrst kazni v slovenskem pravu 

Vrste kazni po slovenskem pravu 

Denarna kazen Zapor Prepoved vožnje 
motornega vozila 

Izgon tujca iz države 

Vir: Tičar 2011, 62. 
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3 PACIENTOVE PRAVICE 

Čas človekovega življenja je zaznamovan s rojstvom in smrtjo. Vsakdo izmed nas ima 

naravno pravico, da se rodi zdrav in zaželen, kot tudi pravico do dostojne smrti. Rojstvo in 

smrt sta pravici, ki ju določa naravno pravo. Pravici sta vsakomer izmed nas dani sami po sebi 

in se ju ne more pravno izterjati ne iztožiti. Pravici nista uzakonjeni. Vsak človek ima v 

obdobju med rojstvom in smrtjo, pravico do najvišje možne stopnje zdravja pod pogojem, da 

tudi sam skrbi zanj in da nihče ne ogroža njegovega zdravja. Žal v življenju ni vedno tako. 

Življenje sestavlja vrsta tveganj v različnih dogodkih, pojavih in načinih, pod katerimi se 

preko zdravstvenega zavarovanja zagotavlja z ustavo in zakonom določena pravica do 

zdravstvenega varstva. Socialna pravičnost zahteva, da je zdravstveno varstvo zagotovljeno 

vsem državljanom Slovenije. Vsak človek se kot uporabnik zdravstvenega in socialnega 

sistema pogosto znajde v vlogi pacienta, zato mu skladno s tem statusom pripadajo tudi 

pacientove pravice. Osnova pacientovih pravic izhaja iz človekovih pravicah.  

3.1 Pojem pacient 

Zakon o pacientovih pravicah (v nadaljevanju: ZPacP) skozi celotno področje urejanja 

uporablja termin pacient. V 2. členu ZPacP je termin pacient opredeljen kot bolnik ali drug 

uporabnik zdravstvenih storitev v odnosu do zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 

sodelavcev oziroma izvajalcev zdravstvenih storitev, ne glede na svoje zdravstveno stanje. 

Zakoni s področja zdravstvene zakonodaje (sprejeti pred ZPacP), ki s svojo tematiko prav 

tako posegajo na področje pacientovih pravic, uporabljajo termin bolnik, Zakon o duševnem 

zdravju pa uporablja termin oseba. 

Evropske države, ki so zakonodajno uredile področje varstva pacientovih pravic, so prav tako 

uporabile pojem pacient. Finska je leta 1992 kot prva evropska država sprejela Zakon o 

položaju in pravicah pacientov (angl. Act on the Status and Right of Patients) in s tem 

sistemsko uredila pacientove pravice (Babič 2010, 12–13). Termin pacient uporabljajo 

pomembni evropski dokumenti: 

- Amsterdamska deklaracija o promociji pacientovih pravic v Evropi (angl. Declaration on 

the Promotion of Patient's Rights in Europe) (World Health Organisation 1994), 

- Evropska listina o pravicah pacientov (angl. European Charter of Patients' Rights) 

(Active Citizenship Network 2002) in 

- Luksemburška deklaracija o varnosti pacientov (angl. Luxembourg Declaration on 

Patient Safety) (European Commission DG Health and Consumer Protection 2005). 

Iz dokumentov lahko jasno razberemo, da je vsak bolnik pacient, vsak pacient pa ni bolnik. 

Termin pacient zajema zdrave in bolne, ki so uporabniki zdravstvenih storitev. V praksi pa 

velikokrat prihaja do enačenja, čeprav ZPacP področje ureja terminološko jasno (Babič 2010, 

13).  
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Med pojmoma bolnik in pacient je razlika, ki se je moramo zavedati. Pacienti so vsi iskalci in 

uporabniki zdravstvenih storitev, ni pa nujno, da je vsak pacient tudi bolnik. Če se izkaže, da 

je oseba (pacient), ki je prišel na preventivni pregled bolan/bolna, postane bolnik. 

3.1.1 Nastanek in razvoj koncepcij o bolezni in zdravju 

Zdravje in bolezen sta, kot pravi Susan Sontag, dve povsem različni pokrajini. Če imamo 

srečo, preživimo večino življenja v prvi, skoraj vsi pa imamo srečanje z obema. Najbolje je 

torej, če se naučimo pravil življenja v obeh pokrajinah: kaj pomeni »biti zdrav« in »biti 

bolan« (Ule 2003, 13). 

Pojma zdravja in bolezni imata dolgo zgodovinsko obdobje. V predmodernih družbah sta bila 

pojma tesno povezana z religioznimi pojmi o čistosti in umazanosti ali nevarnosti. Religiozno 

pojmovanje zdravja je bilo usmerjeno v zdravje duše kot telesa. Verjeli so, da so zboleli 

zaradi kršenja družbene norme ali tabuja. Vzroke bolezni so pripisovali zlim silam, čarovniji 

in demonom (Ule 2003, 13–14). 

Sekularni koncept o zdravju, bolezni in medicini je začel nastajati v antično-grški medicini. 

Prihajalo je tudi do nasprotja med individualnim in kolektivističnim pojmovanjem grške 

medicine. Na to opozori Bryan S. Turner, ki pravi, da individualistični pristop temelji na 

posegih v človekovo telo in uporabi zdravil, kolektivistični pa na preventivni dejavnosti in 

skrbi nad življenjskim stilom bolnika (Ule 2003, 14). 

Antičnem pojmovanju sledi judovsko-krščansko pojmovanje bolezni in zdravja. Tudi ta 

koncept je vseskozi ambivalenten.
3
 Po eni strani je zavladala predstava o bolezni kot božji 

kazni za človeško grešnost, po drugi strani pa predstava o bolezni kot priložnosti, da se s 

trpljenjem odkupimo za svoje grehe. Skrb za zdravje tu ni postavljena v ospredje, temveč skrb 

za dušo in odrešenje. Šele kasneje so krščanske cerkve uvedle tudi skrb za telo in to v 

povezavi z različnimi verskimi obredi. Nase moramo vzeti neizogibnost trpljenja, ki ga 

prinaša bolezen, vendar je dovoljena tudi skrb za ozdravljenje. Iztek zdravljenja pa je odvisen 

predvsem od božje volje in manj od spretnosti zdravnikov. Bolezen je poškodba, ki kaže na 

naše grehe, a je hkrati tudi priložnost za globlje duhovno spoznanje. Bolezen je torej tako 

kazen kot božji dar. Ta ambivalentnost glede bolezni je trajno vpisana v krščanskem 

pojmovanju bolezni. S prihodom reformacije je prišlo do individualnega odnosa posameznika 

do svoje grešnosti in svoje bolezni. Ta sprememba je tako vplivala na povečane občutke 

individualne odgovornosti za tvegana ravnanja in krepila občutke negotovosti zaradi lastne 

odgovornosti. Vse to je pospešilo »uničenje« predstav o bolezni in smrti ter prispevalo k 

nastanku znanstvene revolucije v sedemnajstem stoletju (Ule 2003, 14–16). 

                                                 
3
 Glej str. 16. 
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V času med sedemnajstim in devetnajstim stoletjem se je razvila večina ideologij, diskurzov 

in praks, ki dajejo okvir sodobni biomedicini. Zdravje se je začelo vedno bolj pojmovati kot 

fenomen, ki je odvisen od posameznikove skrbi in načina vedenja, bolezen pa kot nekaj, 

čemur se lahko izognemo in nekaj, za kar smo v veliki meri odgovorni sami. Z razvojem 

znanstvene medicine se je krepila vera v napredek medicinskega znanja, vzporedno s tem pa 

je rasla moč zdravnikov (Ule 2003, 14–16). 

Razvoj v medicini, ki se je dogajal od sedemnajstega stoletja dalje, je uvedel individualno 

odgovornost za zdravje ter racionalni in eksperimentalni etos medicine. Zahodna medicina je 

povezala racionalizem ter dualizem duše in telesa z empirizmom v mehanicistično, 

materialistično podobo človeka. Predstava o bogu je bila odrinjena na rob v podobi stvarnika 

narave in začetnega urejevalca narave, saj z njegovo pomočjo spoznavamo vzroke bolezni in 

načine zdravljenja. Kljub vsemu pa tradicionalne moralistično-religiozne predstave o telesu, 

bolezni in medicini tja do konca devetnajstega stoletja še niso bile pozabljene (Ule 2003,16). 

Medicina je bila razpeta med individualnim in družbenim modelom zdravja, saj je prihajalo 

na eni strani do velikega uspeha v individualnem zdravljenju in uporabi novih zdravil, na 

drugi strani pa je prihajalo do modelov javnega zdravja in socialne medicine. 

Družba je skušala poskrbeti za splošno zdravje populacije, za kar pa je močno potrebovala 

medicino in ji prepuščala skrb za javno zdravje in higieno (Ule 2003, 17). 

Dandanes lahko rečemo, da je zdravje naše največje bogastvo. Vsak posameznik nosi vso 

odgovornost in skrb za svoje lastno zdravje. 

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opredeli zdravje kot stanje popolne telesne, 

duševne in socialne blaginje in ni le odsotnost bolezni in invalidnosti. 

3.1.2 Doživljanje in razumevanje bolezni in zdravja 

V času modernizacije je prišlo do rušenja različnih vrst tradicije: rodovne, fevdalne, 

stanovske, mitično-religiozne in uvajanja novih oblik življenja, ki se močno razlikujejo od 

podedovanih. Te spremembe so od ljudi zahtevale sprotno in splošno refleksijo lastnega 

početja, doživljanja in razmišljanja, vsakdanji miselni nadzor posameznikov nad lastnim 

početjem, pa tudi stalno revizijo človekove socialne dejavnosti in materialnih odnosov z 

naravo glede na nove informacije in novo znanje (Ule 2003, 19). 

Kot ugotavlja Bryan S. Turner, je sodobna medicina kljub svoji laičnosti in sekularnosti 

prevzela vrsto funkcij od religije in celo magije. Od religije je prevzela predvsem vlogo 

splošnega varuha moralnega reda in vrednostnega sistema (Ule 2003, 27).  

V današnjem času medicina in pravo določata, kaj je prav in kaj narobe. Današnja družba 

določa, kaj je normalno in kaj patološko, tudi v povezavi z zdravjem in boleznijo. Zdravje in 
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bolezen sta dandanes v tesni povezavi z družbenimi in političnimi sistemi. Vsak posameznik 

je moralno odgovoren za lastno zdravje in ohranjanje le-tega postaja posebna vrlina. 

Ule (2003, 42) navaja, da je zdravje postalo cilj po sebi in ne sredstvo, nujno potrebno za 

doseganje drugih življenjskih ciljev. Počitek, zdrava prehrana, odpoved kajenju in alkoholu so 

bistvene navade za ohranjanje zdravja. So znak discipliniranja. S takšnim početjem se 

posamezniki uvrščajo v določen družbeni red, ki ga nadzoruje sodobna medicina. Zdravje je 

postalo sopomenka za življenje, metafora za posplošeno človeško blaginjo in pomembna 

potrošniška dobrina. 

3.2 Odnos med zdravnikom in pacientom 

V današnji družbi in kulturi je izginilo verovanje v mite in religije, verovanje pacientov v moč 

sodobne medicine in zdravnike postaja sestavina zdravljenja. Moč sodobne medicine temelji 

na znanosti, zdravnik pa ostaja v očeh pacientov nekdo, ki ima znanje. 

Ule (2003, 196) ugotavlja, da se je prisotnost magično-religioznega odnosa do medicine in 

zdravnikov v odnosu med pacientom in zdravnikom ohranila do danes. Mnogi pacienti imajo 

nezavedno pričakovanje o zdravnikih kot nekakšnih »čudotvorcih«. Poleg bolečine in 

neugodja kot temeljnih čustev, ki spremljata bolezen, je tu še negotovost, ki paciente vodi do 

potrebe po verjetju in verovanju. Ko se znajdemo v bolnišnici, nosilcu bele halje hitro 

pripišemo profesionalnost, zanesljivost in zaupnost. Ko prepoznamo zdravnikovo moč in 

njegove diagnostične sposobnosti, sočasno sebi pripišemo drugo identiteto – identiteto 

nemočnosti. Moč, ki prevladuje v odnosu med zdravnikom in pacientom, je opravičljiva, saj 

današnja medicina temelji na znanosti, ki marsikomu izmed nas ni razumljiva in dostopna. 

Sama moč zdravnikov ni stvar pritiska družbe, pač pa norma v prevladujoči znanstveni 

medicini. Odnosi so bili zaznamovani z ustrežljivostjo in podrejenostjo. 

Čeprav je podrejanje moči in vplivom običajna stvar v življenju, so trenutki in okoliščine, ko 

se posamezniki uprejo tistim, ki si jih želijo podrediti. Čeprav se lahko odpor do moči pojavi 

zaradi zelo različnih vzrokov, pa sta zanj najpomembnejši dve človekovi potrebi: potreba po 

svobodi in potreba po individualnosti. Odpor se poveča, če se poveča omejevanje svobode 

(Ule 2003, 217). 

Želja po individualnosti, odgovornosti in odločanju nas vodi k odporu moči. Individualnost se 

v zdravljenju kaže s potrebo, da zdravnik prilagodi zdravljenje vsakemu pacientu posebej. 

Današnja medicina stremi k bolj izravnanemu odnosu med zdravnikom in pacientom, po 

zmanjšanju moči, prihaja do spreminjanja razmerja moči, in sicer v korist pacientu. 

V sodobni medicinski praksi razlikujemo med tremi poglavitnimi modeli odnosa med 

zdravnikom in pacientom, ki jih ni mogoče vrednostno ocenjevati in med seboj primerjati. 

Vsak od njih se lahko izvaja kot etično primeren ali manj primeren odnos. Dejanski odnos 
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med zdravnikom in pacientom je lahko mešanica teh modelov. Odnos med zdravnikom in 

pacientom se lahko s časom tudi spreminja in prehaja iz enega modela v drugega. Vsi trije 

modeli so v medicinski praksi funkcionalni. 

3.2.1 Paternalistični model odnosa med zdravnikom in pacientom 

Prvi model odnosa med zdravnikom in pacientom je paternalistični model, ki ga velikokrat 

imenujemo tudi starševski ali duhovniški model. V tem modelu zgolj zdravnik odloča o tem, 

kaj je za pacienta najboljše (Polajnar Pavčnik in Wedam 1998, 151). 

Tak odnos se pogosto pojavlja v primeru težkih obolenj, pri hujših operativnih posegov, ob 

raznih nesrečah in epidemijah. Pacient je v tem odnosu pasiven in se bolj ali manj 

prostovoljno »preda v roke zdravniku«. Zdravnik je v tem odnosu dominanten. V svojem 

ravnanju se ne ozira na pacientove želje, temveč se opira predvsem na splošno medicinsko 

etiko, razpoložljivo medicinsko opremo in pomoč medicinskega osebja. Zdravnik je 

popolnoma odgovoren za potek zdravljenja, ki je odvisen od njegovih odločitev in znanja. 

Hipokratova načela medicine so najbolj primerna prav za ta model odnosa med zdravnikom in 

pacientom in ta model je skozi zgodovino medicinske prakse prevladoval (Ule 2003, 220). 

Zdravniki so bili tisti, ki so posedovali znanje in s tem povezano »moč« ter avtoriteto, 

pacienti brez medicinskega znanja so bili povsem odvisni od njih. 

Z razširitvijo medicinskega znanja med laike in višjo izobrazbo ljudi je rasla tudi potreba po 

enakopravnem odnosu med zdravnikom in pacientom. Pacienti postajajo vse bolj zahtevni, 

vedno več vedo o svoji bolezni in morebitnih tveganjih zdravljenja. Vedno bolj avtonomno si 

izbirajo zdravnike, predvsem pa od zdravnika pričakujejo, da jih bo obravnaval kot 

enakopravne partnerje v odnosu in da bo spoštoval njihovo osebnost. Paternalistični odnos ni 

več prevladujoč, zaželen in splošno spremenljiv odnos med zdravnikom in pacientom (Ule 

2003, 220). 

3.2.2 Pogodbeni model odnosa med zdravnikom in pacientom 

V tem modelu se zdravnik pojavlja kot ponudnik, pacient pa kot povpraševalec po določenih 

medicinskih storitvah. Tako je pogosto v zdravstvenih ustanovah, ki ponujajo posebne 

diagnostične ali terapevtske storitve, pri čemer je potrebno malo stika med zdravnikom in 

pacientom. Sem sodijo laboratoriji, rentgenska diagnostika in terapija, anesteziologija, 

endoskopija in določene veje kirurgije. Sodobna medicina je razvila bogat repertoar tovrstnih 

storitev, ki jih ponuja morebitnim »uporabnikom«. Večinoma se te storitve bogato plačajo, 

zato so podvržene tudi tržnim zakonitostim in marketingu. Pogodbeni odnos zajema v enaki 

meri oba člana odnosa. Zdravnik lahko odloči, če in kdaj bo uresničil zaželeno storitev, 

pacient pa se prostovoljno odloča zanjo. Pogodbeni model temelji na etiki pogodbe in nalaga 
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zdravniku zgolj strokovno odgovornost za njegove storitve. Vendar lahko ta odnos kar hitro 

pade v pasti komercializacije in potrošništva, katerih nevarnost s širjenjem privatizacije samo 

narašča. V pogodbenem odnosu vlada vera v moč tehnike in to slepo zaupanje je lahko 

problematično, saj se lahko hitro sprevrže v svoje nasprotje, v nezaupanje pacientov v 

sodobno medicino, če jih tehnika razočara. Temu razočaranju sledi podobna slepa vera v 

kakšne druge »alternativne« metode zdravljenja (Ule 2003, 220–221). 

3.2.3 Partnerski odnos med zdravnikom in pacientom 

O partnerskih odnosih govorimo tedaj, ko zdravnik in pacient sodelujeta pri doseganju 

končnega cilja zdravja. V tem primeru postaneta enakopravna partnerja v procesu zdravljenja. 

V tem odnosu zdravnik deluje kot izkušen strokovnjak, pacient pa kot dejavni, 

samoodgovorni sodelavec. Od tega, kako pacient sodeluje z zdravnikom in kako natančno se 

drži dogovorjene discipline in poteka zdravljenja, je odvisno, kako uspešna bo terapija. 

Seveda mora pacient v tem odnosu poznati tudi vsa pomembna dejstva o bolezni in terapiji ter 

vzroke svoje bolezni. Lahko rečemo, da pacient tu »zdravi samega sebe«, zdravnik pa mu le 

pomaga pri tem. Pacient gradi svoj odnos z zdravnikom predvsem na zaupanju v »moč 

samoozdravljenja«, ne pa v moč zdravstvenega osebja. Partnerski odnos je aktiven odnos med 

zdravnikom in pacientom in zato je ta odnos odvisen tudi od zainteresiranosti in motiviranosti 

obeh za tak odnos. Partnerski odnos med zdravnikom in pacientom se lahko razširi na 

sodelovanje med zdravnikom in pacientovo družino. Pomembno je, da vse poteka po jasnih 

dogovorih, kjer se nobena stran ne čuti enostransko odvisna od druge, in da zdravnik ravna v 

skladu s svojim znanjem, izkušnjami in zdravniško vestjo. Partnerski odnos je danes najbolj 

zaželen, kar dokazujejo tudi številne resolucije in predpisi o pravicah pacientov (Ule 2003, 

222–223). 

V Sloveniji je partnerski odnos med zdravnikom in pacientom poglobil ZPacP. Zakon ureja 

pravice pacientov kot uporabnikov zdravstvenih storitev v javni in zasebni zdravstveni mreži 

ter ureja postopke uveljavljanja, kadar so pravice pacienta kršene. Ima 92. členov, od tega v 

štirinajstih alinejah ureja pacientove pravice in s tem partnerski odnos: 

- pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev; 

- pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi; 

- pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev;  

- pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe; 

- pravica do spoštovanja pacientovega časa;  

- pravica do obveščenosti in sodelovanja; 

- pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju;  

- pravica do upoštevanja v naprej izražene volje; 

- pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja;  

- pravica do drugega mnenja; 
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- pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo; 

- pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov; 

- pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic; 

- pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic. 

Za konec še misel akademika dr. Janeza Milčinskega (po Dolenc 1994, 37), ki pravi: »Narava 

zdravniškega dela je taka, da ga ni mogoče izčrpno predpisati z navodili in prav tako ne 

kontrolirati, kot lahko kontroliramo glede na količino in kakovost industrijski produkt. Zato je 

notranje etična kontrola toliko bolj potrebna in pomembna.« 

3.3 Razvoj pacientovih pravic 

Pacientove pravice izhajajo iz temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Boj za človekove 

pravice je star toliko kot je staro človeštvo. Prvi pravni dokument, ki je zagotavljal pravice in 

svoboščine je bila Listina svoboščin kralja Henrija I., ki je bila izdana ob njegovem 

kraljevanju v letu 1100. Prvi pomemben dokument, ki je zagotavljal pravice tudi preprostim 

in revnim kmetom, je bila angleška Magna carta Libertatum iz leta 1215 ali Velika listina 

svoboščin. Listina je omejevala moč angleških monarhov, katerih predstavnik je bil John 

Lackland (Ivan Brez zemlje). Velevala je, da mora tudi kralj upoštevati določene pravne 

postopke, da zakon omejuje tudi njega. Predstavljala je prvi korak v zgodovini, ki je 

pripomogel k vladavini prava. Človekove pravice so dobile pomembno potrditev z 

ustanovitvijo Organizacije združenih narodov leta 1945, sledilo je sprejetje Splošne 

deklaracije človekovih pravic leta 1948 in Evropske konvencije o človekovih pravicah leta 

1950. 

20. stoletje je pomembno zaznamoval napredek na področju človekovih pravic. Še leta 1900 

je več kot polovica sveta živela pod eno od oblik kolonialne oblasti. 20. stoletje je bilo 

obdobje naraščajoče soodvisnosti. Večina držav (revnih ali bogatih) se je trudila sprejemati in 

uvajati nove podobe in spremenjeno dinamiko na področju človekovih pravic ter na področju 

človekovega razvoja, katerega ideja je bila obogatitev življenja in zagotovitev svoboščin za 

vse ljudi. Človekov razvoj tako pomeni proces zviševanja človekovih možnosti, razširitev 

izbir in priložnosti za vse ljudi, da lahko živijo spoštovanja vredno in polno življenje. Pri 

človekovem razvoju je poudarek na razvoju temeljnih dobrin in svoboščin, človekove pravice 

pa zagotavljajo te dobrine in svoboščine. Skupen cilj človekovega razvoja in pravic temelji na 

pospeševanju svobode, blagostanja in dostojanstva (HDR 2000, 1–2, po Zupančič 2002, 14). 

Pacientove pravice, kot posebne človekove pravice, so v Evropi postale prepoznavne šele v 

zadnjih dveh desetletjih. Danes smo lahko priča silovitemu razvoju, ki se kaže s 

sprejemanjem posebnih pravnih aktov, ki urejajo splošne pacientove pravice.  
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V evropskih državah so bili v preteklem desetletju oblikovani številni nacionalni in 

mednarodni dokumenti, ki v obliki deklaracij, listin ali zakonov opredeljujejo in uveljavljajo 

pravice pacientov. Trend po kodifikaciji teh pravic v Evropi je z letom širjenja EU še pridobil 

na veljavi. Danes predstavlja pravna urejenost pacientovih pravic po zgledu človekovih pravic 

vse bolj merilo in standard urejenosti ter kakovosti javnih sistemov zdravstvenega varstva 

držav EU. Tudi v Sloveniji imamo glede pravic pacientov že določeno zgodovino 

(Kramberger 2007, 111). 

Neprekinjene zdravstvene reforme so vse od sedemdesetih let preteklega stoletja osrednja 

značilnost evropskih javnih sistemov zdravstvenega varstva. Polni dve desetletji so bili v 

ospredju teh reform predvsem finančni in z njimi povezani organizacijski ukrepi. Države so s 

temi ukrepi sicer dosegale določene učinke pri zagotavljanju večje stabilnosti in učinkovitosti 

sistemov. Vse močneje pa so se začele srečevati tudi z nezadovoljstvom pacientov. Zaradi 

različnih oblik varčevanja in racionalizacij je prihajalo do vse večjih ovir pri uveljavljanju 

konkretnih pravic iz javnega naslova. Prihajalo je do občutnih sprememb med 

»deklariranimi« pravicami državljanov, uporabnikov, zavarovancev ali pacientov in pa 

dejansko dostopnostjo do teh pravic oz. storitev. Zaradi opisanih razlogov so se v začetku 

devetdesetih let začele intenzivno oblikovati nove vsebine, cilji in rešitve zdravstvenih 

reform, med katerimi so bile osrednje zdravstveno-politične zahteve po boljši pravni ureditvi 

pacientovih pravic. Kodifikacijo pacientovih pravic lahko razumemo tudi kot način za 

dograjevanje konkretnih (samo)varoval za kakovost in varnost zdravstvenih storitev v 

evropskih javnih sistemih zdravstvenega varstva. Zahteve pacientov se tako navezujejo na 

različne zdravstveno-politične cilje in vsebine, ki so pomembne za delovanje sodobnih 

evropskih javnih sistemov zdravstvenega varstva. Skladno z opisanim velja eksplicitno 

navesti predvsem tri različne zdravstveno-politične zahteve, ki označujejo t. i. drugi val 

zdravstvenih reform, ki se je v Evropi začel v sredini devetdesetih let preteklega stoletja. Prva 

je zahteva po aktivni participaciji državljanov v zdravstvenem varstvu, druga skuša uveljaviti 

večjo izbiro uporabnikom storitev v javnem sistemu po vzoru potrošniških gibanj, tretja pa na 

področju zdravstva uveljavlja koncept temeljnih človekovih pravic zaradi potreb po 

emancipaciji in zaščiti dostojanstva oz. avtonomije pacienta v sodobnih zdravstvenih sistemih 

(Kramberger 2007, 112). 

- Koncept dejavnega državljana dobiva v zadnjih letih osrednjo vlogo pri dopolnjevanju 

evropskih javnih sistemov zdravstvenega varstva. Vsebinske zahteve tega koncepta so 

primerljive s sorodnimi strategijami drugih javnih sektorjev v sodobnih evropskih 

državah in skladno z njimi poudarjajo potrebo po udeležbi pacienta pri odločanju o 

pomembnih zdravstvenih vprašanjih ter njihovem sodelovanju pri ohranjanju ali povrnitvi 

zdravja. V sodobnih evropskih družbah so zaradi hitrega staranja prebivalstva in hitrega 

tehnološkega razvoja na področju medicine takšne robustne, vendar legitimne 

zdravstveno-politične odločitve, ki temeljijo na stalnem dialogu in komunikaciji med 

plačniki, izvajalci in pacienti, vse bolj nujne. Določanje prednostnih ciljev in vsebin 
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novih oblik zdravljenja ni več mogoče brez pacientovega sodelovanja (Kramberger 2007, 

112). 

- Omogočanje večje izbire potrošnikom zdravstvenih storitev je manj značilno za evropski 

zdravstveni prostor, vendar nič manj pomembno. Nekateri to zahtevo povezujejo z načeli 

tržnega zdravstva. Kljub temu pa se od začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja 

tovrstne zahteve pojavljajo kot prepoznavne strategije v okviru t. i. strukturnih reform za 

uveljavitev mešanih javno-zasebnih sistemov zdravstvenega varstva v Evropi. S temi 

reformami poskušajo v javne sisteme uvesti določene elemente tekmovalnosti, 

podjetništva, zasebne pobude in druge strategije za bolj učinkovito delovanje javnih 

sistemov (Kramberger 2007, 112). 

- Usmerjanje v izboljšanje odnosov med pacientom in zdravstvenim osebjem, predvsem 

zaradi prevelikega pokroviteljstva in drugih oblik podrejenosti ter prevelike pasivnosti 

pacientov. Vzpostavitev bolj enakopravnih odnosov med zdravstvenim osebjem in 

pacientom, ki naj temeljijo na spoštovanju človekovega dostojanstva, medsebojnem 

informiranju, prevzemu večje odgovornosti pacientov za lastno zdravje in tudi izide 

zdravljenja, uresničevanju zasebnosti itd. ni več moč razumeti samo kot politično 

zahtevo. Zaradi narave sodobnih bolezni postaja enakopraven odnos, sodelovanje in 

ustrezna avtonomija nujnost pri zdravljenju (Kramberger 2007, 112). 

3.4 Pravna podlaga pacientovih pravic 

V tem poglavju bomo pregledali urejenost pravne podlage pacientovih pravic od samega 

začetka pa vse do danes, na mednarodni ravni, kot tudi na nacionalni ravni. Pregledali bomo 

tudi pravno podlago pacientovih pravic v Sloveniji, na ustavni ravni, zakonski ravni in drugih 

področjih, ki se jih dotikajo pacientove pravice.  

Pri kodifikacijah splošnih pacientovih pravic gre v veliki meri za konkretizacijo človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin, ki so zagotovljene bodisi z nacionalnimi ustavnimi določili 

bodisi jih zagotavlja mednarodno pravo človekovih pravic (Balažič idr. 2009, 25, po Babič 

2010, 20). 

Sam pojem pacientovih pravic je pravzaprav prazen. Vsebinsko ga napolni vezava na dobrino, 

pri čemer pravico do zdravja zaradi njene ohlapne mednarodne opredelitve določi država z 

upoštevanjem naslednjih dejavnikov (Česen 2003, 35): 

- dosežene ekonomske, kulturne in socialne razvitosti države; 

- zgodovinske tradicije na področju zdravstvenega varstva; 

- prevladujoče družbene vrednote vsakokratnih nosilcev politične oblasti; 

- strateških razvojnih ciljev države in  

- prizadevanjem za uravnotežen ekonomski in socialni razvoj.  
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V evropskem pravnem redu ni zavezujočih pravnih aktov s področja pacientovih pravic, ki bi 

jih morala RS implementirati v slovenski pravni red. Vsekakor pa obstajajo pomembni pravni 

dokumenti na evropski ravni, ki vsebujejo jasne cilje in standarde. 

Kodifikacija pravic pacientov je lahko v veliko pomoč vsem udeležencem sistema 

zdravstvenega varstva, da jasneje in na bolj pregleden način preverjajo lastno ravnanje in 

ravnanje drugih udeležencev v sistemu z namenom, da sproti odpravljajo zaznane slabosti in s 

tem prispevajo k nenehnemu izboljšanju odnosov v sistemu zdravstvenega varstva 

(Kramberger 2007, 116). 

Slovenija je tem zgledom sledila in leta 2008 sprejela ZPacP ter s tem dejanjem uredila pravni 

položaj pacienta. 

3.4.1 Mednarodni viri 

Pacientove pravice so zajete v raznih mednarodnih dokumentih, ki so pripeljali do razvoja, 

opredelitve in razumevanja pacientovih pravic, kakršnega poznamo danes. Pomembne 

mednarodne akte, s tematiko pacientovih pravic, so sprejeli:  

- Organizacija združenih Narodov,  

- Svet Evrope in  

- Evropska unija. 

Organizacija združenih Narodov (OZN) je sprejela: 

- Splošno deklaracijo človekovih pravic (Društvo za Združene narode Slovenije 2013) 10. 

decembra 1948, z resolucijo št. 217 A (III), ki predstavlja temeljni dokument na področju 

človekovih pravic, ne opredeljuje pa neposredno pacientovih pravic. 22. člen zagotavlja 

posamezniku pravico do socialne varnosti, 25. člen pa pravico do takšne življenjske 

ravni, ki mu zagotavlja zdravje in pravico do zdravniške oskrbe. 

- Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (Zakon o ratifikaciji 

mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, Uradni list SFRJ, št. 

7/71), 16. decembra 1966, z resolucijo št. 2200 A (XXI). Veljati je začel 3. januarja 1976 

v skladu s 27. členom.
4
 Temelji na Splošni deklaraciji človekovih pravic. Sprejet je bil 

skupaj z Mednarodnim paktom o političnih in državljanskih pravicah in predstavlja 

konkretizacijo človekovih pravic, deklariranih v Splošni deklaraciji človekovih pravic. 

Tudi ta dokument ni neposredno namenjen pacientom, vendar 12. člen priznava 

vsakomur pravico do najvišjega dosegljivega standarda fizičnega in mentalnega zdravja. 

                                                 
4
 Ta Pakt začne veljati tri mesece po dnevu, ko sprejme generalni sekretar Združenih narodov 

petintrideseto ratifikacijsko ali pristopno listino. Za vsako državo, ki ratificira ta Pakt ali pristopi k 
njemu po deponiranju petintridesete ratifikacijske ali pristopne listine, začne ta pakt veljati tri mesece 
po deponiranju njene ratifikacijske ali pristopne izjave. 
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5. člen pa prepoveduje državi, skupini in posamezniku delati ali storiti karkoli, kar bi 

imelo namen izkopati pravice zapisane v Paktu. Potrebno je še treba, da je Pakt pravno 

zavezujoč samo za države podpisnice. 

- Mednarodni pakt o političnih in državljanskih pravicah (Zakon o ratifikaciji 

mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, Uradni list SFRJ, št. 7/71), 

16. decembra 1966, z resolucijo št. 2200 A (XXI), skupaj z Mednarodnim paktom o 

ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. Veljati je začel 23. marca 1976 v skladu s 

49. členom.
5
 V 6. členu zagotavlja pravico do življenja, ki ne sme biti nikomur 

samovoljno vzeto. Ta pravica je zakonsko zaščitena. Prepoved medicinskih poskusov pa 

je določena v 7. členu. 

Svet Evrope je sprejel: 

- Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščinah (Zakon o 

ratifikaciji Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spremenjene s 

protokoli št. 3, 5 in 8 ter dopolnjene s protokoli št. 2, ter njenih protokolov št. 1, 4, 6, 7, 9, 

10 in 11 (MKVCP), Uradni list RS-MP, št. 7/94, 78/06, Odl. US: Up-555/03-41, Up-

827/04-26). 4. novembra 1950 v Rimu. V Sloveniji je Zakon o ratifikaciji Konvencije o 

varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin začel veljati 28. junija 1994. V 11. 

členu zasledimo besedo zdravje:«Izvrševanje teh pravic je mogoče omejiti samo z 

zakonom, če je to nujno v demokratični družbi zaradi državne ali javne varnosti, za 

preprečitev neredov ali zločinov, za zaščito zdravja ali morale ali za zavarovanje pravic 

in svoboščin drugih ljudi.« 

- Evropsko socialno listino (Zakon o ratifikaciji Evropske socialne liste, Uradni list RS-

MP, št. 7/99) v Turinu 18. oktobra 1961. V Sloveniji je prišla v veljavo z Zakonom o 

ratifikaciji Evropske socialne listine leta 1999. 11. člen določa pravico do uživanja 

najvišjega dosegljivega zdravstvenega standarda. 

- Konvencijo o varstvu človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z 

uporabo biologije in medicine ali Oviedska konvencija 1997 v Oviedu (Močnik Drnovšek 

2009). Med državami članicami Sveta Evrope, ki so konvencijo in dodatne protokole 

podpisale ob svečanem odprtju za podpis, je bila tudi Slovenija (1999). Je prvi 

mednarodni dokument, ki v celoti obravnava človekove pravice na področju medicine. 

Konvencija ima pomembno vlogo pri varovanju pacientovih pravic v Evropi. Pomembni 

členi konvencije za področje varstva pacientovih pravic so: 

1. člen, ki določa, da morajo pogodbenice varovati dostojanstvo in identiteto vseh 

človeških bitij in brez razlikovanja jamčiti spoštovanje njegove duševne in telesne 

                                                 
5
 Ta Pakt začne veljati tri mesece po dnevu, ko sprejme generalni sekretar Združenih narodov 

petintrideseto ratifikacijsko ali pristopno listino. Za vsako državo, ki ratificira ta Pakt ali pristopi k 
njemu po deponiranju petintridesete ratifikacijske ali pristopne listine, začne ta pakt veljati tri mesece 
po deponiranju njene ratifikacijske ali pristopne izjave. 
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nedotakljivosti in drugih pravic ter temeljnih svoboščin v zvezi z uporabo biologije 

in medicine; 

3. člen, ki določa pravično dostopnost do ustrezne kakovostne zdravstvene oskrbe; 

5. člen, ki določa, da se lahko zdravstveni poseg naredi, ko je oseba dovolj informirana 

o njem, se prostovoljno zanj odloči in lahko svojo odločitev vedno prekliče; 

9. člen, ki upošteva predhodno izražene želje, v primeru da pacient ob posegu ni 

sposoben izraziti svoje volje; 

10. člen, ki določa pravico do zasebnosti pri zdravstveni oskrbi in pravico do 

obveščenosti o lastnem zdravju, razen če pacient tega ne želi; 

23. člen, ki omogoča v primeru kršitve pravic sodno varstvo; 

24. člen, ki določa, da se v primeru kršitve pravic zagotovi ustrezno odškodnino. 

Evropska unija je sprejela: 

- Listino o temeljnih pravicah (Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, Uradni list 

EU, št. C83/391), ki je prišla v veljavo leta 2007 v Strasbourgu in je danes sestavni del 

Evropske ustave. 8. člen določa varstvo osebnih podatkov, 35. člen določa pravico do 

preventivnega zdravstvenega varstva in zdravniške oskrbe, 47. člen pa določa pravico do 

učinkovitega pravnega varstva. 

Za razvoj koncepta pravic pacientov so zaslužni prav nekateri akti Svetovne zdravstvene 

organizacije in Sveta Evrope, ki so bili sprejeti v devetdesetih letih preteklega stoletja 

(Kramberger 2007, 113).  

Svetovna zdravstvena organizacija je pod okriljem Urada za Evropo Svetovne zdravstvene 

organizacije (angl. World Health Organization Regional Office for Europe) v Amsterdamu 

marca 1994 sprejela Deklaracijo o promociji bolnikovih pravic (World Health Organisation 

1994). Namen deklaracije je doseči razvijanje in doslednejše izvajanje pravic pacientov.  

Glavni cilji deklaracije so: 

- ponovna potrditev temeljnih človekovih pravic v zdravstvu, še posebej zaščita 

dostojanstva in integritete človekove osebnosti; 

- obveza držav članic, da pri kreiranju zdravstvene politike opredelijo temeljna načela, ki 

se nanašajo na človekove pravice; 

- izboljšanje odnosov bolnik-zdravstveni delavec in aktivnejša vloga bolnika; 

- zagotavljanje temeljnih človekovih pravic in razvoj humanizacije pomoči pri vseh 

bolnikih, s posebno pozornostjo do najbolj ranljivih med njimi: otrocih, psihiatričnih 

bolnikih, starejših in bolnikih v kritičnem stanju. 

Deklaracija vsebuje šest področij (Grbec 2007, 99–100): 

- človekove pravice in vrednote v zdravstveni oskrbi; 

- informiranje; 
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- soglasje; 

- zaupnost in zasebnost; 

- zdravstveno oskrbo in postopke ter 

- uporabo. 

Deklaracija navaja, da je predpogoj za medicinsko intervencijo bolnikovo soglasje, da ima 

bolnik pravico, da dostopa do svoje zdravstvene dokumentacije, da je treba pri opravljanju 

medicinskih intervencij spoštovati njegovo zasebnost, nuditi visoko kakovostno zdravstveno 

oskrbo in da ima bolnik pravico do pritožbe.  

S pacientovimi pravicami se ukvarja tudi Luksemburška deklaracija o varnosti bolnika, ki je 

bila razglašena 5. aprila 2005 (European Commission DG Health and Consumer Protection 

2005). Deklaracija kot od eno ključnih človekovih pravic priznava pravico do kakovostne 

zdravstvene oskrbe. Poseben poudarek posveča tudi varnosti pacienta. Cilj deklaracije je 

zagotovitev minimalnih standardov pri uresničevanju pravic. Ena izmed pravic je pravica do 

informiranosti, dostopanja do svojih zdravstvenih osebnih podatkov in natančnosti 

zdravstvenih podatkov. 

Podlago za pravno ureditev pacientovih pravic zasledimo še v naslednjih mednarodnih 

dokumentih, ki jih bomo razporedili po letnici sprejetja. 

- Ustava Svetovne zdravstvene organizacije (Ustava Svetovne zdravstvene organizacije, 

Uradni list FLRJ, št. 93/47, 7/61, 6/66, 1/68, 49/75, 12/84) je bila podpisana v New 

Yorku 22. julija 1947. Podpisala in ratificirala jo je nekdanja SFRJ. Ustava želi z načeli 

zagotoviti srečo, harmoničen odnos in varnost vseh ljudstev. Ustava opredeljuje zdravje 

kot stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje in ne le kot odsotnosti bolezni in 

poškodbe. Temeljna pravica vsakega človeka, ne glede na raso, vero, politično 

prepričanje, je uživanje najvišjega dosegljivega standarda zdravja. Vrednoti držav naj 

bosta spodbujanje in varovanje zdravja. Države so odgovorne za zdravje svojih 

prebivalcev. 

- Listina o pravicah bolnikov (The Patient's Bill of Rights American Hospital Association 

1972), ki jo je sprejelo ameriško združenje bolnišnic (angl. American Hospital 

Association) leta 1972, je bila leta 1992 spremenjena. Pravice so bile razvite s 

pričakovanjem, da bodo bolnišnice in zdravstvene ustanove te podpirale in nudile 

pacientom boljšo oskrbo. Velja za predhodnico Lizbonske deklaracije o bolnikovih 

pravicah. Listina med drugim vključuje: pravico do informiranosti glede diagnoze, 

prognoze in zdravljenja bolezni, pravico do spoštljive oskrbe, pravico do odklonitve 

zdravljenja, pravico do varstva osebnih podatkov in pravico do pritožbe. 

- Lizbonska deklaracija o bolnikovih pravicah (Zakon o ratifikaciji Lizbonske pogodbe, ki 

spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, 

Uradni list RS, št. 20/18) je bila sprejeta leta 1981 v Lizboni. Vsebinsko razdeli 

bolnikove pravice na 11. poglavij: 
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- pravica do kakovostne zdravstvene oskrbe; 

- pravica do svobodne izbire; 

- pravica do samostojne odločitve; 

- nezavesten pacient; 

- pravice odvzete pacientu; 

- pravica do postopkov proti pacientovi volji; 

- pravica do obveščenosti; 

- pravica do zaupnosti; 

- pravica do zdravstvenega izobraževanja; 

- pravica do dostojanstva; 

- pravica do verske pomoči. 

- Ljubljanska listina o preoblikovanju zdravstvene oskrbe (World Health Organisation 

1996), ki jo je Svetovna zdravstvena organizacija sprejela leta 1996 v Ljubljani na 

konferenci o Evropskih zdravstvenih reformah. Listina opredeljuje temeljna načela in 

pravice bolnikov ter državljanov na področju zdravstvenega varstva. Postavlja tudi 

eksplicitno zahtevo, da morajo evropske zdravstvene reforme slediti potrebam 

državljanov oziroma bolnikov, in sicer na način, da upoštevajo njihova pričakovanja 

glede zdravja in zdravstvenega sistema, kar se mora izraziti v demokratičnem procesu 

odločanja. Zdravstvene reforme naj bi tako omogočile izražanje mnenj oz. zagotovile 

vpliv državljanov na oblikovanje sistema in načinov izvajanja storitev (Kramberger 2007, 

113). 

- Džakartska deklaracija o promocijo zdravja (World Health Organisation 1997) v 21. 

stoletju je bila sprejeta leta 1997 v Džakarti na četrti mednarodni konferenci o promociji 

zdravja. Glavni poudarek je na promociji zdravja. S pomočjo strategije o promociji 

zdravja lahko pomembno vplivamo na način življenja prebivalstva ter na družbene, 

gospodarske in okoljske pogoje, ki močno pogojujejo naše zdravje. Promocija zdravja je 

glavna naložba, ob tem pa narekuje prednostne naloge za promocijo zdravja v 21. 

stoletju, in sicer: 

- spodbujanje socialne odgovornosti za zdravje; 

- povečanje sredstev za razvoj zdravstva; 

- utrditi in razširiti zdravstveno partnerstvo; 

- povečati skupinsko zmožnost ter usposobiti posameznike; 

- zagotoviti infrastrukturo za promocijo zdravja. 

- Evropska listina o pacientovih pravicah (Active Citizenship Network 2002) je zelo 

pomemben pravni dokument na ravni Evropske unije, ki je bila oblikovana leta 2002 v 

Rimu na osnovi predlogov posebne Mreže za aktivno državljanstvo, ki vključuje 

predstavnike nacionalnih civilnih in nevladnih organizacij iz držav EU. Evropska listina o 

pravicah pacientov je opredelila 14 pravic pacientov, ki jih morajo spoštovati zdravstvene 

službe v javnih sistemih zdravstvenega varstva v Evropi. Pravice so sledeče: 
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- pravica do preventivnih ukrepov; 

- pravica do dostopa do zdravstvenih storitev; 

- pravica do obveščenosti; 

- pravica do soglasja (na podlagi informiranosti); 

- pravica do proste izbire (na podlagi informiranosti); 

- pravica do zasebnosti in zaupnosti; 

- pravica do spoštovanja časa pacientov; 

- pravica do upoštevanja (veljavnih) standardov kakovosti; 

- pravica do varnosti oz. varnih storitev; 

- pravica do inovativnih postopkov zdravljenja; 

- pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja; 

- pravica do osebne obravnave; 

- pravica do pritožbe; 

- pravica do odškodnine. 

Opisane pravice so povezane z uresničevanjem 153. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske 

skupnosti, ki vključuje zdravje in varnost potrošnikov kot področje posebnih dejavnosti 

Skupnosti. Prav tako so predlagane pravice usklajene z Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah (Kramberger 2007, 113). 

3.4.2 Nacionalni viri 

Osnovno podlago za varstvo pacientovih pravic v Sloveniji zasledimo v Ustavi RS. Od leta 

2008 je področje pacientovih pravic v Sloveniji sistemsko urejeno z ZPacP. Neposredno pa v 

slovenskem prostoru urejajo pacientove pravice še naslednji zakoni: 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej). Uradni list RS, št. 9/92, (26/92 popr.), 45l/94 

Odl. US: U-l-104/92, 37/95, 8/96, 59/99 Odl. US: U-l-77/98, 90/99, 98/99-ZZdrS, 31/00, 

36/00-ZPDZC, 45/01, 131/03 Odl. US: U-l-60/03-20, 135/03 Odl. US: U-l-137/01-23, 

2/04, 36/04-UPB1, 80/04, 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-

ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13. 

- Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD). Uradni list RS, št. 9/92, 38/99, 2/04, 36/04-UPB1. 

- Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB). Uradni list RS, št. 69/95, 25/04 Odl. US: U-l-

127/01-27, 47/04-ZdZPZ, 119/05, 33/06-UPB1. 

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP). Uradni list RS, št. 59/99, 57/01, 86/04, 

67/07, 94/07. 

- Zakon o zdravilih (ZZdr). Uradni list RS, št. 9/96, 101/99, 70/00, 7/02, 67/02, 31/06, 

45/08. 

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Uradni list RS, št. 

9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98 Odl. US: Up 53/96, 6/99, 56/99-ZVZD, 99/01, 42/02-

ZDR, 60/02, 11/03 Skl. US: U-l-69/03-17, 21/06 Odl. US: U-l-277/05-32, 38/06, 72/06-
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UPB3, 114/06-ZUTPG, 91/07, 71/08 Skl. US: U-l-163/08-7, 76/08, 118/08 Skl. US: U-l 

163/08-12, 47/10 Odl. US: U-l-312/08-31, 62/10-ZUPJS, 87/11, 40/12-ZUJF, 21/13-

ZUTD-A. 

Ne smemo pozabiti na kodekse, ki obvezujejo zdravstveno osebje ter jim narekujejo način 

dela in se dotikajo tudi pacientovih pravic. 

Pomembna kodeksa v slovenskem prostoru sta: 

- Kodeks medicinske deontologije (Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih 

tehnikov Slovenije 1994)  in 

- Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov (Zdravniška zbornica Slovenije 

1997) . 

Ustavnopravna ureditev pacientovih pravic 

Ustavo Republike Slovenije je Državni zbor ratificiral na skupščinski seji 23. decembra 1991. 

Sestavljena je iz preambule in normativnega dela, ki je razdeljen na deset poglavij. Ustava je 

razmeroma kratka in ima značilnosti moderne ustave. 

Preglednica 6: Vsebina Ustave Republike Slovenije 

Preambula Ustave 

I. Splošne določbe 

II. Človekove pravice in temeljne svoboščine 

III. Gospodarska in socialna razmerja 

IV. Državna ureditev 

V. Samouprava 

VI. Javne finance 

VII. Ustavnost in zakonitost 

VIII. Ustavno sodišče 

IX. Postopek za spremembo ustave 

X. Prehodne in končne določbe 

Vir: Ustava Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/2000, 24/03, 69/04, 68/06, 

47/13. 

Teorije, ki se ukvarjajo s pojmom ustave, poudarjajo njeno izhodišče in temeljnost tako, da 

razločujejo med formalno in materialno opredelitvijo ustave. Formalni pojem izraža pravno 

moč (stopnjo pravne veljave), ki gre k ustavi kot pravnemu aktu, materialna opredelitev pa se 

nanaša na vsebino pravnih pravil, ki jih ustava zajema ali pa bi jih vsaj morala zajemati. 

Ustava v formalnem pomenu je izhodiščni pravni akt, to je akt, ki ima najvišjo stopnjo pravne 

veljave. Ustava v materialnem pomenu se nanaša na tvarino, ki ima ustavni pomen (Pavčnik 

2007, 289–290).  

V Ustavi RS pacientove pravice ureja neposredno več členov. Ustava RS vsakemu 

posamezniku zagotavlja pravico do dostojanstva in varnosti (34. člen), pravico do 
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nedotakljivosti človekove telesne in duševne celovitosti, zasebnosti ter osebnih pravic (35. 

člen), pravico do varstva osebnih podatkov (38. člen), pravico do socialne varnosti (50. člen), 

pravico do zdravstvenega varstva (51. člen), pravico do pravnega sredstva (25. člen) in 

pravico do povračila škode (26. člen). 

Zakonska ureditev pacientovih pravic 

Pacientove pravice predstavljajo zelo svojevrsten sistem, zato zahtevajo tudi svojevrstno 

ureditev. Zdravje ni več najvišji zakon, temveč je to pacientova volja, ki ga iz pasivnega 

udeleženca v procesu zdravstvene oskrbe spreminja v aktivnega in odločilnega akterja pri 

sprejemanju odločitev o lastnem telesu, zdravju in življenju (Kraljič 2009, 135, po Lešnik 

2010, 10). 

Pravice pacientov v RS sistemsko ureja ZPacP, sprejet 29. januarja 2008. V veljavo je prišel 

26. avgusta 2008. Pred uveljavitvijo ZPacP, je te urejal Zakon o zdravstveni dejavnosti (v 

nadaljevanju ZZDej), ki v prvem odstavku 47. člena določa, da ima vsakdo pod enakimi 

pogoji in v skladu z zakonom pravico: 

- do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda; 

- do posvetovanja z ustreznimi specialisti, ki si jih sam izbere, oziroma da zahteva 

konziliarni pregled; 

- izvedeti za diagnozo svoje bolezni in za obseg, način, kakovost ter predvideno trajanje 

zdravljenja; 

- dati soglasje za kakršenkoli medicinski poseg in da je predhodno obveščen o vseh možnih 

metodah diagnosticiranja in zdravljenja ter njihovih posledicah in učinkih; 

- odkloniti predlagane medicinske posege; 

- do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na njegovo zdravstveno stanje, 

razen če zdravnik oceni, da bi to škodljivo vplivalo na bolnikovo zdravstveno stanje; 

- zahtevati, da zdravstveni delavci in njihovi sodelavci brez njegove izrecne privolitve 

nikomur ne posredujejo podatkov o njegovem zdravstvenem stanju; 

- zahtevati premestitev v drug zdravstveni zavod; 

- do ugovora na pristojni organ nadzora, če meni, da niso bila uporabljena dovolj 

učinkovita sredstva za njegovo zdravljenje ali pa so bila krščena etična načela; 

- da se seznani s stroški zdravljenja in zahteva obrazložitev računa za zdravstvene storitve; 

- do povračila škode zaradi neustreznega zdravljenja. 

Drugi odstavek 47. člena ZZDej določa, da navedene pravice za otroke do 15. leta starosti in 

za osebe pod skrbništvom uveljavljajo njihovi starši oziroma njihovi skrbniki. Zakon ne 

določa pristojnih organov, ki so odgovorni za razreševanje pritožb pacientov. To delno urejajo 

76., 77., 78., 79., 80., 81., 82. in 83. člen ZZDej. ZPacP se dotika vseh prebivalcev RS, saj ne 
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zadeva le izvajalcev zdravstvenih storitev in zdravstvenih delavcev, ampak vsakogar, ki se 

znajde v vlogi uporabnika zdravstvenih storitev.  

Pravice in dolžnosti, ki jih ureja ZPacP, segajo na večino temeljnih področij materialnega 

prava, družinskega in odškodninskega prava, prava disciplinskih prestopkov, prekrškov in 

kazenskega prava do številnih posebnih področij upravnega prava in tudi v postopkovno 

pravo (Balažič idr. 2009, 7). 

ZPacP ima 92. členov. 5. člen ZPacP v štirinajstih alinejah ureja pacientove pravice: 

- pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev; 

- pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi; 

- pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev; 

- pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe; 

- pravica do spoštovanja pacientovega časa; 

- pravica do obveščenosti in sodelovanja; 

- pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju; 

- pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje; 

- pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja; 

- pravica do drugega mnenja; 

- pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo; 

- pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov; 

- pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic; 

- pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic. 

Zakon ne ureja pravic iz zdravstvenega zavarovanja, ki so sistemsko urejene v Zakonu o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter v Pravilih obveznega zdravstvenega 

zavarovanja. 

V magistrski nalogi bomo natančneje pregledali in analizirali pravno ureditev: 

- pravice do samostojnega odločanja o zdravljenju; 

- pravice do obveščenosti in sodelovanja; 

- pravice do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov; 

- pravice do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo; 

- pravice do obravnave kršitev pacientovih pravic. 

Pravno ureditev vseh naštetih pravic bomo pregledali in analizirali še v preostali 

šestindvajsetih državah članicah EU in tako postavili teoretični okvir pravnega varstva 

pacientovih pravic v državah članicah EU. 
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Druga področja, ki urejajo pacientove pravice 

Zdravstveni delavci in sodelavci morajo zdravstveno dejavnost opravljati skladno z 

upoštevanje ustave, mednarodnih dokumentov, zakonov, pravilnikov, strokovnih meril in v 

skladu s spoštovanjem temeljnih etičnih načel-vrednot svojega poklica. Zdravstveni delavci 

opravljajo svoj poklic v skladu s sprejetim etičnim kodeksom. Zdravnike in zobozdravnike 

zavezuje Kodeks medicinske deontologije. Besedilo kodeksa je bilo sprejeto na 3. redni 

skupščini Zdravniške zbornice Slovenije 12. decembra 1992. Sestavljen je iz štirih delov: 

uvoda, splošnih določb, posebnih določb in končnih določb. Kodeks v svojem prvem členu 

določa, da zdravnik ob vstopu v zdravniški poklic svečano obljublja, da bo svoje življenje 

namenil človečnosti, da s svojimi ravnanji ne bo prizadel ugleda svojega stanu, da bo svoj 

poklic opravljal vestno in odgovorno, njegov najvišji cilj bo ohranjevanje in obnavljanje 

zdravja, da bo varoval vse skrivnosti, ohranjal čast in plemenita izročila zdravniškega poklica 

in pri opravljanju svojih zdravniških dolžnosti ne bo dopuščal nobenih razlik zaradi vere, 

nacionalnosti, rase, politične pripadnosti ali socialnega položaja, spoštoval bo človeško 

življenje od spočetja dalje in celo pod grožnjo ne bo svojega zdravniškega znanja uporabil v 

nasprotju z zakoni človečnosti. Svojim učiteljem in kolegom bo izkazoval dolžno spoštovanje 

(Zdravniška zbornica Slovenije 1997).  

V drugem delu so opredeljene splošne določbe, v katerih je zdravniku zaupana pravica, da 

odloča, o občutljivih vprašanjih, določene so naloge, posebne dolžnosti in osebna 

odgovornost. Dolžan je nuditi primerne zdravstvene storitve ob vsem spoštovanju človeškega 

dostojanstva, spoštovati pravice bolnikov, kolegov in drugih medicinskih sodelavcev, 

spoštovati zakone in svoje obveznosti, razen če bi bili ti zakoni ali obveznosti v nasprotju s 

koristjo bolnika, odkloniti sodelovanje z osebami, ki nezakonito ali nestrokovno opravljajo 

zdravstveni poklic, odkrivati zdravnike, ki delujejo nestrokovno, nepošteno in se poslužujejo 

prevar in pridobitništva (Zdravniška zbornica Slovenije 1997). 

Zdravnik ima pravico in dolžnost zdraviti bolezen in varovati pacientovo zdravje. 

Medicinske sestre in zdravstvene tehnike zavezuje Kodeks medicinskih sester in zdravstvenih 

tehnikov Slovenije. Skupščina Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza 

društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije je na svoji 16. skupščini 17. 

februarja 2005 sprejela dopolnjeni Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 

Slovenije (Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije 1994). 

Delo medicinske sestre močno vpliva na zdravje in življenje ljudi. S tem prevzema veliko 

odgovornost, ki je ni mogoče opredeliti samo z zakoni in predpisi, pomembna je etična drža 

posameznika, ki izhaja iz njegovih moralnih vrednot. Kodeks etike ima namen pomagati 

medicinski sestri pri oblikovanju etičnih vrednot in je vodilo ter spodbuda pri delu v praksi 

zdravstvene nege. Medicinska sestra je zagovornica koristi pacienta in mu nudi fizično, 
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psihično, socialno, duhovno ter moralno podporo (Kodeks etike medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov Slovenije 1994). 

Spoštovanje in razvijanje humanih vrednot poklica omogoča medicinski sestri osebnostno rast 

in zadovoljstvo pri delu. 

Preglednica 7: Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije 

Medicinska sestra in pacient 

Načelo I Medicinska sestra skrbi za ohranitev življenja in zdravja ljudi. Svoje delo je dolžna 
opravljati humano, strokovno in odgovorno ter v odnosu do pacienta spoštovati 
njegove individualne navade, potrebe in vrednote. 

Načelo II Medicinska sestra spoštuje pravico pacienta do izbire in odločanja. 

Načelo III Medicinska sestra je dolžna varovati kot poklicno skrivnost podatke o zdravstvenem 
stanju pacienta, o vzrokih, okoliščinah in posledicah tega stanja. 

Načelo IV Medicinska sestra spoštuje dostojanstvo in zasebnost pacienta v vseh stanjih 
zdravja, bolezni in ob umiranju. 

Načelo V Medicinka sestra nudi pacientu kompetentno zdravstveno nego. 

Načelo VI Delovanje medicinske sestre temelji na odločitvah v korist pacienta. 

Vir: Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije 1994, 5–11. 

Upoštevanje določb Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije je 

obvezno za vsako medicinsko sestro in druge člane negovalnega tima. 

3.5 Pravna ureditev pacientovih pravic v Sloveniji 

Pred uveljavitvijo ZPacP je pacientove pravice pokrival ZZDej iz leta 1992. Zdravstvena 

zakonodaja iz leta 1992 je ločevala pravice iz zdravstvenega zavarovanja, ki so pripadale le 

zavarovanim osebam, in pravice, ki pripadajo vsakomur pod enakimi pogoji. Pacientove 

pravice, ki jih je urejal ZZDej, so bile usklajene z mednarodnimi akti, ki jih je sprejela in 

ratificirala RS.  

V praksi pa je prihajala do izraza neustreznost vsebinske urejenosti, saj je bila ta nenatančna, 

še bolj pa so do izraza prihajale nepregledne in neučinkovite pritožbene poti. 

ZPacP je uredil področje univerzalnih (materialnopravnih in procesnih) pacientovih pravic, ne 

pa tudi pravic iz naslova obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, čeprav je 

med njimi tesna zveza. Univerzalne pacientove pravice pripadajo vsakemu uporabniku 

zdravstvenih storitev, ne glede na njegovo zdravstveno stanje in neodvisno od pravic, ki 

izhajajo iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Pravice morajo biti 

pacientom zagotovljene v okviru mreže javnega zdravstvene službe in v okviru zasebne 

zdravstvene dejavnosti. 

Deklaracija o promociji pacientovih pravic (WHO), ločuje dve vrsti pravic (World Health 

Organisation 1994): 
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- Splošne pacientove pravice zagotavljajo neko raven kakovosti zdravstvenega varstva v 

določeni državi oz. dostopnosti do zdravstvenih storitev in so odvisne od razvitosti 

družbe ter s tem povezane zmogljivosti zdravstvenega sistema. 

- Individualne pacientove pravice so povezane s človekovimi pravicami in temeljnimi 

svoboščinami ter pravicami pacienta kot potrošnika. 

ZPacP ni bistveno razširil kroga pacientovih pravic. Če primerjamo pacientove pravice v 

ZPacP s tistimi, ki jih je zagotavljal ZZDej, hitro vidimo, da je ZPacP zmanjšal število pravic 

ali pa jih združil v več različno poimenovanih pravic, nekaj pravic pa je tudi dodanih. Vendar 

je ZPacP uredil svojevrstni način obravnave kršitev pacientovih pravic, s katerim naj bi 

prispeval k mirnemu reševanju sporov ter odmiku od sodnega varstva. V ZPacP igrajo 

pomembno vlogo pri reševanju sporov zastopniki pacientovih pravic. ZPacP je razdeljen na 

tri glavne enote. V splošnih določbah so natančno opredeljeni vsebina zakona, namen zakona, 

načela zakona in opredelitev uporabljenih pojmov. Uporabnikom zakona je predstavljena 

njegova vsebina, ki služi kot interpretacijsko izhodišče za razumevanje določb zakona. 

Materialno-pravni del predstavlja drugi sklop določb, v katerem je zajet katalog pacientovih 

pravic in dolžnosti, ter je za vsako posamezno pravico določena vsebina razmerij med 

pacientom in zdravstvenimi delavci. Za vsako posamezno pravico je določena njena vsebina 

skupaj z morebitnimi posebnostmi in izjemami. Procesno-pravni del predstavlja tretji sklop 

določb, kjer je določen način uveljavljanja pacientovih pravic, kadar so te kršene. Poleg 

zgoraj naštetih delov zakon vsebuje še določbe o nadzoru, kaznovalne določbe ter predhodne 

in končne določbe.  

Za namene magistrske naloge si bomo natančneje pogledali pet pacientovih pravic pri nas in v 

državah članicah EU. 

3.5.1 Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju 

Pacient ima pravico do samostojnega odločanja o zdravljenju, pod pogoji, ki jih določa zakon 

(ZPacP, 26. člen). 

Pravica omogoča, da pacientu, ki je sposoben samostojnega odločanja o sebi, brez njegove 

zavestne privolitve ne smemo nuditi zdravstvene oskrbe oz. opraviti medicinskega posega. 

Pridobiti je treba pacientovo soglasje. Ustava RS določa, da nikogar ni mogoče prisiliti k 

zdravljenju, razen v primerih, ki jih določa zakon, in sicer v primeru nudenja nujne 

medicinske pomoči in v primeru, ko pacient ne more razumno odločati o sebi. Prisilno 

zdravljenje je z zakonom omogočeno v primeru zdravljenja nalezljive bolezni in duševne 

bolezni. Pred vsako odločitvijo morajo zdravnik in zdravstveno osebje pacientu podati vse 

ustrezne informacije o njegovem zdravstvenem stanju, predvidenem načinu zdravljenja in 

predvidenem končnem rezultatu, saj se bo lahko pacient le na podlagi natančnih podatkov 

odločil samostojno odločil. Avtonomija spreminja pacientovo vlogo iz pasivne k aktivni, 
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pacient postaja partner v procesu odločanja. Pacient poda privolitev na privolitvenem 

obrazcu, katerega zgradba je začrtana v 27. členu zakona.  

Tako kot ima pacient vso pravico do privolitve k zdravljenju ima tudi vso pravico do 

zavrnitve zdravljenja. Svoje odločitve ni dolžan pojasnjevati, prav tako pa se odnos pacient – 

zdravstveni delavci ne sme spremeniti. Zavrnitev se ne upošteva, če bi bilo s tem ogroženo 

zdravje drugih. Pacient lahko v vsakem trenutku prekliče zavrnitev zdravljenja oz. se zanj 

odloči. 

Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju je v tesni povezavi s pravico do upoštevanja 

v naprej izražene volje.  

34. člen ZPacP navaja, da pacient, ki je sposoben odločanja o sebi in je dopolnil 18 let 

starosti, ima pravico, da se upošteva njegova volja o tem, kakšne zdravstvene oskrbe ne 

dovoljuje, če bi se znašel v položaju, ko ne bi bil sposoben dati veljavne privolitve.  

Pravica je noviteta in omogoča, da pacient vnaprej izraženo voljo poda pisno z overjenim 

podpisom. Ta pravica je namenjena za situacije, če se kadar koli v življenju znajdemo v 

položaju, ko ne bomo več sposobni odločati o sebi in bomo trpeli za neozdravljivo boleznijo. 

Pred podpisom overjene listine mora biti pacient natančno poučen o posledicah njegove 

odločitve s strani tri članske komisije, ki jo sestavljajo (ZPacP, 34. člen): 

- zdravnik, ki ga zdravi; 

- zdravnik, ki ni bil nikoli vključen v njegovo zdravljenje; 

- zdravnik psihiater. 

Pacient lahko s pooblastilom določi svojega zdravstvenega pooblaščenca, ki bo v takšnih 

primerih odločal namesto njega. Pooblastilo lahko vedno prekliče. 

3.5.2 Pravica do obveščenosti in sodelovanja 

Pacient ima pravico do samostojnega odločanja o zdravljenju in pravice do sodelovanja v 

procesu zdravljenja in obveščenosti (ZPacP, 20. člen). 

Zakon določa, da ima pacient pravico vedeti o svojem zdravstvenem stanju, razvoju in 

posledicah bolezni ali poškodbe, načinu zdravljenja, izidu zdravljenja, stranskih učinkih 

zdravljenja ter možnih drugih načinih zdravljenja. Pacient ima pravico vedeti tudi o postopkih 

in načinih zdravljenja, ki niso dosegljivi v RS in ki niso pravica iz obveznega zdravstvenega 

zavarovanja. Pravica postavlja pacienta v enakovreden položaj v procesu zdravljenja. 

Zdravnik, ki je odgovoren za pacientovo zdravljenje, mora podati pojasnila obzirno, 

razumljivo, v celoti in pravočasno. Za večje posege mora pacient dobiti tudi pisna pojasnila. 

Zdravnik sme zamolčati podatke o pacientovem zdravstvenem stanju le v situaciji, ko bi to 

resno ogrozilo pacientovo zdravje. Razloge za zamolčanje mora pisno dokumentirati. Hkrati 
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pa ima pacient pravico zahtevati, da o zdravstvenem stanju ni obveščen. Do pravice ni 

upravičen v primeru, če bi s tem ogrožali zdravje drugih. 

3.5.3 Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov 

Izvajalci zdravstvenih storitev morajo pri vsakokratni zdravstveni oskrbi spoštovati 

pacientovo zasebnost, zlasti njegova moralna, kulturna, verska, filozofska in druga osebna 

prepričanja, ob upoštevanju medicinske doktrine (ZPacP, 43. člen). 

Pacient ima pravico do zaupnosti osebnih podatkov, vključno s podatki o obisku pri zdravniku 

in drugih podrobnostih o svojem zdravljenju (ZPacP, 44. člen). 

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov sta pomembni človekovi pravici. Pacientu je treba 

zagotoviti, da so pri opravljanju medicinskih posegov prisotni le zdravstveni delavci, ki so 

potrebni za strokovno in kakovostno izvedbo posega, osebe, ki jih želi pacient, osebe, 

odgovorne za zdravstveno izobraževanje, in zdravstveni pooblaščenci pacienta. Zdravstveno 

osebje mora ravnati s pacientovimi podatki v skladu z načelom zaupnosti. Pacientovi podatki 

se lahko razkrivajo samo osebam določenim z zakonom oz. osebam, ki jih je določil pacient 

sam.  

Poklicne skrivnosti in varstva osebnih podatkov ne smemo enačiti. Razmerje med pacientom 

in zdravnikom je zaupne narave. Dolžnost zdravnika za varovanje poklicne skrivnosti ustreza 

individualni pravici pacienta, da se na primer o njegovi bolezni ne izve izven tega zaupnega 

razmerja (Rijavec 2009, 36). 

45. člen določa pravico do varovanja poklicne skrivnosti. Zdravniki in zdravstveni sodelavci 

ter osebe, ki so jim zaradi narave njihovega dela podatki dosegljivi, so dolžni kot poklicno 

skrivnost varovati vse, kar pri opravljanju svojega poklica ali dela zvedo o pacientu, zlasti 

informacije o njegovem zdravstvenem stanju, njegovih osebnih, družinskih in socialnih 

razmerah ter informacije v zvezi z ugotavljanjem, zdravljenjem in sprejemanjem bolezni ali 

poškodb. 

Zdravstvene delavce lahko od varovanja poklicne dolžnosti razrešijo pacient in osebe, ki jih 

določa zakon. 

3.5.4 Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 

Pacient ima ob prisotnosti zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca oziroma 

zdravstvenega sodelavca pravico do neoviranega vpogleda in prepisa zdravstvene 

dokumentacije, ki se nanaša nanj (ZPacP, 41. člen). 
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Pravica pacientu omogoča vpogled, prepis in kopiranje lastne dokumentacije. Zdravstveno 

osebje mora nuditi pacientu tehnično pomoč. Izvajalec zdravstvenih storitev lahko pacientu 

zaračuna materialne stroške. Pravico lahko pacient uveljavlja dvakrat mesečno, zdravstveno 

osebje pa ima pet dni časa za izpolnitev. Pacient lahko zahteva obrazložitev dokumentacije in 

popravek le-te s pripombami. Pravico do seznanitve s pacientovo zdravstveno dokumentacijo 

so deležne tudi osebe, ki jih določa zakon. To so (ZPacP, 41. člen): 

- osebe, ki so za obdelavo podatkov pooblaščene z zakonom; 

- osebe, za katere je pacient podal pisno privolitev; 

- pacientov zakonec, zunajzakonski partner, partner iz istospolne skupnosti, otroci in 

posvojenci; 

- pacientovi starši, če teh oseb ni. 

Pravica ne preneha s pacientovo smrtjo. Zahteva za seznanitev s pacientovo dokumentacijo se 

lahko v celoti ali delno zavrne, če tako določa zakon ali, če je to zahteval pacient. 

3.5.5 Pravica do pritožbe in odškodnine 

Pacient, ki meni, da so mu bile kršene pravice, določene s tem zakonom, ima pravico do 

obravnave kršitve v postopkih, ki jih ureja ta zakon (ZPacP, 47. člen). 

Zakon pacientom omogoča obravnavo kršitve njihovih pravic. Obravnavo lahko zahtevajo 

pacient ali pa njegovi bližnji, če se pacient strinja. Prva obravnava kršitve se izvede pred 

pristojno osebo izvajalca zdravstvenih storitev na podlagi pacientove pisne ali ustne zahteve. 

Če v prvi obravnavi ne pride do razrešitve spora, sledi druga obravnava kršitve pacientovih 

zahteve pacienta. Komisijo RS za varstvo pacientovih pravic sestavlja tričlanski senat: 

- predstavnik nevladnih organizacij; 

- strokovnjak s področja zdravstva; 

- pravnik. 

Postopki za varstvo pravic morajo zagotavljati (ZPacP, 48. člen): 

- obveščenost in podporo; 

- preprosto, pregledno, hitro in učinkovito reševanje; 

- brezplačno svetovanje; 

- pomoč zastopnika pacientovih pravic; 

- nepristranskost in poštenost; 

- ustrezno sprotno dokumentiranja; 

- reševanje in končanje postopka tam, kjer je nastal povod zanj; 

- praviloma ustno obravnavanje; 

- izključitev javnosti; 

- možnosti za mirno reševanje sporov. 
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Spor se lahko rešuje tudi s pomočjo mediacije, v postopku na drugi stopnji. Mediatorja se 

izbereta iz seznama mediatorjev. 

Mediacija je postopek, v katerem skušajo udeleženci ob podpori mediatorja in ob upoštevanju 

interesov vseh udeležencev rešiti spor in doseči sporazum (ZPacP, 72. člen). 

Pacienti imajo tudi pravico do brezplačne pomoči pri uresničevanju njihovih pravic. Novost 

zakona je, da pomoč pri uresničevanju pravic nudijo zastopniki pacientovih pravic. 

Zastopnika določi vsaka pokrajina. 

Pri uresničevanju pravic po tem zakonu pacientu svetuje, pomaga ali zastopa zastopnik 

pacientovih pravic (ZPacP, 49. člen). 

Zastopniki morajo imeti uradne ure najmanj 12 ur tedensko, eno tretjino pa v dopoldanskem 

času. Izvajalci zdravstvenih storitev so dolžni na vidno mesto izpostaviti kontaktne podatke 

najbližjega zastopnika. Pacient lahko kadar koli prosi zastopnika za pomoč, ta pa mu mora 

svetovati, pomagati in zastopati, če je to želja pacienta. V primeru, da zastopnik oceni, da 

pacientov zahtevek ni utemeljen, ni dolžan sprejeti pooblastila za zastopanje in o tem obvestiti 

pacienta. Delo opravlja častno, pošteno in dobronamerno. Namesto pacienta, ki mu je dal 

pooblastilo, poizveduje o kršitvi pravic pri izvajalcu zdravstvenih storitev, ki mora zastopniku 

omogočiti dostop do vseh podatkov. Izvajalcem zdravstvenih storitev svetuje in predlaga 

ukrepe za učinkovito uveljavitev določb tega zakona Predloge, mnenja, kritike ali priporočila, 

na katere se mora izvajalec zdravstvenih storitev odzvati najkasneje v roku osmih dni, jim 

lahko poda kadarkoli. Delo zastopnika je brezplačno in zaupno. 
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Slika 3: Postopek uveljavljanja pravnega varstva kršitve pacientovih pravic 

Vir: Završnik 2009, 64. 
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4 PRAVNA UREDITEV PACIENTOVIH PRAVIC V ČLANICAH EU – 

PRIMERJALNI PREGLED 

Poglavje je namenjeno pregledu pravne ureditve pacientovih pravic v vseh članicah EU. Z 

magistrsko nalogo želimo postaviti trden pravni okvir ureditve pacientovih pravic v EU. 

Razvoj pacientovih pravic je stalen proces. Čeprav so pobude in dokumenti spodbujali k 

razvoju pacientovih pravic, države članice nimajo skupne zakonodajne ureditve. Pacientove 

pravice se od države članice do države članice razlikujejo. Različni sistemi zdravstvenega 

varstva, postopki in kulturne razlike prispevajo k raznolikosti zakonodaje. Nekatere države 

imajo pacientove pravice zbrane v enem aktu oziroma zakonu, druge pa imajo te razpršene v 

različnih zakonih. 

4.1 Avstrija 

Pacientove pravice v Avstriji niso urejene v enotnem zakonu, temveč z naslednjimi zakoni: 

- Sporazumu o zagotavljanju pacientovih pravic (Pacientova listina) (angl. Agreement on 

Guaranteeing the Rights of Patients (Patients' Charter) (Federal Law Gazette Republic of 

Austria (BGB1), I No. 195/99, 89/00, 116/01, 36/02, 153/02, 88/03, 127/03, 42/06, 

140/06)), ki je prišel v veljavo 1. 9. 1999. 

- Bolnišničnem zakonu (angl. Federal Hospital Act/nemš. Krankenanstaltengesetz (KAG) 

(Federal Law Gazette Republic of Austria (LGBl), No. 132/97, 11/98, 125/98, 21/01, 

41/01, 71/01, 87/01, 31/02, 84/02, 112/02, 44/03, 23/04, 51/05, 79/05, 99/05, 122/06, 

35/08, 83/09, 85/09, 60/10, 70/11, 89/11, 54/12, 70/12, 90/13, 56/14)) iz leta 1997. 

- Zakonu o varstvu osebnih podatkov (angl. Federal Act concerning the Protection of 

Personal Data/nemš. Datenschutzgesetz 2000 (DGS 200) (Federal Law Gazette Republic 

of Austria (BGB1), I No. 165/99, 136/01, 13/05, 2/08, 133/09, 135/09, 112/11, 51/12, 

57/13, 83/13)). 

- Zakonu o življenjski oporoki (angl. Living Will Act/nemš. Patientenverfugungs-Gesetz 

(PatVG) (Federal Law Gazette Republic of Austria (BGB1), I No. 55/06)), ki je prišel v 

veljavo 8. 5. 2006. 

4.1.1 Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju 

Sporazum o zagotavljanju pacientovih pravic v četrtem poglavju z naslovom: »Pravica do 

samoodločbe in informiranja« ureja pravico do samostojnega odločanja o zdravljenju in 

informiranosti. 16. člen določa, da ima pacient pravico do obveščenosti o zdravljenju. 

Obveščen mora biti o sami diagnozi, obliki zdravljenja, tveganjih in posledicah ter o 

pomembnosti sodelovanja med zdravljenjem. Pri podajanju informacij je treba biti pozoren na 

okoliščine, predvsem pacientovo osebnost, izobrazbo in trenutno stanje. Posebna previdnost 

je potrebna pri podajanju »slabih« informacij. Pacient ima pravico do ne informiranosti. 17. 

člen določa, da se lahko zdravljenje prične na podlagi pacientovega soglasja, razen v primeru 
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nudenja nujne medicinske pomoči, ko pacient ni zmožen podati soglasja, se lahko zdravljenje 

opravi brez soglasja. V primeru zdravljenja oseb s posebnimi potrebami, ki ne morejo 

samostojno sprejeti razlogov in pomena zdravljenja, poda soglasje njihov zakoniti zastopnik 

oz. sodišče.  

Če soglasja ni moč pridobiti od zakonitega zastopnika oz. sodišča, ne-zdravljenje pa bi resno 

ogrozilo pacientovo zdravstveno stanje, se lahko to opravi brez soglasja. 20. člen navaja, da 

pacient ne sme biti vključen v klinične raziskave in izobraževanja brez njegovega soglasja. 4. 

člen določa, da imajo vsi pacienti, ne glede na spol, starost, poreklo, premoženje in versko 

izpovedjo pravico do zdravstvenih storitev. V primeru zdravljenja otrok 23. člen določa, da je 

treba informiranost glede zdravstvenega stanja prilagoditi otrokovi razvojni stopnji. 24. člen 

določa, da je zdravljenje treba zagotoviti kljub nasprotovanju otrokovih staršev oz. zakonitega 

zastopnika, v primeru, da bi ne-zdravljenje resno ogrozilo otrokovo življenje. V vseh ostalih 

primerih je treba pridobiti soglasje s strani sodišča. 

V Avstriji pacientom Zakon o življenjski oporoki omogoča, da pacient izrazi svoje želje 

vnaprej. Pacient izrazi svojo voljo, ki bo začela veljati, ko pacient ne bo zmožen v samem 

procesu zdravljenja izraziti te volje. 3. člen določa, da lahko življenjsko oporoko napiše samo 

pacient. 4. člen določa, da mora biti zdravljenje, ki ga pacient zavrača, natančno opredeljeno, 

prav tako morajo biti opredeljene posledice ne-zdravljenja. Življenjska oporoka mora biti 

sestavljena v pisni obliki, z datumom in v prisotnosti odvetnika, notarja in pacienta, ki se 

mora zavedati posledic svojega dejanja in dejstva, da lahko življenjsko oporoko vedno 

prekliče (6. člen). Življenjska oporoka je neveljavna (Zakon o življenjski oporoki, 10. člen): 

- če ne temelji na premišljenem in svobodnem dejanju, temveč na podlagi prisile, pobude, 

goljufije; 

- ko je njena vsebina pravno nesprejemljiva; 

- v primeru medicinskega napredka, ki je spremenil vsebino življenjske oporoke 

(ozdravljiva bolezen). 

4.1.2 Pravica do obveščenosti in sodelovanja 

Sporazum o zagotavljanju pacientovih pravic ne navaja pravice do obveščenosti in 

sodelovanja kot samostojne pravice. Kot že rečeno, imajo pacienti pravico, da so pred vsakim 

zdravljenjem obveščeni o svojem zdravstvenem stanju, saj se lahko na podlagi obveščenosti 

samostojno odločijo glede zdravljenja. Obveščeni morajo biti na njim razumljiv način. Hkrati 

imajo pravico do neobveščenosti. Pred vsakim zdravljenjem podajo soglasje. 
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4.1.3 Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov 

9. člen Sporazuma o zagotavljanju pacientovih pravic zagotavlja pravico do zasebnosti. V 

primeru sprejemanja ali zdravljenja večjega števila pacientov v enem prostoru je treba 

poskrbeti za ustrezne organizacijske ukrepe za zagotovitev intimnega in zasebnega okolja. 

Pravica do varstva osebnih podatkov je v Avstriji zaščitena z Zakonom o varstvu osebnih 

podatkov. Vsakdo ima pravico do zaščite osebnih podatkov, še posebej podatkov v zvezi z 

njegovim zasebnim in družinskim življenjem (1. člen). 4. člen zakona opredeljuje »podatek« 

kot informacijo, ki se nanaša na določeno osebo. Podatke, ki vsebujejo informacije o rasni in 

etični pripadnosti, politični pripadnosti, članstvu v sindikatu, verskih in filozofskih 

prepričanjih ter o zdravju in spolnem življenju, pa opredeljuje kot »občutljive podatke«. 6. 

člen Zakona o varstvu osebnih podatkov določa način uporabe osebnih podatkov, in sicer: 

- pošteno in zakonito; 

- za točno določene in zakonite namene ter se jih ne sme uporabljati na način, ki ni 

združljiv s temi nameni; 

- tako, da se pridobi točne rezultate (glede na namen uporabe podatkov); 

- podatke se hrani tako dolgo, kot to zahteva sam namen uporabe podatkov. Podatki se 

hranijo v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznika, na katerega se podatki nanašajo. 

Upravljavec osebnih podatkov je odgovoren, da se podatki obdelujejo pošteno in zakoniti 

(Zakon o varstvu osebnih podatkov, 6. člen). 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov 

določa uporabo »občutljivih podatkov« v naslednjih primerih: 

- ko posameznik, na katerega se podatki nanašajo, objavi podatke samostojno; 

- ko se podatki uporabljajo le v posredni osebni obliki; 

- ko je pooblastilo za obdelavo zakonsko določeno z zakonom, če podatki služijo javnemu 

interesu; 

- ko se podatki uporabljajo za namene upravljavca javnega sektorja (izpolnjevanje 

obveznosti); 

- ko se podatki uporabljajo izključno za opravljanje javne funkcije; 

- ko posameznik, na katerega se podatki nanašajo, poda soglasje, ki ga lahko vedno 

prekliče; 

- ko je obdelava ali posredovanje podatkov v interesu posameznika, na katerega se podatki 

nanašajo, vendar njegovega soglasja ni mogoče pridobiti; 

- ko je obdelava potrebna za državne organe; 

- ko je obdelava potrebna za zasebne, znanstvene in statistične namene; 

- ko je obdelava potrebna v skladu s pravicami in dolžnostmi upravljavca na področju 

prava zaposlovanja in predpisov civilnih služb; 

- ko je obdelava potrebna za namene preventivne medicine, zdravstvene diagnoze, 

zagotavljanja zdravstvene oskrbe, vodenje zdravstvenih storitev in podatke uporablja 

zdravstveno osebje, ki ga zavezuje poklicna molčečnost; 
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- ko je obdelava potrebna za namene neprofitnih organizacij in posameznik soglaša z 

obdelavo. 

24. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov določa, da ima posameznik pravico vedeti, kdaj 

se o njem zbirajo podatki (namen zbiranja ter ime in naslov upravljavca). 26. člen določa, da 

ima posameznik pravico do informacij glede obdelave njegovih osebnih podatkov, ki jih mora 

upravljavec podati v pisni obliki. Obvestilo upravljavca mora vsebovati podatke o vrsti 

podatkov, ki se obdelujejo, namenu, izvoru podatkov, kdo so prejemniki obdelanih podatkov 

in pravne podlage. 27. člen daje pravico do popravkov in izbrisa netočnih podatkov oz. 

podatkov, ki so bili obdelani v nasprotju z zakonom. 

4.1.4 Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 

19. člen Sporazuma o zagotavljanju pacientovih pravic zagotavlja pravico do seznanitve z 

zdravstveno dokumentacijo, ki vsebuje informacije o diagnostičnih, terapevtskih in 

negovalnih ukrepih, vključno z vsemi prilogami, kot so rentgenske slike, laboratorijske 

preiskave, UZ preiskave itd. V pacientovo zdravstveno dokumentacijo se dokumentira 

postopek informiranja, privolitev oz. zavrnitev zdravljenja in pacientove želje (21. člen). 

Pacient ima pravico do fotokopije proti plačilu (22. člen). 

4.1.5 Pravica do pritožbe in odškodnine 

29. člen Sporazuma o zagotavljanju pacientovih pravic določa oblikovanje neodvisnega 

organa za zastopanje pacientovih interesov. Neodvisni organ zastopa usposobljeno osebje in 

ne sme biti predmet direktiv ter ima dolžnost varovanja tajnosti. Naloga organa je (Sporazum 

o zagotavljanju pacientovih pravic, 29. člen): 

- obravnavanje pacientovih pritožb in pritožb pacientovih sorodnikov; 

- preiskovanje napak in pomanjkljivosti; 

- posredovanje informacij; 

- oblikovanje priporočil. 

Pacient ima pravico, da predstavnik neodvisnega organa preiskuje njegove pritožbe in zastopa 

njegove interese (Sporazum o zagotavljanju pacientovih pravic, 29. člen). 

Pravico do odškodnine ureja Civilni zakonik (angl. Civil Code/nemš. Allgemeines 

Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), JGS, No. 946/1811, 970/1846, RGBl, No. 217/1859, 

9/1860, 108/1860, 131/1867, 49/1868, 62/1868, 4/1869, 110/1895, 276/14, 208/1915, 

69/1916, StGBl, No. 95/1919, 96/1919, BGBl, No. 638/1921, 850/1922, 111/1936, dRGBl, I 

S 807/1938, I S 825/1938, I S 923/1938, I S 973/1938, I S 1186/1939, I S 2394/1939, I S 

80/1943, I S 266/1943, BGBl, No. 30/1947, 158/1947, 99/1954, 157/1956, 268/1958, 

58/1960, 122/1967, 306/1968, 342/1970, 108/1973, 496/1974, 412/1975, 416/1975, 91/1976, 
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403/1977, 280/1978, 304/1978, 140/1979, 168/1979, 370/1982, 136/1983, 566/1983, 

196/1985, 97/1986, 325/1986, 179/1988, 162/1989, 343/1989, 656/1989, 275/1992, 502/1993, 

532/1993, 25/1995, 759/1996, BGBl, I No. 30/1997, 140/1997, 125/1999, 164/1999, 44/2000, 

135/2000, 48/2001, 98/2001, 71/2002, 104/2002, 118/2002, 85/2003, 91/2003, 58/2004, 

77/2004, 43/2005, 51/2005, 120/2005, 92/2006, 113/2006, 100/2008, 40/2009, 52/2009, 

75/2009, 135/2009, 28/2010, 29/2010, 58/2010, 68/2012, 15/2013, 50/2013). Civilni zakonik 

v 1294. členu opredeljuje škodo kot: 

- opustitev oz. povzročitev enega ali več kaznivih dejanj;  

- povzročeno nezakonito in samovoljno; 

- povzročeno zaradi neznanja, pomanjkanja skrbnosti in pozornosti. 

1295. člen Civilnega zakonika določa, da ima vsakdo pravico zahtevati odškodnino za škodo, 

ki je bila povzročena iz malomarnosti (kršitve pogodbenih obveznosti). 

4.2 Belgija 

V Belgiji so pravice in dolžnosti zdravnikov in pacientov urejene z Zakonom o pravicah 

pacientov z dne 22. avgusta 2002 (angl. The Law on Patients’ Rights, Official Gazette 

Republic of Belgium, No. 22737/02, 22587/05, 23386/06, 09163/13, 24225/13, 24167/14, 

09199/14, 22198/14). 2. člen zakona navaja, da je pacient oseba, ki so na voljo zdravstvene 

storitve, na njegovo zahtevo ali pa tudi ne. To pomeni, da je pacient tudi oseba, ki opravi 

pregled lastnega zdravstvenega stanja na zahtevo tretje osebe (npr. delodajalca ali 

zavarovalnice). Zdravstvo pomeni storitev, ki jo zagotavljajo zdravstveni delavci z namenom, 

da bi spodbujali, ugotavljali, ohranjali, ozdravljali ali izboljšali pacientovo zdravstveno stanje 

ter, da bi zagotovili podporo umirajočemu pacientu (2. člen). To je osnovna opredelitev 

zdravstva. Zakon o pravicah pacientov z dne 22. avgusta 2002 namenja 3. poglavje urejanju 

pacientovih pravic, in sicer od 5. člena do 11. člena. 

Transplantacijo, prekinitev nosečnosti, izvajanje evtanazije, medicinske poskuse, ki 

vključujejo ljudi, urejajo drugi zakoni. Kraljevi odlok št. 78 z dnem 10. novembra 1967 ureja 

prakso zdravniškega poklica (angl. Royal Decree No. 78 of 10 November 1967), kamor 

spadajo: zdravniki, zobozdravniki, medicinske sestre, farmacevti, psihiatri, babice, sestre 

pomočnice, bolničarji. Strokovni delavci nekonvencionalne medicine so opredeljeni v Zakonu 

z dne 29. aprila 1999 (angl. Act of 29 April 1999) in tudi spadajo med zdravstvene delavce (2. 

člen) (Centre for Biomedical Ethics and Law 2008).  

4.2.1 Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju 

Zakon o pravicah pacientov (angl. The Law on Patients’ Rights, Official Gazette Republic of 

Belgium, No. 22737/02, 22587/05, 23386/06, 09163/13, 24225/13, 24167/14, 09199/14, 

22198/14) navaja, da ima pacient pravico, do dobre obveščenosti/informiranosti pred 
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privolitvijo v medicinski poseg. Privolitev velja le za medicinske intervencije. Včasih se 

lahko dogodi, da se med samo operacijo odkrije novo obolenje, ki zahteva takojšnjo 

intervencijo. To seveda ne predstavlja nobenega problema, če je bil pacient o predvideni 

situaciji obveščen. Vendar v medicini niso vsi dogodki predvidljivi. V primeru, da pacient ni 

obveščen o dodatnem posegu, se lahko tega opravi le, če je nujen. V takšnem primeru se 

lahko soglasje domneva, v nasprotnem primeru, je treba soglasje pridobiti. Privolitev mora 

biti izrecno podana, razen, kadar zdravstveni delavec po tem, ko je obvestil pacienta, 

upravičeno sklepa po vedenju, da je soglasje podano. Soglasje, ki ni podano izrecno, se 

imenuje tudi implicitno, tiho ali neverbalno soglasje. Soglasje se zabeleži v pacientovo 

zdravstveno dokumentacijo.  

Ko se v nujnih primerih pojavi negotovost glede volje pacienta ali njegovega zastopnika, 

zdravstveni delavci vedno zagotovijo vse potrebne intervencije za ohranitev življenja. Pacienti 

ima pravico, da kadar koli prekličejo soglasje o zdravljenju. 8. člen Zakona o pacientovih 

pravicah izrecno določa, da niti preklic soglasja niti zahtevek soglasja ne smeta vplivati na 

kakovost zdravstvene oskrbe. Zavrnitev soglasja ne konča pravnega razmerja med pacientom 

in zdravnikom. Zakon o pacientovih pravicah (angl. The Law on Patients’ Rights, Official 

Gazette Republic of Belgium, No. 22737/02, 22587/05, 23386/06, 09163/13, 24225/13, 

24167/14, 09199/14, 22198/14) omogoča pacientom tudi vnaprej izraženo voljo, ki jo morajo 

zdravstveni delavci spoštovati. Pacienti lahko vnaprej določijo, katerih zdravstvenih storitev 

ne želijo. Vnaprej izražena volja je pravno zavezujoča, če vsebuje: 

- natančno opredelitev zdravstvenih storitev, katerih pacient ne želi; 

- ne sme biti prisotnega dvoma, da v naprej izraženo voljo ni podal pacient osebno. 

4.2.2 Pravica do obveščenosti in sodelovanja 

Po Zakonu o pacientovih pravicah (angl. The Law on Patients’ Rights, Official Gazette 

Republic of Belgium, No. 22737/02, 22587/05, 23386/06, 09163/13, 24225/13, 24167/14, 

09199/14, 22198/14) imajo pacienti pravico, da od zdravstvenih delavcev pridobi ustrezne 

informacije, potrebne za oceno njegovega zdravstvenega stanja in njegove prognoze. 

Komunikacija s pacientom mora potekati v jeziku, razumljivem za pacienta, kar pomeni, da se 

način zagotavljanja informacij prilagodi vsakemu pacientu. Pacient lahko zahteva, da se 

informacije poda pisno. Ker je informiranje pacientov temeljni element medicinske prakse, te 

obveznosti zdravnik ne sme prenesti na ostalo zdravstveno osebje. To ne pomeni, da ostalo 

zdravstveno osebje nima dolžnosti obveščati pacienta glede dejavnosti, ki jih lahko oni 

zakonito opravljajo. Zdravnik in ostalo zdravstveno osebje morajo zagotoviti, da je pravica do 

informiranja pacienta v celoti spoštovana. Če pacient ne želi biti obveščen (zahtevo mora 

podati v pisni obliki), zdravstveno osebje pacientu ne sme posredovati informacij: dolžnost 

obveščanja postane dolžnost ne-obveščanja. Zdravstveno osebje mora pacienta, kljub njegovi 

zahtevi o neobveščenosti, le-tega obvestiti v primeru, da ne vedeti pomeni resno škodo za 

pacientovo zdravje oziroma zdravje tretje osebe. Zdravstveno osebje se mora pred takšnim 



54 

dejanjem posvetovati z ostalimi zdravstvenimi delavci na tem področju in s pacientovim 

zaupnikom, če ta obstaja. Da je pravica do neobveščenosti pravno zavezujoča, mora biti 

izražena prostovoljno in zanesljivo. V izjemnih primerih (terapevtska izjema) lahko zdravnik 

zadrži informacije o zdravstvenem stanju pacienta, če bi razkritje povzročilo resno škodo za 

njegovo zdravje.  

4.2.3 Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov 

22. člen belgijske Ustave določa: »Vsakdo ima pravico do spoštovanja svojega zasebnega in 

družinskega življenja, razen v primerih in pogojih, določenih z zakonom«. Poleg splošne 

zaščite zasebnosti več zakonov podrobneje ureja pacientovo pravico do zasebnosti. 

Razlikujemo pacientovo pravico do zasebnosti in obveznost zdravnika do poklicne 

molčečnosti (Centre for Biomedical Ethics and Law 2008).  

Ena izmed najpomembnejših pravnih obveznosti zdravnika je, da zavaruje pacientovo 

»izpoved«. 458. člen Kazenskega zakonika določa pravno obveznost zdravnika o ne-razkritju 

pacientovih zaupnih podatkov. Zdravnik, ki pregleduje pacienta po naročilu tretje osebe (npr. 

delodajalec in zavarovalnica), je prav tako zavezan k poklicni molčečnosti. Poklicna 

molčečnost ni potrebna le v primeru, da je zdravnik v zakonskem stanu s pacientom. 458. člen 

Kazenskega zakonika poudarja, da je poklicna molčečnost dolžnost vseh zdravstvenih 

delavcev. Ker so vsi člani zdravstvenega tima dolžni spoštovati zaupnost pacientovih 

podatkov, lahko te informacije krožijo le znotraj tima. To se pogosto imenuje »skupna 

medicinska skrivnost«. 485. člen Kazenskega zakonika določa dve izjemi k dolžnosti 

poklicne molčečnosti. Ni prekršek, če zdravnik razkrije zaupne podatke med pričanjem na 

sodišču ali pred parlamentarnim odborom. Nekatere sodne prakse priznavajo, da je zdravnik 

lahko oproščen poklicne molčečnosti, če to dovoljuje pacient. Belgijska sodna praksa je še 

vedno razdvojena glede veljavnosti privolitve. Po mnenju Vrhovnega sodišča zdravnik ne 

more biti oproščen poklicne molčečnosti. To mnenje je popolnoma v skladu s 64. členom 

Kodeksa poklicne etike reda zdravnikov (angl. Code of professional ethics of the order of 

Physicians). Nižja sodišča in pritožbena sodišča pa so dovolila, da lahko pacient zdravnika 

razreši poklicne molčečnosti (Centre for Biomedical Ethics and Law 2008).  

Obdelava pacientovih zdravstvenih podatkov je prepovedana. Izjema so naslednji primeri 

(Centre for Biomedical Ethics and Law 2008): 

- če je oseba, na katero se podatki nanašajo, podala pisno soglasje o dovoljenju, soglasje 

lahko oseba kadar koli prekliče; 

- če je obdelava potrebna za spodbujanje in zaščito javnega zdravja; 

- če je obdelava potrebna na podlagi zakona, uredbe ali odloka zaradi javnega interesa; 

- če je obdelava potrebna zaradi ohranitve zdravja osebe, na katero se podatki nanašajo in 

ta ne more podati soglasje; 
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- če je obdelava potrebna za namene preventivne medicine, za pridobitev zdravstvene 

diagnoze in za zagotovitev oskrbe ali zdravljenja. 

Pacienti imajo pravico zasebnosti pri opravljanju zdravstvenih storitev in pravico do varstva 

njihove intime. Nobena druga oseba brez pacientove privolitve ne sme biti prisotna pri 

zagotavljanje zdravstvenih storitev, razen tistih, ki so potrebne za kakovostno izvedbo 

zdravstvenih storitev (Centre for Biomedical Ethics and Law 2008).  

4.2.4 Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 

Pacient ima pravico do zdravstvene dokumentacije, ki mora biti s strani zdravstvenih 

delavcev skrbno shranjena in posodobljena.  

Zakon o pacientovih pravicah (angl. The Law on Patients’ Rights, Official Gazette Republic 

of Belgium, No. 22737/02, 22587/05, 23386/06, 09163/13, 24225/13, 24167/14, 09199/14, 

22198/14) ne navaja opredelitve zdravstvene dokumentacije. Zdravstveni podatki so množica 

vseh dejstev, povezanih z zdravjem, različni dokumenti in dodatki, ki se nanašajo na enega 

pacienta. Vzdržujejo in hranijo jih zdravstveni delavci, včasih v različnih krajih in različnih 

oblikah (papirna, elektronska itd.). Na zahtevo pacienta zdravstveni delavci dodajajo različne 

dokumente, povezane z zdravjem, v pacientov zdravstveni karton. Pacient ima pravico do 

vpogleda v zdravstveno dokumentacijo. Zakon navaja, da ta pravica ni samo zadovoljevanje 

pacientove potrebe po informiranju, saj se to rešuje s pravico do obveščenosti o lastnem 

zdravstvenem stanju in s pravico do informiranega soglasja. Zdravstveni delavec je dolžan, 

tudi večkrat na dan, če je to potrebno, obveščati pacienta o zdravstvenem stanju (akutna 

obolenja). Pravica do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo ni nadomestilo za slabo 

kakovost informacij. Glavni razlog za pravico do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo je 

zaščita pacientove zasebnosti. Na podlagi te pravice lahko pacient izvaja nadzor nad osebnimi 

podatki in podatki povezanimi z njegovim zdravjem. Pacientova zahteva za vpogled v 

zdravstveno dokumentacijo se mora odobriti najkasneje v roku 15 dneh. Pravico do vpogleda 

v pacientovo zdravstveno dokumentacijo lahko uveljavlja tudi njemu najbližja osebe, če 

pacient seveda to dovoli. Pacient ima pravico do kopije zdravstvene dokumentacije, katere 

kopije zdravstveni delavec ne sme izdati, če je jasno razvidno, da pacient zanjo prosi na 

podlagi pobude tretje osebe. Na vsakem izvodu mora biti jasno navedeno strogo zaupno.  

4.2.5 Pravica do pritožbe in odškodnine 

Pacient ima pravico do pritožbe. Odgovornosti varuha človekovih pravic so natančno 

navedene v 11. členu Zakona o pravicah pacientov (angl. The Law on Patients’ Rights, 

Official Gazette Republic of Belgium, No. 22737/02, 22587/05, 23386/06, 09163/13, 

24225/13, 24167/14, 09199/14, 22198/14). Poleg preventivnega delovanja (preprečevanje 

pomanjkljivosti in pritožb) in mediacije ima varuh tudi informativno vlogo. Zagotavlja 
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informacije o alternativnih možnostih reševanja pritožbe v primeru, da mediacija ne uspe ter 

zagotavlja informacije o organizaciji in delovanju Urada varuha človekovih pravic.  

4.3 Bolgarija  

Pravice pacientov so v Bolgariji poleg Ustave Republike Bolgarije (angl. Constitution of the 

Republic of Bulgaria, State Gazette Republic of Bulgaria, No. 56/91, 85/03, 18/05, 27/06, 

78/06, Constitutional Court Judgment No. 7/06, 12/07) zaščitene v različnih zakonih, ki so 

nastajali v obdobju 1995–2005. Zakoni, ki v Bolgariji ščitijo pacientove pravice, so naslednji: 

- Zakon o zdravilih in Zakon o lekarnah (angl. Law of Drugs and Pharmacies in Human 

Medicine, State Gazette Republic of Bulgaria, No. 36/95, 38/98, 59/00, 49/01, 2/03, 

56/03, 71/03, 112/03, 70/04, 111/04, 105/06, 31/07, 19/08, 71/08, 10/09, 23/09, 41/09, 

88/09, 102/09, 59/10, 98/10, 9/11, 12/11) iz leta 1995. 

- Zakon o zdravstvenem zavarovanju (angl. The Health Insurance Act, State Gazette 

Republic of Bulgaria, No. 70/98, 93/98, 153/98, 62/99, 65/99, 67/99, 69/99, 110/99, 

113/99, 1/00, 64/00, 41/01, 1/02, 54/02, 74/02, 107/02, 112/02, 119/02, 120/02, 8/03, 

50/03, 107/03, 114/03, 28/04, 38/04, 49/09, 70/04, 85/04, 111/04, 39/05, 45/05, 76/05, 

99/05, 102/05, 103/05, 105/05, 10/06, 18/06, 30/06, 33/06, 34/06, 59/06, 95/06, 105/06, 

11/07, 26/07, 31/07, 46/07, 59/07, 97/07, 100/07, 113/07, 37/08, 71/08, 110/08, 35/09, 

41/09, 42/09, 93/09, 99/09, 101/09, 19/10, 26/10, 43/10, 49/10, 58/10, 59/10, 62/10, 

96/10, 97/10, 98/10, 100/10, 9/11, 60/11, 99/11, 100/11, 38/12, 60/12, 94/12, 101/12, 

102/12, 4/13, 15/13, 20/13, 23/13, 106/13, 1/14, 18/14, 35/14, 53/14, 54/14, 107/14, 

12/15) iz leta 1998. 

- Zakon o hrani (angl. The Food Act, State Gazette Republic of Bulgaria, No. 90/99, 

102/03, 70/04, 87/05, 99/05, 105/05, 30/06, 31/06, 34/06, 51/06, 55/06, 96/06, 31/07, 

51/07, 36/08, 69/08, 23/09, 41/09, 74/09, 82/09, 93/09, 23/10, 25/10, 59/10, 80/10, 98/10, 

8/11, 54/12, 77/12, 68/13, 26/14) iz leta 1999. 

- Zakon o zdravstvenem varstvu (angl. Health Act, State Gazette Republic of Bulgaria, No. 

70/04, 46/05, 76/05, 85/05, 88/05, 94/05, 103/05, 18/06, 30/06, 34/06, 59/06, 71/06, 

75/06, 81/06, 95/06, 102/06, 31/07, 41/07, 46/07, 59/07, 82/07, 95/08). 

Najpomembnejši izmed naštetih pa so: Zakon o zdravstvenem zavarovanju iz leta 1998, ki v 

4. členu določa, da mora obvezno zdravstveno zavarovanje zavarovancu nuditi prost dostop 

do zdravstvenih storitev, kot tudi prosto izbiro ponudnika zdravstvenih storitev. Zakon o 

zdravstvenem varstvu iz leta 2004, pa je nekakšna »Ustava zdravstvenega varstva«, ki ureja 

status pravic in obveznosti državljanov na področju zdravstvenega varstva. 2. člen določa, da 

je varovanje zdravja državljanov pogoj za popolno fizično, duševno in socialno blagostanje, 

nacionalna prednostna naloga države in da naj le-ta to zagotovi z uporabo načel 

enakopravnosti, dostopnosti in kakovosti zdravstvenega varstva. 

Pravice in obveznosti pacientov so zajete v tretjem poglavju Zakona o zdravstvenem varstvu. 
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4.3.1 Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju 

52. člen Ustave določa, da nihče ne sme biti izpostavljen prisilnem zdravljenju, razen v 

primerih, ki jih določa zakon. Glavni predpis o pravici do informiranega soglasja navaja 87. 

člen Zakona o zdravstvenem varstvu, ki določa, da se lahko zdravstvena dejavnost izvaja le, 

če je podano pacientovo soglasje. Pacient ima pravico do svobodne izbire zdravljenja. 

Zdravnik, ki je odgovoren za pacientovo zdravljenje, mora pacientu podati informacije v 

zvezi z njegovim zdravstvenim stanjem pravočasno, na ustrezen način in v obliki, ki 

zagotavlja svobodno izbiro odločanja. Zagotovitev informacij s strani zdravnika do pacienta v 

zvezi z njegovim zdravstvenim stanjem in nadaljnjim zdravljenjem ureja 88. člen Zakona o 

zdravstvenem varstvu. Oblika informiranega soglasja je lahko pisna ali ustna. Zakon izrecno 

navaja primere, kjer je zahtevana kvalificirana oblika (pisna oblika ali pisna oblika z 

notarskim žigom). Ustna oblika je dovoljena za primere, ki niso izrecno omejeni z zakonom. 

Zdravstvene dejavnosti, kot so: kirurški posegi, splošna anestezija, invazivne in druge 

diagnostične metode, terapevtske metode, ki vodijo k večjemu tveganju za pacientovo zdravje 

se lahko brez informiranega soglasja izvajajo samo, če obstaja neposredna nevarnost za 

pacientovo življenje in če njegovo stanje ne dovoljuje, da bi sam podal soglasje. V nujnih 

medicinskih intervencijah lahko zdravnik nudi nujno medicinsko pomoč brez soglasja (enako 

velja za duševno bolne paciente). Pacient ima pravico do zavrnitve zdravljenja, ki mora biti 

podana v pisni obliki. V skladu z bolgarskim civilnim pravom so mladoletne osebe tiste, ki še 

niso dopolnile 18 let. Zakon o zdravstvenem varstvu ureja soglasje mladoletnikov in 

mladoletnih pacientov ločeno. Če je pacient mladoletnik, se poleg njegove privolitve, navede 

še soglasje staršev ali skrbnika. 87. člen Zakona o zdravstvenem varstvu razlikuje tri oblike 

pravno nezmožnih odraslih oseb: pacienti, ki so delno pravno nezmožni, in pacienti, ki so 

popolnoma pravno nezmožni. Če je pacient delno pravno nezmožen, je poleg skrbnikovega 

oziroma starševskega soglasja potrebno tudi njegovo. Pacient s popolno pravno nezmožnostjo 

ne more dati prostovoljnega soglasja zase. Privolitev je podana s strani staršev ali skrbnika. 

Tretja kategorija so duševno bolni pacienti. Privolitev zanje poda oseba določena s strani 

sodišča. 

4.3.2 Pravica do obveščenosti in sodelovanja 

Pacient ima pravico biti obveščen o njegovem zdravstvenem stanju s strani zdravnika, ki ga 

zdravi. Vsebina te pravice ni v povezavi z vsebino pravice do soglasja. Zdravnik je dolžan 

pacienta seznaniti o njegovem zdravstvenem stanju, potrebnem zdravljenju in prognozi. 

Pacient ima tudi pravico, da ne ve, vendar ta pravica ni absolutna. V skladu z 92. členom 

Zakona o zdravstvenem varstvu se lahko uporablja samo za informacije o bolezni, zaradi 

katere je pacient poiskal zdravniško pomoč, informacije o prognozi in informacije o 

načrtovanih preventivnih, diagnostičnih, terapevtskih in rehabilitacijskih dejavnostih in s tem 

povezanimi tveganji. Zavračanje posredovanja podatkov mora pacient podati v pisni obliki in 

se dokumentira v pacientovi zdravstveni dokumentaciji. Bolgarska zdravstvena zakonodaja ne 
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navaja terapevtske izjeme, zato zdravnik ne sme omejevati pravice do informacij v nobenem 

primeru. 

4.3.3 Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov 

Zdravstveni delavci morajo vse podatke v zvezi s pacientovim zdravstvenim stanjem varovati 

kot poklicno skrivnost. To obveznost navaja Zakon o zdravstvenem varstvu. Zdravnikova 

dolžnost je, da ne razkrije zaupnih pacientovih podatkov v procesu zdravljenja. Prav tako je 

treba dejstva, ki so v neposredni povezavi s pacientovim zdravjem, varovati kot poklicno 

skrivnost, če je to v interesu pacienta. Pacient in njegovi svojci določijo, katera so ta dejstva 

in okoliščine. Če zdravstveni delavec posreduje informacije javnosti, kljub izrecni prepovedi, 

je to kršitev pacientove pravice. 28. člen Zakona o zdravstvenem varstvu navaja primere, kdaj 

se lahko zdravstveni podatki od pacienta posredujejo tretji osebi. Pravica do zasebnosti je 

izrecno zaščitena tudi z Ustavo. 32. člen Ustave navaja, da je zasebnost državljanov 

nedotakljiva. Vsakdo ima pravico do varstva pred kakršnim koli nezakonitim vmešavanjem v 

njegovo zasebnost in družino. Zakon o varstvu podatkov v 5. členu določa prepoved obdelave 

osebnih podatkov, ki se nanašajo na zdravje. Ta prepoved ne velja, če je oseba, na katero se 

podatki nanašajo, obdelavo dovolila. Druga izjema pri tem pravilu se pojavi, ko je obdelava 

potrebna za varovanje življenja in zdravja posameznika, na katerega se podatki nanašajo, oz. 

varovanje tretje osebe. Tretja izjema nastane v primeru, ko je treba podatke obdelovati za 

namene preventivne medicine, zdravstvene diagnostike, zagotavljanja in opravljanja 

določenih zdravstvenih storitev. 17. člen Zakona o varstvu podatkov določa, da mora oseba, 

ki bo obdelovala zdravstvene podatke, vložiti prijavo za registracijo. Zakon o varstvu 

podatkov v 26. členu določa, da je vsak posameznik upravičen da dostopa do osebnih 

podatkov. V primeru, da lahko posameznik pri pregledu svojih podatkov razkrije tudi podatke 

tretjih oseb, se mora posamezniku zagotoviti ustrezen dostop do tistega dela podatkov, ki se 

nanašajo nanj. V skladu z 28. členom Zakona o varstvu podatkov ima posameznik pravico, da 

lahko kadar koli zahteva odstranitev, popravek ali preprečitev obdelave podatkov. 

4.3.4 Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 

Pacientovo pravico do zdravstvene dokumentacije ureja specifična in splošna zakonodaja. 

Specifična pravila zasledimo v Zakonu o zdravstvenem varstvu, splošna pa v Zakonu o 

varstvu podatkov (angl. Personal Data Protection Act, State Gazette Republic of Bulgaria, No. 

1/02, 70/04, 93/04, 43/05, 103/05, 30/06, 91/06, 57/07, 42/09, 94/10, 97/10, 39/11, 81/11, 

105/11). Zdravnik je dolžan voditi pacientovo zdravstveno dokumentacijo in je hkrati 

odgovoren za njeno hranjenje. Če v času zdravljenja zdravnik odstopi od zdravljenja pacienta, 

je dolžan zagotoviti kontinuiteto pri zdravljenju s predstavitvijo vseh potrebnih informacij 

zdravniku, ki ga bo nadomestil. Pravice, povezane z zdravstveno dokumentacijo, se nahajajo 

v prvem poglavju Zakona o zdravstvenem varstvu, z naslovom: »Zdravstvene informacije in 

dokumentacija«. Pojem zdravstvene informacije pomeni: »osebni podatki, povezani z 
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zdravstvenim stanjem, telesnim in duševnim razvojem posameznika, kakor tudi vsi ostali 

podatki iz zdravniških receptov, protokolov in spričeval«. 

4.3.5 Pravica do pritožbe in odškodnine 

Bolgarska zakonodaja ne določa posebnih organov in postopkov za zaščito pacientovih 

pravic. Pacient ali pacientov starš, skrbnik ali skrbnica oziroma oseba pooblaščena za 

pacienta, lahko vloži pritožbo na Regionalni center za zdravstvo (angl. Regional Healthcare 

Centre) v primeru kršitve pravic. Varuh človekovih pravic v Bolgariji je poseben organ, 

ustanovljen z Zakonom o varuhu človekovih pravic (angl. Act on the Ombudsman, State 

Gazette Republic of Bulgaria, No. 48/03, 30/06, 68/06, 42/09, 97/10, 29/12) in velja od 1. 

januarja 2004. Varuh človekovih pravic stoji za osebo, ko so njegove pravice in svoboščine 

prizadete. Pravna doktrina ga navaja kot: »javnega zagovornika«, zdravstvena doktrina pa kot: 

»pacientovega svetovalca«. 

4.4 Ciper 

Leta 2001 je v Cipru nastala Listina o pravicah pacientov. Listina je zapolnila veliko vrzel v 

prizadevanju za spodbujanje in zaščito pacientovih pravic. Listino je izdala delovna skupina 

pod imenom Gibanje za pravice pacientov (angl. NGO Patients' Rights Movement). Skupino 

sestavljajo ugledni državljani z izkušnjami ter poglobljenim znanjem o človekovih pravicah in 

socialnih težavah. Glavni cilji listine so bili (Goffin idr. 2007b, 8): 

- da država, državljani, zdravniki in vsi zdravstveni delavci postanejo bolj pozorni na 

pacientove pravice; 

- da se z zakonodajo zaščitijo pravice iz Listine in da se vzpostavi mehanizem za 

spremljanje in spoštovanje teh pravic. 

Listina predstavlja kodeks za državo in vse udeležence, ki zagotavljajo zdravstvene storitve za 

pacienta (Goffin idr. 2007b, 8). 

Zakon o varstvu in zaščiti pacientovih pravic (angl. The Safeguarding and Protection of the 

Patients' Rights Law, Official Gazette Republic of Cyprus, No. 1(I)/2005) je bil sprejet 7. 

januarja 2005, v veljavo pa je prišel z dnem 7. aprila 2005. Zakon določa, da je treba 

zagotavljati kakovost, stalno skrb za zdravje, možnost lastne izbire zdravnika in zdravstvene 

ustanove ter osebno obdelavo, ki ne krši osebne integritete. Določa tudi mehanizme za zaščito 

pacientovih pravic, in sicer vsaka državna bolnišnica mora vsebovati neodvisnega uradnika, 

ki bo zadolžen za sprejemanje pritožb s strani pacientov in njihovih družin ter svetovanje. 

Predvidena je ustanovitev Odbora za pritožbe pacientov, ki se bo osredotočal na pacientove 

pritožbe, podane od neodvisnega uradnika. 
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4.4.1 Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju 

11. člen Zakona o varstvu in zaščiti pacientovih pravic določa, da se lahko pacientu nudi 

zdravstveno oskrbo, ko je podano pacientovo soglasje, seveda ob predhodni popolni 

zdravstveni informiranosti, ki jo dobi od zaposlenih v zdravstveni ustanovi, kjer se zdravi, ob 

pravem času in na razumljiv način. Pacient mora posredovane informacije razumeti. Soglasje 

je veljavno, če je pridobljeno na podlagi ustrezne informiranosti. Brez veljavnega dovoljenja 

se lahko potrebno zdravljenje prične, če je pacient v položaju, ko ne more izraziti svoje volje 

(nujni medicinski primeri). To ne velja v primeru, če je bila s strani pacienta že v naprej 

izražena volja drugačna in bi zdravljenje zavrnil. Soglasje o zdravljenju mora pacient podati v 

pisni obliki (11. člen). V izrednih primerih je dovoljen tudi ustni pristanek, ki ga je treba 

podati v najkrajšem času v pisni obliki. Pacient ima tudi pravico do ocene stroškov 

zdravljenja. Pravica do zavrnitve ni izrecno navedena, vendar jo lahko sklepamo iz 12. člena, 

ki od zdravnika zahteva, da pacientu pojasni tveganja, povezana z ne-zdravljenjem in iz 11. 

člena, ki, kot že rečeno, navaja, da je predpogoj za zagotavljanje zdravstvene oskrbe 

pacientovo soglasje. 13. člen pa se nanaša na v naprej izraženo voljo, ki določa, da v primeru, 

če je pacient telesno in duševno prizadet in nezmožen podati soglasje ter je medicinska oskrba 

nujna, lahko zdravnik poda soglasje namesto pacienta, razen če ni bila v preteklosti v naprej 

izražena volja drugačna in bi pacient takšno zdravljenje zavrnil. V primerih, ko ustreznega 

soglasja ni mogoče pridobiti, je treba upoštevati vse že v naprej izražene želje. V skladu z 

zakonom mladoletna oseba ni sposobna podati soglasja, zato se lahko zdravljenje prične s 

privolitvijo starša ali skrbnika, pod pogojem, da se mnenje mladoletnika upošteva. 

4.4.2 Pravica do obveščenosti in sodelovanja 

Zakona o varstvu in zaščiti pacientovih pravic (angl. The Safeguarding and Protection of the 

Patients' Rights Law, Official Gazette Republic of Cyprus, No. 1(I)/2005) navaja pravico do 

popolne informiranosti o svojem zdravstvenem stanju. To vključuje diagnozo in če je 

možnost tudi prognozo zdravstvenega stanja. Informacije je treba posredovati na razumljiv 

način in treba se je izogibati strokovni terminologiji. Željo po neinformiranosti mora pacient 

podati v pisni obliki. Zdravnik lahko zadrži informacije le v primeru, ko gre za utemeljeni 

sum, da lahko le-te povzročijo resno nevarnost za pacientovo telesno in duševno zdravje. 

Terapevtska izjema se lahko uporablja samo v zdravstvenem interesu pacienta. 

4.4.3 Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov 

Informacije o zdravstvenem stanju pacienta se hranijo kot zaupne tudi po smrti pacienta in se 

ne smejo razkriti nobeni osebi ali organu. Zdravstveno osebje ne sme razkriti informacij o 

pacientu pri opravljanju svojega dela. Pri zagotavljanju zdravstvenih storitev je treba 

spoštovati pacientovo zasebnost. Zdravstveno oskrbo naj izvajajo osebe, ki so zato potrebne 

in usposobljene. Zasebnost je treba zagotavljati od začetka do konca, še posebej pri osebni 
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negi in medicinskih intervencijah. Podatki v zvezi z zdravjem so v Zakonu o obdelavi osebnih 

podatkov (angl. The Processing of Personal Data (Protection of Individuals), Official Gazette 

Republic of Cyprus, No. 138 (I), 37(I)/03, 105(I)/12) opredeljeni kot občutljivi podatki. 

Zbiranje in obdelava teh podatkov je dovoljena le, če so izpolnjeni določeni pogoji. Vsakdo 

ima pravico vedeti, ali so bili njegovi podatki v obdelavi. 

4.4.4 Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 

Zdravstvene ustanove so dolžne voditi zdravstveno evidenco obravnave pacienta. 

Administracija zdravstvene ustanove je odgovorna za shranjevanje, ohranjanje, varovanje in 

redno posodabljanje zdravstvene dokumentacije v skladu z Zakonom o obdelavi osebnih 

podatkov (zaščita posameznikov) (angl. The Processing of Personal Data (Protection of 

Individuals), Official Gazette Republic of Cyprus, No. 138 (I), 37(I)/03, 105(I)/12)) iz leta 

2001. Zdravstvena dokumentacija vsebuje podatke za identifikacijo pacienta, opravljene 

zdravstvene storitve in zdravstvene informacije o pacientovi obravnavi, pacientove predhodne 

zdravstvene zapise, diagnozo. Pacient ima pravico do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo 

neposredno ali posredno preko svojega zakonitega zastopnika. Zdravstveno dokumentacijo 

lahko tudi kopira. Osebne beležke zdravstvenih delavcev niso del zdravstvene dokumentacije, 

zato pacient nima pravice do njih. Pravica do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo je lahko 

zavrnjena s strani osebe, ki je v tistem času odgovorna za vodenje (informacije bi pacientu 

škodovale, nevarnost razkritja informacij drugih oseb, genetski podatki). Mladoletniki in 

osebe s posebnimi potrebami nimajo pravice do direktnega dostopa. Pravica je zagotovljena 

preko starša oz. skrbnika (pravnega zastopnika). Pravica do seznanitve z zdravstveno 

dokumentacijo vključuje tudi popravljanje podatkov, brisanje in blokiranje podatkov. 

4.4.5 Pravica do pritožbe in odškodnine 

Pravica do pritožbe ni neposredno urejena z Zakonom o varstvu in zaščiti pacientovih pravic. 

22. člen navaja, da mora vsaka državna bolnišnica namestiti predstavnika pacientovih pravic, 

katerega naloga je, da sprejema in obravnava pritožbe pacientov oziroma obvesti Odbor za 

pritožbe pacientov, ki je bil ustanovljen v skladu s 23. členom. Naloga Odbora je, da pritožbe 

preuči. Izrecnih predpisov o odškodnini ni. 

4.5 Češka  

Češka pacientovih pravic nima zakonodajno urejenih. Nekaj osnovnih pravic pacientov je 

določenih v Zakonu o zdravstvenem varstvu 20/1966 iz leta 1966 (angl. Act 20/1966 on Care 

of People's Health, State Gazette of Czech Republic, No. 210/99, 425/90, 548/91, 550/91, 

86/92, 590/92, 15/93, 161/93, 307/93, 60/95, 14/97, 206/96, 79/97, 110/97, 83/98, 167/98, 

71/00, 123/00, 132/00, 149/00, 258/00, 164/01, 260/01 285/02, 290/02, 320/02, 130/03, 

274/03, 356/03, 37/04, 53/04, 121/04, 156/04, 422/04, 436/04, 379/05, 381/05, 109/06, 
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115/06, 189/06, 225/06, 227/06, 245/06, 267/06, 342/06, 111/07, 28/08, 129/08, 274/08, 

296/08, 479/08, 227/09, 73/11, 372/11, 466/11). Zakon je zelo star in čeprav je bil že večkrat 

spremenjen, ga ne moremo obravnavati kot ustrezen okvir za zaščito pacientovih pravic.  

Leta 1992 je Centralni etični odbor Ministrstva za zdravje (angl. Central Ethical Committee) 

pripravil osnutek Kodeksa (moral) pacientovih pravic v zdravstvenih ustanovah (angl. Code 

of (moral) patient rights in health institutions), ki navaja, da imajo pacienti pravico (Nys idr. 

2006, 9–10): 

- do dostojne in strokovne obravnave s strani usposobljene osebe; 

- do obveščenosti, da lahko sprejemajo odločitve v zvezi s svojim zdravjem; 

- do prisotnosti svoje družine; 

- do zavrnitve zdravljenja; 

- do privolitve oziroma zavrnitve študentske praske; 

- do zdravstvene dokumentacije (dostopa); 

- do obveščenosti v primeru uporabe nestandardnih metod oziroma eksperimentalnega 

zdravljenja; 

- do dostojne smrti; 

- do nadaljnjega zdravljenja po odpustu iz zdravstvene ustanove; 

- do spoštovanja reda v zdravstveni ustanovi. 

Leta 1997 so ocenjevali uspešnost Kodeksa pacientovih pravic v zdravstvenih ustanovah, z 

željo ugotoviti, do katere stopnje so bili češki pacienti na splošno seznanjeni z obstojem 

njihovih pravic. Kodeks se v veliki meri spoštuje kot standard, ki kaže, kako naj se zdravi in 

komunicira s pacienti. V letu 1992 je bil narejen tudi Etični kodeks zdravnikov s strani 

zdravniške zbornice (angl. Ethical Code of Physicians of the Czech Medical Chamber). 

Kodeksa nista zavezujoči zakonodaji, zato je njuna raba omejena na pravni ravni (Nys idr. 

2006, 9–10). 

Predlog Zakona o pacientovih pravicah je bil že večkrat v razpravi. Na prvi pogled se zdi, da 

Češka ni naredila bistvenih sprememb v svoji zakonodaji, vendar temu ni tako, saj se je 

ustavni okvir dramatično spremenil. Z vstopom v EU je Češka postala podpisnica mnogih 

mednarodnih pogodb o človekovih pravicah (Nys idr. 2006, 9–10). 

4.5.1 Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju 

23. člen Zakona o zdravstvenem varstvu obravnava pravico do samostojnega odločanja o 

zdravljenju. Zdravnik mora pacienta na primeren način obvestiti o naravi bolezni in o 

potrebnih postopkih zdravljenja, da lahko pacient postane aktivni udeleženec pri 

zagotavljanju zdravstvene oskrbe. Pregled in zdravljenje se izvajata s privolitvijo pacienta. 

Odgovorni zdravnik poda pacientu podatke pred začetkom zdravljenja, kot tudi pred vsakim 

terapevtskim in diagnostičnim posegom. Podatke je treba podati na jasen način, da jih pacient 
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razume, in, da lahko preuči namen ter nujnost zdravljenja in posledična tveganja. Informacija 

morajo vsebovati (Zakon o zdravstvenem varstvu, 23. člen): 

- ustrezno, resnično in razumljivo oblikovano informacijo o diagnozi, značaju bolezni in 

razvoju bolezni; 

- podatke o terapevtskem načrtu, diagnostičnih postopkih pri zdravljenju, rehabilitaciji ter 

negi. Pacient mora biti obveščen o vseh postopkih, njihovi primernosti in prednostih; 

- podatke o možnosti tveganja pri posameznih terapevtskih in diagnostičnih postopkih;  

- podatke o predvidenih rezultatih zdravljenja, posameznega terapevtskega oziroma 

diagnostičnega postopka in posledicah ne-zdravljenja. 

Pacient mora imeti možnost do dodatnih vprašanj. Pisno soglasje je potrebno le v posebnih 

primerih, in sicer (Zakon o zdravstvenem varstvu, 23. člen): 

- medicinskih preiskav; 

- medicinskih posegih, ki niso v neposrednem interesu osebe, na kateri bo poseg izveden. 

Pacient poda soglasje pisno ali ustno. Brez privolitve lahko zdravnik prične zdraviti pacienta 

le v nujnih medicinskih primerih (Zakon o zdravstvenem varstvu, 23. člen). Zakon o 

zdravstvenem varstvu določa, da je treba zavrnitev zdravljenja podati v pisni obliki. V novem 

češkem Civilnem zakoniku (angl. The Civil Code, State Gazette of Czech Republic, No. 

89/12) je oseba polnoletna, ko doseže 18 let. Če se mladoletne osebe ne more obravnavati kot 

pristojne, da poda soglasje, ga v njenem imenu podajo starši (Zakon o družinah) (angl. Act on 

Family, State Gazette of Czech Republic, No. 94/63, 132/82, 234/92, 72/95, 91/98, 360/99, 

301/00, 109/02, 320/02, 321/02, 315/04, 383/05, 112/06, 115/06, 134/06, 227/06, 342/06, 

259/08, 244/10, 84/12). Pravica se prenese na starše (Zakon o zdravstvenem varstvu iz leta 

1996, 67b/12. člen). Če eden od staršev ali skrbnik noče podati soglasja za poseg, ki se šteje 

za potrebnega za rešitev otrokovega zdravja oziroma življenja, lahko zdravnik kljub temu 

nadaljuje z intervencijo (Zakon o zdravstvenem varstvu, 23/2. člen). Tudi v primeru reševanja 

življenja oseb s posebnimi potrebami, ki ne morejo podati soglasja, starši oz. skrbniki pa ga 

nočejo podati, ima zdravnik pravico odločati sam. 

4.5.2 Pravica do obveščenosti in sodelovanja 

Češka zakonodaja ne določa pravice do obveščenosti in sodelovanja kot samostojne pravice. 

Prav tako v češki zakonodaji ni urejena pravica ne-informiranosti. 23. člena Zakona o 

zdravstvenem varstvu, le določa zdravnikovo spoštovanje do pacientove zavrnitve 

zdravljenja. Ne obstaja pravna ureditev terapevtske izjeme. Etični kodeks zdravnikov 

priznava možnost, da ne obvesti pacienta o njegovi diagnozi in prognozi, če je ta neugodna, 

in, če je neobveščenost v interesu pacienta. To je zdravnikova odločitev, saj kodeksi nimajo 

pravne moči. 
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4.5.3 Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov 

55. člen Zakona o zdravstvenem varstvu določa, da mora vsaka zdravstvena organizacija 

skrbeti za zasebnost in varstvo osebnih podatkov, razen v primeru, ko pacient dovoli, da so 

obveščene tudi druge osebe. Zdravstveni delavci morajo ohranjati dejstva, ki so jih razbrali iz 

pacientove dokumentacije, kot strogo zaupna (67. člen). Osebni podatki so v češki zakonodaji 

zaščiteni z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in spremembi nekaterih zakonov (angl. Act 

on the Personal Data Protection and on Amendment to Some Acts, State Gazette of Czech 

Republic, No. 101/00, 227/00, 177/01, 450/01, 107/02, 310/02, 571/02, 439/04, 480/04, 

626/04, 413/05, 444/05, 109/06, 112/06, 267/06, 342/06, 170/07, 41/09, 52/09, 227/09, 

281/09, 375/11, 468/11, 64/14, 250/14) iz leta 2000. Osebni podatki se lahko obdelujejo brez 

privolitve pacienta le, ko je obdelava potrebna za njegovo oskrbo in zdravstveno zavarovanje. 

Če posameznik želi vedeti, ali so bili njegovi podatki v obdelavi, se mu informacije brez 

odlašanja posreduje. Vsak posameznik, ki domneva, da prihaja do nezakonite obdelave 

njegovih osebnih podatkov, lahko zahteva od upravljavca odpravo nastale škode (blokiranje, 

popravljanje, dopolnjevanje ali likvidiranje podatkov).  

4.5.4 Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 

67. člen Zakona o zdravstvenem varstvu obvezuje vse zdravstvene ustanove do vodenja 

zdravstvenih kartotek svojih pacientov. Zdravstvena dokumentacija mora biti evidentirana 

korektno, pravilno in berljivo ter jo je treba stalno dopolnjevati. 

Vsebina zdravstvene dokumentacije je naslednja (Zakon o zdravstvenem varstvu, 67. člen): 

- pacientovi osebni podatki z ustrezno identifikacijsko številko in anamnezo; 

- informacije o pacientovi bolezni; 

- potek in rezultati zdravljenja; 

- zdravljenje; 

- pomembni dejavniki njegovega zdravstvenega stanja; 

- postopki zdravstvene oskrbe. 

Pacient ima pravico do informacij, ki so zapisane v zdravstveno dokumentacijo. Zakon ne 

določa neposrednega dostopa do zdravstvene dokumentacije. Zdravstveno dokumentacijo 

lahko pridobi posredno preko zdravstvenega osebja (Zakon o zdravstvenem varstvu, 62. člen). 

Pacient ima tudi pravico do kopije, ki jo zdravstvene ustanove upoštevajo. Popravke v 

zdravstveno dokumentacijo je treba vnesti z novim poročilom, ki mora vsebovati datum, ime 

in podpis popravljavca. Prvotna dokumentacija mora ostati čitljiva. Zakon ne določa, na koga 

se nanašajo ti popravki; na zahtevo pacienta, na pobudo zdravnika ali obeh (Zakon o 

zdravstvenem varstvu, 67. člen). 
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4.5.5 Pravica do pritožbe in odškodnine 

Pravica do pritožbe ni sistematično urejena. V primeru nezadovoljstva ima pacient naslednje 

možnosti (glede na naravo pritožbe) (Nys idr. 2006, 34–34): 

- podati peticijo menedžmentu zdravstvene ustanove, da se preuči postopke zdravljenja; 

- podati pritožbo na zdravniško, zobozdravniško ali farmacevtsko zbornico, v primeru 

nezadovoljstva s profesionalnim obnašanjem; 

- podati pritožbo na zdravstveno zavarovalnico, v primeru, da zdravstvena ustanova noče 

kriti zdravljenja; 

- podati pritožbo na državni organ, tisti, ki je dal dovoljenje za obratovanje zdravstvene 

ustanove. 

Vedno pa se lahko pacienti obrnejo na varuha človekovih pravic. 78. člen Zakona o 

zdravstvenem varstvu določa, da se škoda zaradi zdravstvenih storitev izravna v skladu s 

Civilnim zakonikom, ki pa ne vsebuje posebnih določb o odgovornosti. Ko odgovornosti ni 

mogoče ugotoviti, lahko država izjemoma ugodi poškodovancu v korist. 

4.6 Danska 

24. junija 2005 je danski parlament sprejel Zakon o zdravju (angl. Health Act, Official 

Journal (Lovtidende) Republic of Denmark, No. 546/05, 1395/05, 491/06, 538/06, 1556/06, 

431/07, 511/07, 95/08), ki združuje različne zakone, povezane s pacientovimi pravicami.  

Zakon št. 482 od 1. julija 1998 ureja pravice pacientov in ostale zakone, ki vsebujejo 

pacientove pravice (Zakon o splavu, Zakon o umetni oploditvi, Zakon o transplantaciji). Novi 

zakon o pacientovih pravicah je začel veljati 1. januarja 2007. Večina odločb novega zakona 

je iz prejšnjega Zakona o pravicah pacientov iz leta 1998, obstaja le nekaj manjših sprememb. 

Najpomembnejša sprememba je 24. člen Zakona o pacientovih pravica iz leta 1998, ki po 

novem zakonu omogoča, da bolnišnica obvesti pacientovega splošnega zdravnika o 

zdravljenju pacienta, in sicer brez pacientovega soglasja (41. člen Zakona o zdravju) (Nys idr. 

2007a, 8–9). 

4.6.1 Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju 

Zakon o zdravju določa, da se zdravljenja ali nadaljevanje le tega ne sme pričeti brez 

pacientove privolitve, razen če ni drugače določeno z zakonom ali drugim predpisom. 

Privolitev je:»soglasje, pridobljeno na podlagi ustreznih informacij, ki jih zagotovi 

zdravstveno osebje«. Veljavno je soglasje, ki je dano za določeno zdravljenje. Soglasje ni 

veljavno, če je dano vnaprej oz. za vse situacije. Pacient ima pravico vedeti o svojem 

zdravstvenem stanju, možnostih zdravljenja, tveganjih, zapletih in stranskih učinkih. 

Informacije je treba zagotavljati stalno, spoštljivo in jih prilagoditi posameznim sposobnostim 
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pacienta, glede na starost, izobrazbo, zrelost in izkušnje. Informacije morajo vsebovati 

podatke o ustreznih možnostih preventive, zdravljenja, zdravstvene nege in informacije o 

posledicah ne-zdravljenja. Večje, kot je tveganje za resne zaplete in stranske učinke, večja 

mora biti temeljitost informacij. Pacient ima pravico, ne vedeti in zavrniti zdravljenja. Zakon 

o zdravju (angl. Health Act, Official Journal (Lovtidende) Republic of Denmark, No. 546/05, 

1395/05, 491/06, 538/06, 1556/06, 431/07, 511/07, 95/08) vsebuje določbe v zvezi z 

zavrnitvijo soglasja v dveh posebnih razmerah: 

- kri in krvne pripravke lahko pacient zavrne po temeljiti informiranosti s strani 

zdravstvenih delavcev o posledicah zavrnitve na njegovo zdravje. V primeru, da zaradi 

etičnih pomislekov zdravstveni delavec ne želi izvajati zdravljenja pri pacientu brez krvi 

in krvnih pripravkov, lahko pošlje pacienta k drugemu izvajalcu zdravstvenih storitev. To 

ne velja, če obstaja potreba po takojšnji medicinski oskrbi; 

- terminalno bolni pacienti lahko zavrnejo zdravljenje.  

Pravico do samoodločbe imajo tudi duševno bolni pacienti in terminalno bolni pacienti. 

Zakon ne navaja oblike zavrnitve. Pacient lahko kadar koli poda umik soglasja. 

Na Danskem veljajo za mladoletne otroci, ki so mlajši od 15 let. Za njih morajo podati 

soglasje njihovi starši. Otroci, ki so stari 15 let ali več, lahko sami podajo soglasje, starši 

morajo biti obveščeni in vključeni v proces odločanja. Če otroci, stari 15 let in več ne morejo 

podati soglasja, so za to pristojni njihovi starši. Ali je mogoče začeti zdravljenje, ko le-tega ne 

more podati pacient sam, je odvisno od tega, ali ima pacient zakonitega zastopnika za takšne 

primere (nujna stanja). V zvezi s pacienti s posebnimi potrebami danski zakon razlikuje med 

(Nys idr. 2007a, 16–18). 

- trajno nesposobnimi pacienti, v tem primeru soglasje poda najbližji sorodnik ali skrbnik; 

- začasno nesposobnimi pacienti, v tem primeru danski zakon ne dovoljuje soglasja 

najbližjih sorodnikov ali skrbnikov, razen če je ta zakonsko določen za skrbnika. 

4.6.2 Pravica do obveščenosti in sodelovanja 

Danski Zakon o zdravju (angl. Health Act, Official Journal (Lovtidende) Republic of 

Denmark, No. 546/05, 1395/05, 491/06, 538/06, 1556/06, 431/07, 511/07, 95/08) ne ureja 

pravice do obveščenosti in sodelovanja kot samostojne pravice. Pacient ima pravico do 

informiranosti in ne-informiranosti. Posebnost danskega zakona je terapevtska izjema, saj je 

ta nezakonita. Od leta 1998, ko je prišel v veljavo Zakon o pacientovih pravica, je postala 

neinformiranost pacienta, tudi če informacije lahko škodijo pacientu, nezakonita. Pacientovo 

željo po neobveščenosti se mora spoštovati, ampak je to izključno pacientova odločitev in ne 

zdravnikova. Vendar pa se lahko zavrne pacientu dostop do zdravstvene dokumentacije, če se 

smatra, da bi bilo to za pacienta škodljivo. 
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4.6.3 Pravica do zasebnosti in varstva osebnih podatkov 

Danski Kazenski zakonik (angl. Criminal Code) določa poklicno skrivnost, ki zagotavlja 

zaščito pred razkritjem pacientovih podatkov. Zakon o zdravju določa pravico do zaupnosti s 

strani zdravstvenih delavcev. Pacientove podatke sodelavcem ali drugim zdravstvenim 

ustanovam je možno le na podlagi pacientove privolitve, vendar zakon določa izjeme. Pravica 

do zasebnosti z Zakonom o zdravju ni v celoti urejena, ta je varovana z Kazenskim 

zakonikom, ki kaže na pomen zaščite zasebnosti (Nys idr. 2007a, 29).  

Zakon o obdelavi osebnih podatkov iz leta 2000 (angl. Act on Processing of Personal Data, 

Lovtidende (Official Journal) Republic of Denmark, No. 429/00, 280/01, 552/05, 519/07, 

188/09, 503/09, 422/11, 1245/12, 639/13) prepoveduje obdelavo osebnih podatkov v zvezi z 

zdravjem, razen v posebnih okoliščinah. Če se pacientovi podatki obdelujejo, mora 

upravljavec pacienta o tem obvestiti. Zakon o obdelavi osebnih podatkov tudi določa, da mora 

upravljavec sporočiti, če so bili podatki nezakonito obdelani. 

4.6.4 Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 

Zakon o medicinski praksi (angl. Medical Practices Act) vsebuje določbo, da je dolžnost 

zdravnika, da vodi zdravstveno dokumentacijo svojih pacientov. Tudi Odredba št. 665 (angl. 

Order No. 665 on Information and Consent and the Communication of Information Relating 

to Health. Lovtidende, 1998, Part A, No. 133, pp. 3877–3880) z dne 14. september 1998 

govori o informacijah in soglasju ter sporočanju podatkov in se nanaša na pristojnosti 

zdravstvenih izvajalcev, v zvezi z evidentiranjem (sporočanja in širjenja) informacij o 

pacientovem zdravstvenem stanju, v sladu z aneksom št. 235 (angl. Circular No. 235) z dne 

19. decembra, ki od zdravnikov zahteva, da vodijo zdravstveno dokumentacijo (Nys idr. 

2007a, 24). 

Zakon o zdravju (angl. Health Act, Official Journal (Lovtidende) Republic of Denmark, No. 

546/05, 1395/05, 491/06, 538/06, 1556/06, 431/07, 511/07, 95/08) določa, da če pacient 

zahteva, mora biti obveščen, kdaj se njegovi zdravstveni podatki iz zdravstvene 

dokumentacije obdelujejo. Pacient mora biti obveščen: 

- kateri podatki so bili v obdelavi; 

- o namenu obdelave podatkov; 

- kdo je obdelane podatke prejel. 

Pacient lahko zahteva kopijo zdravstvene dokumentacije. Zakon o zdravju (angl. Health Act, 

Official Journal (Lovtidende) Republic of Denmark, No. 546/05, 1395/05, 491/06, 538/06, 

1556/06, 431/07, 511/07, 95/08) določa, da se lahko informacije po pacientovi smrti 

posreduje svojcem, razen če to ni v skladu z željami pacienta. Informacije lahko zdravstvena 

ustanova posreduje tudi bližnjim sorodnim, vendar le na podlagi pisnega soglasja pacienta. 

Zakon o ne navaja pravice do popravka, izbrisa ali uničenja zdravstvene dokumentacije. 
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4.6.5 Pravica do pritožbe in odškodnine 

Pacient ima pravico do pritožbe. Pacient se lahko pritoži v (Nys idr. 2007a, 35–38): 

- pacientovo pisarno, kjer pacienti dobijo informacije, navodila in nadaljnje napotke o 

pravicah. Njihova naloga je tudi poučevanje pacientov glede njihovih pravic, prejemanje 

pritožb in ustrezno posredovanje le teh; 

- pacientov pritožbeni odbor, ki obravnava pritožbe neposredno in predstavlja 

nepristransko javno avtoriteto; 

- Uradu Varuhu človekovih pravic. 

Pravica do odškodnine (Nys idr. 2007a, 35–38): 

- po pacientovi zavarovalni shemi, ki je bila narejena leta 1992. 

Lahko rečemo, da sta pravica do pritožbe in odškodnine najmočneje zaščiteni pravici na 

Danskem (Nys idr. 2007a, 35–38). 

4.7 Estonija 

Medicinska praksa v Estoniji je doživela obsežno pravno ureditev. Pogovori glede zakonske 

ureditve pacientovih pravic so potekali vse od leta 1993. Načela, kot so informirano soglasje, 

odločanje o zdravljenju, sodelovanju, poklicni odgovornosti, so bila uvedena v estonski 

zakonodaji šele v zadnjih letih z veliko obrambo s strani zdravnikov, ki so bili vajeni 

koncepta etike dobrodelne skupnosti, ki ureja sovjetsko medicino. Pravice in dolžnosti 

pacientov je uredil Zakon o obligacijskih razmerjih (angl. Law of Obligations, RT I (State 

Gazette Republic of Estonia) 2001, 81, 487, RT I 2002, 53, 336, RT I 2002, 60, 374, RT I 

2003, 78, 523, RT I 2004, 13, 86, RT I 2004, 37, 255, RT I 2004, 75, 522, RT I 2004, 87, 593, 

RT I 2004, 90, 616, RT I 2005, 39, 308, RT I 2005, 61, 473, RT I 2007, 56, 375, RT I 2008, 

54, 304, RT I 2008, 59, 330, RT I 2009, 18, 108, RT I 2009, 60, 395, RT I 2010, 2, 3, RT I 

2010, 7, 30, RT I 2010, 22, 108, RT I 2010, 77, 590, RT I 6. 12. 2010, 1, RT I 21. 12. 2010, 1, 

RT I 4. 2. 2011, 1, RT I 4. 2. 2011, 2, RT I 29. 6. 2011, 1, RT I 8. 7. 2011, 6, RT I 3. 12. 

2012, 1, RT I 5. 4. 2013, 1, RT I 11. 6. 2013, 3), ki je prišel v veljavo 1. julija 2002. Zakon 

jasno opredeljuje pacientove pravice. 

4.7.1 Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju 

Zakon o obligacijskih razmerjih natančno navaja zahtevo o informiranem soglasju. Pacientu 

se lahko nudita pregled in zdravstvena oskrba z njegovim soglasjem. Zdravnik mora pacientu 

informirati o njegovo zdravstveno stanje, seznaniti o rezultatih pregleda, naravi bolezni, 

namenu zdravljenja, tveganjih in posledicah, povezanih z zdravljenjem in ne-zdravljenjem, o 

drugih možnih razpoložljivih in potrebnih zdravstvenih storitvah. Zdravnik ne more pacientu 

zagotoviti, da bo ozdravel, da bo operacija uspešna, zato mora biti obveščen pred začetkom 
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zdravljenja, tako da se lahko samostojno odloči. Zdravnik lahko zahteva, da pacient poda 

soglasje v pisni obliki. Uredba št. 144 iz dne 20. decembra 2001 Ministrstva za socialne 

zadeve o Zahtevah za zagotavljanje kakovostnih zdravstvenih storitev (angl. Regulation 

Nº144 of the Minister of Social Affairs on Quality Assurance Requirements for Health 

Services), ki temelji na Zakonu o organizaciji zdravstvene dejavnosti, ki je prišel v veljavo 1. 

januarja 2002 (angl. Health Services Organisation Act, RT I (State Gazette Republic of 

Estonia) 2001, 50, 284, RT I 2002, 57, 360, RT I 2002, 61, 375, RT I 2002, 62, 377, RT I 

2002, 110, 661, RT I 2003, 26, 157, RT I 2003, 26, 160, RT I 2004, 29, 192, RT I 2004, 56, 

400, RT I 2004, 75, 520, RT I 2004, 89, 612, RT I 2005, 2, 4, RT I 2005, 57, 452, RT I 2005, 

64, 482, RT I 2006, 56, 416, RT I 2006, 58, 439, RT I 2006, 56, 416, RT I 2007, 12, 66, RT I 

2007, 24, 127, RT I 2007, 25, 134, RT I 2008, 3, 22, RT I 2008, 25, 163, RT I 2008, 30, 191, 

RT I 2008, 58, 326, RT I 2008, 58, 329, RT I 2009, 29, 176, RT I 2009, 39, 262, RT I 2009, 

49, 331, RT I 2009, 67, 461, RT I 2010, 22, 108, RT I 2010, 24, 115, RT I 2010, 41, 240, RT 

I 5. 1. 2011, 12, RT I 23. 2. 2011, 1, RT I 23. 2. 2011, 2, RT I 10. 3. 2011, 1), zahteva pisno 

privolitev v primeru postopkov, ki predstavljajo večje tveganje (operacije, diagnostični in 

terapevtki postopki). Podpisano soglasje se hrani v zdravstveni dokumentaciji. V primeru, da 

je pacient nezavesten oziroma nezmožen izraziti svojo voljo, iz katerega koli razloga in če 

nima zakonitega zastopnika, je zagotavljanje zdravstvene storitve dovoljeno brez njegove 

privolitve, če je to v interes pacienta oz. je bil interes izražen že v naprej (nujna medicinska 

stanja). Pacient lahko soglasje v razumnem roku po izdaji kadar koli umakne. Na zahtevo 

izvajalca zdravstvenih storitev se vloga za umik soglasja poda v pisni obliki. 

Civilni zakonik, ki je prišel v veljavo leta 1994 (angl. Civil Code, RT
 
I (State Gazette 

Republic of Estonia) 1998, 43/45, 666, RT I 1998, 108/109, 1783, RT I 1999, 16, 271, RT I 

1999, 31, 425, RT I 2000, 51, 319, RT I 2000, 55, 365, RT I 2001, 21, 113, RT I 2001, 34, 

186, RT I 2001, 53, 313, RT I 2001, 93, 565, RT I 2002, 29, 174, RT I 2002, 50, 313, RT I 

2002, 53, 336, RT I 2002, 64, 390, RT I 2002, 92, 529, RT I 2003, 13, 64, RT I 2003, 13, 67, 

RT I 2003, 23, 140, RT I 2004, 30, 208, RT I 2004, 46, 329, RT I 2004, 56, 403, RT I 2005, 

39, 208, RT I 2007, 24, 128, RT I 2008, 59, 330, RT I 2009, 13, 78, RT I 2009, 18, 108, RT I 

2009, 30, 177, RT I 2010, 38, 231, RT I 2010, 1, RT I 2014, 3) opredeljuje za mladoletne 

osebe tiste, ki so mlajši od 18 let. Mladoletne osebe imajo po Civilnem zakoniku omejeno 

pravno sposobnost, namesto njih poda soglasje starš ali skrbnik. Estonska zakonodaja ne 

opredeljuje pooblaščene osebe za sprejemanje odločitev pri osebah z posebnimi potrebami. 

Večino odločitev sprejme zdravnik oz. v redkih primerih sorodnik. 

4.7.2 Pravica do obveščenosti in sodelovanja 

Estonski zakon ne opredeljuje pravice do obveščenosti kot samostojne pravice. Pravica do 

obveščenosti o zdravstvenem stanju je po Zakonu o obligacijskih razmerjih (angl. Law of 

Obligations, RT I (State Gazette Republic of Estonia) 2001, 81, 487, RT I 2002, 53, 336, RT I 

2002, 60, 374, RT I 2003, 78, 523, RT I 2004, 13, 86, RT I 2004, 37, 255, RT I 2004, 75, 522, 
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RT I 2004, 87, 593, RT I 2004, 90, 616, RT I 2005, 39, 308, RT I 2005, 61, 473, RT I 2007, 

56, 375, RT I 2008, 54, 304, RT I 2008, 59, 330, RT I 2009, 18, 108, RT I 2009, 60, 395, RT 

I 2010, 2, 3, RT I 2010, 7, 30, RT I 2010, 22, 108, RT I 2010, 77, 590, RT I 6. 12. 2010, 1, 

RT I 21. 12. 2010, 1, RT I 4. 2. 2011, 1, RT I 4. 2. 2011, 2, RT I 29. 6. 2011, 1, RT I 8. 7. 

2011, 6, RT I 3. 12. 2012, 1, RT I 5. 4. 2013, 1, RT I 11. 6. 2013, 3) sestavni del pravice do 

informiranega soglasja. Zakon določa, da se lahko pacientu informacije zamolči v primeru, da 

je to v interesu pacienta (nevarnost samopoškodovanja). V estonski zakonodaji ni določb 

glede terapevtke izjeme. 

4.7.3 Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov 

Obveznost spoštovanja poklicne tajnosti obravnava Kazenski zakonik, ki je prišel v veljavo 

leta 2001 (angl. Criminal Code, RT
 
I (State Gazette Republic of Estonia) 2001, 61, 364 

(consolidated text RT I 2002, 86, 504), RT I 2002, 105, 612, RT I 2003, 4, 22, RT I 2003, 83, 

557, RT I 2003, 90, 601, RT I 2004, 7, 40, RT I 2004, 46, 329, RT I 2004, 54, 387, RT I 

2004, 56, 401, RT I 2004, 88, 600, RT I 2005, 20, 126, RT I 2005, 40, 311, RT I 2005, 47, 

387, RT I 2005, 68, 529, RT I 2006, 42, 151, RT I 2006, 21, 160, RT I 2006, 30, 231, RT I 

2006, 31, 233, RT I 2006, 31, 234, RT I 2006, 46, 333, RT I 2007, 2, 7, RT I 2007, 11, 51, RT 

I 2007, 13, 69, RT I 2007, 16, 77, RT I 2007, 31, 187, RT I 2007, 45, 320, RT I 2008, 1, 1, 

RT I 2008, 3, 21, RT I 2008, 13, 87, RT I 2008, 19, 132, RT I 2008, 28, 181, RT I 2008, 33, 

199, RT I 2008, 33, 200, RT I 2008, 52, 288, RT I 2008, 52, 289, RT I 2008, 54, 304, RT I 

2008, 54, 305, RT I 2009, 19, 114, RT I 2009, 27, 166, RT I 2009, 30, 177, RT I 2009, 39, 

261, RT I 2009, 51, 347, RT I 2009, 51, 348, RT I 2009, 59, 388, RT I 2009, 62, 405, RT I 

2009, 68, 436, RT I 2010, 8, 34, RT I 2010, 10, 44, RT I 2010, 11, 54, RT I 2010, 17, 93, RT 

I 2010, 22, 108, RT I 2010, 26, 129, RT I 2010, 29, 151, RT I 2010, 44, 258, RT I 2010, 44, 

261, RT I 2010, 56, 363, RT I 12. 11. 2010, 1, RT I 9. 12. 2010, 1, RT I 10. 12. 2010, 1, RT I 

6. 1. 2011, 1, RT I 23. 2. 2011, 1, RT I 23. 2. 2011, 2, RT I 11. 3. 2011, 1, RT I 21. 3. 2011, 1, 

RT I 25. 3. 2011, 1, RT I 30. 6. 2011, 1, RT I 30. 6. 2011, 6, RT I 8. 7. 2011, 8, RT I 29. 12. 

2011, 1). Zakon o obligacijskih razmerjih vsebuje obveznosti spoštovanja zasebnosti. 

Zdravstveni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju zdravstvenih storitev, morajo ohranjati 

pacientovo zasebnost/zaupnost, ki je izpostavljena pri opravljanju storitev, in skrbeti, da 

dokumentacija ne postane dostopna drugim osebam. Prisotnost ostalih oseb pri opravljanju 

zdravstvenih storitev je dovoljena na podlagi pacientovega soglasja, razen če ni mogoče 

izvajati storitve brez prisotnosti drugih oseb oziroma ni mogoče pridobiti soglasja. Obdelava 

osebnih podatkov je urejena z Zakonom o varstvu podatkov (angl. Personal Data Protection 

Act, RT I (State Gazette Republic of Estonia) 2003, 26, 158, RT I 2004, 30, 208, RT I 2007, 

24, 127, RT I 2007, 68, 421, RT I 2010, 22, 108, RT I 30. 12. 2010, 2) z dne 12. februarja 

2003. Osebni podatki se lahko obdelujejo le z dovoljenjem osebe, na katero se podatki 

nanašajo, razen če zakon ne določa drugače. Oseba ima dostop do osebnih podatkov in kopije, 
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ki je plačljiva. Če poteka obdelava podatkov v nasprotju z zakonom, o čemer odloči 

upravljavec osebnih podatkov, se obdelava prekine in netočne podatke popravi oz. blokira. 

4.7.4 Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 

Zakon o obligacijskih razmerjih stroške (angl. Law of Obligations, RT I (State Gazette 

Republic of Estonia) 2001, 81, 487, RT I 2002, 53, 336, RT I 2002, 60, 374, RT I 2003, 78, 

523, RT I 2004, 13, 86, RT I 2004, 37, 255, RT I 2004, 75, 522, RT I 2004, 87, 593, RT I 

2004, 90, 616, RT I 2005, 39, 308, RT I 2005, 61, 473, RT I 2007, 56, 375, RT I 2008, 54, 

304, RT I 2008, 59, 330, RT I 2009, 18, 108, RT I 2009, 60, 395, RT I 2010, 2, 3, RT I 2010, 

7, 30, RT I 2010, 22, 108, RT I 2010, 77, 590, RT I 6. 12. 2010, 1, RT I 21. 12. 2010, 1, RT I 

4. 2. 2011, 1, RT I 4. 2. 2011, 2, RT I 29. 6. 2011, 1, RT I 8. 7. 2011, 6, RT I 3. 12. 2012, 1, 

RT I 5. 4. 2013, 1, RT I 11. 6. 2013, 3) navaja, da je izvajalec zdravstvenih storitev dolžan 

dokumentirati vse zdravstvene storitve pri pacientu. Izvajalec zdravstvenih storitev je prav 

tako dolžan za ustrezno shranjevanje. Zakon ne navaja določb v zvezi z vsebino zdravstvene 

dokumentacije, o možnostih dostopa do pacientove zdravstvene dokumentacije po njegovi 

smrti in možnih popravkih. Pacientu podeljuje pravico do dostopa, razen če zakon ne določa 

drugače, in pravico do kopije zdravstvene dokumentacije na pacientove stroške. 

4.7.5 Pravica do pritožbe in odškodnine 

Pravici do pritožbe in odškodnine v Estoniji nista urejeni. V Estoniji je mogoč neodvisen 

pregled pritožb pacientov in odškodnin zaradi nepravilnosti le preko sodišča. Sodišče pa 

predstavlja drag in zamuden mehanizem. Zaradi teh razlogov je v Estoniji zelo malo slabe 

prakse (Nys idr. 2007b, 23–26). 

4.8 Finska 

Finska zakonodaja ima varstvo pacientovih pravic urejeno s specifičnim zakonom in v 

splošnih zakonodajnih prepisih v zvezi z zdravstveno oskrbo. Najpomembnejši je Zakon o 

položaju in pravicah pacientov (angl. Act on the Status and Rights of Patients, State Gazette 

Republic of Finland, No. 785/92, 560/94, 636/95, 333/98, 489/99, 653/00, 411/01, 429/03, 

857/04, 658/09, 795/10, 1335/10, 741/11, 690/12, 1101/14, 271/15), ki je bil sprejet 17. 

avgusta 1992 v Helsinkih. Je prvi zakon v svetu, ki ureja pravno varstvo pacientovih pravic, 

kot so pravica do informiranosti, samoodločbe, zdravstvene kartoteke, itd. Naslednja dva 

pomembna zakona sta: 

- Zakon o položaju in pravicah iz socialnega varstva (angl. Act on the Status and Rights of 

Social Welfare Clients, State Gazette Republic of Finland, No. 812/00, 412/01, 1135/02, 

428/03, 386/07, 657/09, 796/10, 491/11, 1100/14, 1313/14, 270/15), ki vsebuje zelo 

podobne pravice kot Zakon o položaju in pravicah pacientov. 
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- Zakon o pacientovih poškodbah (angl. Act on Patient Injuries, State Gazette Republic of 

Finland, No. 585/86, 101/93, 754/93, 973/93, 326/95, 363/95, 598/95, 1085/96, 879/98, 

1212/98, 87/99, 623/99, 991/99, 640/00, 1359/03, 511/04, 1354/04, 1100/05, 1371/06, 

903/08, 147/09, 1544/09, 988/13). 

4.8.1 Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju 

Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju in obveznem soglasju pred zdravljenjem je 

urejena v Finski Ustavi (angl. The Constitution of Finland, State Gazette Republic of Finland, 

No. 731/99, 596/07, 802/07, 1112/11) in z Zakonom o položaju in pravicah pacientov (6. 

člen). Pacient mora pred začetkom zdravljenja podati soglasje. Če pacient zdravljenje odkloni 

(predlagano), se mora poiskati, če je to mogoče, drugo sprejemljivo zdravljenje in soglasje. V 

primeru manjših postopkov zdravljenja, za katere pacient poišče pomoč, se lahko že to smatra 

kot soglasje. Načeloma pa mora biti pacientovo soglasje podano v medsebojni razpravi med 

zdravnikom in pacientom. Pomembno je, da pacient pridobi ustrezne informacije o njegovem 

zdravstvenem stanju, obsegu in načinu zdravljenja, z vsemi morebitnimi tveganji in 

alternativnimi oblikami zdravljenja. Zdravstveno oskrbo so dolžni zdravstveni delavci 

zagotoviti z zadostnimi informacijami, ki morajo biti v razumljivi obliki pred in med 

zdravljenjem. Pri pojasnjevanju pacientovih vprašanj v zvezi z zdravljenjem mora 

zdravstveno osebje zagotoviti, da informacije ne bodo razkrite tujim osebam. Če pacient ne 

želi prejemati informacij v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, morajo zdravstveni delavci 

to odločitev spoštovati. Pacienta se ne informira v primeru, da bi informacije predstavljale 

zanj resno grožnjo. V primeru nujnih medicinskih stanj je treba začeti z zdravljenjem (pacient 

ne more podati soglasja). Če je pacient v naprej izrazi željo glede svojega zdravljenja v 

oporoki, jo je treba spoštovati (ni nobenega razloga, da si je pacient premislil ali je dokument 

zastaral). V primeru nejasnosti se lahko zdravstveno osebje obrne na svojce. Pri duševno 

bolnih in invalidih poda soglasje svojec. To ne velja, če je pacient že prej odločno in 

kompetentno izrazil željo o ne-zdravljenju.  

Zdravljenje proti volji pacienta obravnavajo naslednji zakoni: 

- Zakon o duševnem zdravju (angl. Mental Health Act, State Gazette Republic of Finland, 

No. 1116/90, 1435/91, 751/92, 954/92, 1086/92, 1504/94, 383/97, 1221/00, 417/01, 

1423/01, 268/02, 532/03, 1363/03, 723/05, 419/09, 785/09, 1066/09, 1720/09, 1338/10). 

- Zakon o socialnem delu z odvisniki (angl. Act on Social Work with Intoxicant Abusers, 

State Gazette Republic of Finland, No. 41/86, 97/91, 740/92, 814/00, 280/02, 1362/03, 

1542/09, 1308/14). 

- Zakon o nalezljivih boleznih (angl. Communicable Disease Act, State Gazette Republic 

of Finland, No. 583/86, 262/89, 76/91, 275/91, 756/92, 770/92, 1106/92, 1116/98, 70/99, 

408/02, 935/03, 1259/05, 989/06, 1042/08, 596/09, 787/09, 1543/09, 1722/09, 1244/10, 

1341/10, 1107/14). 
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- Zakon o posebnih potrebah za duševno prizadete (angl. Act on Special Care for the 

Mentally Handicapped, State Gazette Republic of Finland, No. 519/77, 386/79, 952/80, 

702/82, 484/83, 26/84, 140/84, 299/88, 797/88, 259/89, 96/91, 739/92, 1099/92, 1369/96, 

124/99, 816/00, 414/01, 672/08, 1022/08, 1539/09, 1717/09, 924/11, 1105/14). 

4.8.2 Pravica do obveščenosti in sodelovanja 

Pacienti imajo po 6. členu Zakona o položaju in pravicah pacientov pravico do obveščenosti 

in sodelovanja. Zdravstveni delavci jih morajo poučiti o zdravstvenem stanju, pomenu 

zdravljenja, različnih alternativnih oblikah, posledicah in o drugih dejavnikih, povezanih z 

njihovim zdravljenjem, ki so pomembni pri odločanju o zdravljenju. Informacije morajo biti 

podane na razumljiv način. Če zdravnik ne pozna jezika, je treba zagotoviti razlago. Na 

podlagi pacientove želje so lahko obveščeni tudi svojci. V primeru mladoletne osebe imajo 

pravico do obveščenosti tudi svojci. 

4.8.3 Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov 

Finska Ustava v 10. členu določa, da se morajo varovati zasebno življenje, čast in dom vsake 

osebe. Paciente se mora obravnavati tako, da ni kršeno njihovo človeško dostojanstvo, 

prepričanje in zasebnost.  

Zakon o položaju in pravicah pacientov (angl. Act on the Status and Rights of Patients, State 

Gazette Republic of Finland, No. 785/92, 560/94, 636/95, 333/98, 489/99, 653/00, 411/01, 

429/03, 857/04, 658/09, 795/10, 1335/10, 741/11, 690/12, 1101/14, 271/15) določa poklicno 

skrivnost, ki jo morajo zdravstveni delavci spoštovati. Pacientove informacije so zaupne in jih 

ne smejo posredovati nikomur brez njegovega dovoljenja. Poklicna skrivnost velja tudi, ko 

zdravstveni delavec zamenja službo oziroma preneha opravljati svoje delo. Podatke iz 

zdravstvene dokumentacije se lahko izda le na podlagi zakonskih določb. Podatke se lahko 

posreduje drugemu zdravniku za potrebe zdravljenja, a le s pacientovim dovoljenjem oz. 

dovoljenjem njegovega zakonitega zastopnika. Pacientove podatke se lahko brez njegovega 

dovoljenja posreduje svojcem oziroma zakonitemu zastopniku le v primeru njegove nezavesti. 

Obdelava »občutljivih« osebnih podatkov je nezakonita. Osebni podatki se štejejo za 

»občutljive«, če se nanašajo na stanje zdravja, bolezni ali invalidnosti osebe. Obdelava 

podatkov je po Zakonu o položaju in pravicah pacientov dovoljena (angl. Act on the Status 

and Rights of Patients, State Gazette Republic of Finland, No. 785/92, 560/94, 636/95, 

333/98, 489/99, 653/00, 411/01, 429/03, 857/04, 658/09, 795/10, 1335/10, 741/11, 690/12, 

1101/14, 271/15), če je: 

- obdelavo podatkov oseba, na katero se podatki nanašajo, izrecno dovolila; 

- obdelava podatkov za namene zgodovinske, statistične in znanstvene raziskave; 

- obdelava podatkov, potrebna za zdravstvene namene; 
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- obdelava podatkov, potrebna za namene zavarovalnice. 

Podatke se izbriše iz podatkovne baze, ko niso več potrebni za obdelavo. Razlog in potrebo se 

ponovno ovrednoti vsakih pet let, razen če ni drugače zapisano v dovoljenju Odboru za 

varstvo podatkov (angl. Data Protection Board). Oseba, na katero se podatki nanašajo, ima 

pravico do dostopa. Izjeme so Zakonu o položaju in pravicah pacientov (angl. Act on the 

Status and Rights of Patients, State Gazette Republic of Finland, No. 785/92, 560/94, 636/95, 

333/98, 489/99, 653/00, 411/01, 429/03, 857/04, 658/09, 795/10, 1335/10, 741/11, 690/12, 

1101/14, 271/15) naslednje: 

- če bi zagotovitev dostopa do podatkov ogrozila nacionalno varnost, javni red, varnost ali 

preprečila preiskovanje kaznivih dejanj; 

- če bi zagotovitev dostopa predstavljala resno nevarnost za zdravje in zdravljenje osebe, 

na katero se podatki nanašajo; 

- če se podatki uporabljajo izključno za zgodovinske, znanstvene ali statistične namene. 

Oseba, ki želi imeti dostop, da pisno zahtevo upravljavcu podatkov. Upravljavec je dolžan 

podatke izročiti. Če upravljavec zavrne dostop, mora to pisno dokumentirati in navesti 

razloge. Upravljavec lahko obvesti tudi Varuha za varstvo osebnih podatkov (angl. Data 

Protection Ombudsman). Upravljavec mora na lastno pobudo ali na pobudo osebe, na katero 

se podatki nanašajo, nepravilne podatke popraviti, izbrisati ali blokirati. Če tega ne naredi, 

mora navesti razloge in po potrebi obvestiti Varuha za varstvo osebnih podatkov (angl. Data 

Protection Ombudsman). 

4.8.4 Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 

Zakon o položaju in pravicah pacientov v 12. členu navaja, da zdravstveni delavci vodijo 

zdravstveno dokumentacijo, v katero vpišejo informacije, potrebne za urejanje, načrtovanje, 

zagotavljanje, spremljanje zdravstvene oskrbe in samega zdravljenja. V zdravstveno 

dokumentacijo se hranijo tudi vsi izvidi, preiskave itd. Pacientova zdravstvena dokumentacija 

se po zaključku zdravljenja odstrani. Pacient ima pravico do vpogleda v zdravstveno 

dokumentacijo in popravila podatkov, če so ti netočni. Posebnost je tajni dokument do 

katerega ni dostopa. Gre za zdravstveno dokumentacijo duševno prizadetih pacientov, v 

katerih je navedeno zdravljenje. Če je samo en del dokumentacije tajen, se lahko ostalo 

dokumentacijo razkrije, vendar nikoli tajnega dela. Če ni drugače določeno v zakonu, lahko 

organ od primera do primera, izda dovoljenje za pridobitev dovoljenja do tajnega dokumenta 

za potrebe znanstvenih raziskav, statističnih podatkov, pripravo uradnih poročil in študij. 

Kako dolgo se hrani pacientova zdravstvena dokumentacija, določi Ministrstvo za socialne 

zadeve in zdravje (angl. Ministry of Social Affairs and Health) z Odlokom. Pacientova 

dokumentacije se lahko sicer hrani dlje, kot je določilo Ministrstvo v Odloku, če je to 

potrebno za organizacijo in pacienta. Potreba po podaljšanem hranjenju dokumentacije, kot je 

določeno v Odloku, poteče po petih letih, razen če ni drugače zapisano v zakonu ali 
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dovoljenju s strani Odbora za varstvo podatkov (angl. Data Protection Board), kot ga navaja 

Zakon o varstvu osebnih podatkov v 43. členu. 

4.8.5 Pravica do pritožbe in odškodnine 

Zakon o položaju in pravicah pacientov (angl. Act on the Status and Rights of Patients, State 

Gazette Republic of Finland, No. 785/92, 560/94, 636/95, 333/98, 489/99, 653/00, 411/01, 

429/03, 857/04, 658/09, 795/10, 1335/10, 741/11, 690/12, 1101/14, 271/15) določa varuha 

pacientovih pravic v vseh zdravstvenih ustanovah. Varuh paciente obvešča o njihovih 

pravicah, nudi pomoč pri pritožbah in odškodninskih zahtevkih za poklicno malomarnost. 

Pacienti, ki so nezadovoljni z obravnavo ali zdravljenjem, lahko podajo ugovor direktorju 

zdravstvene ustanove. S tem, ko pacient poda ugovor, poda tudi mnenje o zdravstveni 

ustanovi. S tem ima zdravstvena ustanova priložnost, da popravi nastali položaj. Če je po 

obravnavi ugovora očitno, da lahko vodi k odgovornosti za nastalo škodo, odškodninski 

odgovornosti ali disciplinski postopek, varuh pacientovih pravic pacientu pomaga sprožiti 

zadevo in jo predloži pacientovemu zavarovalnemu centru (angl. Patient Insurance Centre). 

Podan ugovor ne omejuje pravice pacientu do vloge pritožbe na zdravljenje. Pritožbo lahko 

predloži ustreznemu državnemu deželnemu uradu (angl. State Provincial Office), ki se 

običajno ukvarja s pritožbami. Bolj zapletene pritožbe pa obravnava nacionalni organ za 

pritožbene zadeve Medicolegal. 

Po Zakonu o položaju in pravicah pacientov (angl. Act on the Status and Rights of Patients, 

State Gazette Republic of Finland, No. 785/92, 560/94, 636/95, 333/98, 489/99, 653/00, 

411/01, 429/03, 857/04, 658/09, 795/10, 1335/10, 741/11, 690/12, 1101/14, 271/15) se 

odškodnina izplača za telesne poškodbe, če so te nastale pri: 

- pregledu in samem zdravljenju, pod pogojem, da bi izkušen zdravnik ravnal drugače in se 

s tem izognil poškodbi; 

- okvari zdravstvene opreme in naprave; 

- okužbi, ki je nastala kot posledica zdravljenja; 

- nesreči, ki je nastala pri pregledu, samem zdravljenju; 

- požaru; 

- napačni uporabi farmacevtskih izdelkov. 

4.9 Francija 

Francoski parlament je dne 4. marca 2002 sprejel Zakon št. 2002-303 (angl. Act No. 2002-

303 on Patients' Rights and the Quality of the Health System, Official Journal Republic of 

French, No. 59, pp. 4118–4159). Zakon ureja pravice pacientov in kakovost zdravstvenega 

sistema.  
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Prišlo je tudi do sprememb v Zakoniku javnega zdravja (angl. Health Public Code/fr. Code de 

la Santé Publique) (Legifrance 2015) in Civilnem zakoniku (angl. Civil Code/fr. Code civil) 

(Legifrance 2015a). Zakon je bil s strani združenja pacientov zelo propagiran. Zakonodaja 

postavlja pacienta v središče. Zakon vstavi predhodno poglavje v Zakonik javnega zdravja z 

naslovom: »Pravice posameznika«. Zakon vključuje tri cilje (Centre for Biomedical Ethics 

and Law 2008): 

- prvi cilj je spodbuditi paciente, da uporabijo svoj »glas« v sistemu zdravstvenega varstva. 

Ključni poudarek je na pravicah pacientov. 1111-1 člen Zakonika javnega zdravja določa, 

da ne more biti demokratičnega zdravstvenega sistema brez ustreznega pravnega okvira 

pravic, ki veljajo za bolne osebe in uporabnike zdravstvenih storitev; 

- drugi cilj je izboljšanje kakovosti zdravstvenega sistema/storitev, nadaljnje izobraževanje 

zdravstvenih delavcev in vrednotenje strokovne prakse; 

- tretji cilj se nanaša na varstvo pred tveganji zaradi diagnostičnih in terapevtskih 

postopkov. 

22. aprila 2005 je prišel v veljavo Zakon št. 2005-370 (angl. Act No. 2005-370), ki ureja 

pravice pacientov po koncu življenja. Kot Zakon št. 2002-303 tudi Zakon št. 2005-370 uvaja 

pomembne spremembe v Zakonik javnega zdravja. Z obema skupaj Francija razpolaga z 

obsežno zakonodajo na področju pacientovih pravic (Centre for Biomedical Ethics and Law 

2008). 

4.9.1 Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju 

Različne zakonske določbe ščitijo pacientovo integriteto in njegovo pravico do informiranosti 

in samostojnega odločanja o zdravljenju. 16. člen Civilnega zakonika navaja pravico do 

spoštovanja človekovega telesa in nedotakljivosti za vse državljane. V skladu s 16-3. členom 

Civilnega zakonika je vstop v človeško telo mogoč, če je to potrebno za medicinske namene. 

Isti člen zahteva predhodno soglasje pacienta (Lefigrance 2015a).  

11. člen Zakona št. 2002-303 je vnesel številne določbe v Zakonik javnega zdravja (Centre for 

Biomedical Ethics and Law 2008). 

Člen L. 1111-4 Zakonika javnega zdravja določa, da se ne sme opraviti zdravniške obravnave 

ali postopka brez svobodnega in zavestnega soglasja prizadete osebe. Informacije, ki jih je 

treba zagotoviti pacientu, so osredotočene na medicinske preiskave, zdravljenje, preventivna 

dejanja, namenu, nujnosti, posledicah in nevarnosti zdravstvene oskrbe, tveganju, možnih 

alternativah in posledicah zavrnitve zdravljenja. Če se po določenem zdravljenju pojavi novo 

tveganje, mora biti o njem pacient obveščen (Zakonik javnega zdravja, člen L. 1111-2). Na 

pacientovo zahtevo morajo tako javne kot zasebne zdravstvene organizacije izdati informacije 

v zvezi s stroški zdravljenja. Zasebni zdravnik mora pred začetkom intervencije pacienta 

obvestiti o stroških (Zakonik javnega zdravja, člen L. 1111-3). V primeru spora med 
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pacientom in zdravnikom sta zdravnik in zdravstvena organizacija dolžna dokazati, da so bile 

informacije dane v skladu z zakonskimi določbami. Zdravnik in zdravstvena organizacija naj 

se sama odločita, kako bosta to dokazala (Zakonik javnega zdravja, člen L. 1111-2). Člen L. 

1111-4 Zakonika dovoljuje preklic soglasja. Oblika privolitve in zavrnitve zdravljenja nista 

zakonsko urejeni (Legifrance 2015).  

Tudi 36. člen francoskega deontološkega Kodeksa o medicinski dolžnosti, ki je pravno 

zavezujoč po Odloku št. 95-1000, z dne 6. septembra 1995 (angl. Decree No. 95-1000 

Promulgating the Code of Medical Ethics, Journal Official Republic of French, No. 209, p. 

13305–13310), določa pomembnost pacientovega soglasja, ne pa tudi oblike (Centre for 

Biomedical Ethics and Law 2008).  

Člen L. 1111-4 Zakonika javnega zdravja, ki ga je spremenil 4. člen Zakona št. 2005-370, 

ureja zavrnitev zdravljenja pri terminalno bolnih pacientih. Če pacient zavrne zdravljenje, 

mora zdravnik narediti vse, da ga prepriča k sprejemu potrebne nege. V vsakem primeru mora 

pacient podati odločitev v razumnem roku. Odločitev se dokumentira v pacientovo 

zdravstveno dokumentacijo. Zdravnik zagotavlja dostojanstvo in kakovostno zdravstveno 

oskrbo do konca življenja (Legifrance 2015). 

Z Zakonom št. 2005-370 je postalo jasno, da mora zdravnik spoštovati zavrnitev. Pri 

mladoletnih pacientih o njihovem zdravljenju odločajo starši (Centre for Biomedical Ethics 

and Law 2008).  

Člen L. 1111 določa pravico, da tudi mladoletni pacient dobi informacije, a odločitev poda 

starš. Člen L. 1111-4 Zakonika določa, da je treba tudi upoštevati tudi mladoletnika, če je ta 

sposoben podati svoje mišljenje/soglasje. Za duševno prizadete osebe pa poda soglasje k 

zdravljenju njihov zakoniti zastopnik. Ob upoštevanju pacientove razumske sposobnosti se 

tudi njemu posreduje informacije (člen L. 1111-2 Zakonika javnega zdravja). Če skrbnik 

zavrne zdravljenje pacienta, kar bi posledično slabo vplivalo na njegovo zdravje, zdravnik 

sam odobri potrebno nego (Zakonik javnega zdravja, člen L. 1111-4). Če je pacient sposoben 

izraziti mnenje glede zdravljenja, je treba vse skupaj sistematično povezati (Zakonik javnega 

zdravja, člen L. 1111-4) (Legifrance 2015). 

4.9.2 Pravica do obveščenosti in sodelovanja 

Člen L. 1111-2 Zakonika javnega zdravja določa, da ima pacient pravico do obveščenosti o 

svojem zdravstvenem stanju. Ta pravica obstaja v povezavi s pravico dati soglasje. Člen L. 

1111-2 določa pravico pacientu, da ne ve. Voljo pacienta, da ne želi poznati svoje diagnoze in 

prognoze, je treba spoštovati, razen če bi bile s tem ogrožene druge osebe. Člen L. 1111-2 

hkrati določa, da imajo zdravstveni delavci obveznost obveščanja, ob upoštevanju svojih 

poklicnih kompetenc in strokovnih pravil, ki veljajo zanje. Dolžnosti obveščanja jih lahko 

razrešita samo posamezen primer in nezmožnost obveščanja (nujna medicinska stanja). 
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Nezmožnost obveščanja lahko razumemo kot terapevtsko izjemo. Slednjo obravnava člen L. 

1111-7 Zakonika javnega zdravja (Legifrance 2015).  

35. člen francoskega deontološkega Kodeksa o medicinski dolžnosti priznava izrecno 

možnost za terapevtsko izjemo, če je ta v interesu pacienta in zaradi upravičenih razlogov, ki 

jih določi zdravnik. Usodno prognozo je treba sporočiti s previdnostjo (Centre for Biomedical 

Ethics and Law 2008).  

4.9.3 Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov 

Člen L. 1110-4 Zakonika javnega zdravja prepisuje, da ima vsak pacient pravico do 

spoštovanja zasebnosti in pravico do varstva osebnih podatkov. Poklicna molčečnost velja za 

vsakega zdravstvenega delavca, ki pride v stik s pacientovimi zdravstvenimi podatki (Zakonik 

javnega zdravja, člen L. 1110-4). Zdravstvene podatke si lahko zdravstvene organizacije med 

seboj izmenjujejo v namene bolj kakovostne zdravstvene oskrbe, če se pacient s tem strinja 

(Zakonika javnega zdravja, člen L. 1110-4) (Legifrance 2015).  

Člen 226-13 Kazenskega zakonika (angl. Penal Code) kaznuje kršitev poklicne molčečnosti z 

zaporno kaznijo enega leta oz. denarno kaznijo do 15.000 EUR (Legifrance 2015b). 

Obdelava podatkov v zvezi z zdravjem je prepovedana. Ta prepoved ne velja (Kazenski 

zakonik, člen. 226-12) (Legifrance 2015b): 

- če se je oseba strinjala in to zakon kljub temu ne prepoveduje; 

- kadar je obdelava potrebna za ohranitev življenja in ko oseba ne more podati soglasja 

(nujna medicinska stanja); 

- če je obdelava potrebna za preventivno medicino, zdravstveno diagnozo, nudenje 

zdravstvene oskrbe in zdravljenja, vodenje zdravstvenih storitev kadar podatke 

obdelujejo zdravstveni delavci, saj so zavezani poklicni molčečnosti. 

Avtomatska obdelava genetskih podatkov je dovoljena le z dovoljenjem francoske komisije 

za varstvo zasebnosti (angl. Commission National the l'Informatique et of the Libertés 

(CNIL)). Obdelava se dovoli biologu ali zdravniku, in sicer za namene preventivne medicine, 

medicinske diagnoze, zdravljenja, itd (Centre for Biomedical Ethics and Law 2008).  

4.9.4 Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 

Člen L. 1111-7 Zakonika javnega zdravja zagotavlja vsakomur, da dostopa do podatkov o 

svojem zdravstvenem stanju, ki je dokumentirano v zdravstveni dokumentaciji, ki jo vodi 

ponudnik zdravstvene dejavnosti. Zdravstvena dokumentacija vključuje (Zakonik javnega 

zdravja, člen L. 111-7) (Legifrance 2015): 

- rezultate preiskav; 
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- zapiske konzilija; 

- zapiske posegov in hospitalizacij; 

- zapiske protokolov; 

- terapevtske predpise; 

- nadzorne datoteke (»feuilles de surveillance«) itd. 

Dostop se pacientu omogoči neposredno ali posredno preko zdravnika. Odgovor na zahtevo 

do dostopa je treba podati v roku 48 ur oziroma najkasneje v roku osmih dni. Če so podatki 

starejši od pet let, je čakalna doba dva meseca (Zakonik javnega zdravja, člen L. 1111-7). Če 

gre za podatke, ki bi lahko pacientu brez predhodnega posvetovanja povzročili resno 

nevarnost, lahko zdravnik, ki je odgovoren za vodenje dokumentacije, predlaga prisotnost 

tretje osebe, ko se pacient s podatki seznani. Če pacient zavrne prisotnost tretje osebe, ta 

zavrnitev ne pomeni oviro za njegovo pravico do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 

(Zakonik javnega zdravja, člen L. 1111-7). Dostop do zdravstvene dokumentacije je 

brezplačen. Če pacient želi dvojnik, plača stroške kopiranja in pošiljanja dvojnika (Zakonik 

javnega zdravja, člen L. 1111-7). V primeru mladoletne osebe imajo pravico do seznanitve z 

zdravstveno dokumentacijo starši oziroma mladoletna oseba, če to dovolijo starši (Zakonik 

javnega zdravja, člen L. 1111-5) (Legifrance 2015). 

4.9.5 Pravica do pritožbe in odškodnine 

Vsaka zdravstvena organizacija vzpostavi komisijo za odnose med uporabnikom in 

ponudnikom. Komisija nadzira, ali se pravice pacientov spoštujejo ter skrbi za kakovost. 

Komisija omogoči, da lahko pacienti izrazijo svoje pritožbe zoper odgovorne za nastalo škodo 

v zdravstveni organizaciji, da dobijo pojasnila in da so obveščeni o nadaljevanju njihove 

pritožbe (Zakonik javnega zdravja, člen L. 1112-3) (Legifrance 2015). 

4.10 Grčija 

V Grčiji je razmerje med pacientom in zdravnikom urejeno z odločbami v različnih pravnih 

aktih in ne s specifičnim zakonom. Razvoj zakonodaje o pravicah pacientov je šel skozi štiri 

glavne faze v zadnjih petnajstih letih. Do leta 1992 so bile pravice pacientov posredno 

obravnavane z ustreznimi predpisi v Civilnem (angl. Civil Code) in Kazenskem zakoniku 

(angl. Penal Code, Official Gazette Republic of Greece, No. 42/15) (Goffin idr. 2007a, 8). 

Pravice pacientov so bile urejene tudi v zakonodaji, ki se osredotoča na obveznosti zdravnika, 

in sicer v Kodeksu medicinske prakse iz leta 1939 (angl. Code on Medical Practice No. 

1565/39, Official Gazette Republic of Greece, No. A 16/39). Kodeks medicinske prakse 

zdravnikom narekuje, da vse paciente obravnavajo enako skrbno, spoštujejo njihovo 

dostojanstvo, versko svobodo in spoštujejo poklicno skrivnost. V letu 1992 je prišlo do širše 

reforme zakonodaje zdravstvenega varstva, ki vsebuje neposredne določbe obravnave 
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pacientovih pravic v bolnišnicah po 47. členu Zakonu o modernizaciji in organizaciji 

zdravstvenega sistema št. 2071/92 (angl. Act on Modernization and Organization of the 

Health System No. 2071/92, Official Gazette Republic of Greece, No. A 123/92).  

Reforma je temeljila na Evropski listini o pacientovih pravicah v bolnišnici iz leta 1979 (angl. 

European Charter of Hospital Patients' Rights) (Active Citizenship Network 2002).  

Določbe za izvajanje zakonodaj do leta 1997 niso bile zakonsko urejene. V letu 1997 so 

določbe iz leta 1992 (nanašajo na pravice pacientov v bolnišnici) razširili na celotno 

populacijo in ju uzakonili. Glavne značilnosti zakonodaje iz leta 1997 so (Goffin idr. 2007a, 

8): 

- uvedba ukrepov za izvajanje določb 47. člena Zakona o modernizaciji in organizaciji 

zdravstvenega sistema št. 2071/92 (Zakon ureja pravice pacientov v bolnišnicah); 

- razširitev pravic tudi na paciente, ki iščejo samo osnovno zdravstveno dejavnost. 

Zakonodaja iz leta 1997 predstavlja velik korak k izboljšanju kakovosti pri zagotavljanju 

zdravstvenih storitev. Leta 2005 je Grčija naredila najpomembnejšo spremembo v zdravstveni 

zakonodaji. Razglašen je bil novi Kodeks medicinske etike, ki je bil ratificiran in razglašen za 

Zakon št. 3418/05 (angl. Code of Medical Ethics No. 3418/05, Official Gazette Republic of 

Greece, No. A 287/05). Novi Kodeks medicinske etike je zamenjal Kodeks uredbe 

medicinske prakse iz leta 1995, Kodeks medicinske prakse iz leta 1939 ostaja v veljavi. 

4.10.1 Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju 

Zdravnik, ki ne informira pacienta in ne dobi njegovega soglasja za zdravljenje, tudi v 

primeru, da ravna lege artis in opravlja zdravljenje uspešno, krši pravico do osebne svobode, 

dostojanstva in integritete. Pacientova privolitev je pogoj za pričetek zdravljenja. Medicinska 

intervencija, ki krši fizično integriteto pacienta, se obravnava kot namerna škoda, ki je 

sankcionirana s členi 308, 309 in 310 Kazenskega zakonika.  

Soglasje se lahko domneva v primeru diagnostičnega in terapevtskega postopka, ki ne 

predstavljata tveganja oz. se pogosto prakticirata.  

Pravica do informiranega soglasja je tudi zaščitena z 2. in 5. členom grške Ustave (The 

Constitution of Greece 1996).  

Če pacient ne želi biti informiran, se njegovo željo spoštuje. Kodeks medicinske etike iz leta 

2005 navaja zdravnikovo dolžnost iskrenosti do pacienta. Pacienta mora obvestiti o njegovem 

zdravstvenem stanju v celoti in razumljivo (vsebino in rezultate predlaganega zdravljenja, 

posledice, tveganja, stranske učinke zdravljenja, alternativne možnosti, čas zdravljenja) tako, 

da si lahko pacient oblikuje popolno sliko o medicinskih, socialnih, ekonomskih dejavnikih in 

posledicah njegovega stanja (11. in 12. člen Kodeksa medicinske etike). Pisno soglasje ni 
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obvezno. Obstajajo izjemni primeri, ki dovoljujejo zdravljenje brez predhodne privolitve 

(tako imenovani »medicinski ukrepi brez privolitve«). Po grškem zakonu so vsi tako 

imenovani medicinski ukrepi brez privolitve posegi s strani zdravnika na pacienta 

(preventivni, diagnostični, kurativni), za katere je odločitev, ali naj se poseg izvede ali ne, 

izključno zdravnikova. Po 47. členu Zakona o modernizaciji in organizaciji zdravstvenega 

sistema št. 2071/92 ima vsak pacient pravico zavrniti diagnostični ali terapevtski poseg. Pri 

mladoletnih osebah je zdravnik dolžan pridobiti soglasje zakonitega zastopnika (starša, 

skrbnika), kot določata Civilni in Kazenski zakonik. Paciente, mlajše od 18 let se obravnava 

kot mladoletne osebe. 12. člen Kodeksa medicinske etike iz leta 2005 navaja, da se mnenje 

mladoletne osebe upošteva, če zdravnik meni, da je mladoletna osebe sposobna razumeti 

svoje zdravstveno stanje (odvisno od duševne in čustvene zrelosti mladoletne osebe). Starejši 

mladoletnik lahko sam poda soglasje, vendar se še vedno lahko zahteva soglasje staršev. Če 

starši mladoletne osebe zavrnejo soglasje za zdravljenje in je življenje mladoletne osebe s tem 

ogroženo, je dolžnost zdravnika, da reši mladoletno osebo/pacienta in ravna na lastno pobudo. 

V primeru duševno bolnih pacientov poda soglasje zakoniti skrbnik. 11. člen Kodeksa 

medicinske etike iz leta 2005 navaja da mora zdravnik v vsakem primeru poskušati pridobiti 

prostovoljno sodelovanje pacienta, še posebej tistih, ki razumejo svoje zdravstveno stanje, 

naravo bolezni, posledice in tveganja pri zdravljenju. 

4.10.2 Pravica do obveščenosti in sodelovanje 

11. člen Kodeksa medicinske etike iz leta 2005 natančno določa, da zdravnik nosi dolžnost 

iskrenosti do pacienta. Pacient mora biti o svojem zdravstvenem stanju obveščen v celoti in 

na razumljiv način. Dolžnosti obveščenosti je manj jasna v primeru, da za pacienta ni več 

možne terapije, vendar ima pacient pravico do obveščenosti tudi v tem primeru. Če pacient ne 

želi biti obveščen, se željo spoštuje (11. člen Kodeksa medicinske etike 2005). V tem primeru 

je pacientova pravica, da zdravnik obvesti izključno tiste osebe, ki jih je predlagal. Osebe 

prejmejo informacije namesto pacienta in vsebina informacij/obveščenosti ostaja ista, čeprav 

prejemnik ni pacient. Pravica ne biti obveščen ni absolutna v primeru, da bi neobveščenost 

resno škodovala pacientu ali drugi osebi. Terapevtska izjema se uporablja le v posebnih 

okoliščinah in zdravnik mora dokazati, da je zadrževanje informacij/obveščenosti od pacienta 

utemeljeno v terapevtske namene. 

4.10.3 Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov 

13. člen Kodeksa medicinske etike določa, da imajo zdravniki obveznost, da ohranjajo 

medicinske podatke zaupne. Ta dolžnost je absolutna. Grški Kazenski zakonik navaja dve 

izjemi poklicne molčečnosti. Zdravnik lahko razkrije informacije za sodišče oz. pravne 

obveznosti. Pravico do informacijske zasebnosti in obveznost zdravnika, da spoštuje vidik 

zasebnosti pacienta, najdemo v grškem pravnem redu. Najpomembnejšo zakoni na tem 

področju so: 
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- Kodeks medicinske prakse 1565/39 (angl. Code on Medical Practice No. 1565/39, 

Official Gazette, No. A 16/39). 

- Zakon o odnosu države/državljanov 1599/86 (angl. Act 1599/86 on the State/Citizen 

Relationship, Official Gazette Republic of Greece, No. A 75/86). 

- Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (angl. Convention on 

Human Rights and Fundamental Freedoms). 

Zakon o modernizaciji in organizaciji zdravstvenega sistema št. 2071/92 vsebuje tudi pravico 

do zasebnosti: »vsak pacient ima pravico do zaščite svoje zasebnosti«. To vključuje tudi 

pravico do ustrezne in zaupne obravnave podatkov, dokumentov in datotek, ki vsebujejo 

osebne podatke, vključno z medicinskimi pripombami in spoznanji (Goffin idr. 2007a, 12). 

371. člen Kazenskega zakonika prepoveduje obdelavo osebnih podatkov v zvezi z 

zdravstvenim stanjem, zdravstvenim pregledom, zdravstveno oskrbo in zdravljenjem. 

Obstajajo izjeme. Zdravnik lahko brez soglasja pacienta obdeluje zdravstvene podatke od 

pacienta pod njihovim nadzorom in odgovornostjo. Zdravstvene podatke se lahko posreduje 

drugim zdravstvenim osebam s pisnim dovoljenjem pacienta ali zdravnika z namenom 

izboljšanja same zdravstvene oskrbe pacienta. 7. člen Zakona o varstvu posameznikov v zvezi 

z obdelavo osebnih podatkov št. 2472/97 (angl. Law 2472/97 on the Protection of Individuals 

with regard to the Processing of personal Data, Official Gazette Republic of Greece, No. 

967B/97, 139A/98, 11A/99, 72A/99, 555B/99, 84A/00, 109A/01, 1345B/01, 220A/02, 

274A/02, 329A/02, 74A/03, 111A/03, 157A/03, 1803B/04, 133A/06, 290A/07, 136A/09, 

1666B/10, 22A/11, 165A/11, 226A/11, 107A/13), z dnem 26. marca 1997, navaja medicinske 

podatke kot »občutljive podatke«. Obdelava vseh »občutljivih podatkov« je po zakonu 

dovoljena pod določenimi pogoji. 12. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov določa pravico 

do dostopa in vedenja, če se podatki obdelujejo. 13. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov 

omogoča pravico do ugovora osebe, na katero se podatki nanašajo, v primeru nepravilnih 

podatkov. 

4.10.4 Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 

14. člen Kodeksa medicinske etike iz leta 2005 določa, da morajo zdravniki voditi 

zdravstveno dokumentacijo v elektronski ali pisni obliki. Zdravstvena dokumentacija vsebuje 

podatke o bolezni oz. zdravstvenem stanju pacienta. 14. člen Kodeksa medicinske etike tudi 

določa obveznost zdravstvene ustanove do arhiviranja dokumentacije, in sicer 20 let, zasebni 

zdravniki pa pet let od zadnjega obiska pacienta. Glede na 14. člen Kodeksa medicinske etike 

mora pacientova zdravstvena dokumentacija vsebovati: 

- ime in priimek;  

- starost; 

- spol; 

- izobrazbo; 
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- naslov; 

- datume obiska/ posvetovanja; 

- vse bistvene elemente zdravstvene nege; 

- vse bistvene elemente bolezni; 

- razloge obiska/ posvetovanja; 

- diagnozo; 

- sprejete ukrepe; 

14. člen Kodeksa medicinske etike omogoča tudi pravico do dostopa in fotokopije 

zdravstvene dokumentacije. Po pacientovi smrti imajo pravico do njegove dokumentacije 

njegovi sorodniki. Pravice do popravkov, izbrisa oz. blokiranja zdravstvene dokumentacije 

niso navedene v grški zakonodaji. 

4.10.5 Pravica do pritožbe in odškodnine 

Pravica do pritožbe je varovana po Zakonu o modernizaciji in organizaciji zdravstvenega 

sistema. Zakon navaja, da ima vsak pacient pravico, da predstavi in predloži na ustrezen način 

vse pritožbe in ugovore ter da je popolnoma obveščen o učinkih in rezultatih. Varstvo te 

pravice je prišlo v prakso z ustanovitvijo Servisa in odbora (angl. Service and the Committee) 

s strani Ministrstva za zdravje in socialno solidarnost (angl. Minister of Health and Social 

Solidarity). Poleg te inštitucije ima vsaka bolnišnica Komunikacijski urad (angl. 

Communications Office) in Sekretariat za urgentne zadeve (angl. Secretariat for urgent cases). 

Grčija ima tudi varuha človekovih pravic, katerega urad je zakonsko neodvisen. Varuh 

obravnava zdravstvene in socialne ugovore. 

Civilna odgovornost zdravnika nastane, ko so z dejanji kršene določbe civilnega prava. 

Zdravnik je odškodninsko odgovoren, če je oseba zaradi kršitve utrpela škodo. 

4.11 Irska 

Pacientove pravice na Irskem so zajete v naslednjih zakonih: 

- Zakonu o zdravju, ki je bil sprejet 17. decembra 2004 (angl. Health Act No. 42/2004, 

Official Irish State Gazette, No. 28/47, 26/53, 23/54, 46/60, 1/70, 20/79, 4/85, 10/86, 

3/87, 23/90, 15/91, 11/94, 15/96, 23/96, 32/96, 9/97, 13/99, 14/01, 19/04, 42/04, 3/05, 

12/06, 1/07, 23/07, 21/08, 25/09, 15/10, 20/10). 

- Zakonu o duševnem zdravju, ki je bil sprejet 8. julija 2001 (angl. Mental Health Act, 

State Irish State Gazette, No. 25/01, 550/06, 19/08). 

- Zakonu o duševnem zdravljenju (angl. Mental Treatment Act, Official Irish State 

Gazette, No. 19/45, 35/53, 7/61). 

- Zakonu o varstvu otrok (angl. Child Care Act, Official Irish State Gazette, No. 17/91, 

26/07, 19/11, 5/13). 
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- Zakonu o zdravstvenih delavcih (angl. Medical Practitioners act, Official Irish State 

Gazette, No. 25/27, 4/78, 17/93, 24/00, 17/02, 25/07). 

- Zakonu o varstvu osebnih podatkov (angl. Data Protection Act, Official Irish State 

Gazette, No. 25/88, 6/03). 

Leta 1992 je bila s strani Ministrstva za zdravje objavljena Listina pacientovih pravic (angl. 

Charter of Patients' Rights in Ireland), katere namen je poudariti pomembnost pacientovih 

pravic in ki naj bo izpostavljena v vsaki bolnišnici na vidnem mestu (Irish Patients' 

Association 2005). 

4.11.1 Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju 

Listina pacientovih pravic navaja, da se lahko zdravljenje prične na podlagi pacientovega 

soglasja oz. v primeru zdravljenja otroka, in sicer na podlagi soglasja njegovih staršev. Na 

obrazcu za soglasje mora biti natančno naveden postopek, s katerim pacient soglaša. Če 

pacient ni sposoben podati soglasja in zdravnik odloči, da bi opustitev zdravljenja resno 

ogrozilo njegovo zdravstveno stanje, se lahko zdravljenje prične brez soglasja (nujna 

medicinska stanja). Pacienti imajo pravico vedeti, kdo jih zdravi (ime zdravnika), in če jih ta 

napoti k drugemu strokovnjaku, imajo pravico vedeti tudi razloge za to. Pacienti imajo 

pravico do informiranosti o (Irish Patients' Association 2005): 

- zdravstvenem stanju (narava bolezni); 

- rezultatih preiskav; 

- namenu izvajanja RTG, UZ, MRM preiskav (izpostavljenosti X-žarkov); 

- metodah zdravljenja; 

- trajanju zdravljenja; 

- pričakovanih rezultatih; 

- tveganju zdravljenja; 

- stranskih učinkih zdravljenja. 

Vsak pacient se lahko samostojno odloči glede zdravljenja le na podlagi natančne in 

razumljive informiranosti. 

Zakon o duševnem zdravju (angl. Mental Health Act, State Irish State Gazette, No. 25/01, 

550/06, 19/08) določa, da se lahko osebo za katero ni dvoma, da je duševni bolnik, sprejme v 

zdravstveno ustanovo brez njegovega dovoljenja (8. člen). 3. člen določa, da duševna motnja 

pomeni duševno bolezen, demenco ali motnjo v duševnem razvoju. 23. člen določa, da lahko 

v primeru prostovoljnega zdravljenja lahko pacient kadar koli zapusti ustanovo oz. ga lahko 

osebje proti njegovi volji pridrži 24 ur. Zakon določa, da ima v primeru prisilnega pridržanja 

pacient pravico: 

- do odločitev, narejenih v njegovo dobro; 

- do pregleda s strani psihiatra, zaposlenega v psihiatrični zdravstveni ustanovi; 
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- do informacij; 

- da pridržanje pregleda sodišče. 

Prisilno pridržanje je vedno ocenjeno s strani sodišča. Zakon o duševnem zdravljenju (angl. 

Mental Health Act, State Irish State Gazette, No. 25/01, 550/06, 19/08) določa, da morata 

oskrba in zdravljenje potekati v interesu pacienta, kateremu je treba dovoliti, da izrazi svoja 

stališča, kolikor je to izvedljivo. Vedno je treba upoštevati pacientovo pravico do zasebnosti, 

dostojanstva, telesne integritete in samostojnosti. V primeru prisilnega zdravljenja je treba 

pisno obvestiti Komisijo za duševno zdravje in pacienta, ki mora prejeti naslednje 

informacije: 

- da je sprejet na ustrezni oddelek na podlagi Zakona o duševnem zdravju; 

- da ima pravico do pravnega zastopanja; 

- glede zdravljenja, ki se bo izvajalo;  

- ima pravico do inšpektorja;  

- da bo njegovo pridržanje pregledala Komisija za duševno zdravje in sodišče; 

- da se lahko pritoži na okrožno sodišče; 

- da ga lahko sprejmejo kot prostovoljnega pacienta. 

Po Zakonu o duševnem zdravljenju (angl. Mental Health Act, State Irish State Gazette, No. 

25/01, 550/06, 19/08) pacient poda soglasje v pisni obliki: 

- psihiater potrdi, da je pacient sposoben razumeti namen in posledice zdravljenja; 

- psihiater poda informacije pacientu v razumni obliki. 

Zakon o duševnem zdravljenju določa, da je načeloma soglasje potrebno, razen v primerih, 

kadar to zaradi duševne bolezni ni mogoče. 

Pri zdravljenju mladoletnih oseb velja, da morajo soglasje za zdravljenje podati starši (do 16 

leta starosti). 

4.11.2 Pravica do obveščenosti in sodelovanja 

Pacienti na Irskem imajo pravico do obveščenosti in sodelovanja. Vsak pacient mora biti 

podrobno obveščen o prognozi, diagnozi, preiskavah, tveganjih in predvidenih rezultatih. Na 

ta način se omogočita pacientovo sodelovanje in pravica do samostojnega odločanja o 

zdravljenju. 

4.11.3 Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov 

Listina pacientovih pravic navaja pravico varstva zasebnosti in pravico do zaupnosti. Pacienti 

imajo pravico do spoštovanja zasebnosti. Pravico do zaupnosti navaja v povezavi z 
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zdravstveno dokumentacijo, in sicer, da imajo pacienti pravico do zaupnosti podatkov, kateri 

so zabeleženi v zdravstveni dokumentaciji (Irish Patients' Association 2005).  

Pravica do varstva osebnih podatkov je urejena z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (angl. 

Data Protection Act, Official Irish State Gazette, No. 25/88, 6/03). Zakon o varstvu osebnih 

podatkov določa odgovornosti tistim, ki opravljajo z osebnimi podatki posameznikov v 

elektronski ali pisni obliki. Zakon omogoča posamezniku pravico do dostopa in pravilne 

uporabe njegovih osebnih podatkov. Zakon določa Komisarja za varstvo osebnih podatkov, ki 

je odgovoren spoštovati pravice posameznikov, kot je določeno v zakonu, in uveljavlja 

določene obveznosti upravljavcev podatkov. Imenuje ga vlada in je neodvisen pri izvrševanju 

svojih nalog. Posameznik, ki meni, da so bile njegove pravice kršene, lahko poda pritožbo pri 

komisarju, ki mora zadevo raziskati in sprejeti potrebne ukrepe. Zakon določa naslednje kazni 

v primeru kaznivega dejanja: 

- v primeru obsodbe v skrajšanem postopku 3.000 EUR; 

- v primeru obsodbe po tožbi 100.000 EUR. 

Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (angl. Data Protection Act, Official Irish State 

Gazette, No. 25/88, 6/03) lahko povzamemo osem pravil, ki veljajo za upravljavce osebnih 

podatkov, v našem primeru za zdravstvene delavce, in sicer: 

- potrebno je takojšnje pridobivanje in obdelovanje podatkov; 

- zadrževanje podatkov je dovoljeno le za enega ali več zakonitih namenov; 

- obdelava je dovoljena samo na način, ki je združljiv z namenom za katerega so bili 

zbrani; 

- shranjevati jih je treba varno in zanesljivo; 

- podatki naj bodo točni in posodobljeni; 

- zagotoviti je treba, da je obdelava ustrezna in primerna; 

- podatki naj se zadržujejo samo toliko časa, kot je potrebno (za dosego namena); 

- na zahtevo je treba posamezniku zagotoviti fotokopijo. 

Po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (angl. Data Protection Act, Official Irish State 

Gazette, No. 25/88, 6/03) morajo zdravstveni delavci paciente informirati za katere namene 

bodo njihovi podatki uporabljeni, vključno s tem, ali bodo shranjeni na računalniku. Pacienti 

naj bodo pozorni predvsem na: 

- Kateri podatki se zbirajo? 

- Zakaj se določeni podatki zbirajo? 

- Kdo izmed zdravstvenega osebja ima dostop do podatkov? 

- Kako bodo podatke uporabili? 

- Kakšne so posledice v primeru ne-posredovanja podatkov? 

- Da imajo pravico da dostopajo do zbranih podatkov. 
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Zakonsko ni določenih rokov glede shranjevanja podatkov, zato je Nacionalni Urad za 

bolnišnice (angl. National Hospitals Office) leta 2007 izdelal smernice (Meade idr. 2011, 12): 

- odrasli pacient – osem let po zadnjem pregledu; 

- umrli pacient – osem let od dneva smrti; 

- otrok oz. mladoletni pacient – do 25 leta starosti oz. 26 leta starosti, v primeru, da je bil 

pacient ob zaključku zdravljenja star 17 let oz. osem let po njegovi smrti; 

- pacient s posebnimi potrebami – 20 let od zadnjega obiska oz. osem let po smrti; 

- porodnica – pet let po rojstvu zadnjega otroka; 

- zapiski od pacienta, kateri je naredil samomor – deset let. 

Pacienti imajo na podlagi zakona pravico do fotokopije. Prošnjo v pisni obliki podajo 

upravljavcu njegovih podatkov, kateri mu mora fotokopijo zagotoviti najkasneje v roku 40 

dneh. 

4.11.4 Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 

Listina pacientovih pravic navaja, da imajo pacienti pravico do seznanitve s svojo 

zdravstveno dokumentacijo. V primeru, da bi to povzročilo resno škodo na pacientovem 

telesnem in duševnem zdravju, se pravica do seznanitve zavrne (Irish Patients' Association 

2005). 

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov imajo pacienti pravico do seznanitve z 

zdravstveno dokumentacijo. Zdravstveni delavci so dolžni poskrbeti za zaupnost podatkov v 

zdravstveni dokumentaciji. Dolžnost zaupnosti s strani zdravstvenih delavcev je določena v 

smernicah Medicinskega sveta in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.  

V smernicah Medicinskega sveta je določeno, da so zdravstveni delavci dolžni voditi in 

posodabljati pacientove zdravstvene podatke v ročni ali elektronski obliki. Od zdravstvenih 

delavcev se pričakuje, da so seznanjeni z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, predvsem 

glede shranjevanja in odstranjevanja zdravstvene dokumentacije. Pacient ima pravico do 

fotokopije v primeru, da s tem ni ogroženo njegovo zdravstveno stanje. Podatki iz 

zdravstvene dokumentacije se lahko razkrijejo v primeru: 

- pacientovega dovoljenja; 

- dovoljenja s strani sodišča; 

- v primerih, ko bi z ne-razkritjem škodovali drugim osebam (nalezljive bolezni); 

- v primeru razkritja drugim zdravstvenim delavcem, za namene zdravljenja; 

- za register bolezni; 

- javnega interesa; 

- v primeru snemanja (avdio, video, fotografije), katerega mora pacient dovoliti. 
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Zaupnost je temeljno načelo medicinske etike in je ključnega pomena za zaupanje med 

zdravnikom in pacientom. Pacient ima pravico pričakovati, da se zaupni podatki o njem ne 

bodo razkrivali. Podatki ostajajo zaupni tudi po smrti, razen če pacient razkritje dovoljuje. 

4.11.5 Pravica do pritožbe in odškodnine  

Listina pacientovih pravic določa, da imajo pacienti pravico do pritožbe na vse zdravstvene 

storitve v zdravstveni ustanovi, katero se mora preučiti in pacienta obvestiti glede ugotovitev. 

Vsaka zdravstvena ustanova na Irskem mora imeti urejeno pritožbeno pot, katero mora 

izpostaviti na vidno mesto v zdravstveni ustanovi, skupaj z imenom in telefonsko številko 

osebe, odgovorne za pritožbe (angl. Hospitals' complaints officer). V primeru, da pacienti niso 

zadovoljni z razrešeno pritožbo, se lahko pritožijo na bolnišnični Urad za pritožbe (angl. 

Hospitals' complaints committee). V primeru nezadovoljstva s postopkom reševanja oz. 

razrešitve pritožbe s strani bolnišničnega Urada za pritožbe se lahko pacienti pritožijo pri 

(Irish Patients' Association 2005): 

- varuhu človekovih pravic (angl. Ombudsman); 

- Medicinskem svetu (angl. Medical Council); 

- Odboru za zdravstveno nego (angl. Nursing Board). 

Zakon o zdravju pravi, da pritožba pomeni: »pritožbo na delo ponudnika zdravstvenih 

storitev« (45. člen). 46. člen določa, da se lahko vsaka oseba, kateri je bila nudena 

zdravstvena ali socialna storitev, pritoži v skladu s postopki, določenimi v zakonu. V primeru, 

da se oseba zaradi starosti, bolezni, invalidnosti ne more pritožiti, lahko to naredi v njenem 

imenu sorodnik, zakoniti zastopnik ali oseba, katera ima dovoljenje. 47. člen določa 

pritožbeni čas, kateri je 12 mesecev.  

4.12 Italija 

Pravice pacientov v Italiji ureja Kodeks o medicinski etiki (angl. Code on Medical Ethics). 

Kodeks o medicinski etiki ni pravno zavezujoč, zato si mnogi v Italiji prizadevajo za boljšo 

učinkovitost Kodeksa medicinske deontologije (angl. Code of medical deontology), kateri 

prevzema vlogo dejanskega zakona kot v Franciji, kjer je »Le Code de Déontologie 

Médicale« zakonodajni akt (Federazione Nazionale Degli Ordini dei Medici Chirurghi e 

Degli Odontoiatri 2014). 

Čeprav ne obstaja konkretna zakonodaja na področju pacientovih pravic, je v Italiji videti 

razvoj v zvezi s pravicami pacientov in prilagajanje zakonodaje po evropskih konvencijah 

(Centre for Biomedical Ethics and Law 2008). 
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4.12.1 Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju 

13. člen italijanske Ustave (angl. The Constitution of the Italian Republic) določa 

nedotakljivost osebne svobode. Pravico do samostojnega odločanja o zdravljenju oz. 

informiranosti določa 32. člen italijanske Ustave. Člen določa, da se nikogar ne sme prisilno 

zdraviti, razen če je to v skladu z zakonom. Zakon ne sme v nobenem primeru kršiti 

človekovega spoštovanja (The Constitution of the Italian Republic 2003).  

Pravico do informiranega soglasja ureja Kodeks o medicinski etiki. 32. člen Kodeksa navaja, 

da zdravnik ne more opraviti diagnostičnega ali terapevtskega zdravljenja brez pacientove 

privolitve. 30. člen določa, da je soglasje del informativnega procesa. Zdravnik mora 

zagotoviti informacije v zvezi z diagnozo, prognozo, diagnostičnimi, terapevtskimi postopki 

in o predvidenih posledicah. Zdravnik mora spoštovati pacientovo svobodno voljo, se ozirati 

na dostojanstvo, svobodo in neodvisnost (34. člen). Soglasje mora biti podano v pisni obliki v 

primerih, določenih z zakonom in v primerih, ko diagnostični in terapevtski postopki 

predstavljajo večje tveganje. Diagnostični in terapevtski posegi, ki bi lahko ogrozili fizično 

integriteto pacienta, se lahko izvajajo le v nujnih primerih. Zdravnik mora obvestiti pacienta 

na možne posledice predlaganih postopkov in pridobiti soglasje. Pacient lahko zdravljenje 

tudi zavrne. V nujnih medicinskih stanjih lahko zdravnik zagotovi potrebno oskrbo brez 

soglasja. 33. člen Kodeksa o medicinski etiki določa, da v primeru mladoletnih oseb in oseb s 

posebnimi potrebami poda soglasje za zdravljenje njihov zakoniti zastopnik. Zdravnik je 

dolžan mladoletnika oz. osebo s posebnimi potrebami obvestiti in upošteva njegovo voljo, pri 

tem pa upoštevati starost in sposobnost razumevanja mladoletnika (34. člen) (Centre for 

Biomedical Ethics and Law 2008). 

4.12.2 Pravica do obveščenosti in sodelovanja 

Pravica do obveščenosti in sodelovanja ni določena kot samostojna pravica. Kodeks o 

medicinski etiki se ukvarja z etiko dolžnosti glede podajanja informacij o zdravju v zvezi s 

pravico do informiranega soglasja oz. samostojnega odločanja o zdravljenju. Pacient mora biti 

ustrezno informiran o lastnem zdravju, da se lahko odloči. Terapevtske izjeme italijanska 

zakonodaja ne pozna. Kodeks medicinske etike določa, da je treba informacije v zvezi s hudo 

prognozo podati previdno. Pacientovo voljo, da ne želi biti obveščen, je treba spoštovati. 

Podatke se lahko posreduje drugim osebam, če pacient s tem soglaša oz. v primeru, da je 

ogroženo življenje ali zdravje druge osebe (se lahko poda informacije brez soglasja pacienta) 

(Centre for Biomedical Ethics and Law 2008). 

4.12.3 Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov 

V Italiji se kršitev poklicne skrivnosti kaznuje v skladu s 622. členom Kazenskega zakonika 

(angl. Criminal Procedure Code) (Legislationline 2012).  
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Poklicno skrivnost navaja tudi Kodeks medicinske etike. Zdravnik mora vse podatke v zvezi s 

pacientovim zdravstvenim stanjem ohranjati kot skrivnost (Centre for Biomedical Ethics and 

Law 2008).  

Pravica do zasebnosti in varstva osebnih podatkov je urejena tudi z Kodeksom o varstvu 

podatkov, Uredba št. 196/03 (angl. Personal Data Protection Code, Legislative Decree, No. 

196/03, 354/03, 42/04, 81/04, 158/04, 66/04, 314/04, 144/05, 209/05, 245/05, 273/05, 173/06, 

248/07, 109/08, 112/08, 207/08, 15/09, 135/09, 120/10, 183/10, 106/11, 214/11, 35/12, 

33/13). Določbe Kodeksa o varstvu podatkov so usmerjene k usklajevanju posameznikovih 

temeljnih pravic in svoboščin, zlasti pravice do varstva osebnih podatkov in pravice do 

zasebnosti. Kodeks o varstvu podatkov zdravstvenim delavcev dovoljuje obdelavo osebnih 

podatkov v zvezi z zdravjem v primeru: 

- da posameznik na katerega se podatki nanašajo, s tem soglaša oz. njegov zakoniti 

zastopnik ali brez soglasja, če je v nevarnosti življenje ali zdravje posameznika; 

- da je ogroženo življenje ali zdravje druge osebe oz. celotne skupnosti. 

Zdravstveni delavci morajo skrbeti, da se osebni podatki, ki se nanašajo na zdravje, ohranjajo 

kot poklicna skrivnost (varnostni ukrepi). Posameznik ima pravico vedeti, ali obstajajo 

podatki o njem in če so že zapisani. Pacient ima pravico do kopije osebnih podatkov (v celoti 

ali delno) hkrati z odpustnico ob odhodu iz zdravstvene ustanove. Kodeks o varstvu osebnih 

podatkov v 7. členu z naslovom: »Pravica do dostopa do osebnih podatkov in druge pravice«, 

določa pravico do: 

- posodabljanja, popravkov in povezovanja podatkov; 

- izbrisa in blokade podatkov, ki so bili nezakonito obdelani. 

4.12.4 Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 

Kodeks medicinske etike ne ureja pravice v zvezi z zdravstveno dokumentacijo (dostopom, 

kopiranjem, popravki, izbrisom oz. uničenjem zdravstvene dokumentacije) (Centre for 

Biomedical Ethics and Law 2008).  

Pravica do zdravstvene dokumentacije je v Italiji zakonsko urejena z 92. členom Kodeksa o 

varstvu osebnih podatkov. Člen določa, da morajo javne in zasebne zdravstvene organizacije 

pripraviti in hraniti klinične zapise v skladu z veljavno zakonodajo, zagotoviti je treba 

ustrezne varnostne ukrepe, podatki morajo biti razumljivi, podatke (pacientove) je treba 

hraniti ločeno od podatkov drugih oseb. 

4.12.5 Pravica do pritožbe in odškodnine 

Zdravstveni delavci morajo opravljati zdravstveno dejavnost skrbno in odgovorno. Če pride 

do slabe prakse pri rednem zdravniškem pregledu, mora pacient dokazovati vzorčno povezavo 



91 

med ravnanjem zdravnika in nastalo škodo. V primeru rutinskih operacij imajo zdravstveni 

delavci objektivno odgovornost. Napake pri zahtevnejših operacijah, ki zahtevajo visoko 

stopnjo strokovnosti in pozornosti, sodišče obravnava po načelu malomarnosti (Centre for 

Biomedical Ethics and Law 2008). 

4.13 Latvija 

Pacientove pravice v Latviji so z dnem 1. marca 2012, urejene v enotnem zakonu.  

111. člen Ustave Republike Latvije (angl. The Constitution of the Republic Latvia) določa, da 

mora država zaščititi zdravje ljudi in zagotoviti osnovno raven medicinske pomoči za 

vsakogar (The Constitution of the Republic of Latvia 2013).  

Pacientove pravice so bile v Latviji pred sprejetjem Zakona o pacientovih pravicah (angl. Law 

on the Rights of Patients, Official Gazette (Latvijas Vestnesis) Republic of Latvian, No. 205 

(4191)/09, 202 (4600)/11, 190 (4793)/12, 21 (4827)/13, 191 (4997)/13, 211 (5017)/13) 

urejene z Zakonom o zdravljenju (angl. The Law of Medicine, Official Gazette (Latvijas 

Vestnesis) Republic of Latvian, No. 167/168 (882/883)/97, 65 (1126)/98, 223/225 

(2134/2136)/00, 105 (2492)/01, 560 (3004)/04, 96 (3044)/04, 104 (3262)/05, 98 (3466)/06, 45 

(3621)/07, 160 (3736)/07, 190 (3766)/07, 82 (3866)/08, 66 (4052)/09, 100 (4086)/09, 200 

(4186)/09, 205 (4191)/09, 105 (4297)/10, 170 (4362)/10, 62 (4460)/11, 108 (4711)/12, 87 

(4893)/13, 1994 (5254)/14) in Farmacevtskim zakonom (angl. Law of Pharmacy, Official 

Gazette (Latvijas Vestnesis) Republic of Latvian, No. 103 (818)/97, 95/96 (1156/1157)/98, 

387 (1448)/98, 446/451 (1906/1911)99, 223/225 (2134/2136)/00, 97 (2484)/01, 4 (2769)/03, 

67 (2832)/03, 69 (3017)/04, 1 (3369)/06, 160 (3736)/07, 73 (3857)/08, 177 (3961)/08, 430 

(4029)/09, 200 (4186)/09, 131 (4323/10, 183 (4375)/10, 200 (4803)/12), vendar je kljub temu 

obstajala praznina na področju pacientovih pravic. Edine predpise o pacientovih pravicah 

(pred Zakonom o pacientovih pravicah) je bilo mogoče najti v IV. poglavju Zakona o 

zdravljenju. 

4.13.1 Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju 

Zakon o pacientovih pravica v 4., 5., 6. in 7. členu določa pravico do samostojnega odločanja 

o zdravljenju. Pacient ima pravico vedeti zdravnikovo ime, priimek, položaj, poklic in 

specializacijo. Zdravnik mora pred začetkom zdravljenja pridobiti pacientovo soglasje. 

Zdravnikova dolžnost je, da pacienta na razumljiv način informira o diagnozi, načrtovanih 

pregledih, načrtu zdravljenja, alternativnih načinih zdravljenja, o morebitnih posledicah in 

zapletih bolezni. Zdravnik mora pacienta obvestiti o možnih stranskih učinkih zdravil in 

metodah zdravljenja. Pacient ima pravico do informacij tudi od ostalih zdravnikov, ki 

sodelujejo v procesu zdravljenja. Informacije mora prejeti na razumljiv način, prilagojen 

starosti in izkušnjam pacienta. Pacient ima pravico ob prekinitvi ali koncu zdravljenja do 
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odpustnega pisma, v katerem je zabeležen celotni proces zdravljenja z nadaljnjimi priporočili. 

Zdravnik se lahko informacij zadrži, če meni, da lahko poslabšajo zdravstveno stanje 

pacienta. V izrednih razmerah, ko sta ogrožena pacientovo življenje in zdravje ter ni možnosti 

pridobiti soglasja od pacienta, njegovega družinskega člana, najbližjega sorodnika ali 

zakonitega zastopnika, je dolžnost zdravnika in zdravstvenega osebja, da izvede nujne 

medicinske ukrepe v okviru njihovih pristojnosti. Pacient ima pravico do zdravljenja na 

domu, če to dopušča njegovo zdravstveno stanje.  

Na zahtevo pacienta ali zdravnika se soglasje poda v pisni obliki, z datumom, časom in 

podpisom pacienta. Če je pacient mladoletna oseba (do 14. let), poda soglasje za zdravljenje 

njegov zakoniti zastopnik, hkrati pa ima mladoletni pacient pravico do informacij, katere se 

prilagodi njegovi starosti (Zakon o pacientovih pravicah, 13. člen). Če zdravnik ne more 

pridobiti soglasja od zakonitega zastopnika oz. ga ta zavrne, zdravnik pa meni, da je 

zdravljenje potrebno poda utemeljene navedbe na sodišče, katero presodi v roku treh delovnih 

dni. V primeru nujnih medicinskih stanj se zdravljenje pri mladoletni osebi (brez soglasja ) 

prične takoj in se nato v roku treh delovnih dni obvesti sodišče (Zakon o pacientovih 

pravicah, 14. člen). Pacient ima pravico, da zavrne zdravljenje delno (pregled) ali v celoti, kar 

potrdi s podpisom. Zdravnikova dolžnost je, da pacientu (družinskemu članu, najbližjem 

sorodniku, zakonitemu zastopniku) pojasni posledice zavrnitve zdravljenja. Če zavrnitev 

pomeni poslabšanje zdravja oz. smrt, mora zdravnik to pacientu pojasniti in dokumentirati. Če 

pacient načrt zdravljenja sprejme, je dolžan upoštevati vsa navodila, povezana z zdravljenjem 

in zdravstveno oskrbo. Zdravljenje se lahko izvaja proti pacientovi volji v naslednjih primerih 

(Zakon o pacientovih pravicah, 14. člen): 

- če je pacientovo vedenje zaradi duševnih motenj nevarno zanj ali življenje drugih oseb; 

- če zaradi duševnih motenj in dinamike razvoja bolezni psihiater predvideva takšno 

vedenje pri pacientu; 

- če je pacientovo duševno stanje onemogoča samostojno odločitev oz. bi zavrnitev 

zdravljenja lahko povzročila resno poslabšanje zdravstvenega stanja.  

Pri pacientih, hospitaliziranih proti svoji volji, Svet psihiatrov pacienta preučiti v roku 72 ur 

in sprejme odločitev o nadaljnji obravnavi. Svet sporoči svojo odločitev pacientu oz. 

njegovim družinskim članom, najbližjim sorodnikom ali zakonitem zastopniku. Če srečanja ni 

možno realizirati, je treba poslati pisno obvestilo. 

4.13.2 Pravica do obveščenosti in sodelovanja 

Pravice do obveščenosti in sodelovanja ni navedena kot samostojna pravica, lahko jo 

sklepamo preko pravice do samostojnega odločanja o zdravljenju oz. informiranosti. 

Pacientova pravica je, da je informiran, da se lahko samostojno odloči glede zdravljenja 

(sprejme ali zavrne). Zdravnikova dolžnost je, da pacienta informira na razumljiv način. 
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4.13.3 Pravica do varstva zasebnosti in osebnih podatkov 

96. člen Ustave Republike Latvije določa pravico do svobode in zasebnosti (The Constitution 

of the Republic of Latvia 2013). 

Pravico do varstva osebnih podatkov je v Latviji zaščitena z Zakonom o varstvu osebnih 

podatkov (angl. Personal Data Protection Law, Official Gazette (Latvijas Vestnesis) Republic 

of Latvian, No. 123/124 (2034/2035)/00, 165 (2740)/02, 207 (3575)/06, 45 (3621)/07, 36 

(3820/08, 96 (4082)/09, 78 (4270)/10, 104 (4707)/12, 38 (5098)14), kateri je prišel v veljavo 

dne 23. marca 2000. Informacije v zvezi z zdravniško oskrbo, pacientovo diagnozo, prognozo 

in podatki, pridobljeni v zdravstvenem procesu, so zaupni.  

10. člen Zakona o pacientovih pravicah določa pravico do varstva osebnih podatkov. 

Pacientovi podatki se lahko razkrijejo le z njegovim pisnim dovoljenjem. Podatki po 

pacientovi smrti se lahko razkrijejo samo v primerih, kot jih določa zakon. V primeru 

mladoletne osebe ima pravico do seznanitve zakoniti zastopnik.  

Pacientovi podatki se lahko uporabljajo za potrebe sodišča v naslednjih primerih (Zakon o 

pacientovih pravicah, 10. člen):  

- če pacienta ni mogoče posredno ali neposredno pri tem identificirati (s podatki za 

analizo); 

- pacient v pisni obliki privoli, da se lahko podatki uporabljajo za potrebe sodišča. 

Pacientove podatke se lahko za potrebe sodišča uporablja tudi v primerih (Zakon o 

pacientovih pravicah, 10. člen): 

- če se sojenje izvaja za javni interes; 

- da je pristojna državna institucija dovolila uporabo podatkov za namene sojenja; 

- če pacient tega ni predhodno prepovedal; 

- če soglasja ni moč pridobiti; 

- če gre za sojenje, pomembno za javno zdravje. 

4.13.4 Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 

Zdravnik mora organizirano voditi zdravstveno dokumentacijo v skladu s postopki za vodenje 

zdravstvenih podatkov v zdravstvenih ustanovah, ki jih določa minister za socialno varstvo na 

podlagi 59. člena Zakona o zdravljenju. Podatki v zvezi z zdravjem se obravnavajo kot 

»občutljivi podatki«. 11. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov določa, da je obravnava 

takšnih podatkov prepovedana, razen v primerih, kot jih določa zakon: 

- če je pacient podal pisno privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov; 

- če je obdelava osebnih podatkov, brez privolitve, določena v regulativnih aktih, ki urejajo 

pravna razmerja; 
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- če je obdelava osebnih podatkov potrebna za varovanje življenja in zdravja osebe, na 

katero se podatki nanašajo (nujna medicinska stanja); 

- če je obdelava osebnih podatkov potrebna za namene zdravljenja;  

- če je obdelava osebnih podatkov potrebna za sodne procese; 

- če je obdelava osebnih podatkov potrebna za zagotavljanje socialne pomoči;  

- če je obdelava osebnih podatkov potrebna za cilje nevladnih organizacij; 

- če je obdelava osebnih podatkov potrebna za potrebe statističnih raziskav, katere izvaja 

Centralni statistični urad; 

- če je obdelava osebnih podatkov potrebna za potrebe latvijskega nacionalnega arhiva; 

- če je obdelava osebnih podatkov potrebna za opravljanje nalog državne uprave ali za 

razvoj državnih informacijskih sistemov; 

- če je obdelava osebnih podatkov potrebna za namene odškodnine v skladu z zavarovalno 

pogodbo; 

- če je obdelava osebnih podatkov v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah in se za 

raziskave uporablja podatke iz zdravstvene dokumentacije. 

Pacient ima po Zakonu o pravicah pacienta (9. člen) pravico do vpogleda, fotokopije in 

popravkov netočnih podatkov. 

4.13.5 Pravica do pritožbe in odškodnine 

16. člen Zakona o pacientovih pravicah določa pravico do odškodnine. Pacient ima pravico do 

odškodnine za kakršno koli škodo, ki je bila povzročena v procesu zdravljenja. Pacient ima 

pravico do prejemanja nadomestila iz sklada za tvegano zdravljenje (angl. Medical Treatment 

Risk Fund) za naslednje (Zakon o pacientovih pravicah, 16. člen): 

- v primeru povzročene škode za njegovo zdravje v višini povzročene škode, vendar ne več 

kot 100.000 latsov; 

- v primeru nematerialne škode v višini povzročene škode, vendar ne več kot 5000 lastov. 

Kabinet določi postopke po katerih se reši odškodnina za primer škode ali nematerialne 

škode. Pacient ima v primeru povzročene škode pravico do nadomestila iz sklada, tudi v 

primeru, da zdravstvena organizacija ne prispeva v sklad za takšne namene. Pacient mora 

zahtevati odškodnino od sklada za povzročeno škodo v roku dveh let. Pacient lahko za zaščito 

svojih pravic vloži tudi zahtevek na sodišče. 

4.14 Litva 

Pacientove pravice so v Litvi urejene z Ustavo Republike Litve (angl. Constitution of the 

Republic of Lithuania) (The Constitution of the Republic of Lithuania 1992), Civilnim 

zakonikom (angl. Civil Code of the Republic of Lithuania) (Wipo-World Intellectual Property 

Organisation 2011) sprejetim 18. julija 2000, in Zakonom o pravicah pacientov in odškodnini 
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za škodo, povzročeno njihovemu zdravju (angl. Law on the Rights of Patients and 

Compensation of the Damage to their Health, Official Gazette Republic of Lithuania, No. 

102-2317/96, 115-4284/04, 145-6425/09), sprejetim 10. marca 1996. Zdravstvena vprašanja, 

katere ureja Civilni zakonik, lahko razvrstimo v dve skupini: 

- prva skupina se ukvarja s pravicami pacientov, kot temeljnih človekovih pravic; 

- druga skupina pa s specifičnimi pacientovimi pravicami. 

4.14.1 Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju 

Pravica do informiranega soglasja in s tem posledično samostojnega odločanja o zdravljenju 

je določena tako s Civilnem zakoniku kot z Zakonom o pravicah pacientov in odškodnini za 

škodo, povzročeno njihovemu zdravju. 8. člen Zakona o pravicah pacientov in odškodnini za 

škodo, povzročeno njihovemu zdravju določa, da se pacientu ne sme nuditi zdravljenja ali 

zdravstvene nege proti njegovi volji. 6.729. člen Civilnega zakonika (Wipo-World Intellectual 

Property Organisation 2011) tudi določa, da se pacientu ne sme zdraviti oz. nuditi zdravstvene 

oskrbe proti njegovi volji, razen če ni z zakonom določeno drugače 6. člen Zakona o pravicah 

pacientov in odškodnini za škodo, povzročeno njihovemu zdravju določa, da mora zdravnik 

pacientu pojasniti potek zdravljenja, predvidene končne rezultate, možne alternativne metode 

zdravljenja in okoliščine, ki lahko vplivajo na pacientovo odločitev, pa tu posledice zavrnitve 

zdravljenja. 6.727 člen Civilnega zakonika (Wipo-World Intellectual Property Organisation 

2011) določa, da mora biti pacient informiran v razumljivi obliki, brez medicinske 

terminologije. Litovska zakonodaja ne zahteva pisne oblike soglasja za obvezno obliko. Glede 

na 6.729 člen Civilnega zakonika je pisna oblika potrebna, če to zahteva zdravstveni postopek 

(operacija, medicinska eksperimentiranja, transplantacija). Če je pacient nezavesten ali ko 

njegova volja ne more biti izražena iz kakršnega koli drugega razloga in ne-zdravljenje 

predstavlja resno grožnjo za pacientovo življenje in zdravje, se nudi nujna medicinska pomoč 

brez pacientove privolitve in privolitve zakonitega zastopnika (8. člen Zakona o pravicah 

pacientov in odškodnini za škodo povzročeno njihovemu zdravju). 6.745 člen Civilnega 

zakonika (Wipo-World Intellectual Property Organisation 2011) navaja primerljive določbe z 

8. členom Zakona o pravicah pacientov in odškodnini za škodo povzročeno njihovemu 

zdravju. Pacient lahko v pisni obliki kadar koli prekliče soglasje (8. člen Zakona o pravicah 

pacientov in odškodnini za škodo, povzročeno njihovemu zdravju). 6.739 člen Civilnega 

zakonika (Wipo-World Intellectual Property Organisation 2011) pravi: »pacient ima pravico, 

da kadar koli prekine pogodbo«. Oblika prekinitve ni opredeljena.  

Litovska zakonodaja ne navaja pravice do v naprej izražene volje. Glede na pravni položaj 

mladoletnih oseb obstaja jasna razlika med predpisi Zakona o pravicah pacientov in 

odškodnini za škodo, povzročeno njihovemu zdravju in Civilnega zakonika. Prvi določa, da je 

mladoletna oseba pacient, mlajši od 18 let, Civilni zakonik navaja, da oseba, ki je dopolnila 

16 let, lahko samostojno odloča o zdravljenju. Ker je Civilni zakonik novejši zakon, ima 

prednost.  
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Če pacient ni dopolnil 16 let poda soglasje starš oz. zakoniti zastopnik (Civilni zakonik, 6.744 

člen). To velja tudi, če je oseba dopolnila 16 let, vendar ni sposobna razumno odločati o sebi 

(Civilni zakonik, 6.744 člen). Pacientom, ki so mlajši od 16 let, se ne sme nuditi zdravljenja, 

če starš oz. zakoniti zastopnik temu nasprotuje, razen če zakon določa drugače (Civilni 

zakonik, 6.744 člen). Paciente, mlajše od 16 let naj se ne bi zdravilo proti njihovi volji, če 

njihova starost in stopnja razvoja omogočata razumno lastno oceno zdravstvenega stanja, 

razen če zakon ne določa drugače (Civilni zakonik, 6.729 člen). V primeru odraslih oseb s 

posebnimi potrebami 6.744 člen Civilnega zakonika določa, da je v takšnih primerih treba 

obvestiti osebo, ki je pisno pooblaščena v njegovem imenu (Wipo-World Intellectual Property 

Organisation 2011). 

4.14.2 Pravica do obveščenosti in sodelovanja 

Pravico do obveščenosti in sodelovanja lahko povežemo s pravico do samostojnega odločanja 

o zdravljenju. Pravica do informiranosti je, kot že navedeno zgoraj, zakonsko urejena z 

Civilnim zakonikom, kot v Zakonu o pravicah pacientov in odškodnini za škodo, povzročeno 

njihovemu zdravju. Oba zakona urejata tudi pravico do neinformiranosti.  

6.728 člen Civilnega zakonika navaja, da pravica do neinformiranosti ni absolutna v primeru, 

da bi to povzročilo resno škodo pacientu ali drugi osebi. 6. člen Zakona o pravicah pacientov 

in odškodnini za škodo povzročeno njihovemu zdravju navaja, da se mora upoštevati 

pacientova volja, da ne želi biti informiran, vendar mora biti njegova volja jasno izražena in 

dokumentirana v zdravstveni dokumentaciji. Tudi Civilni zakonik v 6.727 členu določa 

pravico do neobveščenosti, pacientova volja mora biti jasno izražena in potrjena s podpisom. 

Zakon o pravicah pacientov in odškodnini za škodo, povzročeno njihovemu zdravju ne 

vsebuje primerljive določbe. Terapevtska izjema je urejena z 6.727 členom Civilnega 

zakonika. Ponudnik zdravstvenih storitev ima pravico, da zadrži informacije le v primerih, ko 

bi te predstavljale škodo za pacienta. V takšnih primerih se informacije posredujejo 

pacientovemu zastopniku. Zakon o pravicah pacientov in odškodnini za škodo, povzročeno 

njihovemu zdravju, to določa v 6. členu (Wipo-World Intellectual Property Organisation 

2011). 

4.14.3 Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov 

Zdravstveni delavci brez pacientovega soglasja ne smejo druge osebe informirati o 

pacientovem zdravstvenem stanju (Civilni zakonik, 6.736 člen) (Wipo-World Intellectual 

Property Organisation 2011).  

10. člen Zakona o pravicah pacientov in odškodnini za škodo, povzročeno njihovemu zdravju 

navaja:»vse informacije v zvezi z zdravjem, diagnozo, prognozo, zdravljenjem pa tudi vsi 

ostali osebni podatki od pacienta se morajo obravnavati kot zaupni, tudi po njegovi smrti.« 
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Zakon o pravicah pacientov in odškodnini za škodo, povzročeno njihovemu zdravju navaja, 

da je pacientovo zasebno življenje nedotakljivo.  

Civilni zakonik pa določa pravico do zasebnosti v 6.736 členu, z drugačnim pogledom na 

zasebnost. Določa, da se osebe, ki nudijo neposredno zdravstveno oskrbo pacientu, oz. osebe, 

ki so v pomoč pri nudenju oskrbe, ne obravnava kot »druge osebe« (Wipo-World Intellectual 

Property Organisation 2011).  

Obdelava osebnih podatkov je urejena z Zakonom o pravnem varstvu osebnih podatkov (angl. 

Law on Legal Protection of Personal Data, Official Gazette Republic of Lithuania, No. 63-

1479/96, 15-597/03, 60-2120/04, 22-804/08). 5. člen zakona prepoveduje obdelavo podatkov, 

povezanih z zdravjem pacienta, razen s privolitvijo oz. za namene zdravstvenega varstva. 10. 

člen zakona namreč dovoljuje obdelavo s strani zdravstvenih delavcev, za katere velja 

poklicna skrivnost. 19. člen zakona omogoča pravico do vpogleda in kopije osebnih 

podatkov. 20. člen zakona pa ureja pravico do popravkov, uničenja in omejevanja nadaljnje 

obdelave osebnih podatkov. 

4.14.4 Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 

Pravica do zdravstvene dokumentacije je zakonsko urejena v Civilnem zakoniku in Zakonu o 

pravicah pacientov in odškodnini za škodo, povzročeno njihovemu zdravju. Oba določata, da 

morajo ponudniki zdravstvenih storitev voditi pacientovo zdravstveno dokumentacijo. 

Natančnih predpisov vsebine zdravstvene dokumentacije ni navedenih v litovski zakonodaji.  

6.735 člen Civilnega zakonika omogoča pacientu neposreden dostop do zdravstvene 

dokumentacije, razen v primerih, ko bi ta dejanja ogrožala pacientovo življenje (terapevtska 

izjema). Omejitev pridobivanja informacij se mora zabeležiti v zdravstveni dokumentaciji. 

Litovska zakonodaja ne zahteva mediatorja oz. vključitve strokovnjaka pri dostopu do 

dokumentacije. Pacient ima, kot že rečeno, neposreden dostop. Pacient ima tudi pravico do 

fotokopije zdravstvene dokumentacije (Civilni zakonik, 6.735 člen). Na zahtevo pacienta 

mora ponudnik zdravstvenih storitev zdravstveno dokumentacijo uničiti v roku treh mesecev, 

razen izjem, ki so urejene z zakonom (Civilni zakonik, 6.734 člen). 6.735 člen Civilnega 

zakonika določa pravico do popravkov, izbrisov in pojasnil pri netočni zdravstveni 

dokumentaciji (Wipo-World Intellectual Property Organisation 2011).  

4.14.5 Pravica do pritožbe in odškodnine 

9. člen Zakona o pravicah pacientov in odškodnini za škodo, povzročeno njihovemu zdravju 

vsebuje pravila glede pravice do pritožbe. Nezadovoljen pacient se lahko pritoži upravnemu 

uslužbencu zdravstvene ustanove, kateri je odgovoren za zdravstveno varstvo v ustanovi. Na 

pacientovo pritožbo mora uslužbenec odgovoriti v roku petih delovnih dni. Pacient se lahko 
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pritoži tudi na Ministrstvo za zdravje, druge nadzorne inštitucije in sodišče. Zakon o pravicah 

pacientov in odškodnini za škodo, povzročeno njihovemu zdravju, vsebuje natančna pravila 

glede nadomestila škode, nastale pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe. 14. člen zakona določa 

odškodninsko shemo za nastalo škodo, katera je nastala kot posledica zdravljenja, medicinske 

raziskave, okužbe, medicinske opreme, diagnostičnega postopka itd. Če je bila škoda 

povzročena s krivdnim dejanjem zdravnika ali zdravstvenega osebja, se škoda obravnava po 

Civilnem zakoniku. Za te vrste škode še vedno velja načelo krivda-škoda-vzročnost. 

4.15 Luksemburg 

Luksemburg nima pacientovih pravic urejenih v enotnem zakonu. Zakon o bolnišničnih 

ustanovah (angl. Act on hospital establishments, Journal Officiel du Grand-Duché de 

Luxembourg, No. 78/98, Part A, pp. 1564–1672, No. 242/10, Part A, pp. 4042, No. 96/11, 

Part A, pp. 1584), z dne 28. avgusta 1998, vsebuje v 10 poglavju katalog pacientovih pravic, 

ki veljajo za paciente, sprejete v bolnišnico, medtem ko se ostale pravice nanašajo na vse 

paciente.  

Kodeks medicinske etike je bil sprejet in potrjen z Ministrskim odlokom, z dnem 21. maja 

1991. Kodeks vsebuje posebno IV. poglavje o odnosih med zdravnikom in pacientom. 

Kodeks je pravno zavezujoč (Hys idr. 2002, 83).  

4.15.1 Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju 

40. člen Zakona o bolnišničnih ustanovah določa, da ima pacient s sprejetjem v bolnišnico in 

nadaljnjim bivanjem pravico do informiranosti v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem in 

nadaljnjim zdravljenjem. Cilj informiranosti je, da se pacient samostojno odloči glede 

zdravljenja in podaje soglasja. Člen še navaja, da mora informacije podati zdravnik in da ima 

pacient pravico do zavrnitve ali sprejema diagnostičnih in terapevtskih postopkov.  

Kodeks medicinske etike določa, da je prvotna zdravnikova naloga ohranjanje pacientove 

telesne in duševne celovitosti ter da spoštuje avtonomijo njegove volje. Kodeks tudi določa, 

da je svobodna podaja soglasja pacientova pravica. Pacient ob upoštevanju informacij sprejme 

odločitev skupaj s svojim zdravnikom. Soglasje se lahko poda v pisni ali ustni obliki. Pacient 

lahko soglasje vedno umakne, zdravnikova dolžnost je, da ga obvesti o vplivu njegove izbire. 

V izrednih razmerah (nujnih medicinskih stanjih), razen če je bila v naprej izražena volja 

drugačna, je treba nuditi nujno medicinsko pomoč. Mladoletna oseba je oseba, mlajša od 21 

let in soglasje za zdravljenje podajo starši. Če je mladoletna oseba dovolj stara in zrela, se 

mnenje upošteva. Kodeks medicinske etike določa, da je v primeru mladoletnih oseb in oseb s 

posebnimi potrebami zdravnikova dolžnost obvestiti njihovega zakonitega zastopnika (Hys 

idr. 2002, 82–83). 
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4.15.2 Pravica do obveščenosti in sodelovanja 

Zakon o bolnišničnih ustanovah navaja pravico do informiranosti/obveščenosti o pacientovem 

zdravju, vendar le v zvezi z informiranim soglasjem.  

Tudi Kodeks medicinske etike ne navaja pravice do obveščenosti in sodelovanja kot 

samostojne pravice. Kodeks medicinske etike sicer izrecno priznava pravico do 

neobveščenosti, kar pomeni tudi priznavanje pravice do obveščenosti. Pravica do 

neobveščenosti ni absolutna v primeru, da bi to resno ogrozilo pacientovo zdravstveno stanje 

ali zdravstveno stanje druge osebe. V takšnem primeru zdravnik (posvet s kolegi) pacienta 

obvesti ne glede na njegovo željo. Zdravnik tudi ni dolžan posredovati informacij (posvet s 

kolegi), če bi te ogrozile pacientovo zdravstveno stanje (Hys idr. 2002, 82–83). 

4.15.3 Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov 

V skladu z Zakonom o bolnišničnih ustanovah ima vsak pacient pravico do zaupnosti. Kodeks 

medicinske etike določa poklicno skrivnost, katera je dolžnost vseh zdravstvenih delavcev in 

katera velja tudi po pacientovi smrti. Zdravnik mora poskrbeti, da pacientovi podatki ostanejo 

zaupni (pred drugimi osebami). Zakon o bolnišničnih ustanovah določa pravico do zasebnosti. 

Zakon o varstvu posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov po Direktivi 95/46/ES 

(angl. Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 

on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free 

movement of such data, Official Journal EU, No. L 281/31), z dnem 2. avgusta 2002, 

prepoveduje obdelavo osebnih podatkov, ki so povezani z zdravjem.  

Ta prepoved ne velja, če se oseba z obdelavo strinja oz. je obdelava potrebna za varstvo 

drugih oseb oz. je oseba fizično ali pravno nezmožna podati soglasje za obdelavo oz. če je 

obdelava medicinskih podatkov potrebna za (Zakon o varstvu posameznikov v zvezi z 

obdelavo osebnih podatkov po Direktivi 95/46/ES): 

- cilje preventivne medicine; 

- medicinsko diagnozo; 

- zdravstveno nego; 

- dajanje zdravil; 

- menedžment zdravstvene ustanove. 

Podatke namenjene raziskavam na področju biologije in medicine lahko obdeluje zdravstvena 

agencija, katera ima tudi dolžnost poklicne skrivnosti. Podatke lahko obdelujejo tudi (soglasje 

Komisije za zasebnost) (Zakon o varstvu posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov 

po Direktivi 95/46/ES): 

- organi socialne varnosti; 

- uprave, katere upravljajo s temi podatki za izvrševanje svojih pravnih nalog; 
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- zavarovalnice. 

4.15.4 Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 

Zakon o bolnišničnih ustanovah (angl. Act on hospital establishments, Journal Officiel du 

Grand-Duché de Luxembourg, No. 78/98, Part A, pp. 1564–1672, No. 242/10, Part A, pp. 

4042, No. 96/11, Part A, pp. 1584) vsebuje določbe v zvezi z zdravstveno dokumentacijo. 

Pacient ima pravico do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo. Po pacientovi smrti pripada 

pravica zakoncu, otrokom in bližnjim sorodnikom. Pri pacientih, mlajših od 21 let, imajo 

pravico do vpogleda njegovi starši. Pacient in pacientov osebni zdravnik imata pravico do 

fotokopije (proti plačilu stroškov) zdravstvene dokumentacije. Vsaka kopija mora vsebovati 

oznako osebno in zaupno. Kodeks medicinske etike pri pravici do dostopa zdravstvene 

dokumentacije s strani potomcev po pacientovi smrti še dodaja, da morajo potomci podati 

razlog in zahtevo do dostopa. Dostop ni možen, če je pacient pred smrtjo izrazil drugačno 

željo. 

4.15.5 Pravica do pritožbe in odškodnine 

V skladu z Zakonom o bolnišničnih ustanovah (angl. Act on hospital establishments, Journal 

Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, No. 78/98, Part A, pp. 1564–1672, No. 242/10, 

Part A, pp. 4042, No. 96/11, Part A, pp. 1584) je vsak direktor zdravstvene ustanove dolžan 

predvideti mehanizme, s katerimi se lahko obravnava nezadovoljstvo in pritožbe. Javni 

uslužbenec na Ministrstvu za javno zdravje lahko vedno preveri utemeljenost pacientove 

pritožbe. Da lahko to opravi, se mu omogoči dostop do zdravstvene dokumentacije. Pri 

pacientih mlajših od 21 let, osebah s posebnimi potrebami ali mrtvemu pacientu lahko 

pritožbo vloži njegov zakoniti zastopnik. 

4.16 Madžarska 

Primarna pravna zakona, ki urejata pacientove pravice na Madžarskem, sta: 

- Parlamentarni Zakon o zdravju iz leta 1997 (angl. Act on Health, Parliamentary Act 

Republic of Hungary, No. CLIV/97, LXXI/99, XXXIV/01, XLVII/02, XLIII/03, 

CXVI/03, CV/04, CLXXXI/05, XLIX/05, CIX/06, CVI/08, LVI/09, CLXXIII/10, 

CLXXVI/11, CXII/11, LXXXI/11, LXXIX/12, CLIV/12, CCII/12, CCXIV/13, 

CXXXIII/13, CXI/14). 

- Parlamentarni Zakon o obdelavi in varstvu zdravstvenih podatkov in osebnih podatkov iz 

leta 1997 (angl. Act on the Processing and the Protection of Health Care Data and 

Associated Personal Data, Parliamentary Act Republic of Hungary, No. XLVII/97, 

LXXII/99, CLXXXI/05, CIX/06, I/08, CLIV/09, LVI/09, CXCI/11, CLXXVI/11, 

CXII/11, LXXIX/12, CCXII/12, CXXVII/13, CCXLIV/13, CXI/14, VIII/15). 
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Zakon o zdravju iz leta 1997 se obravnava kot glavni zakon na področju zdravstva. 

Nadomestil je zakon iz leta 1972, kateri je zastaral. Zakon o zdravju določa okvir predpisov, 

ki urejajo zdravstveno varstvo. Poleg organizacijskih določb zakon določa pravice in 

dolžnosti pacientov (poglavje II) in zdravstvenih delavcev (poglavje VI) ter posebne pravice 

psihiatričnih pacientov (poglavje X). Zakon o zdravju je uvedel pojem pacientove avtonomije. 

Ureja pravice do zdravstvenega varstva, pravice do človeškega dostojanstva v zdravstvu, 

pravico do obiskov sorodnikov med zdravljenjem, pravico do obveščenosti, pravico do 

samoodločbe, pravico do zavrnitve zdravljenja, pravico do zdravstvene dokumentacije, 

pravico do zasebnosti, pravico do poklicne molčečnosti, pravico do uveljavljanja pravic, 

pravico do pritožbe in pravico do zastopnika pacientovih pravic. Zakon vsekakor predstavlja 

nadaljnje uresničevanje in krepitev pacientovih pravic.  

Nov Zakon o pravici do informacijske samoodločbe in svobode obveščanja (angl. Act on 

Information Self-Determination and Freedom of Information (Information Act), 

Parliamentary Act Republic of Hungary, No. CXII/11, XCIII/12, V/12, XXV/12, XXXVI/12, 

CXXXIII/13, LXXVI/13, CIX/14), kateri je zamenjal Zakon o obdelavi podatkov iz leta 

1997, vsebuje podrobne predpise v zvezi z zdravstvenimi podatki in osebnimi podatki. Zakon 

ureja pravico do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo.  

4.16.1 Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju 

2. člen Zakona o zdravju iz leta 1997 določa, kot eno izmed temeljnih načel, da so pacientove 

pravice v okviru zagotavljanja zdravstvenih storitev zaščitene. Pacientova osebna svoboda in 

pravica do samoodločbe je omejena izključno v primerih in načinih, ki so opredeljeni v 

zakonu. 15. člen zagotavlja pravico do samoodločbe. Pacient ima pravico do sodelovanja pri 

odločitvah, povezanih z njegovo zdravstveno obravnavo in samim zdravljenjem. Pacientove 

privolitve, brez prevare, groženj, pritiska so predpogoj za medicinski poseg, razen če ni 

drugače določeno v zakonu. Pacient ima pravico do celovitih in individualnih informacij. 13. 

člen Zakona o zdravju določa, da ima pacient pravico do temeljitih informacij o: 

- njegovem zdravstvenem stanju z zdravstveno oceno; 

- priporočenih pregledih in posegih; 

- morebitnih tveganjih priporočenih pregledov in posegov oz. tveganjih povezanih z 

neizvajanjem priporočenih pregledov in posegov;  

- terminu načrtovanih pregledov in posegov; 

- možnih alternativnih metodah in postopkih; 

- poteku zdravljenja in predvidenih rezultatih; 

- dodatnih storitvah; 

- priporočenem načinu življenja po zdravljenju. 

13. člen še dodaja, da ima pacient pravico do obveščenosti pred vsako medicinsko 

intervencijo, do rezultatov po opravljeni intervenciji, pravico do dodatnih vprašanj in pravico 
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vedeti, kdo vse je vključen v njegov proces zdravljenja (ime, profesionalnost itd). Pacient 

lahko poda svojo privolitev ustno ali pisno (Zakon o zdravju, 15. člen). Za opravljanje 

invazivnih posegov pacient poda pisno soglasje ali ustno ob navzočnosti dveh prič (Zakon o 

zdravju, 15. člen). 20. člen določa pravico do zavrnitve zdravljenja, razen če bi odsotnost 

zdravljenja ogrozila življenje ali telesno integriteto drugih ljudi. Če zavrnitev zdravljenja 

pomeni resno ali trajno škodo za njegovo zdravje, lahko pacient zavrne zdravljenje le z 

notarsko listino (Zakon o zdravju, 20. člen). Intervencijo za ohranitev življenja se lahko 

zavrne v primeru neozdravljive bolezni (Zakon o zdravju, 20. člen). 22. člen Zakona o zdravju 

omogoča v naprej izraženo voljo/željo. Pacient lahko pripravi listo želja (zavrne določeno 

zdravljenje oz. imenuje osebo, ki ima pravico odločati namesto njega), katere bi bile koristne 

v primeru kasnejše nesposobnosti. V naprej izražena želja mora biti overjena pri notarju, 

usposobljeni psihiater mora potrditi psihično stabilnost osebe. 12. člen Civilnega zakonika 

(angl. Civil Code, Parliamentary Act Republic of Hungary, No. V/13) navaja, da je 

mladoletne oseba, oseba, ki ni dopolnila 18 let, razen, če se je poročila. 13. člen Zakona o 

zdravju določa, da imajo pravno nezmožni pacienti oz. pacienti s posebnimi potrebami 

pravico do informacij, prilagojenih njihovi starosti in duševnemu stanju. 16. člen Zakona o 

zdravju določa, da je pri sprejemanju odločitev glede zdravstvene oskrbe pri pacientih s 

posebnimi potrebami treba upoštevati njihovo mnenje, kolikor je mogoče. To velja tudi v 

primeru, ko pravico do soglasja in zavrnitve izvaja njegov zakoniti zastopnik. 16. člen še 

določa, da lahko pacient imenuje svojega zakonitega zastopnika, kateri bi sprejemal odločitve 

v njegovem imenu. V primeru, da pacient ni imenoval osebe, katera bi uveljavljala pravico v 

njegovem imenu, Zakon o zdravju določa osebe, ki so pooblaščene za izvajanje pravice. 

4.16.2 Pravica do obveščenosti in sodelovanja 

Zakon o zdravju določa pravico do obveščenosti o zdravju kot neodvisno od pravice do 

informiranega soglasja. 13. člen določa, da ima pacient pravico do celovitih in individualnih 

informacij, pravico do podrobnih informacij o svojem zdravstvenem stanju, vključno z 

zdravstveno oceno.  

Pravico do obveščenosti imajo tudi mladoletne osebe in osebe s posebnimi potrebami, katerim 

se informacije prilagodi njihovi starosti in sposobnosti razumevanja. Zdravnik mora prav tako 

obvestiti njihovega zakonitega zastopnika. Pacient lahko zavrne pravico do obveščenosti, 

razen če njegov zdravnik odloči, da se mora pacient zavedati svoje bolezni (Zakon o zdravju, 

14. člen). Madžarski zakon ne ureja terapevtske izjeme, vendar pa 134. člen Zakona o zdravju 

navaja, da naj bo zdravnik pazljiv pri obveščanju ter da naj obveščanje prilagodi 

pacientovemu stanju in okoliščinam. 
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4.16.3 Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov 

Obveznost spoštovanja poklicne skrivnosti je določena s 177. členom madžarskega 

Kazenskega zakonika (angl. Act C of 2012 on the Criminal Code) iz leta 2012 (Refworld 

2012). 177. člen določa, da je oseba, ki je razkrila poklicno skrivnost zaradi poklicne 

dejavnosti ali javnega pooblastila brez utemeljenega razloga, storila prekršek, kateri se 

kaznuje z denarno kaznijo. Če je dejanje povzročilo veliko škodo interesov, se kaznuje z 

zaporno kaznijo do enega leta, z delom v javnem interesu ali globo.  

Poklicno skrivnost določa tudi Zakon o zdravju iz leta 1997. 25. člen zakona določa, da ima 

pacient pravico razkriti podatke (zdravstvene in osebne), osebam, ki so vključene v proces 

zdravljenja, njihova dolžnost pa je ohranjati podatke zaupne. Pacient odloči, kdo je lahko 

poleg njega obveščen o njegovem zdravstvenem stanju in rezultatih zdravljenja (delno ali v 

celoti). 25. člen še določa, da se lahko pacientovi podatki brez njegovega soglasja razkrijejo v 

primerih, kot jih določa zakon, in v primeru, da je to potrebno za zaščito življenja in zdravja 

drugih oseb.  

Zakon o pravici do informacijske samoodločbe in svobode obveščanja (angl. Act on 

Information Self-Determination and Freedom of Information (Information Act), 

Parliamentary Act Republic of Hungary, No. CXII/11, XCIII/12, V/12, XXV/12, XXXVI/12, 

CXXXIII/13, LXXVI/13, CIX/14) določa, da se kot zaupni štejejo naslednji zdravstveni in 

osebni podatki: 

- podatki pred zdravljenjem; 

- podatki med zdravljenjem; 

- ostali podatki pridobljeni med zdravljenjem. 

Pravico do zasebnosti določa 25. člen Zakona o zdravju. Pacient ima pravico, da njegov 

pregled in zdravljenje potekata v okoliščinah, kjer ga ne more videti oz. slišati druga oseba, 

razen če je to neizogibno zaradi nujne ali kritične situacije. Med izvajanjem preiskav in 

zdravljenjem so lahko navzoče osebe, ki so nujne pri zdravljenju, razen če ni drugače 

določeno z zakonom, in sicer (Zakon o zdravju, 25. člen): 

- zdravniki; 

- študenti medicine; 

- ostali zdravstveni delavci; 

- študenti in profesorji zdravstvenih šol. 

Pravica do zasebnosti v zasebnem življenju in osebnih podatkov je zaščitena tudi z 59. 

členom madžarske Ustave (Hungary's Constitution 2011).  

Varstvo osebnih podatkov in pravico do dostopa podatkov, ki so v javnem interesu, je pred 

Zakonom o pravici do informacijske samoodločbe in svobode obveščanja urejal Zakon o 

varstvu osebnih podatkov in razkrivanju podatkov v javnem interesu št. LXIII (angl. Act on 
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Protection of Personal Data and Disclosure of Data of Public Interest No. LXIII) iz leta 1992, 

(Defloor idr. 2007, 36). 

Ker zakon ni vseboval potrebnih pravnih inštrumentov za zagotovitev pravic, so leta 2011 

sprejeli nov Parlamentarni Zakon o pravici do informacijske samoodločbe in svobode 

obveščanja. 4. člen Zakona o pravici do informacijske samoodločbe in svobode obveščanja 

določa, da se lahko podatki v zvezi z zdravjem obdelujejo za naslednje namene: 

- varovanje zdravja ali za ohranjanje zdravja; 

- za boljšo učinkovitost zdravljenja; 

- spremljanje stanja pacientovega zdravja; 

- zagotavljanje ukrepov potrebnih za javni interes; 

- preprečevanje in zdravljenje epidemije. 

Podatki se lahko obdelujejo tudi za naslednje namene, in sicer (Zakon o pravici do 

informacijske samoodločbe in svobode obveščanja, 4. člen): 

- usposabljanje zdravstvenih strokovnjakov; 

- medicinske analize; 

- biomedicinska in epidemiološka testiranja; 

- načrtovanje zdravstvenih določb; 

- statistično testiranje; 

- znanstvene raziskave; 

- socialno varstvo in določitev socialne oskrbe; 

- preprečevanje kriminala; 

- kazenske postopke; 

- ugotavljanje sposobnosti za delo. 

12. člen Zakona o pravici do informacijske samoodločbe in svobode obveščanja določa 

pravico do dostopa. Upravljavec podatkov mora zagotoviti dostop v roku 30 dni. 11. člen daje 

pravico do popravkov. 14. člen določa, da mora upravljavec netočne podatke odpraviti. 

Osebni podatki se izbrišejo v primeru (Zakon o pravici do informacijske samoodločbe in 

svobode obveščanja, 14. člen): 

- nezakonite obdelave; 

- zahteve osebe, na katerega se podatki nanašajo; 

- nepopolnih in netočnih podatkov, pod pogojem da izbris ni v nasprotju z zakonom; 

- če namen obdelave ne obstaja oz. je potekel rok; 

- zahteve sodišča oz. Komisarja za varstvo podatkov. 
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4.16.4 Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 

Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo je določena z 24. členom Zakona o 

zdravju. Zakon določa, da je zdravstvena dokumentacija vsa dokumentacija, ki vsebuje 

podrobne informacije o pacientovem zdravstvenem stanju in zdravljenju. 136. člen Zakona o 

zdravju določa, da mora zdravstvena dokumentacija vsebovati: 

- pacientovo identifikacijsko številko; 

- ime osebe (zakonitega zastopnika), katero se obvesti v primeru nujnih primerov, 

mladoletne osebe, osebe z omejenimi sposobnostmi;  

- zgodovino pacientove bolezni; 

- rezultate pregledov; 

- rezultate diagnostičnih in terapevtskih posegov/ testov; 

- ime bolezni in spremenljivih bolezni ali zapletov; 

- čas in rezultate intervencij; 

- farmacevtske in ostale terapije ter rezultate; 

- pacientove alergije na zdravila; 

- ime zdravstvenega delavca evidentiranja informacij in kdaj so bile evidentirane; 

- izjavo o obveščenosti pacienta; 

- dejstva pacientovega soglasja oz. zavrnitve in datume; 

- vse ostale podatke, ki bi lahko vplivali na potek zdravljenja. 

Kot del zdravstvene dokumentacije naj se hranijo tudi naslednji dokumenti (Zakon o zdravju, 

136. člen): 

- laboratorijski izvidi; 

- dokumenti, zabeleženi med zdravljenjem in posvetovanjem; 

- dokumenti zdravstvene nege; 

- slike diagnostičnih postopkov (UZ, RTG, MRI); 

- rezultati iz vzorcev pacientovih tkiv. 

24. člen Zakona o zdravju pravi, da ima pacient pravico do seznanitve s podatki, ki so v 

njegovi zdravstveni dokumentaciji. Prav tako ima pravico do fotokopije zdravstvene 

dokumentacije na lastne stroške. Pacient ima pravico do odpustnega pisma po odpustu iz 

zdravstvene ustanove (Zakon o zdravju, 137. člen). Pri mladoletnih osebah oz. osebah s 

posebnimi potrebami imajo to pravico njihovi zakoniti zastopniki (Zakon o zdravju, 26. člen). 

Pacientov partner, bližnji sorodnik, brat ali sestra imajo pravico do seznanitve z zdravstveno 

dokumentacijo, in sicer na njihovo pisno zahtevo v času pacientovega življenja oz. po njem, 

če so podatki potrebni za ugotovitev razloga, kateri bi lahko vplival na njihovo zdravje in 

življenje (Zakon o zdravju, 26. člen). Pravica do popravkov, izbrisa oz. blokade netočnih in 

nepopolnih podatkov je določena s 24. členom Zakona o zdravju. 
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4.16.5 Pravica do pritožbe in odškodnine 

29. člen Zakona o zdravju določa, da lahko pacient vloži pritožbo pri izvajalcu zdravstvene 

dejavnosti, v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti. Izvajalec mora v roku 10 dni 

podati odgovor na pritožbo. 

Madžarki varuh človekovih pravic je parlamentarni komisar. V celotni državi so štirje. Na 

Madžarskem ni varuha posebej za področje pacientovih pravic. 

Zakon o zdravju določa inštitucijo predstavnika pacientovih pravic (pacientov advokat), 

katerega naloga je zagotavljanje informacij o pravicah in njihovo uveljavljanje. 30. člen 

Zakona o zdravju določa, da predstavnik pacientovih pravic pacientu nudi pomoč pri: 

- dostopu do zdravstvene dokumentacije, pripombah in vprašanjih;  

- pisanju pritožbe in sami preiskavi; 

- vlogi pritožbe na pacientovo dovoljenje in nadaljnjih ukrepih (je pacientov zastopnik); 

- informiranju zdravstvenih delavcev glede pravic, pravil, sprememb in uveljavljanje 

pravic v zdravstveni ustanovi. 

Na Madžarskem je nadomestilo za poškodbo, ki je nastala kot posledica zdravstvene storitve, 

urejeno s Civilnim zakonikom. 339. člen zakonika določa naslednje: »oseba, ki povzroči 

škodo drugi osebi v nasprotju z zakonom, je odgovorna za nastalo škodo. Odgovornosti bo 

oproščen, če lahko dokaže, da je ravnal na način, kot se lahko v dani situaciji«. Za določitev 

odgovornosti zdravstvene ustanove morajo biti izpolnjeni štirje pogoji, in sicer (Civilni 

zakonik, 339. člen): 

- škoda; 

- vzročnost; 

- sposobnost pripisati krivdo; 

- nezakonita narava škode. 

Ko so vsi štirje pogoji dokazani/ izpolnjeni, lahko pacient zahteva odškodnino. 

4.17 Malta 

Pacientove pravice na Malti niso zakonsko urejene v enotnem zakonu, temveč lahko njihovo 

varstvo zasledimo v naslednjih zakonih in listinah, katere nimajo zakonske zaščite: 

- Listini o pacientovih pravicah in dolžnostih iz leta 2002, katero je izdal bolnišnični 

upravni odbor bolnišnice Svetega Lukasa (angl. Patients' Charter of Rights and 

Responsibilities Hospital Management Committee St. Luke's Hospital) (Alzheimer 

Europe Office 2011). 

- Pacientovi listini iz leta 1998, katero je izdal kolegij zdravnikov družinske medicine 

(angl. Patient Charter/College of Family Doctors) (Alzheimer Europe Office 2011). 
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- Zakonu o varstvu osebnih podatkov št. XXVI/01 iz leta 2001 (angl. Data Protection Act 

No. XXVI/01, Malta Government Gazette, No. 440/01, as amended by Acts XXXI/02, 

IX/03; Legal Notice 181/06, 186/06, 426/07; Acts XVI/08, XXV/12, Legal Notice 

426/12). 

- Kriminalnem zakoniku iz leta 1854 (angl. Criminal Code) (Wipo-World Intellectual 

Property Organisation 2010). 

- Zakonu o duševnem zdravju (angl. Mental Health Act No. XXII/2012, Malta 

Government Gazette, No. 19, 137/2/13). 

4.17.1 Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju 

Listina o pacientovih pravicah in dolžnostih določa, da mora hospitaliziran pacient podati 

soglasje za zdravljenje. Navaja, da morajo hospitalizirani pacienti prejeti jasne informacije o 

svojem zdravstvenem stanju, da se lahko na podlagi informacij samostojno odločijo glede 

nadaljnjega zdravljenja. Listina navaja, da se v primeru zdravljenja otrok ali oseb s posebnimi 

potrebami pravica do informiranosti prenese na starše oz. zakonitega zastopnika, kateri ima 

pravico odločati o zdravljenju. Hospitalizirani pacienti imajo pravico do samostojne odločitve 

o zdravljenju, razen v primeru nudenja nujne medicinske pomoči lahko zdravstveni delavci 

pacienta zdravijo brez njegove privolitve. Hospitalizirani pacient ima tudi pravico do 

zavrnitve zdravljenja oz. pravico do zavrnitve določenega diagnostičnega postopka. Listina 

tudi navaja, da ima pacient pravico do zavrnitve prejemanja informacij in pravico, da se 

njihovo zdravstveno stanje ne razkrije svojcem. Želja po neinformiranosti mora biti 

zabeležena v pisni obliki (Alzheimer Europe Office 2011). 

Pacientova listina določa tudi pravico do sprejetja oz. zavrnitve zdravljenja (Alzheimer 

Europe Office 2011). 

Zakon o duševnem zdravju v 3. členu določa, da imajo osebe z motnjo v duševnem razvoju 

pravico do: 

- kakovostnega in standardnega zdravljenja kot vsi ostali posamezniki; 

- celotnega zdravljenja z multidisciplinarnim pristopom; 

- informiranega soglasja pred zdravljenjem, katero naj bo zabeleženo v pacientovi 

zdravstveni dokumentaciji; 

- samostojnega odločanja o zdravljenju, kadar je to mogoče; 

- zaupnosti, informacij o pacientovem zdravstvenem stanju se brez pacientovega soglasja 

ne sme razkriti drugim osebam, razen v nujnih primerih, v interesu javne varnosti, za 

sodišče oz. osebe, ki so po zakonu upravičene do prejemanja informacij o pacientovem 

zdravstvenem stanju; 

- seznanitve z zdravstveno dokumentacijo, katera se zavrne v primeru, da pacientov 

zdravnik meni, da bi to slabo vplivalo na pacientovo zdravstveno stanje; 

- zasebnosti. 
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V primeru, da pacient zaradi duševne bolezni ni sposoben razumeti prejetih informacij in 

pomena samega zdravljenja, se informacije posreduje zakonitemu zastopniku. 4. člen Zakona 

o duševnem zdravju določa, da zakonitega zastopnika pisno imenuje pacient oz. ga določi 

sodišče. 

4.17.2 Pravica do obveščenosti in sodelovanja 

Pravico do obveščenosti in sodelovanju navaja Listina o pacientovih pravicah in dolžnostih 

ter prav tako Pacientova listina. Obe navajata, da mora pacient pred začetkom zdravljenja, 

diagnostičnega postopka, terapevtskega postopa in nege prejeti informacije, saj se lahko le na 

podlagi njih samostojno odloči o nadaljnjem zdravljenju. Hkrati ima pacient pravico do 

neobveščenosti, katero mora podati v pisni obliki (Alzheimer Europe Office 2011). Pravico 

do obveščenosti in sodelovanja določa tudi Zakon o duševnem zdravju (angl. Mental Health 

Act No. XXII/2012, Malta Government Gazette, No. 19, 137/2/13). 

4.17.3 Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov 

Pravica do zasebnosti je zaščitena z 38. členom malteške Ustave (angl. The Constitution of 

Malta, Malta Government Gazette, No. 11688/64, as amended by Acts No. XLI/65, 

XXXVII/66, IX/67, XXVI/70, XLVII/72, LVIII/74, LVIII/74, XXXVII/76, X/77, XXIX/79, 

IV/87, XXIII/89, II/90, VI/90, XIX /91, IX/94, IV/95, III/96, XI/96, XVII/97, III/00, XIII/01, 

V/03, XIV/07, XXI/07, XX/11, VII/14, X/14). Pravica do zasebnosti je prav tako varovana s 

257. členom Kazenskega zakonika, kateri določa obveznost varovanja zaupnosti med 

zdravnikom in pacientom. Pravica do varstva osebnih podatkov je zaščitena z Zakonom o 

varstvu osebnih podatkov. Zakon o varstvu osebnih podatkov v 2. členu opredeljuje osebne 

podatke kot katero koli informacijo, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo. 

Določljiva oseba je oseba, ki se lahko določi neposredno ali posredno, predvsem s 

sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, značilnih za njeno 

fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali socialno identiteto. »Občutljivi osebni 

podatki« pa so opredeljeni kot osebni podatki, kateri razkrivajo rasno ali etično poreklo, 

politično prepričanje, versko ali filozofsko prepričanje, pripadnost sindikatu, zdravstveno 

stanje ali spolno usmerjenost (Zakon o varstvu osebnih podatkov, 2. člen). Obdelava 

podatkov in obdelava občutljivih osebnih podatkov pomenita vsak postopek ali niz 

postopkov, kateri se sprejmejo v zvezi z osebnimi podatki in vključujejo (Zakon o varstvu 

osebnih podatkov, 2. člen): 

- zbiranje osebnih podatkov; 

- beleženje osebnih podatkov; 

- urejanje osebnih podatkov; 

- shranjevanje osebnih podatkov; 

- prilagajanje osebnih podatkov; 
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- spreminjanje osebnih podatkov; 

- iskanje osebnih podatkov; 

- uporabo osebnih podatkov; 

- razkritje s prenosom osebnih podatkov; 

- širjenje osebnih podatkov; 

- kombiniranje osebnih podatkov; 

- blokiranje osebnih podatkov; 

- izbris osebnih podatkov; 

- uničenje osebnih podatkov. 

12. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov določa, da se lahko »občutljivi osebni podatki« 

obdelujejo s posameznikovo privolitvijo oz. je posameznik lastno objavil osebne podatke 

javnosti. 15. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov določa, da se lahko »občutljivi osebni 

podatki« obdelujejo za namene zdravja in bolnišničnega zdravljenja, pod pogojem, da je to 

potrebno za: 

- namene preventivne medicine in varovanje javnega zdravja; 

- namene zdravniške diagnoze; 

- namene zdravstvene oskrbe; 

- namene upravljanja zdravstvenih storitev. 

Podatki se lahko obdelujejo pod pogojem, da osebne podatke obdeluje zdravstveni delavec ali 

druga oseba, katere dolžnost je varovati podatke kot poklicno skrivnost. 

21. člen določa, da mora upravljavec osebnih podatkov na posameznikovo zahtevo zagotoviti 

pisne informacije o tem, kateri posameznikovi osebni podatki se obdelujejo in omogočiti 

dostop. 26. člen določa varnostne ukrepe v zvezi z obdelavo. Upravljavec osebnih podatkov 

naj izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov, ki se 

obdelujejo, pred naključnim uničenjem, izgubo ali nezakonitimi načini obdelave. 

4.17.4 Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 

Listina o pacientovih pravicah in dolžnostih navaja, da ima pacient pravico do seznanitve z 

zdravstveno dokumentacijo (Alzheimer Europe Office 2011). Pravico do seznanitve z 

zdravstveno dokumentacijo določa tudi 3. člen Zakona o duševnem zdravju, ki pravi, da imajo 

osebe z duševno motnjo pravico do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo, razen v primeru, 

ko bi to pomenilo poslabšanje pacientovega zdravstvenega stanja. 
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4.17.5 Pravica do pritožbe in odškodnine 

Če se pacient zdravi v javnem sektorju, lahko svojo pritožbo vloži na Ministrstvu za zdravje, 

in sicer na oddelku za skrb strank (angl. Costumer Care of the Health Department). V 

zasebnem sektorju se s pritožbami ukvarja Zdravniški svet.  

216. člen Kazenskega zakonika določa, da se telesna poškodba kaznuje z zaporno kaznijo od 

treh mesecev do treh let, če ta lahko povzroči: 

- smrt; 

- trajno invalidnost; 

- delno invalidnost; 

- psihološko trpljenje. 

4.18 Nemčija 

Nemčija ima pacientove pravice urejene z naslednjimi zakoni: 

- Listino o pacientovih pravicah (nem. Charta der Patientenrechte), katera je bila sprejeta 

leta 1999 (Patientenrechte 2003). 

- Zakonom o varstvu osebnih podatkov (angl. Federal Data Protection Act (BDSG), 

Federal Law Gazette Republic of Deutschland (BGBl), No. I S. 2814/94, I S. 66/03, I S. 

2814/09, I S. 2254/09, I S. 2355/09, I S. 162/15). 

4.18.1 Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju 

Listina o pacientovih pravicah določa, da ima pacient pred začetkom zdravljenja pravico do 

pogovora s svojim zdravnikom. Pacienta je treba natančno informirati (Patientenrechte 2003): 

- o preventivnih ukrepih; 

- o diagnozi; 

- o koristi in tveganju diagnostičnih postopkov; 

- o koristi in tveganju zdravil in medicinskih pripomočkov; 

- o posledicah ne-zdravljenja;  

- o koristi in tveganju zdravljenja; 

- o predvidenih rezultatih zdravljenja. 

Listina navaja, da pravila veljajo tudi v primeru porodnice. Zdravnik je dolžan informacije 

posredovati na razumljiv način in tudi preveriti, ali jih pacient razume. V primeru, da pacient 

ne razume jezika, je dolžan priskrbeti tolmača. Pacient mora pred vsakim zdravljenjem podati 

soglasje, izjema so nujna medicinska stanja. V primeru zdravljenja mladoletne osebe, lahko 

sodišče zahteva soglasje od zakonitega zastopnika (npr. splav), načeloma pa lahko mladoletna 

oseba poda svoje soglasje, če je zato sposobna. V primeru, da pacient ni sposoben podati 

samostojnega soglasja za zdravljenje, ga v njegovem imenu poda zakoniti zastopnik, katerega 
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določi sodišče. Stopnja informiranosti se prilagaja resnosti in nujnosti postopka (nujna 

operacija-ni veliko časa za izčrpne informacije, kar ne velja v primeru načrtovanih posegov). 

Pacient ima vedno pravico do dodatnih vprašanj in pojasnil, na katere je zdravnik dolžan v 

celoti in po resnici odgovoriti. Pacient lahko eksperimentalno zdravljenje, katerega 

učinkovitost in varnost še ni znanstveno dokazana, je pa edini način zdravljenja določene 

bolezni, zavrne brez pojasnila. Če pacient poda soglasje za takšno zdravljenje, ga lahko vedno 

prekliče. Pacienta ima pravico do ne-informiranosti (Patientenrechte 2003). 

Pacient ima pravico do varnega, skrbnega in strokovnega zdravljenja s strani usposobljenega 

zdravstvenega tima. Zdravila in medicinski pripomočki, ki se uporabljajo za zdravljenje, 

morajo izpolnjevati zakonske predpise kakovosti in varnostne zahteve. Odgovornost zato nosi 

zdravnik oz. zdravstvena ustanova. Pacient ima pravico do kakovostne zdravstvene nege, do 

varne in primerne bolnišnične nastanitve ter pravico do sprejema ali zavrnitve obiskov. 

Pacient ima pravico vedeti, kdo je odgovoren za njegovo celotno zdravljenje in zdravstveno 

nego. Če obstaja več različnih in enakovrednih načinov/metod zdravljenja, ima pacient 

pravico do izbire. Pacient ne sme biti prisiljeno obravnavan oz. zdravljen, razen v določenih 

primerih, ko država izda odredbe, ki vplivajo na zdravljenje in pacientovo samoodločbo. 

Pacient ima pravico do drugega mnenja (Patientenrechte 2003). 

4.18.2 Pravica do obveščenosti in sodelovanja 

Kot že rečeno, imajo pacienti na podlagi Listine o pacientovih pravicah pravico do 

obveščenosti, katero prejmejo od celotnega zdravstvenega tima. Pacient ima pravico vedeti 

svojo diagnozo, načrt zdravljenja, tveganja in posledice ne-zdravljenja. Hkrati ima pacient 

pravico do ne-obveščenosti. Listina tudi navaja, da vsako zdravljenje zahteva pacientovo 

sodelovanje. Komunikacija med zdravnikom in pacientom je predpogoj za uspešno in 

učinkovito zdravljenje. Vsekakor je učinkovito zdravljenje odvisno od pacientove 

pripravljenosti do sodelovanja. V primeru, da pacient popolnoma zavrača sodelovanje, ima 

zdravnik pravico, da zavrne nadaljnje zdravljenje pacienta. Zdravnik je dolžan pacienta 

obvestiti o posledicah ne-zdravljenja (Patientenrechte 2003). 

4.18.3 Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov 

Listina o pacientovih pravicah določa, da ima pacient pravico do zasebnosti med zdravljenjem 

(Patientenrechte 2003). 

Listina o pacientovih pravicah določa pravico do zaupnosti. Zdravstveno osebje je dolžno 

pacientovo zdravljenje obravnavati zaupno. Zaupnosti lahko zdravstveno osebje razreši le 

pacient. Podatki v zvezi z njegovim zdravstvenim stanjem se lahko razkrijejo le z njegovo 

privolitvijo (Patientenrechte 2003). 
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Zakon o varstvu osebnih podatkov v 4. členu določa, da so zbiranje, obdelava in uporaba 

osebnih podatkov zakoniti, če so v skladu z določbami zakona in če je oseba, na katero se 

podatki nanašajo, podala svoje soglasje. Podatke se lahko zbira, obdeluje in uporablja brez 

dovoljenja v naslednjih primerih (Zakon o varstvu osebnih podatkov, 4. člen) : 

- če to dovoli in zahteva zakon; 

- za upravne in komercialne namene. 

Upravljavec mora posameznika, katerega osebni podatki se obdelujejo, obvestiti (Zakon o 

varstvu osebnih podatkov, 4. člen): 

- o upravljavčevi identiteti; 

- namenu zbiranja in obdelave osebnih podatkov; 

- kdo so prejemniki podatkov. 

Upravljavec, kateri zbira, obdeluje in uporablja posameznikove osebne podatke, je dolžan 

skrbeti za zaupnost. Obveza zaupnosti velja tudi po prekinitvi delovnega razmerja (Zakon o 

varstvu osebnih podatkov, 5. člen). Zbiranje in obdelovanje posebne kategorije osebnih 

podatkov, kamor spadajo zdravstveni podatki, je zakonito, kadar je (Zakon o varstvu osebnih 

podatkov, 13. člen): 

- zakonsko dovoljena in pomembna zaradi javnega interesa; 

- posameznik podal soglasje;  

- to potrebno za varstvo posameznikovih življenjskih interesov in posameznik ne more 

podati soglasja; 

- posameznik te javno objavil; 

- to potrebno za javno varnost; 

- to potrebno za namene preventivne medicine, zdravstvene diagnostike, za zagotovitev 

oskrbe, zdravljenja, vodenja zdravstvenih storitev in kadar te podatke obdelujejo 

zdravstveni delavci, za katere velja obveznost varovanja poklicne skrivnosti; 

- to potrebno za namene znanstvenih raziskav. 

19. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov posamezniku daje pravico do dostopa. 20. člen 

Zakona o varstvu osebnih podatkov pa v primeru nepravilnih in netočnih podatkov pravico do 

popravka, izbrisa ali blokiranja podatkov. 

4.18.4 Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 

Listina o pacientovih pravicah navaja, da mora biti vsaka pacientova obravnava 

dokumentirana v zdravstveni dokumentaciji. Dokumentirati je treba (Patientenrechte 2003): 

- pacientovo anamnezo; 

- preventivne ukrepe; 

- diagnostične ukrepe; 

- terapevtske ukrepe. 
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Zdravstvena dokumentacija mora biti zaščitena pred nepooblaščenim dostopom. Pacient oz. 

pooblaščena oseba katero je pooblastil pacient, ima pravico do seznanitve z zdravstveno 

dokumentacijo. Pacient ima proti doplačilu, pravico do fotokopije zdravstvene dokumentacije. 

Pravica do dostopa se omeji v primeru, da so s tem prizadete druge osebe (npr. sorodniki, 

prijatelji). Omejitev do dostopa mora zdravnik utemeljiti (Patientenrechte 2003). 

4.18.5 Pravica do pritožbe in odškodnine 

Listina o pacientovih pravicah določa, da ima vsak pacient v primeru škode povzročene pri 

zdravljenju, pravico do pritožbe in odškodnine. Listina priporoča, da naj pacient poskuša najti 

skupni dialog z zdravnikom oz. zdravstveno ustanove, v primeru neuspešnega dogovora pa 

naj poda pritožbo. Pacient lahko poda pritožbo (Patientenrechte 2003): 

- na bolnišničnem pritožbenem uradu/svetovalnem centru; 

- na regionalni pritožbeni organ zdravniških združenj. 

Z uveljavljanjem odškodninskega zahtevka se lahko pacient obrne na (Patientenrechte 2003): 

- svetovalni odbor; 

- arbitražni organ določen s strani zdravniškega združenja; 

- zavarovalnice; 

- odvetnike, kateri morajo biti specializirani za to področje; 

- okrožno sodišče. 

V primeru, da pacient poseže po sodnem uveljavljanju odškodninskega zahtevka, mora 

pacient dokazati zdravnikovo krivdo (vzročno-posledično povezavo). Če je bila škoda 

povzročena z zdravili ali medicinsko opremo, lahko pacient poda pritožbo na farmacevtsko 

družbo oz. proizvajalca medicinske opreme. 

4.19 Nizozemska 

Nizozemska je bila med prvimi državami po urejenost pacientovih pravic v enotni zakonodaji. 

Pravice pacientov so pridobile svoje mesto v nizozemskem pravnem redu v Zakonu o 

sporazumnem medicinskem zdravljenju (angl. Act on the medical treatment contract), dne 1. 

aprila 1995. Zakon o sporazumnem medicinskem zdravljenju je del nizozemskega civilnega 

zakonika. Glavna namena zakona sta pojasnitev in okrepitev pacientovega pravnega položaja 

(Centre for Biomedical Ethics and Law 2008).  

4.19.1 Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju 

Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju ima dve sestavini: informacijo in soglasje. 

Pravica do informacije pacientu omogoča pravico do samoodločbe, kot je določeno v 10. in 

11. členu nizozemske Ustave (angl. Constitution of the Kingdom of the Netherlands). 
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Zdravnikova dolžnost je, da pacienta jasno informira, če je potrebno tudi v pisni obliki, o 

naravi bolezni, namenu pregleda in zdravljenju. Pacient mora biti informiran o pričakovanih 

posledicah, tveganjih zdravljenja, o različnih primernih metodah pregleda ali zdravljenja. 

Razumnost in pravičnost so meje obveznosti obveščanja. Zdravljenje pacienta je dovoljeno z 

njegovim soglasjem oz. soglasjem ljudi, ki so pooblaščeni, da odločajo v njegovem imenu. 

Soglasje k zdravljenju je osnovno načelo v zdravstvu in služi kot opravičilo za medicinsko 

intervencijo. Če zdravnik zdravi pacienta brez njegovega soglasja, je lahko kaznovan. Pacient 

mora zdravljenje brez soglasja dokazati. Razlikujemo med soglasjem za zdravljenje in 

soglasjem na zdravljenje samo. Ko je soglasje za zdravljenje podano, to ne pomeni, da velja 

za vsako zdravstveno intervencijo. Določene dodatne intervencije zahtevajo svoje soglasje. 

To pa ne pomeni, da je treba pridobiti soglasje za prav vsako intervencijo. Soglasje lahko 

pacient tudi kadar koli prekliče. Zdravnik lahko domneva, da je soglasje dano, če medicinski 

ukrep in njegove posledice niso velike (npr. odvzem krvi med operacijo). Domnevna 

privolitev se lahko sklepa tudi iz pacientovega vedenja. Zdravnik ne sme domnevati soglasja 

pri obsežnem zdravljenju. Nujno medicinsko pomoč se nudi brez soglasja, saj je to dolžnost 

zdravstvenega osebja in prevladuje nad načelom soglasja (npr. ko je treba med operacijo 

narediti še dodatni poseg, za katerega ni podano soglasje, nezavesten pacient). Pacient mora 

podati pisno privolitev. Prednost pisne privolitve je, da ta vsebuje splošne informacije o 

bolezni in njenem zdravljenju. Dodatna prednost pisne izjave je precej lažji dokaz o soglasju 

za določeno zdravstveno intervencijo. Pisna izjava je lastna pacientova volja in jo lahko 

imenujemo tudi »življenjski testament«, vendar je ne smemo zamenjevati za izjavo o 

evtanaziji. Izjava se lahko uporablja, da se ve, v kakšnih okoliščinah naj se zdravljenja in/ ali 

oživljanja ne nudi. Dokument kaže, katero vrsto ukrepov naj se izvede, če pacient ne more o 

tem odločati sam v danem trenutku. Pri sprejemanju končne odločitev pa lahko zdravnika 

vodijo naslednja vprašanja (Centre for Biomedical Ethics and Law 2008): 

- Kakšen je datum »življenjskega testamenta«? 

- Je prišlo do kakršne koli spremembe v položaju osebe od takrat? 

- Pod kakšnimi pogoji in na kakšen način je dokument prišel v veljavo? 

V skladu z nizozemsko zakonodajo so mladoletniki predmet ustavnih pravic. Starševska 

avtoriteta je namenjena zaščiti interesov otrok. Starševska avtoriteta ne more vplivati na 

ustavne pravice. Med starševsko avtoriteto in starostjo otroka obstaja interakcija. Starejši ko 

je otrok, bolj se zaveda in manj pomembna je starševska avtoriteta. Zakon o sporazumnem 

medicinskem zdravljenju zahteva pisno soglasje staršev pri mladoletnikih, mlajših od 16 let. 

Če mladoletnikov zakoniti zastopnik ne želi podati soglasja za zdravljenje, lahko o tem odloča 

Odbor za zaščito otrok (angl. Child Protection Board). Pri polnoletnih osebah s posebnimi 

potrebami o njihovem zdravljenju odloča njihov zakoniti zastopnik (Centre for Biomedical 

Ethics and Law 2008). 
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4.19.2 Pravica do obveščenosti in sodelovanja 

Pravica do obveščenosti in sodelovanja ni določena kot neodvisna pravica v nizozemski 

pravni ureditvi. Zanjo velja enaka ureditev kot za pravico do samostojnega odločanja o 

zdravljenju (Centre for Biomedical Ethics and Law 2008). 

Izvajalec zdravstvenih storitev obvesti pacienta, če se zahteva, pisno dokumentira predlagane 

preiskave, zdravljenje ter potek preiskav, potek zdravljenja in zdravstvenega stanja pacienta. 

Obveznost informiranja ni absolutna (terapevtka izjema). Pacient nima pravice biti obveščen, 

ko ima zdravstveni delavec utemeljen sum za resne posledice, katere izhajajo iz pacientovega 

obnašanja. Takšnih sumov se ne sme obravnavati pokroviteljsko. V primeru terapevtske 

izjeme lahko zdravstveni delavec predloži podatke pacienta tudi drugim osebam v situaciji, ko 

gre za pacientovo dobro. Informacije se posreduje sorodnikom. To je treba narediti z mero 

previdnosti (kršitev poklicne skrivnosti). Kršitev poslovne skrivnosti naj vedno služi v interes 

pacienta. Izvajalci zdravstvenih storitev zadržijo informacije zase, če bi te povzročile resno 

škodo za pacienta. Na pacientovo zahtevo mora izvajalec zdravstvenih storitev informirati 

tudi druge osebe. Če pacient ne želi biti informiran, se njegovo željo spoštuje, katera ima 

ustavno podlago v spoštovanju zasebnosti. Kot velja za pravico do 

obveščenosti/informiranosti tudi pravica do neobveščenosti/neinformiranosti ni absolutna, in 

sicer v primeru da bi ne-vedenje povzročilo resno nevarnost za pacienta ali njegovo okolico 

(Centre for Biomedical Ethics and Law 2008). 

4.19.3 Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov 

10. člen nizozemske ustava določa, da ima vsakdo pravico do spoštovanja njegove zasebnosti. 

Posebnih predpisov o pravici do pacientove zasebnosti v Zakonu o sporazumnem 

medicinskem zdravljenju ni. Pravica do poklicne skrivnosti in varstva osebnih podatkov je 

urejena. Zdravnik ne sme razkriti informacij o pacientu drugim osebam, prav tako ne sme 

dovoliti dostopa do informacij, razen če ni dovoljeno z zakonom. Poklicna skrivnost je 

sestavljena iz dveh delov (Centre for Biomedical Ethics and Law 2008): 

- prisege k tajnosti; 

- privilegija ne-razkritja. 

Vsi zdravstveni delavci morajo zapriseči k poklicni molčečnosti. Pravila privilegija ne-

razkritja najdemo v 218. členu Kazenskega zakonika, kateri določa, da lahko zdravnika 

razreši obveznosti ne-razkritja sodnik. Privilegij ne-razkritja velja za vse zdravstvene delavce. 

Prisega k tajnosti/poklicni skrivnost ni absolutna. V primeru nalezljive bolezni je zdravnik 

dolžan o tem obvestiti državni inšpektorat za varovanje zdravja in v primeru naravne smrti 

lahko zdravnik izda mrliški list. Zdravnika lahko obveznosti poklicne tajnosti razreši tudi 

pacient (Centre for Biomedical Ethics and Law 2008). 
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Obdelava osebnih podatkov v zvezi z zdravjem je prepovedana. Prepoved obdelave ne velja v 

naslednjih primerih (Centre for Biomedical Ethics and Law 2008): 

- za namene zdravljenja;  

- za namene zavarovalnice; 

- za šolske namene (za zagotovitev posebne podpore učencu); 

- za namene posodobitve obstoječih podatkov v zvezi z zdravjem. 

Podatke lahko obdelujejo osebe, za katere velja obveznost varovanja poklicne skrivnosti. 

Oseba, na katero se podatki nanašajo, ima pravico vedeti, ali se njegovi podatki obdelujejo. 

Odgovor mora pridobiti v roku štirih tednov od dneva zahteve. Informacije morajo vsebovati 

namen obdelave, katera kategorija podatkov se obdeluje in, kdo je prejemnik obdelanih 

podatkov. V primeru netočnih in nepopolnih podatkov lahko oseba, na katero se podatki 

nanašajo, zahteva popravke, dopolnitev, izbris ali blokado netočnih in nepopolnih podatkov 

(Centre for Biomedical Ethics and Law 2008). 

4.19.4 Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 

Izvajalci zdravstvenih storitev morajo voditi zdravstveno dokumentacijo v zvezi s pacientovo 

obravnavo. Dokumentacijo uporabljajo za vpis podatkov o zdravju, nadaljnjih postopkih in 

drugih dokumentih, ki vsebujejo informacije, katere so potrebne za zagotavljanje kakovostne 

oskrbe pacienta. Izvajalec zdravstvenih storitev hrani zdravstveno dokumentacijo petnajst let 

od dneva, ko je dokument nastal, ali toliko časa po izteku petnajstletnega obdobja, kot je 

smiselno, da bi zagotovil ustrezno raven varnosti. Izvajalec zdravstvenih storitev mora uničiti 

zdravstveno dokumentacijo v treh mesecih od prejema zahteve s strani pacienta. To ne velja, 

če se zahteva nanaša na dokumente, katerih hranjenje je bistvenega pomena za druge osebe in 

kadar je uničenje v nasprotju z zakonom. Pacient ima pravico do dostopa zdravstvene 

dokumentacije in fotokopije proti doplačilu. Dostop in fotokopija se ne dovolita, v kolikor je 

to potrebno za zaščito zasebnosti druge osebe (ogrožena zasebnost). Dostop in fotokopija 

pacientove zdravstvene dokumentacije na željo druge osebe brez pacientovega soglasja, nista 

dovoljena. Dostop in fotokopija pacientove zdravstvene dokumentacije brez pacientovega 

dovoljenja sta dovoljena, če to dovoljuje zakon. Pravico do dostopa in fotokopije ima tudi 

pacientov zakoniti zastopnik. Pravica do dostopa do zdravstvene dokumentacije izhaja 

neposredno iz pravice do zasebnosti, katera je brez klavzule. Dostop se zavrne samo, če bi s 

tem ogrozili zasebnost druge osebe. Dostop se pacientu omogoči v čim krajšem roku. Pravica 

do dostopa zdravstvene dokumentacije je zelo pomembna, če želi pacient sprožiti pravni 

postopek zoper zdravnika ali zdravstvene inštitucije (Centre for Biomedical Ethics and Law 

2008). 
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4.19.5 Pravica do pritožbe in odškodnine 

V primeru, da pacient ni zadovoljen z opravljeno zdravstveno storitvijo, ima naslednje 

možnosti (Centre for Biomedical Ethics and Law 2008): 

- vloži pritožbo neposredno pri izvajalcu zdravstvene storitve; 

- vloži pritožbo na pritožbeni odbor zdravstvene institucije.  

Pacient lahko zahteva odškodnino v primeru medicinske napake, če jo dokaže (Centre for 

Biomedical Ethics and Law 2008). 

4.20 Poljska 

Pacientove pravice so na Poljskem urejene v enotnem zakonu. Zakon o pacientovih pravicah 

in varuhu pacientovih pravic (poljš. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 

Dziennik Ustaw, No. 52/09, 76/09, 96/10, 112/11, 133/11, 234/11) je bil sprejet 6. novembra 

2008. Namen zakona je okrepitev pacientovega položaja kot avtonomnega partnerja v 

dejavnosti zdravstvene nege. Zakon je pacientove pravice združil v dobro opredeljen pravni 

akt. Pred sprejetjem Zakona o pacientovih pravicah in varuhu pacientovih pravic so bile 

pacientove pravice razpršene v različnih zakonih.  

Najpomembnejša sta bila Zakon o zdravstvenih ustanovah (angl. Act on Health Care 

Institution, Official Gazette (Dziennik Ustaw) Republic of Poland, No. 91/91, 63/92, 121/94, 

138/95, 141/95, 24/96, 104/97, 106/98, 117/98, 162/98, 28/99, 3/00, 12/00, 43/00, 84/00, 

120/00, 5/01, 88/01, 2/100/01, 113/01, 26/01, 128/01, 113/02, 45/03, 124/03, 171/03, 213/03, 

210/03, 223/03, 273/03, 164/05, 169/05, 239/05), z dne 30. avgusta 1991 in Listina o 

pacientovih pravicah (1998) (Karta Praw Pacjenta 2013), katera je predstavljala katalog 

pacientovih pravic in se je sklicevala na ustrezne pravne podlage. Listina ni omogočala 

popolne pravne ureditve varstva pacientovih pravic na Poljskem, vendar je le pomaga pri 

usmerjanju posameznika do njegovih pravic. 

68. člen poljske Ustave (angl. The Constitution of the Republic of Poland, Official Gazette 

(Dziennik Ustaw) Republic of Poland, No. 78/97, 28/01, 200/06, 114/09) določa splošno 

pravico do zdravstvenega varstva vsakega državljana. 

4.20.1 Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju 

3. poglavje Zakona o pacientovih pravicah in varuhu pacientovih pravic ureja pravico do 

informiranosti. 9. člen zakona določa pravico do informacij o lastnem zdravstvenem stanju. 

Pacient, mladostnik starejši od 16 let ali pacientov zakoniti zastopnik imajo pravico do 

zdravstvenih informacij glede zdravstvenega stanja, predlaganih in možnih diagnostičnih 

metodah, zdravilih in njihovih posledicah uporabe, rezultatih zdravljenja in prognozi. Pacient 

ima pravico, da po pridobitvi informacij od zdravnika poda svoje mnenje. Zdravnik mora 
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podati pacientu pravilne informacije. Pacient ima tudi pravico do neinformiranosti. 10. člen 

zakona določa, da mora ponudnik zdravstvenih storitev zagotoviti informacije v pisni obliki. 

Pacient mora podati soglasje za zdravljenje oz. soglasje za zavrnitev zdravljenja (Zakon o 

pacientovih pravicah in varuhu pacientovih pravic, 15. člen). 17. člen zakona določa, da ima 

pacient, vključno z mladoletno osebo, starejšo od 16 let, pravico do privolitve za izvajanje 

zdravstvenih storitev. Mladoletne osebe in osebe s posebnimi potrebami imata pravico do 

ugovora proti zdravstveni oskrbi, za katero je njun zakoniti zastopnik podal privolitev. Pri 

kirurških, terapevtskih in diagnostičnih metodah, katere predstavljajo večje tveganje, je 

potrebno pisno soglasje (Zakon o pacientovih pravicah in varuhu pacientovih pravic, 18. 

člen). 

4.20.2 Pravica do obveščenosti in sodelovanja 

Zakon ne navaja pravice do obveščenosti in sodelovanja kot samostojne pravice. Zakon 

določa, da mora biti pacient informiran/obveščen o svojem zdravju in se samostojno odločiti 

za zdravljenje. 

4.20.3 Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov 

13. člen Zakona o pacientovih pravicah in varuhu pacientovih pravic določa, da ima pacient 

pravico do poklicne skrivnosti. Zdravstveni delavci morajo podatke v zvezi s pacientovim 

zdravstvenim stanjem ohranjati kot poklicno skrivnost. Zdravstveni delavci niso dolžni 

ohranjati podatkov kot poklicno skrivnost v naslednjih primerih (Zakon o pacientovih 

pravicah in varuhu pacientovih pravic, 14. člen): 

- ko je tajnost nevarna za pacientovo življenje in življenje drugih oseb; 

- ko pacient in njegov zakoniti zastopnik soglašata z razkritjem informacij; 

- ko se mora pacientove podatke razkriti drugim osebam, ki sodelujejo pri zdravstveni 

oskrbi. 

Zdravstveni delavci so dolžni ohranjati pacientove podatke kot poklicno skrivnost tudi po 

smrti pacienta, razen v primerih, kot jih določa zakon (Zakon o pacientovih pravicah in 

varuhu pacientovih pravic, 14. člen). 

20. člen Zakona o pacientovih pravicah in varuhu pacientovih pravic določa pravico do 

spoštovanja zasebnosti in dostojanstva. Pravica do dostojanstva hkrati pomeni, da ima pacient 

pravico umreti v miru in dostojanstvu. Pacient v terminalni fazi svojega življenja ima pravico 

lajšanja bolečin in trpljenja. Pri izvajanju zdravstvenih storitev ima pacient pravico do 

prisotnosti bližje osebe (sorodnika) (21. člen). Zdravstveni delavec lahko prisotnost bližnje 

osebe (sorodnika) zavrne, če je nevarnost epidemije in v primeru, da je ogrožena pacientova 

varnost, kar mora dokumentirati (21. člen). Prisotnost drugih oseb je mogoča le s pacientovo 

privolitvijo (22. člen). 33. člen določa, da ima pacient v bolnišnici pravico do osebnega stika, 
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telefona in dopisovanja ter hkrati pravico do zavrnitve vseh stikov. Pacient ima pravico do 

duhovne oskrbe (Zakon o pacientovih pravicah in varuhu pacientovih pravic, 36. člen). 

29. avgusta 1997 je bil sprejet Zakon o varstvu osebnih podatkov (angl. Act on the Protection 

of Personal Data, Official Gazette (Dziennik Ustaw) Republic of Poland, No. 133/97, 155/98, 

110/99, 12/00, 50/00, 116/00, 42/01, 49/01, 100/01, 74/02, 153/02, 25/04, 33/04, 104/06, 

165/07, 176/07, 41/10, 182/10, 229/10, 230/11, 0/14 poz. 1662). Zakon določa, da ima vsakdo 

pravico do varovanja svojih osebnih podatkov. Opredeljuje načela poteka pri obdelavi 

osebnih podatkov. Obdelava podatkov v zvezi z zdravstvenim stanjem, genetiko, odvisnostjo, 

spolnim življenjem je brez soglasja osebe, na katero se podatki nanašajo, prepovedana, razen 

če se obdelujejo za namene uničenja.  

23. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov določa, da je obdelava dovoljena: 

- če je oseba, na katero se podatki nanašajo obdelavo dovolila; 

- za potrebe uresničevanja pravic in dolžnosti, ki izhajajo iz pravnega predpisa; 

- za potrebe javnega interesa; 

- zaradi zakonitih interesov, katere izvajajo izvajalci. 

32. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov določa, da ima posameznik na katerega se 

podatki nanašajo, pravico nadzorovati obdelavo njegovih podatkov. 

4.20.4 Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 

23. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov določa pravico do seznanitve z zdravstveno 

dokumentacijo. Podatki iz zdravstvene dokumentacije so zaščiteni, kot je določeno z 

Zakonom o pacientovih pravicah in varuhu pacientovih pravic ter drugih posameznih zakonih. 

Izvajalec zdravstvenih storitev mora zdravstveno dokumentacijo voditi in hraniti, kot je 

določeno z zakonom (24. člen). Zdravstveni delavci so upravičeni do prejemanja in obdelave 

pacientovih zdravstvenih podatkov (24. člen). Zdravstvena dokumentacija vsebuje naslednje: 

- Pacientovo identiteto, ki naj vsebuje (Zakon o varstvu osebnih podatkov, 25. člen): 

- ime in priimek; 

- datum rojstva; 

- spol; 

- stalni naslov prebivališča; 

- številko socialnega zavarovanja, če je bilo izdano; v primeru novorojenčka številko 

materinega socialnega zavarovanja; za osebe, katere nimajo številke socialnega 

zavarovanja številko osebnega dokumenta; 

- ime in naslov zakonitega zastopnika v primeru mladoletne osebe oz. osebe z 

posebnimi potrebami; 

- izvajanje zdravstvenih storitev; 

- opis pacientovega zdravstvenega stanja; 



120 

- datum priprave dokumentacije. 

Zdravstvena dokumentacija je na voljo zdravstvenim delavcem, pacientu in zakonitemu 

zastopniku. Po pacientovi smrti ima pravico do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo 

pacientova pooblaščena oseba (Zakon o varstvu osebnih podatkov, 26. člen). Zdravstvena 

dokumentacija je na voljo (Zakon o varstvu osebnih podatkov, 26. člen): 

- izvajalcem zdravstvenih storitev, če je dokumentacija potrebna za izvajanje kontinuiranih 

zdravstvenih storitev; 

- javnim organom, nacionalnemu zdravstvenem skladu, nacionalnim in regionalnim 

svetovalcem za vodenje in nadzor; 

- ministru, pristojnemu za zdravstvena vprašanja, sodišču, tožilcem, odvetnikom; 

- organom zakonodaje; 

- Komisiji za oceno invalidnosti in delovne sposobnosti; 

- izvajalcu za vodenje zdravstvene evidence; 

- za oceno akreditacije zdravstvene dejavnosti. 

Zdravstvena dokumentacija je lahko na voljo kolegiju ali enoti za raziskave, ki se uporabljajo 

za znanstvene raziskave (Zakon o varstvu osebnih podatkov, 26. člen). Pacient ima pravico do 

izvlečkov in fotokopije zdravstvene dokumentacije (Zakon o varstvu osebnih podatkov, 27. 

člen). Izvajalec zdravstvenih storitev lahko fotokopijo zdravstvene dokumentacije zaračuna 

(Zakon o varstvu osebnih podatkov, 28. člen). 29. člen zakona določa, da mora izvajalec 

zdravstvenih storitev hraniti pacientovo zdravstveno dokumentacijo 20 let od zadnjega vnosa. 

Izjema so naslednji primeri (Zakon o varstvu osebnih podatkov, 29. člen): 

- v primeru pacientove smrti zaradi poškodbe ali zastrupitve se dokumentacija hrani še 30 

let po smrti; 

- RTG posnetki se hranijo zunaj pacientove zdravstvene dokumentacije za obdobje 10 let; 

- otroška zdravstvena dokumentacija do drugega leta starosti se hrani 22 let. 

Uničenje zdravstvene dokumentacije mora biti izpeljano na način, da se nikoli ne prepozna 

pacientova identiteta (Zakon o varstvu osebnih podatkov, 29. člen). 

4.20.5 Pravica do pritožbe in odškodnine 

59. člen Zakona o pacientovih pravicah in varuhu pacientovih opredeljuje kršitve pacientovih 

pravic kot nezakonito dejanje zdravstvenih delavcev, določeno s pravnomočno sodbo sodišča. 

V postopku obravnave kršitve pacientovih pravic ima pacientov predstavnik pravico zahtevati 

vso potrebno dokumentacijo, ki jo mora izvajalec zdravstvenih storitev izročiti v roku 30 dni 

(Zakon o pacientovih pravicah in varuhu pacientovih, 61. člen). V primeru, da se ugotovi, da 

so bile pacientove pravice kršene, varuh določi navodila za takojšnjo odpravo posledic 

(Zakon o pacientovih pravicah in varuhu pacientovih, 64. člen). Če izvajalec ne odpravi 

posledic kršitve pacientovih pravic, je denarna kazen 500.000 zlatnikov (Zakon o pacientovih 
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pravicah in varuhu pacientovih, 68. člen). 50.000 zlatnikov denarne kazni je določenih v 

primeru, da izvajalec zdravstvenih storitev ne predloži vseh potrebnih informacij za 

obravnavo kršitve pacientovih pravic v roku 30 dni (Zakon o pacientovih pravicah in varuhu 

pacientovih, 69. člen). Denarna globa se določi na podlagi stopnje kršitve, obdobja kršitve in 

okoliščin kršitve (Zakon o pacientovih pravicah in varuhu pacientovih, 70. člen). 

Varuh pacientovih pravic skrbi za zaščito pacientovih pravic, določenih z zakonom (Zakon o 

pacientovih pravicah in varuhu pacientovih, 41. člen). Varuh je osrednji organ državne 

uprave, pristojen za zaščito pacientovih pravic. Dejavnost varuha nadzira premier (Zakon o 

pacientovih pravicah in varuhu pacientovih, 42. člen). Varuh pacientovih pravic je oseba, ki 

izpolnjuje naslednje pogoje (Zakon o pacientovih pravicah in varuhu pacientovih, 42. člen): 

- ima univerzitetno stopnjo izobrazbe ali magisterij znanosti; 

- ni bil nikoli pravnomočno obsojen; 

- ima znanje in izkušnje. 

Varuha pacientovih pravic imenuje predsednik države (Zakon o pacientovih pravicah in 

varuhu pacientovih, 44. člen). Varuha lahko razreši predsednik vlade in do imenovanja 

novega varuha deluje njegov pooblaščenec (Zakon o pacientovih pravicah in varuhu 

pacientovih, 45. člen). Pristojnosti varuha so sledeče (Zakon o pacientovih pravicah in varuhu 

pacientovih, 47. člen): 

- vodi kazenski postopek kršitve pacientovih pravic; 

- opravlja civilne naloge, katere določa zakon; 

- pripravi in predloži osnutek zakonodaje v zvezi z varstvom pacientovih pravic Svetu 

ministrov; 

- pristojne organe spodbudi k zakonodajni ureditvi oz. spremembi zakonodajne ureditve na 

področju varstva pacientovih pravic; 

- izdeluje publikacije in izobraževalne programe za namene informiranja o pravicah; 

- sodeluje z javnimi organi, predvsem z ministrom za zdravje; 

- zdravstvenim organizacijam ponuja predloge za učinkovito varstvo pacientovih pravic; 

- sodeluje z nevladnimi in socialnimi organizacijami; 

- analizira pacientove pritožbe, ugotavlja tveganja in področja, katera je treba v 

zdravstvenem sistemu nadgraditi; 

- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, ali jih odredi predsednik vlade. 

4.21 Portugalska 

Nekatere določbe v zvezi s pacientovimi pravicami so določene v Temeljnem zakonu o 

zdravju (angl. Basic Law on Health, Official Gazette (Diario da Republica) Republic of 

Portugal, No. 195/90, 258/02) z dnem 24. avgusta 1990. Te določbe so bile preveč splošne in 
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niso bile za praktično uporabo. V ta namen so na Portugalskem pacientove pravice okrepili z 

različnimi zakoni, in sicer: 

- Zakonom o duševnem zdravju iz leta 1998 (angl. Mental Health Act, Official Gazette 

(Diario da Republica) Republic of Portugal, No. 36/98). 

- Zakonom o nekonvencionalnih terapijah (angl. Law on the Non-Conventional Therapies, 

Official Gazette (Diario da Republica) Republic of Portugal, No. 193/03, 168/13), 

sprejetem 22. avgusta 2003. 

- Zakonom o osebnih genetskih informacijah in zdravstvenih informacijah (angl. Law on 

Personal Genetic Information and Health Information, Official Gazette (Diario da 

Republica) Republic of Portugal, No. 18/05), sprejetem 26. januarja 2005. 

- Zakonom o umetni oploditvi (angl. Law on Medically Assisted Procreation, Official 

Gazette (Diario da Republica) Republic of Portugal, No. 32/06), sprejetem 26. julija 

2006. 

- Zakonom o primarnem zdravstvenem varstvu (angl. Law on Primary Health Care 

(decreto-lei) nº 60/2003), sprejetem 1. aprila 2003 (Centre for Biomedical Ethics and Law 

2008). 

- Zakonom o neprekinjenem zdravstvenem varstvu (angl. Law on Continuous Health Care 

(decreto-lei) nº 281/2003), sprejetem 8. novembra 2003 (Centre for Biomedical Ethics 

and Law 2008). 

4.21.1 Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju 

150. člen portugalskega Kazenskega zakonika z naslovom Medicinsko-kirurški posegi in 

zdravljenje pravi: »Izvajanje medicinskih intervencij in zdravljenje, katero je po oceni 

zdravstvenega osebja glede na zdravstveno stanje pacienta nujno in katero izvajata zdravnik 

in zdravstveno osebje z namenom preprečevanja, diagnosticiranja, zdravljenja ali lajšanja 

bolezni, trpljenja, poškodbe se ne obravnava kot prekršek na osebno integriteto«. Osebe, 

katere izvajajo posege in zdravljenje brez pacientove privolitve, se kaznujejo s tri letno 

zaporno ali denarno kaznijo (Kazenski zakonik, 156. člen). Zdravnik mora pacienta 

informirati o naravi bolezni, cilju zdravljenja, koristi zdravljenja, posledicah zdravljenja, 

stroških zdravljenja in možnih alternativah zdravljenja. Pacient mora biti prav tako informiran 

o posledicah zavrnitve zdravljenja. Informacije morajo biti pacientu razumljive. Soglasje je 

veljavno, ko zdravnik pacientu pravilno pojasni naravo in diagnozo bolezni, obseg in možne 

posledice posegov in zdravljenja, izjemoma, če bi posredovanje informacij ogrozilo 

pacientovo življenje ali povzročilo resno škodo za njegovo fizično in duševno zdravje, 

zdravnik pacienta ne informira (Kazenski zakonik, 157. člen). Pisno soglasje na Portugalskem 

ni potrebno. 38. člen Kazenskega zakonika določa, da je lahko soglasje izraženo na 

kakršenkoli način, vendar mora izražati svobodno voljo (Nys idr. 2008, 10–14).  
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14. člen Zakona o umetni oploditvi št. 32/2006 zahteva izrecno (lat. forma expressa) in pisno 

(lat. por escrito) soglasje (Nys idr. 2008, 13).  

156. člen Kazenskega zakonika navaja, da posegi brez privolitve niso kaznivi v primeru 

nudenja nujne medicinske pomoči in ko ne-zdravljenje resno ogroža pacientovo življenje. 

Soglasje prav tako ni potrebno, če je bilo že predhodno podano za določeni poseg ali 

zdravljenje. 38. člen Kazenskega zakonika določa, da lahko pacient soglasje svobodno 

prekliče (Nys idr. 2008, 13).  

14. člen Temeljnega zakona o zdravju določa, da ima oseba pravico zavrniti zdravljenje, razen 

če zakon določa drugače. Pacient ima pravico zavrniti zdravljenje tudi, če to vodi v smrt. V 

portugalski zakonodaji ni zaslediti možnosti predhodno izraženih želja (angl. living will).  

38. člen Kazenskega zakonika določa, da je medicinska mladoletnost do doseženega 14 leta 

starosti. Mladoletniki, stari 14 let in več lahko samostojno podajo veljavno soglasje za 

zdravljenje, če popolnoma razumejo, kaj je vključeno v medicinsko obravnavo. V primeru, da 

mladoletna oseba nima možnosti podati soglasja, soglasje poda zakoniti zastopnik mladoletne 

osebe, katero mora biti podano v interesu mladoletne osebe (Civilni zakonik, 1878. člen). 

Zdravljenje oseb s posebnimi potrebami je mogoče s pridobitvijo soglasja od zakonitega 

zastopnika. Vendar če oseba razume svoje stanje in razloge za zdravljenje ali kirurški poseg, 

njegov pomen in posledice, mora biti obveščena in lahko poda soglasje. V primeru, da 

soglasja zakonitega zastopnika ni mogoče pridobiti, je zdravnik dolžan oceniti in odločiti, ali 

je oseba sposobna ali nesposobna razumeti posledice zdravljenja. Če zdravnik odloči, da ni 

sposobna, se mora obravnava predstaviti tako, da je mogoče pridobiti soglasje zakonitega 

zastopnika (Nys idr. 2008, 16–19). 

4.21.2 Pravica do obveščanja in sodelovanja 

V portugalski zakonodaji pravica do obveščenosti in sodelovanja ni določena kot neodvisna 

pravica. Pacienta mora zdravnik informirati o zdravstvenem stanju, da se lahko samostojno 

odloči glede zdravljenja, kar pa hkrati pomeni, da je bil obveščen in pozvan k sodelovanju. 

Prav tako v portugalski zakonodaji ni zaslediti pravice do neobveščenosti/ neinformiranosti. 

157. člen Kazenskega zakonika navaja možnost terapevtske izjeme, saj lahko zdravnik, v 

primeru, da bi informacije ogrozile pacientovo zdravstveno stanje, zadrži zase (srčna in 

psihična obolenja) (Nys idr. 2008, 20). 

4.21.3 Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov 

195. člen Kazenskega zakonika določa, da vsakdo, ki brez soglasja razkrije poklicno 

skrivnost, je kaznovan z denarno ali zaporno kaznijo enega leta (Nys idr. 2008, 25).  
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13. člen Temeljnega zakona o zdravju navaja, da mora biti vzajemen in zaupen pretok 

pomembnih medicinskih informacij. 4. člen Zakona o osebnih genetskih informacijah in 

zdravstvenih informacijah zavezuje osebe, odgovorne za obdelavo podatkov o zdravstvenem 

stanju, da sprejmejo vse ustrezne ukrepe za zaščito zaupnosti, da se zagotovi varnost 

prostorov in opreme, kjer se podatki nahajajo, in nadzor dostopa do informacij, kot tudi 

ukrepe uveljavljanja dolžnosti zaupnosti, pravil etike in poklicnega ravnanja za vse zaposlene 

v zdravstvu. Zaupnost zdravstvenih podatkov varujejo tudi kodeksi. 

Portugalska Ustava v 26. členu določa, da ima vsakdo pravico do varstva svoje zasebnosti in 

zasebnosti družinskega življenja. V portugalskem pravnem okviru ima varstvo osebnih 

podatkov pravno in ustavno zaščito (Constitution of the Portuguese Republic 2005).  

35. člen portugalske Ustave vsebuje specifične določbe varstva osebnih podatkov 

(Constitution of the Portuguese Republic 2005): 

- vsi državljani imajo pravico dostopa do svojih podatkov v računalniških evidencah 

podatkov in datotek, kot tudi pravico do obveščenosti o namenu uporabe podatkov ter 

pravico zahtevati, da se vsebina netočnih podatkov popravi; 

- dostop do evidence osebnih podatkov ali datotek je prepovedan za namene pridobivanja 

informacij, ki se nanašajo na druge osebe in za medsebojno povezovanje datotek; 

- podatke se ne sme obdelovati za pridobivanje informacij o posameznikovem političnem, 

verskem prepričanju in zasebnem življenju, razen v primeru ne-določljivih podatkov za 

statistične namene; 

- državljanom ne smejo biti izdane univerzalne nacionalne identifikacijske številke. 

Varstvo osebnih podatkov je varovano tudi z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (angl. Act 

67/98 on the Protection of Personal Data) (Comissão Nacional de Protecção de Dados 1998). 

Za zaščito zasebnega življenja je pomemben tudi portugalski Civilni zakonik, kateri v 80. 

členu varuje zasebno življenje posameznika, v 70. členu pa varuje posameznika pred vsakim 

kaznivim dejanjem v njegovem zasebnem življenju (Nys idr. 2008, 27).  

7. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov določa, da je prepovedano obdelovanje podatkov 

za namene razkrivanja zasebnega življenja, verskega in političnega prepričanja, rasnega in 

etičnega porekla ter podatkov v zvezi z zdravstvenim stanjem, spolnim življenjem in 

genetskimi podatki. 7. člen še dodaja, da se obdelava podatkov o zdravstvenem stanju, 

spolnem življenju in genetskih podatkih dovoli za namene preventivne medicine, zdravstvene 

diagnoze, nudenja zdravstvene oskrbe in zdravljenja, vodenje zdravstvenih storitev, pod 

pogojem, da podatke obdeluje zdravstveni delavec, katerega veže poklicna skrivnost. 4. člen 

Zakona o osebnih genetskih informacijah in zdravstvenih informacijah, kot že rečeno, določa 

obdelavo podatkov o zdravstvenem stanju, in sicer (Comissão Nacional de Protecção de 

Dados 1998): 
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- zavezuje osebe, odgovorne za obdelavo podatkov o zdravstvenem stanju, da sprejmejo 

vse ustrezne ukrepe za zaščito zaupnosti, da se zagotovi varnost prostorov in opreme, kjer 

se podatki nahajajo, in nadzor dostopa do informacij, kot tudi ukrepe uveljavljanja 

dolžnosti zaupnosti, pravil etike in poklicnega ravnanja za vse zaposlene v zdravstvu; 

- izvajalci zdravstvenih storitev morajo preprečiti dostop do zdravstvenih evidenc, kot tudi 

varnostnih kopij, vsem nepooblaščenim osebam; 

- dostop do podatkov za raziskovalne namene se omogoči v primeru anonimnosti; 

- podatki v zvezi z zdravjem, genetskimi informacijami in osebnimi podatki morajo imeti 

ločene dostope; 

- upravljavec informacijskega sistema mora zagotavljati varnostne kopije zdravstvenih 

podatkov. 

Pravica dostopa do zdravstvenih podatkov se izvaja s pomočjo pooblaščenega zdravnika 

(Zakon o varstvu osebnih podatkov, 11. člen) (Comissão Nacional de Protecção de Dados 

1998). 

Posameznik lahko doseže popravek, izbris, blokiranje nepopolnih in netočnih podatkov ali 

podatkov, ki so nastali na način, ki je nezdružljiv z zakonitimi nameni upravljavca (Zakon o 

varstvu osebnih podatkov, 50. člen) (Comissão Nacional de Protecção de Dados 1998). 

4.21.4 Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 

5. člen Zakona o osebnih genetskih informacijah in zdravstvenih informacijah vsebuje 

določbe o zdravstvenih podatkih in zdravstveno dokumentacijo ter zavezuje zdravnika k 

beleženju zdravstvenih podatkov v zdravstveno dokumentacijo. Zdravstveni podatek je vsak 

podatek, zapisan ali ne, ki vsebuje podatke o zdravstvenem stanju pacienta ali članu njegove 

družine. 5. člen hkrati določa, da mora zdravstvena dokumentacija vsebovati informacije o 

zdravstvenem stanju pacienta. Zdravstvene informacije so informacije o zdravju, katere se 

uporablja za zdravljenje ali medicinsko intervencijo (Zakon o osebnih genetskih informacijah 

in zdravstvenih informacijah, 5. člen). 35. člen portugalske Ustave določa: »Vsi državljani 

imajo pravico do vseh računalniških podatkov, ki se nanašajo na njih same, in pravico do 

obveščenosti glede uporabe podatkov; pravico imajo zahtevati, da se vsebina map in podatkov 

popravi in posodobi«. 3. člen Zakona o osebnih genetskih informacijah in zdravstvenih 

informacijah določa, da ima pacient pravico do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo, 

razen v primeru ustrezno utemeljenih izjemnih okoliščin, iz katerih je jasno razvidno, da to 

lahko privede do škodljivih učinkov na pacientovo zdravstveno stanje. Pacientov pooblaščeni 

zdravnik omogoči dostop pacientu ali osebi, katero je pacient pooblastil. Portugalska 

zakonodaja izrecno ne določa pravice do fotokopije zdravstvene dokumentacije. 
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11. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov, sprejet 26. oktobra 1998, določa, da ima oseba, 

na katero se podatki nanašajo, pravico, da od upravljavca podatkov, brez omejitve, v 

razumnem času in brez stroškov pridobi (Comissão Nacional de Protecção de Dados 1998): 

- Informacije, ali se njegovi podatki obdelujejo, o namenu obdelave, katere vrste podatki se 

obdelujejo, kdo je prejemnik obdelanih podatkov; 

- znanje glede avtomatske obdelave njegovih osebnih podatkov; 

- izbris in blokiranje podatkov, katerih obdelava ni v skladu z določbami tega zakona, 

predvsem zaradi nepopolnih in netočnih podatkov. 

Posameznik lahko doseže popravek, izbris, blokiranje nepopolnih in netočnih podatkov ali 

podatkov, ki so nastali na način, ki je nezdružljiv z zakonitimi nameni upravljavca (Zakona o 

varstvu osebnih podatkov, 50. člen) (Comissão Nacional de Protecção de Dados 1998). 

4.21.5 Pravica do pritožbe in odškodnine 

V portugalski zakonodaji ni posebnih določb glede pravice do pritožbe in odškodnine. 

Obstajajo formalni mehanizmi glede možnosti vložitve pritožbe za paciente. V vsaki 

zdravstveni instituciji je urad, imenovan »Urad uporabnikov«, kamor se lahko pacienti 

pritožijo. Pacienti se lahko pritožijo tudi na Ministrstvo za zdravje ali neposredno na sodišče, 

a, ker je to zelo drago, se jih malo odloči za to pot (Nys idr. 2008, 30–31). 

4.22 Romunija 

Romunija ima pacientove pravice urejene z Zakonom o pacientovih pravicah št. 46/2003 

(angl. Law No. 46/03 on Patients' rights, Official Gazette Republic of Romania, No. 51/03), 

kateri je bil sprejet 21. januarja 2003. Poleg Zakona o pacientovih pravicah njihove pravice v 

Romuniji urejajo še naslednji zakoni: 

- Zakon o duševnem zdravju in zaščiti oseb z duševnimi motnjami št. 487/2002 (angl. Law 

on Mental Health and Protection of People with Mental Disorders No. 487/2002, Official 

Gazette Republic of Romania, No. 1006/02, 1228/04, 487/12, 652/12). 

- Zakon o zdravstveni reformi št. 95/06 (angl. Law on Health Reform No. 95/2006, Official 

Gazette Republic of Romania, No. 372/06, 35/06, 72/06, 88/06, 104/06, 72/06, 20/07, 

90/07, 93/08, 170/08, 192/08, 197/08, 226/08, 162/08, 227/08, 192/08, 69/09, 88/09, 

104/09, 114/09, 1/10, 48/10, 72/10, 107/10, 117/10, 133/10, 32/11, 68/11, 73/11, 77/11, 

103/11, 125/11). 

- Zakon o javnem zdravju št. 100/1998 (angl. Law on Public Health Law, Official Gazette 

Republic of Romania, No. 204/98, 64/03). 

- Zakon o varstvu posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in prostem pretoku 

takih podatkov št. 677/2001 (angl. Law on the Protection of Individuals with Regard to 
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the Processing of Personal Data and the Free Movement of Such Data No. 677/01, 

Official Gazette Republic of Romania, No. 790/01, 102/05, 278/07). 

- Kodeks medicinske deontologije (angl. The Code of Medical Deontology of Romanian), 

kateri je bil sprejet 25. marca 2005 in objavljen v romunskem uradnem listu (The Code of 

Medical Deontology 2005) 

- Kazenski zakonik št. 286/09 (angl. Law No. 286/2009 of the Criminal Code, Official 

Gazette Republic of Romania, No. 510/09, 180/12, 258/12, 757/12). 

4.22.1 Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju 

Zakon o pacientovih pravicah v 6. členu določa, da ima pacient pravico do obveščenosti o 

njegovem zdravstvenem stanju, predvidenih medicinskih intervencijah, tveganjih, povezanih 

z medicinskimi intervencijami, alternativnih načinih zdravljenja in prognozi zdravljenja. 

Pacient ima pravico do samostojne odločitve o tem, ali želi biti obveščen s strani zdravnika 

(7. člen). Pacienta je treba informirati na razumljiv način, brez uporabe medicinske 

terminologije (8. člen). Pacient ima pravico do ne-informiranosti in do tega da izbere drugo 

osebo, katero se informira namesto njega (9. člen). Sorodnike in prijatelje se lahko informira 

na podlagi pacientove privolitve (10. člen). Pacient ima pravico do drugega zdravniškega 

mnenja (11. člen). Pacient ima pravico do pisne zavrnitve oz. prenehanja zdravljenja, o 

posledicah takšnega dejanja je treba pacienta informirati (13. člen). V primeru, da pacient ne 

more izraziti svoje volje, zdravljenje pa je nujno, mora zdravstveno osebje upoštevati 

pacientovo vnaprej izraženo voljo/želje (14. člen). V primeru nudenja nujne medicinske 

pomoči ni potrebno soglasje zakonitega zastopnika (15. člen). V primeru, da o pacientovem 

zdravljenju odloča njegov zakoniti zastopnik, ima pacient tudi pravico do sodelovanja pri 

odločanju, kolikor je to v njegovi moči razumevanja (16. člen). V primeru, da zdravnik meni, 

da je zdravljenje v interesu pacienta, pacientov zakoniti zastopnik pa ne želi podati soglasja za 

zdravljenje, o tem odloča specializirani arbitražni senat, katerega zastopajo trije bolnišnični 

zdravniki in dva ambulantna zdravnika (17. člen). Pacient mora pred vsakim zdravljenjem 

podati svojo privolitev (18. člen). 

Kodeks medicinske deontologije v 58. členu navaja, da mora zdravnik pred vsako 

medicinsko, diagnostično in terapevtsko intervencijo pridobiti pacientovo privolitev. 60. člen 

določa, da pacient poda svojo privolitev po natančni informiranosti o diagnozi, prognozi, 

alternativi in tveganjih. V primeru zdravljenja mladoletnih oseb oz. oseb s posebnimi 

potrebami je potrebno soglasje zakonitega zastopnika. V primeru, da odločitev zakonitega 

zastopnika ni v pacientovo korist, o pacientovem zdravljenju odloča specializirani arbitražni 

odbor (61. člen). Nudenje nujne medicinske pomoči je dovoljeno brez soglasja (pacientovega, 

zakonitega zastopnika, sorodnika) (62. člen). Zdravnik mora biti zagovornik otrokovih 

zdravstvenih interesov, še posebno, kadar je otrokovo zdravstveno stanje nezadostno 

zaščiteno s strani njegovih staršev (64. člen). V primeru zlorabe mora zdravnik obvestiti 

pristojni organ (65. člen) (The Code of Medical Deontology 2005). 
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Zakon o duševnem zdravju in zaščiti oseb z duševnimi motnjami ureja pravice oseb s 

posebnimi potrebami. 11. člen določa, da se lahko pregled in zdravljenje pričneta po prejetem 

soglasju pacienta oz. po prejetem soglasju njegovega zakonitega zastopnika. Ocena 

duševnega stanja in samo zdravljenje se lahko izvajata na podlagi samostojne pacientove 

odločitve (prostovoljni sprejem), ali v primeru prisilne hospitalizacije na namensko zahtevo 

pooblaščenih inštitucij (12. člen). Pacient oz. njegov zakoniti zastopnik lahko kadar koli 

prekliče soglasje za zdravljenje. O posledicah takšnega dejanja mora psihiater pacienta 

informirati. Psihiater lahko brez dovoljenja nadaljuje s terapevtskimi ukrepi, v primeru, da je 

pacient nevaren sam sebi oz. svoji okolici (30. člen). 

4.22.2 Pravica do obveščenosti in sodelovanja 

Zakon o pacientovih pravicah v 6. členu določa, da ima pacient pravico do obveščenosti o 

njegovem zdravstvenem stanju, predvidenih medicinskih intervencijah, tveganjih, povezanih 

z medicinskimi intervencijami, alternativnih načinih zdravljenja in prognozi zdravljenja. 

Pacient ima pravico do samostojne odločitve o tem, ali želi biti obveščen s strani zdravnika 

(7. člen). 

4.22.3 Pravica do zasebnosti in varstva osebnih podatkov 

Pravica do zasebnosti je zaščitena z Ustavo Republike Romunije. 26. člen Ustave določa, da 

morajo javni organi spoštovati in varovati družinsko in zasebno življenje. Zakon o 

pacientovih pravicah v 25. členu določa, da je vsak poseg v pacientovo zasebno in družinsko 

življenje prepovedan. 21. člen Zakona o pacientovih pravicah določa, da so vse informacije o 

pacientovem zdravstvenem stanju zaupne tudi po njegovi smrti. Zaupne informacije se lahko 

razkrije le, če pacient izrecno privoli oz., če zakon to izrecno zahteva (22. člen).  

Kodeks medicinske deontologije v 14. členu določa, da je poklicna skrivnost obveznost za vse 

zdravstvene delavce, razen če ni z zakonom določeno drugače. Kot poklicno skrivnost je treba 

ohraniti pacientovo zasebno življenje, kot tudi celoten potek zdravljenja (15. člen). Poklicno 

skrivnost določa tudi 33. člen Zakona o duševnem zdravju in zaščiti oseb z duševnimi 

motnjami (The Code of Medical Deontology 2005). 

196. člen Kazenskega zakonika določa, da se vsako razkritje poklicne skrivnosti brez 

dovoljenja kaznuje z zaporno kaznijo od treh mesecev do dveh let oz. z denarno kaznijo. 

Varstvo osebnih podatkov je v Romuniji zaščiteno z Zakonom o varstvu posameznikov v 

zvezi z obdelavo osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov. 7. člen določa, da je 

obdelava osebnih podatkov, povezanih z rasno, politično, versko pripadnostjo, filozofskim 

prepričanjem, zdravstvenim stanjem in spolnim življenjem prepovedana, razen v naslednjih 

primerih: 



129 

- ko je posameznik, na katerega se podatki nanašajo, podal lastno privolitev; 

- ko je potrebna obdelava osebnih podatkov za izpolnitev obveznosti upravljavca osebnih 

podatkov na področju delovnega prava; 

- ko je potrebna obdelava podatkov za namene ohranitve posameznikovega življenja (nujna 

medicinska stanja); 

- ko je obdelava potrebna v okviru zakonitih dejavnosti ustanov, združenj, nepridobitnih 

organizacij, pod pogojem, da je posameznik član takšne organizacije; 

- ko posameznik samostojno objavi podatke javnosti; 

- ko je potrebna obdelava za namene sodišča; 

- ko je obdelava potrebna za namene zdravstvene preventive, diagnostike, zdravljenja in 

zdravstvene oskrbe. 

Obdelava osebnih podatkov v zvezi z zdravstvenim stanjem ni prepovedana tudi v naslednjih 

primerih (Zakon o varstvu posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in prostem 

pretoku takih podatkov, 9. člen): 

- ko je obdelava potrebna za ohranjanje javnega zdravja; 

- ko je obdelava potrebna za preprečitev neposredne nevarnosti in kaznivega dejanja. 

Upravljavec osebnih podatkov mora posameznika obvestiti (Zakon o varstvu posameznikov v 

zvezi z obdelavo osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov, 12. člen): 

- o upravljavčevi identiteti (kdo obdeluje njegove osebne podatke); 

- o namenu obdelave podatkov; 

- kdo so prejemniki podatkov.  

13. člen Zakona o varstvu posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in prostem 

pretoku takih podatkov določa, da ima vsak posameznik enkrat letno in brezplačno pravico 

vedeti, ali so bili njegovi osebni podatki obdelani ali ne.  

14. člen Zakona o varstvu posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in prostem 

pretoku takih podatkov določa pravico do popravkov, posodobitve, izbrisa in blokiranja 

podatkov, če ti niso obdelani v skladu z zakonom oz. so nepopolni in netočni. 

4.22.4 Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 

24. člen Zakona o pacientovih pravicah določa, da ima pacient pravico do seznanitve z 

zdravstveno dokumentacijo.  

Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo je tudi določena v 19. členu Kodeksa 

medicinske deontologije. 20. člen Kodeksa medicinske deontologije določa, da je treba 

zdravstveno dokumentacijo hraniti kot tajni dokument. 33. člen Zakona o duševnem zdravju 
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in zaščiti oseb z duševnimi motnjami določa, da ima pacient pravico do seznanitve z 

zdravstveno dokumentacijo, razen v primerih (The Code of Medical Deontology 2005): 

- ko bi razkritje informacij povzročilo poslabšanje pacientovega duševnega in fizičnega 

stanja (odločitev poda zdravnik); 

- ko je v zdravstveni dokumentaciji zabeleženo mnenje o tveganosti takšnega dejanja. 

4.22.5 Pravica do pritožbe in odškodnine 

Zakon o pacientovih pravicah določa, da če zdravstveno osebje ne spoštuje pacientovih 

pravic, določenih z zakonom, se to kaznuje z disciplinsko odgovornostjo oz. kaznijo (37. 

člen). Pravica do pritožbe je določena tudi v 34. členu Zakona o duševnem zdravju in zaščiti 

oseb z duševnimi motnjami št. 487/2002. 

184. člen Kazenskega zakonika določa, da se vsako dejanje, povzročeno iz malomarnosti, 

kaznuje z enim do treh mesecev zapora oz. denarno kaznijo. 181. člen zakonika določa, da se 

vsako dejanje, ki je povzročilo škodo na posameznikovo zdravje in telesno celovitost, kaznuje 

z zaporom od šest mesecev do pet let oz. od dveh let do sedmih let v primeru hujše škode 

(Kazenski zakonik, 182. člen). 

4.23 Slovaška 

Pacientove pravice na Slovaškem ureja Zakon o zdravstvenem varstvu, povezanih 

zdravstvenih storitvah ter o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov št. 576/04 (angl. 

Act No. 576/04 on Health Care, Health Care-Related Services and on the Amendment and 

Supplementing of Certain Laws, Official Gazette (Zbierka zakonov SR) of the Slovak 

Republic, No. 85/05, 350/05, 660/05, 538/05, 300/05, 282/06, 662/07, 489/08, 192/09, 

345/09, 132/10, 34/11, 172/11, 313/12, 345/12, 41/13, 153/13, 160/13, 220/13, 365/13, 

185/14, 204/14, 53/15, 77/15), ki je bil sprejet 22. septembra 2004. 

4.23.1 Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju 

Pravica do informiranega soglasja je ena od osnovnih pravic, določena z Zakonom o 

zdravstvenem varstvu, povezanih zdravstvenih storitvah ter o spremembah in dopolnitvah 

nekaterih zakonov. 4. člen določa, da je za opravljanje zdravstvenih storitev potrebno 

informirano soglasje pacienta, razen če ni z zakonom določeno drugače. 6. člen Zakona o 

zdravstvenem varstvu, povezanih zdravstvenih storitvah ter o spremembah in dopolnitvah 

nekaterih zakonov, z naslovom: »Poučevanje in informirana odobritev« določa: 

- zdravstveno osebje je dolžno zagotoviti informacije o namenu, naravi, učinkih, tveganjih 

zdravstvene oskrbe, možnih postopkih in o tveganju, povezanem z zavrnitvijo 

zdravljenja; 

- zdravstveno osebje posreduje informacije pacientu ali njegovemu zakonitemu zastopniku; 
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- informacije je treba podati na razumljiv način, brez prisile, zagotoviti dovolj časa in dati 

možnost svobodne odločitve za soglasje; 

- informacije je treba prilagoditi pacientovi inteligenci, volji in zdravstvenemu stanju; 

- vsak pacient ima pravico do informacij in hkrati pravico do zavrnitve informacij; 

- v primeru, da zakoniti zastopnik ne želi podati soglasja, pacient pa ga ne more, se lahko 

zdravstveno osebje obrne na sodišče; 

- soglasje lahko pacient kadar koli prekliče; 

- soglasje od pacienta oz. zakonitega zastopnika ni potrebno v primeru nudenja nujne 

medicinske pomoči, v primeru zdravljenja, katerega je odredilo sodišče in v primeru 

zdravljenja na domu, v primeru, da bi ne-zdravljenje povzročilo hudo poslabšanje 

zdravstvenega stanja, v primeru nevarnosti širjenja kužne bolezni, katera ogroža njegovo 

zdravstveno stanje in okolico, v primeru poslabšanja duševne bolezni (pacient ogroža 

sebe in okolico); 

- zakon ne določa oblike soglasja. 

Vnaprej izražene želje za posamezne zdravstvene intervencije oz. zdravljenje samo niso 

urejene v slovaški zdravstveni zakonodaji. 

Na Slovaškem je mladoletna oseba vsaka oseba, ki je mlajša od 18 let. 6. člen Zakona o 

zdravstvenem varstvu, povezanih zdravstvenih storitvah ter o spremembah in dopolnitvah 

nekaterih zakonov (angl. Act No. 576/04 on Health Care, Health Care-Related Services and 

on the Amendment and Supplementing of Certain Laws, Official Gazette (Zbierka zakonov 

SR) of the Slovak Republic, No. 85/05, 350/05, 660/05, 538/05, 300/05, 282/06, 662/07, 

489/08, 192/09, 345/09, 132/10, 34/11, 172/11, 313/12, 345/12, 41/13, 153/13, 160/13, 

220/13, 365/13, 185/14, 204/14, 53/15, 77/15) določa, da pri zdravljenju mladoletnih 

pacientov poda soglasje njihov starš oz. zakoniti zastopnik. Mladoletni pacient ne more 

samostojno odločati o svojem zdravljenju. Vendar pa je treba mladoletnega pacienta prav tako 

informirati in dopustiti sodelovanje v procesu odločanja, prilagojeno njegovim sposobnostim. 

V primeru, da zakoniti zastopnik ne želi podati soglasja, se lahko zdravstveno osebje obrne na 

sodišče. 

Položaj osebe s posebnimi potrebami je v Zakonu o zdravstvenem varstvu, povezanih 

zdravstvenih storitvah ter o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov (angl. Act No. 

576/04 on Health Care, Health Care-Related Services and on the Amendment and 

Supplementing of Certain Laws, Official Gazette (Zbierka zakonov SR) of the Slovak 

Republic, No. 85/05, 350/05, 660/05, 538/05, 300/05, 282/06, 662/07, 489/08, 192/09, 

345/09, 132/10, 34/11, 172/11, 313/12, 345/12, 41/13, 153/13, 160/13, 220/13, 365/13, 

185/14, 204/14, 53/15, 77/15), zelo podoben položaju mladoletnega pacienta. Informacije o 

zdravstvenem stanju se podajo zakonitemu zastopniku, kateri tudi poda soglasje za 

zdravljenje, hkrati pa se mora pacientu s posebnimi potrebami omogočiti sodelovanje. V 
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primeru, da zakoniti zastopnik ne želi podati soglasja, se lahko zdravstveno osebje obrne na 

sodišče. Med čakanjem odločitve sodišča se lahko nudi samo nujna zdravstvena oskrba. 

4.23.2 Pravica do obveščenosti in sodelovanja 

Zakon o zdravstvenem varstvu, povezanih zdravstvenih storitvah ter o spremembah in 

dopolnitvah nekaterih zakonov ureja pravico do obveščenosti ločeno kot samostojno pravico. 

11. člen z naslovom: »Pravice in obveznosti oseb v procesu zagotavljanja zdravstvenega 

varstva« določa, da ima vsak človek pravico do obveščenosti o svojem zdravstvenem stanju. 

Terapevtska izjema je urejena v povezavi s pravico do seznanitve z zdravstveno 

dokumentacijo. 25. člen določa, da lahko zdravstveni delavci zavrnejo pravico do seznanitve z 

zdravstveno dokumentacijo, če seznanitev slabo vplivala na pacientovo zdravstveno stanje. 

4.23.3 Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov 

Zakon o zdravstvenem varstvu, povezanih zdravstvenih storitvah ter o spremembah in 

dopolnitvah nekaterih zakonov zagotavlja pravico do poklicne skrivnosti kot pacientovo 

pravico.  

Slovaška Ustava določa v 2. členu, da mora biti vsakomur zagotovljena pravica do integritete 

in zasebnosti. Pravica se lahko omeji samo v primerih, določenih z zakonom. Vsakdo ima 

pravico do zaščite pred neupravičenim vmešavanjem v njegovo zasebno in družinsko 

življenje (Ustava, 19. člen) (Defloor idr. 2008a, 26).  

Zasebnost in varstvo osebnih pacientovih podatkov ter vseh ostalih podatkov povezanih z 

njegovim zdravstvenim stanjem je eden od osnovnih pogojev za zagotavljanje zdravstvene 

oskrbe. Zakon o zdravstvenem varstvu, povezanih zdravstvenih storitvah ter o spremembah in 

dopolnitvah nekaterih zakonov kot tak ne predvideva pravice do zaščite pacientove 

zasebnosti.  

Obdelavo in varstvo osebnih podatkov ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov in 

spreminjanju drugih zakonov (angl. Act on Protection Personal Data and on Changing and 

Amending of others Acts, Official Gazette (Zbierka zakonov SR) of the Slovak Republic, No. 

122/13). 3. člen zakona opredeljuje osebni podatek kot kakršno koli informacijo v zvezi z 

določeno ali določljivo osebo, katero je mogoče identificirati posredno ali neposredno glede 

na lastnosti, katere so značilne za njegovo fizično, fiziološko, psihološko, ekonomsko, 

kulturno in družbeno identiteto. 8. člen zakona določa, da je vsak podatek, povezan z 

zdravstvenim stanjem osebe, poseben podatek. Obdelava posebnih podatkov je mogoča le s 

pisno privolitvijo osebe na katero se podatki nanašajo, ali, če je z zakonom tako določeno (9. 

člen). 20. člen z naslovom: »Pravice posameznika« določa, da ima oseba, na katero se podatki 

nanašajo, pravico na podlagi pisnega zahtevka zahtevati informacije o stanju obdelave 
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njegovih podatkov. Upravljavec osebnih podatkov mora v roku 20 dni od dneva zahtevka 

podati osebi pisno obvestilo (21. člen). Oseba ima na podlagi pisnega zahtevka pravico do 

fotokopije svojih osebnih podatkov (20. člen).  

Upravljavec posreduje informacije brezplačno, plačilo je potrebno le v primeru fotokopije ali 

pošiljanja informacij (21. člen). Osebni podatki se lahko uničijo, ko je bil dosežen namen 

obdelave (13. člen). 

4.23.4 Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 

Pravico do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo ureja tretji sklop Zakona o zdravstvenem 

varstvu, povezanih zdravstvenih storitvah ter o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov 

z naslovom: »Zdravstvena dokumentacija«. Izvajalec zdravstvenih storitev je dolžan 

zagotoviti, voditi in omogočiti dostop do zdravstvene dokumentacije. Zdravstveni delavci, 

kateri imajo dostop do zdravstvene dokumentacije, so dolžni ohranjati zaupnost podatkov in 

zagotoviti zaščito pred zlorabo ali izgubo (18. člen). Vodenje zdravstvene dokumentacije 

lahko opredelimo kot pridobivanje, zbiranje in evidentiranje pacientovih podatkov. 

Zdravstveno dokumentacijo v celoti vodi pacientov zdravnik. Ostali zdravstveni delavci 

vodijo zdravstveno dokumentacijo v zvezi z zdravstveno oskrbo, katero opravljajo pri 

pacientu (19. člen). Zdravstvena dokumentacija se vodi v pisni ali elektronski obliki z 

varovanim elektronskim podpisom (20. člen). Izvajalec zdravstvenih storitev je dolžan 

zagotavljati varnost in arhiviranje zdravstvene dokumentacije. Izvajalec mora hraniti in 

varovati zdravstveno dokumentacijo pred poškodovanjem, izgubo, uničenjem ali zlorabo (22. 

člen). Pacientov splošni zdravnik je dolžan arhivirati pacientovo zdravstveno dokumentacijo 

za obdobje 20 let po smrti pacienta, medtem ko ostali zdravstveni delavci pa za obdobje 20 let 

od datuma zadnjega obiska (22. člen). 19. člen Zakona o zdravstvenem varstvu, povezanih 

zdravstvenih storitvah ter o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov določa vsebino 

zdravstvene dokumentacije, katera naj vsebuje: 

- pacientove osebne podatke za namene pacientove identifikacije in seznanitve z 

zgodovino zdravstvenega stanja; 

- podatke, povezane z informiranjem in soglasjem; 

- podatke o bolezni, poteku in rezultatih preiskav, zdravljenju in drugih pomembnih 

okoliščinah, povezanih z zdravstvenim stanjem pacienta, in procesu zagotavljanja 

zdravstvenega varstva; 

- podatke o obsegu zagotavljanja zdravstvenega varstva; 

- podatke o ostalih zdravstvenih storitvah; 

- podatke o začasni delovni nezmožnosti zaradi bolezni ali poškodbe in podatke o 

okoliščinah, pomembnih za oceno delovne sposobnosti; 

- pomembne epidemiološke podatke; 

- številko zdravstvenega zavarovanja; 
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- številko izvajalca zdravstvenih storitev. 

Zdravstvena dokumentacija porodnice, ki ne želi razkriti podatkov o rojstvu, se hrani kot 

posebna zdravstvena dokumentacija (Zakon o zdravstvenem varstvu, povezanih zdravstvenih 

storitvah ter o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov, 19. člen). Posebna zdravstvena 

dokumentacija naj vsebuje podatke o zdravstveni oskrbi, povezane z nosečnostjo in porodom; 

naj pa ne vsebuje osebnih podatkov, kateri bi vodili do identifikacije matere. Poročila v 

zdravstveni dokumentaciji morajo biti resnična in berljiva ter morajo vsebovati naslednje 

podatke (Zakon o zdravstvenem varstvu, povezanih zdravstvenih storitvah ter o spremembah 

in dopolnitvah nekaterih zakonov, 21. člen): 

- datum in čas poročila; 

- način zagotavljanja informacij pacientu, vsebino informacij, zavrnitev informacij s strani 

pacienta, podatek o soglasju, podatek o zavrnitvi soglasja; 

- datum in čas opravljanja zdravstvenega varstva; 

- obseg zdravstvenega varstva in povezanih storitev; 

- rezultate preiskav, katere so del zdravstvenega varstva; 

- identifikacijo zdravnika; 

- identifikacijo pacienta. 

V primeru, da je zdravstvena dokumentacija v pisni obliki, se mora zdravnik identificirati z 

imenom, priimkom, žigom in podpisom. V primeru elektronske zdravstvene dokumentacije je 

dovolj elektronski podpis (Zakon o zdravstvenem varstvu, povezanih zdravstvenih storitvah 

ter o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov, 21. člen). 

Zdravstveni delavci morajo pacientu omogočiti dostop do zdravstvene dokumentacije (18. 

člen). Pravico do seznanitve s pacientovo zdravstveno dokumentacijo imajo (Zakon o 

zdravstvenem varstvu, povezanih zdravstvenih storitvah ter o spremembah in dopolnitvah 

nekaterih zakonov, 25. člen): 

- pacient oz. njegov zakoniti zastopnik; 

- mož, žena, otrok ali starš po pacientovi smrti; 

- pooblaščena oseba z notarsko overjenim potrdilom; 

- zdravstvena zavarovalnica za inšpekcijske namene; 

- nadzorni organ Ministrstva za zdravje za namene nadzora zdravstvenega varstva; 

- službe za namene socialnega varstva; 

- svetovalec s strani sodišča za podajo strokovnega mnenja policiji ali stranki v kazenskem 

ali civilnem postopku. 

Zakon o zdravstvenem varstvu, povezanih zdravstvenih storitvah ter o spremembah in 

dopolnitvah nekaterih zakonov določa, da lahko zdravnik v primeru, da bi podatki iz 

zdravstvene dokumentacije škodljivo vplivali na pacientovo zdravstveno stanje, dostop zavrne 

(25. člen). Pacient ima neposreden in posreden dostop do zdravstvene dokumentacije, saj 
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lahko pooblasti osebo, katera ima hkrati pravico do dostopa (25. člen). Vsaka oseba, ki ima 

pravico do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ima tudi pravico do izpiskov in fotokopije 

(25. člen). Popravek poročila v zdravstveni dokumentaciji se izvede z novim vpisom, kateri je 

sestavljen iz popravka, datuma in identifikacije zdravnika, ki popravlja poročilo. Le avtor 

izvirnega vpisa ima pravico do popravka. Pomembno je, da je prvotni vpis čitljiv po popravku 

(21. člen). 

4.23.5 Pravica do pritožbe in odškodnine 

Na Slovaškem lahko pacient, ki ni zadovoljen z zdravstveno oskrbo, vloži pritožbo (Defloor 

idr. 2008a, 29): 

- pri izvajalcu zdravstvenih storitev (Pritožbo preuči vodstvo zdravstvene ustanove in poda 

zaključne ugotovitve.); 

- na pristojni strokovni urad, kadar ni zadovoljen s poklicnim in etičnim ravnanjem 

zdravstvenih delavcev; 

- na Nadzorni zdravstveni organ, kateri je neodvisni pravni organ, ustanovljen z Zakonom 

581/04 o zdravstvenih zavarovalnicah in nadzoru zdravstvenega varstva (angl. Law 

581/04 on Health Insurance Companies and Health Care Supervision, Official Gazette 

(Zbierka zakonov SR) of the Slovak Republic, No. 719/04, 353/05, 660/05, 538/05, 

353/05, 7/05, 25/06, 282/06, 522/06, 538/06, 12/07, 309/07, 215/07, 358/07, 594/07, 

530/07, 330/07, 232/08, 297/08, 581/08, 461/08, 192/09, 533/09, 121/10, 79/11, 97/11, 

34/11, 133/11, 250/11, 34/11, 362/11, 34/11, 185/12, 313/12, 421/12, 41/13, 153/13, 

220/13, 338/13, 352/13, 153/13, 41/13, 185/14, 77/15). 

- na Ministrstvo za zdravje, katero nadzoruje zagotavljanje zdravstvenega varstva v skladu 

s 45. členom Zakona o zdravstvenem varstvu, povezanih zdravstvenih storitvah ter o 

spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov. 

Pacient, ki ni zadovoljen z izidom njegove pritožbe, ima možnost pritožbe zoper odločitve, ali 

pa vloži pritožbo na drug pristojni organ. 11. člen Zakona o zdravstvenem varstvu, povezanih 

zdravstvenih storitvah ter o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov določa, da ima 

pacient, ki meni, da so bile njegove pravice ali pravno zavarovani interesi kršeni, pravico 

zahtevati sodno varstvo. 

Slovaška zdravstvena zakonodaja ne vsebuje posebnih določb o pravici do odškodnine. Za te 

namene se lahko uporabi Civilni zakonik (angl. Civil Code, Official Gazette (Zbierka 

zakonov SR) of the Slovak Republic, No. 335/14). Civilni zakonik ne vsebuje posebnih 

določb v zvezi z odgovornostjo pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe. 415. člen Civilnega 

zakonika določa, da je vsakdo dolžan ravnati tako, da ne povzroča zdravstvene, lastninske in 

okoljske škode. Vsakdo je odgovoren za škodo, povzročeno zaradi kršitve pravnih obveznosti 

(420. člen).  
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Civilna odgovornost na Slovaškem temelji na krivdni odgovornosti in pojmu domnevne 

odgovornosti. Vsakdo, ki dokaže, da ni odgovoren za povzročeno škodo, ni kriv 

odgovornosti. Ta splošna načela vsekakor veljajo tudi za zdravstvene delavce. 

4.24 Španija 

Primarni pravni vir na nacionalni ravni, kateri je urejal pacientove pravice v Španiji, je bil 

Zakon o splošnem zdravju št. 14/86 (angl. General Health Act 14/86), sprejet 25. aprila 1986. 

Zakon določa vrsto pravic in dolžnosti, vendar je zaradi vse večjega zavedanja in pobud glede 

pacientovih pravic tako na nacionalni kot mednarodni ravni (različne Konvencije) postal 

nezadosten (Defloor 2008b, 9). Zato je leta 2002 španski parlament sprejel temeljni zakon, in 

sicer Zakon št. 41/02 o pacientovi avtonomiji ter pravicah in obveznostih v zvezi z 

informacijami in klinično dokumentacijo (angl. Law 41/02 on the Autonomy of the Patient 

and the Rights and Obligations with regard to Information and Clinical Documentation, 

Official Gazette Republic of Spain, No. 274/02). Zakon je prišel v veljavo 16. maja 2003. 

4.24.1 Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju 

Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju/informiranosti je urejena v 4. poglavju 

Zakona št. 41/02 o pacientovi avtonomiji ter pravicah in obveznosti v z zvezi informacijami 

in klinično dokumentacijo z naslovom: »Spoštovanje pacientove avtonomije«. Pravica do 

informiranega soglasja je ena od temeljnih pacientovih pravic. 2. člen določa, da je potrebno 

za opravljanje zdravstvene oskrbe predhodno pacientovo soglasje. Pacient poda svoje soglasje 

na podlagi informiranosti s strani zdravstvenih delavcev. Pacient ima pravico do svobodnega 

odločanja med zdravstveno razpoložljivimi možnostmi na podlagi pridobljenih informacij. 

Zdravstveni delavci so dolžni opravljati svoje naloge, informirati pacienta in voditi 

zdravstveno dokumentacijo. Prav tako so dolžni spoštovati svobodno in prostovoljno 

pacientovo odločitev. 3. člen opredeljuje soglasje kot svobodno, prostovoljno in zavestno 

pacientovo odločitev. Pacient ima pravico do vseh razpoložljivih informacij v zvezi s svojim 

zdravstvenim stanjem (namenu, posledicah in tveganju intervencij), razen izjem, določenih z 

zakonom (4. člen). Podati je treba resnične informacije, in sicer na razumljiv način, da lahko 

pacient sprejme odločitev na podlagi svoje svobodne volje (4. člen). Zdravnik mora pacientu 

pred soglasjem zagotoviti naslednje informacije (Zakon št. 41/02 o pacientovi avtonomiji ter 

pravicah in obveznosti v z zvezi informacijami in klinično dokumentacijo, 10. člen): 

- glede pomembnih posledic; 

- glede tveganj, povezanih z osebnimi in profesionalnimi pacientovimi okoliščinami; 

- glede normalnih tveganj, povezanih z opravljanjem določene intervencije; 

- glede kontraindikacij. 
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2. člen zakona določa, da pacient poda soglasje v ustni obliki. Pisna oblika soglasja je 

potrebna v primerih, kot jih določa zakon, in sicer (Zakon št. 41/02 o pacientovi avtonomiji 

ter pravicah in obveznosti v z zvezi informacijami in klinično dokumentacijo, 8. člen): 

- v primeru kirurškega posega; 

- v primeru invazivnega diagnostičnega postopka; 

- v primeru invazivnega terapevtskega postopka; 

- v vseh primerih, kjer je povečano tveganje nevarnosti. 

Pisno soglasje mora vsebovati natančne informacije glede zdravstvenih intervencij in 

povezanih tveganjih (Zakon št. 41/02 o pacientovi avtonomiji ter pravicah in obveznosti v z 

zvezi informacijami in klinično dokumentacijo, 10. člen). 

Zakon št. 41/02 o pacientovi avtonomiji ter pravicah in obveznosti v z zvezi informacijami in 

klinično dokumentacijo določa dve izjemi glede informiranega soglasja v primeru, da obstaja 

tveganje za javno zdravje, ter v primeru nudenja nujne medicinske pomoči in ko soglasja ni 

mogoče pridobiti od zakonitega zastopnika. Zdravnik mora biti sposoben za izvajanje 

kliničnih posegov, kateri so bistvenega pomena za pacientovo zdravje (9. člen). Pacient ima 

pravico, da zavrne zdravstveno oskrbo (2. člen). Pacient lahko vedno prekliče soglasje za 

zdravljenje v pisni obliki (8. člen). 

Uvedba uredbe na državni ravni v zvezi z v naprej izraženo željo je bila ena od 

najpomembnejših novosti zakona. 11. člen Zakona št. 41/02 o pacientovi avtonomiji ter 

pravicah in obveznosti v z zvezi informacijami in klinično dokumentacijo določa, da lahko 

sposobna in svobodna oseba, ki je dopolnila 18 let starosti, izjavi svojo voljo v naprej v zvezi 

z nego, zdravljenjem, namembo njegovih organov ali njegovega telesa v primeru smrti. Zakon 

ne določa natančne oblike dokumenta, le da mora biti v pisni obliki. 

Španski Civilni zakonik, sprejet s kraljevim odlokom z dnem 24. julija 1889, določa 

polnoletnost pri doseženih 18 letih starosti. Zdravstvena polnoletnost pa je dosežena pri 16 

letih oz. z mladoletnikovo emancipacijo (Defloor idr. 2008b, 17).  

9. člen Zakona št. 41/02 o pacientovi avtonomiji ter pravicah in obveznostih v zvezi z 

informacijami in klinično dokumentacijo določa, da soglasje zakonitega zastopnika ni 

potrebno v primeru zdravega mladoletnika, starega 16 let oz. emancipiranega mladoletnika. V 

primeru posegov, ki vključujejo večjo nevarnost tveganja, je treba obvestiti starše (zakonitega 

zastopnika) in upoštevati njihovo mnenje. V primeru mladoletnika, kateri ni ne intelektualno 

ne čustveno sposoben razumeti obsega predlagane intervencije, privolitev poda njegov 

zakoniti zastopnik. Mladoletnikovo mnenje je treba upoštevati, če je starejši od 12 let. Ko je 

zdravnik mnenja, da pacient ne more samostojno sprejemati odločitev glede svojega zdravja 

oz. njegovo fizično in duševno stanje to onemogočata, mora biti soglasje podano s strani 

njegovega zakonitega zastopnika (9. člen). 11. člen določa, da lahko oseba, katera je dovolj 

stara in sposobna, sama določi zakonitega zastopnika, kateri deluje kot njen posrednik.  
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V primeru, da pacient nima zakonitega zastopnika, soglasje poda njegov družinski član. V 

primeru pacientov s posebnimi potrebami veljajo enake pravice kot pri mladoletnih osebah. 

Pacient ima pravico do informacij, katere morajo biti prilagojene njegovim zmožnostim 

razumevanja. Poleg pacienta mora biti obveščen njegov zakoniti zastopnik. 

4.24.2 Pravica do obveščenosti in sodelovanja 

Pravica do obveščenosti in sodelovanja je v Zakonu št. 41/02 o pacientovi avtonomiji ter 

pravicah in obveznostih v z zvezi informacijami in klinično dokumentacijo obravnavana 

neodvisno od pravice do informiranosti/samostojnega odločanja o zdravljenju. Pacient ima 

pravico do obveščenosti (dovolj je ustna obveščenost) v zvezi z njegovim zdravstvenim 

stanjem, razen, če zakon ne določa drugače (4. člen). Pravico do obveščenosti ima pacient in 

njegovi družinski člani. Pacient mora biti obveščen tudi v primeru nezmožnosti, na način, 

prilagojen njegovim možnostim razumevanja. Hkrati mora zdravnik obvestiti njegovega 

zakonitega zastopnika (5. člen). 4. člen navaja tudi pravico do neobveščenosti. V primeru, da 

zdravnik oceni, da bi obveščenost povzročila resno nevarnost za pacientovo zdravstveno 

stanje, pacienta ne obvesti glede njegovega zdravstvenega stanja. Zakon to imenuje 

terapevtska izjema, katera je določena s 5. členom. Zdravnik mora svojo odločitev 

dokumentirati v pacientovo zdravstveno dokumentacijo in sporočiti svojo odločitev članom 

družine. 

4.24.3 Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov 

Dolžnost spoštovanja poklicne skrivnosti je določena s 199. členom Kriminalnega zakonika 

št. 10/95 (angl. Organic Law No. 10/95 on the Penal Code) (Wipo-World Intellectual Property 

Organisation 1995), sprejetim 23. novembra 1995, in z Zakon št. 41/02 o pacientovi 

avtonomiji ter pravicah in obveznostih v z zvezi informacijami in klinično dokumentacijo. 7. 

člen Zakona določa, da je treba spoštovati zaupnost pacientovih podatkov v zvezi z njegovim 

zdravstvenim stanjem. Dostop do podatkov brez dovoljenja avtorizirane osebe ni dovoljen. 

Izvajalci zdravstvenih storitev morajo zagotoviti ustrezne ukrepe za zagotovitev pravice. 16. 

člen navaja, da imajo dostop do pacientove zdravstvene dokumentacije zdravstveni delavci, 

kateri so vključeni v proces zdravljenja, in da morajo spoštovati zaupnost podatkov. 

18. člen španske Ustave določa pravico do zasebnosti španskih državljanov (Defloor idr. 

2008b, 27). Pravica do zasebnosti je natančneje opredeljena v Zakonu 15/99 o varstvu 

osebnih podatkov (angl. Organic Law 15/99 on the Protection of Personal Data) (Organic 

Law 15/99 on the Protection of Personal Data 1999). Pravica do zasebnosti je zaščitena tudi s 

Civilnim in Kazenskim zakonikom. Zakon št. 41/02 o pacientovi avtonomiji ter pravicah in 

obveznostih v zvezi informacijami in klinično dokumentacijo ne navaja pravice do pacientove 

zasebnosti. 
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Obdelava osebnih podatkov je določena z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 3. člen 

zakona opredeljuje osebni podatek, kot vsako informacijo, ki se nanaša na določeno osebo. 

Obdelavo osebnih podatkov pa opredeljuje kot operacijski ali tehnični postopek, ki omogoča 

zbiranje, shranjevanje, prilagajanje, spreminjanje, blokiranje in brisanje podatkov. Osebni 

podatki, ki se nanašajo na posameznikovo zdravstveno stanje, veljajo za podatke s posebno 

zaščito (7. člen). 7. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov še določa, da se lahko osebne 

podatke v zvezi z zdravjem obdeluje: 

- na podlagi privolitve osebe, na katero se podatki nanašajo oz. če je to določeno z 

zakonom; 

- za namene preventivne medicine, diagnostike, zagotavljanja zdravstvene oskrbe, 

zdravljenja in vodenja zdravstvenih storitev. 

Obdelava mora biti izvedena s strani zdravstvenega osebja, katero je dolžno upoštevati 

poklicno molčečnost (7. člen). 8. člen z naslovom: »Podatki o zdravju« določa, da lahko javne 

in zasebne zdravstvene inštitucije ter ustrezno usposobljeni delavci obdelujejo zdravstvene 

podatke v skladu z določbami iz vladne zakonodaje o zdravstvenem varstvu (mednarodne in 

nacionalne). 15. člen določa pravico do dostopa in fotokopije. Pravica do popravkov, izbrisa 

ali blokade osebnih podatkov je določena s 16. členom. Osebne podatke je treba izbrisati, ko 

preneha njihova pomembnost. Če se izkaže, da so osebni podatki netočni ali nepopolni, se jih 

izbriše in uradno nadomesti z ustreznimi. 

4.24.4 Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 

Zakon št. 41/02 o pacientovi avtonomiji ter pravicah in obveznostih v z zvezi informacijami 

in klinično dokumentacijo določa pravico do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo. 15. 

člen navaja, da imajo pacienti oz. uporabniki zdravstvenih storitev pravico do vodenja 

zdravstvene dokumentacije v pisni oz. primerni obliki. 14. člen opredeljuje zdravstveno 

dokumentacijo kot sklop dokumentov povezanih s pacientovo zdravstveno oskrbo in 

identifikacijo zdravnikov ter ostalega zdravstvenega osebja. Cilj zdravstvene dokumentacije 

je doseči največjo stopnjo povezovanja pacientovih zdravstvenih podatkov, vsaj v posamezni 

zdravstveni ustanovi. 15. člen določa, da zdravstveno dokumentacijo ustvari zdravstveno 

osebje, ki je vključeno v zdravstveno oskrbo. Zdravstvene ustanove morajo poskrbeti za 

varnost zdravstvene dokumentacije, pravilno vodenje in možnost ponovne uporabe informacij 

iz zdravstvene dokumentacije (14. člen). Pacientovo zdravstveno dokumentacijo se mora 

hraniti še pet let od dneva zaključka zdravstvene oskrbe (17. člen). Zdravstvena 

dokumentacija mora vsebovati pomembne, verodostojne in posodobljene zdravstvene podatke 

o pacientovem zdravstvenem stanju, in sicer podatke o (Zakon št. 41/02 o pacientovi 

avtonomiji ter pravicah in obveznostih v z zvezi informacijami in klinično dokumentacijo, 15. 

člen): 

- kliničnem stanju; 

- dovoljenju za sprejem (v primeru hospitalizacije oz. v primerih določenih z zakonom); 
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- poročilu za urgentne razmere; 

- anamnezi; 

- evalvaciji; 

- medicinskih naročilih; 

- svetovanju; 

- dodatnih raziskavah; 

- informiranem soglasju (v primeru hospitalizacije oz. v primerih določenih z zakonom); 

- anestezijskem poročilu (v primeru hospitalizacije oz. v primerih določenih z zakonom); 

- kirurškem in porodnem poročilu (v primeru hospitalizacije oz. v primerih določenih z 

zakonom); 

- patološkem poročilu (v primeru hospitalizacije oz. v primerih določenih z zakonom); 

- načrtovanju in evalvaciji zdravstvene nege; 

- terapevtski zdravstveni oskrbi; 

- odpustnem pismu. 

18. člen Zakona št. 41/02 o pacientovi avtonomiji ter pravicah in obveznostih v z zvezi 

informacijami in klinično dokumentacijo daje pacientu oz. njegovemu zakonitemu zastopniku 

pravico da dostopa do zdravstvene dokumentacije. Izvajalci zdravstvenih storitev morajo 

pacientu omogočiti dostop do zdravstvene dokumentacije. 18. člen še dodaja, da pacient nima 

pravice samo do dostopa, ampak tudi do fotokopije zdravstvene dokumentacije. 

V primeru pacientove smrti imajo pravico do dostopa pacientovi družinski člani, razen če 

pacient ni izrecno prepovedal dostopa (Zakon št. 41/02 o pacientovi avtonomiji ter pravicah in 

obveznostih v z zvezi informacijami in klinično dokumentacijo, 18. člen). 

Zakon št. 41/02 o pacientovi avtonomiji ter pravicah in obveznostih v z zvezi informacijami 

in klinično dokumentacijo določa pravico do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo, vendar 

ne določa posebnih pravic glede popravkov, izbrisa oz. blokade pacientove zdravstvene 

dokumentacije. 

4.24.5 Pravica do pritožbe in odškodnine 

Pravica do pritožbe ni določena z Zakonom št. 41/02 o pacientovi avtonomiji ter pravicah in 

obveznostih v zvezi z informacijami in klinično dokumentacijo. Vendar pa Zakon o splošnem 

zdravju št. 14/1986 namenja posebno pozornost pritožbenim postopkom. 10. člen določa, da 

ima pravico do pritožbe vsak državljan, in zagotavlja varstvo pacientovih pravic. Španski 

Varuh človekovih pravic varuje in ščiti temeljne pravice in svoboščine državljanov (Defloor 

idr. 2008b, 31) 

Španska zdravstvena zakonodaja ne vsebuje določb v zvezi z odškodnino. V te namene se 

uporabljajo (Defloor idr. 2008b, 31): 
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- 1101. člen Civilnega zakonika glede kršitve pogodbe; 

- 1902. člen Civilnega zakonika glede odškodninske odgovornosti; 

- 28. člen Zakona splošnega varstva potrošnikov št. 26/84 (angl. General Consumers 

Protection Act 26/84), sprejet 19. julija 1984. 

4.25 Švedska 

Švedska nima pacientovih pravic urejenih v enotnem zakonu. Pacientove pravice so 

promovirane na različne načine. Pomembni zakoni, ki urejajo pravice pacientov na Švedskem, 

so: 

- Zakon o zdravju in zdravstvenih storitvah (angl. Health and Medical Services Act,  

Swedish Code of Status, No. 1982:763, 1983:335, 1985:129, 1985:560, 1985:570, 

1985:1091, 1986:862, 1988:1544, 1990:601, 1990:1465, 1991:424, 1991:903, 1991:909, 

1991:1971, 1992:567, 1992:1382, 1992:1423, 1993:48, 1993:391, 1993:587, 1994:957, 

1994:1750, 1995:835, 1996:787, 1996:1151, 1996:1289, 1997:142, 1997:316, 1997:980, 

1997:993, 1997:1306, 1997:1319, 1998:533, 1998:555, 1998:856, 1998:1654, 1998:1659, 

1998:1660, 1999:49, 2000:356, 2001:307, 2001:461, 2001:848, 2002:163, 2002:452, 

2002:834, 2002:1028, 2003:194, 2003:1212, 2004:176, 2004:812, 2005:372, 2005:534, 

2006:176, 2006:192, 2006:325, 2006:493, 2007:241, 2007:403, 2007:1428, 2008:345, 

2009:139, 2009:140, 2009:430, 2009:979, 2010:211, 2010:243, 2010:245, 2010:662, 

2010:1314, 2011:1576, 2012:598, 2012:926, 2013:302, 2013:408, 2013:515, 2013:629, 

2013:1141, 2014:290, 2014:572, 2014:822, 2015:311). 

- Zakon o zdravju in zdravstvenem osebju (angl. Health and Medical Personnel Act, 

Swedish Code of Status, No. 1994:953, 1996:789, 1998:499, 1998:532). 

- Zakon o otroškem in starševskem kodeksu (angl. Act on The Children and Parents Code, 

Swedish Code of Status, No. 1949:381, 195:356, 1955:409, 1958:640, 1963:152, 

1963:523, 1964:324, 1966:308, 1967:712, 1968:164, 1968:626, 1969:157, 1969:617, 

1969:673, 1969:799, 1970:840, 1970:841, 1970:922, 1970:1000, 1971:305, 1971:870, 

1973:120, 1973:350, 1973:646, 1973:802, 1973:945, 1974:236, 1974:1038, 1976:612, 

1976:1118, 1977:658, 1977:1054, 1978:853, 1979:122, 1979:339, 1979:1066, 1980:159, 

1981:26, 1981:363, 1981:781, 1981:1190, 1981:1336, 1982:1259, 1983:47, 1983:397, 

1983:484, 1983:485, 1983:654, 1984:1139, 1985:358, 1985:368, 1985:941, 1986:1143, 

1987:631, 1987:790, 1988:712, 1988:1251, 1988:1394, 1989:354, 1989:839, 1989:844, 

1990:54, 1990:444, 1990:1526, 1991:487, 1991:1546, 1991:1649, 1992:1311, 1992:1621, 

1993:213, 1993:1432, 1993:1646, 1994:245, 1994:1433, 1994:1621, 1994:1963, 

1995:974, 1995:1242, 1995:1362, 1996:244, 1996:766, 1996:1031, 1997:353, 1997:458, 

1997:990, 1998:272, 1998:319, 1998:366, 1998:713, 1998:1483, 1998:806, 1999:806, 

1999:1080, 2000:174, 2001:456, 2001:1136, 2002:251, 2003:645, 2004:49, 2004:300, 

2004:422, 2004:764, 2004:797, 2005:430, 2005434, 2005:464, 2005:685, 2006:352, 

2006:458, 2006:557, 2007:529, 2007:636, 2008:646, 2008:651, 2008:910, 2009:254, 



142 

2009:404, 2009:775, 2010:740, 2010:862, 2010:1203, 2010:1204, 2011:454, 2012:77, 

2012:131, 2012:319, 2012:779, 2013:562, 2014:323, 2014:377, 2014:603, 2014:886. 

Leta 1997 je bilo objavljeno uradno poročilo z naslovom:»Pacient ima pravico«, katero je 

zaključilo, da so pacientove pravice na Švedskem dobro zaščitene in da je cilj zbrati 

pacientove pravice v samostojen zakon (Björklund idr. 1997). 

4.25.1 Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju 

Zakon o zdravju in zdravstvenih storitvah in Zakon o zdravju in zdravstvenem osebju 

vsebujeta naslednje določbe. Dolžnost zdravstvenega osebja je, da zdravi pacienta z vso 

pozornostjo in spoštovanjem ter, da brez prisile sprejme zdravljenje in zdravstveno oskrbo. 

Vse zdravstvene metode, intervencije in zdravstvena oskrba se lahko izvajajo na podlagi 

pacientove privolitve. Zdravljenje in zdravstvene storitve se opravijo tako, da izpolnjujejo 

zahtevo dobre oskrbe in ena od takih zahtev je obveznost spoštovanja pacientove 

samoodločbe. Nega in zdravljenje sta načrtovana in izvedena skupaj s pacientovim 

sodelovanjem. Načeloma ima vsak pacient pravico do odklonitve določene zdravstvene 

storitve. V takšnih primerih se lahko ocenjuje pacientova pravna pristojnost. Posebna 

pozornost je potrebna tudi v primeru nezavestnega pacienta oz. pacienta, ki ni sposoben 

podati soglasja za zdravljenje. V takšnih primerih se lahko soglasje domneva. Zdravstveni 

delavci so dolžni pridobiti pacientovo soglasje pred vsako zdravstveno intervencijo. Pisno 

soglasje je treba podati v primeru invazivnih posegov (operacije, transplantacije itd.). Pacient 

ima pravico do zavrnitve zdravljenja. Pacientova pravica do samostojnega odločanja o 

zdravljenju ne pomeni, da lahko pacient odloča glede metode zdravljenja. O tem odloča 

usposobljeno zdravstveno osebje. V primeru, da pacient ne želi transfuzije krvi in krvnih 

preparatov, je treba to spoštovati ne glede na posledice. Zdravstvena oskrba brez pacientove 

privolitve je dovoljena, kadar to dovoljuje zakon.  

Možnost zdravljenja brez pacientove privolitve je določena v naslednjih zakonih: 

- Zakonu o varstvu mladih oseb (angl. The Care of Young Person Act, Swedish Code of 

Status, No. 1990:52, 1993:2, 1995:1244, 1995:1316, 1996:1381, 1996:1648, 1998:616, 

1999:52, 2001:466, 2003:406, 2003:420, 2003:1162, 2004:182, 2005:468, 2005:729, 

2006:896, 2007:1312, 2009:804, 2010:1955, 2011:736, 2011:1170, 2012:577, 2012:777, 

2014:752, 2015:82). 

- Zakonu o odvisnikih (angl. Care of People Abusing Drugs Act, Swedish Code of Status, 

No. 1988:870, 1990:606, 1991:1672, 1991:1965, 1993:3, 1994:96, 1995:1317, 1996:797, 

1996:1645, 1997:1097, 1999:51, 2001:464, 2001:487, 2003:416, 2004:178, 2005:467, 

2009:800, 1010:1954, 2011:330, 2011:737, 2014:751). 

- Zakonu o prisilnem psihiatričnem zdravljenju (angl. Psychiatric Compulsion Care Act, 

Swedish Code of Status, No. 1991:1128, 1991:1967, 1992:564, 1993:399, 1996:982, 

1996:1650, 1997:1650, 1997:1100, 1998:53, 2000:353, 2001:469, 2003:1163, 2005:373, 
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2005:731, 2006:247, 2006:617, 2006:663, 2007:244, 2008:415, 2008:1059, 2009:449, 

2009:809, 2010:1961, 2011:1171, 2012:780, 2012:938, 2014:522, 2014:754, 2014:824). 

- Zakonu o epidemiji (angl. Epidemic Diseases Act, Swedish Code of Status, No. 

1988:1472, 1989:291, 1990:607, 1990:1017, 1991:880, 1992:1561, 1993:1657, 1995:843, 

1995:1315, 1996:1646, 1997:1098, 2003:421, 2004:168), kateri vsebuje določbe o 

obveznem pregledu, začasni zdravstveni negi in obvezni izolacij osebe, ki je nosilka 

epidemiološkega bolezni, in predstavlja splošno nevarnost za javno zdravje. 

Zdravstveno osebje sodeluje s pacientom pri načrtovanju zdravljenja. Zdravnik, ki je 

odgovoren za pacientovo zdravljenje, mora pacienta oz. njegove družinske člane informirati o 

njegovem zdravstvenem stanju in metodah zdravljenja. Pacientu je treba podati natančne in 

podrobne informacije o njegovem zdravstvenem stanju, brez medicinske terminologije. 

Polnoletnost je na švedskem določena z 18 leti. Otroci so v skrbništvu staršev, dokler ne 

dopolnijo 18 let. Starši imajo pravico in dolžnost odločati glede vprašanj, ki zadevajo 

otrokovo zdravljenje. Zakon o otroškem in starševskem kodeksu določa, da ima otrok pravico 

do samoodločbe, ko doseže 18 let starosti. Starši imajo pravico do odločanja glede otrokovega 

zdravljenja, dokler ta ne dože 18 let starosti oz. se poroči. Oba starša sta otrokova varuha. V 

procesu otrokovega zdravljenja naj zdravnik, kljub temu, da je mlajši od 18 let, upošteva 

njegove želje. 

V primeru oseb s posebnimi potrebami se je treba posvetovati s svojci. Privolitev vedno poda 

zakoniti zastopnik. V primeru, da to ni mogoče, sam pacient pa prav tako ne more podati 

privolitve, o zdravljenju odloča zdravnik 

4.25.2 Pravica do obveščenosti in sodelovanja 

Zakon o zdravju in zdravstvenih storitvah določa, da morajo biti pacienti obveščeni o 

njihovem zdravstvenem stanju in o razpoložljivih metodah zdravljenja. Če informacij ni 

mogoče posredovati pacientu, se jih posreduje družinskemu članu. To obveznost določa tudi 

Zakon o zdravju in zdravstvenem osebju, kateri zahteva, da zdravstveno in negovalno osebje 

sodeluje s pacientom pri načrtovanju zdravljenja in med samim zdravljenjem. Zdravnik, 

odgovoren za pacientovo zdravljenje, mora pacientu zagotoviti ustrezne informacije. Če 

pacient ne želi biti obveščen o svojem zdravstvenem stanju, je zdravnik dolžan željo 

spoštovati. Med pravili, uvedenimi v letu 1999, je obveznost do informacije posebno 

poudarjena. Informacije je treba prilagoditi pacientovi sposobnosti razumevanja. Končno 

odločitev vedno poda pacient. Informacije in pacientove odločitve se dokumentirajo v 

pacientovo zdravstveno dokumentacijo.  
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4.25.3 Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov 

Na Švedskem obstaja vrsta zakonskih določb glede varstva pacientove zasebnosti in 

zaupnosti, in sicer: 

- Zakon o zdravju in zdravstvenih storitvah (angl. Health and Medical Services Act, 

Swedish Code of Status, No. 1982:763, 1983:335, 1985:129, 1985:560, 1985:570, 

1985:1091, 1986:862, 1988:1544, 1990:601, 1990:1465, 1991:424, 1991:903, 1991:909, 

1991:1971, 1992:567, 1992:1382, 1992:1423, 1993:48, 1993:391, 1993:587, 1994:957, 

1994:1750, 1995:835, 1996:787, 1996:1151, 1996:1289, 1997:142, 1997:316, 1997:980, 

1997:993, 1997:1306, 1997:1319, 1998:533, 1998:555, 1998:856, 1998:1654, 1998:1659, 

1998:1660, 1999:49, 2000:356, 2001:307, 2001:461, 2001:848, 2002:163, 2002:452, 

2002:834, 2002:1028, 2003:194, 2003:1212, 2004:176, 2004:812, 2005:372, 2005:534, 

2006:176, 2006:192, 2006:325, 2006:493, 2007:241, 2007:403, 2007:1428, 2008:345, 

2009:139, 2009:140, 2009:430, 2009:979, 2010:211, 2010:243, 2010:245, 2010:662, 

2010:1314, 2011:1576, 2012:598, 2012:926, 2013:302, 2013:408, 2013:515, 2013:629, 

2013:1141, 2014:290, 2014:572, 2014:822, 2015:311). 

- Zakon o profesionalnih aktivnostih na področju zdravja in zdravstvenih storitev (angl. 

Professional Activities in the Health and Medical Care Field Act, Swedish Code of 

Status, No. 1998:531, 1998:532, 1998:1661, 2000:359, 2001:502, 2002:144, 2002:450, 

2003:418, 2003:724, 2004:186, 2005:41, 2006:50, 2006:132, 2006:249, 2006:355, 

2006:728, 2007:1458, 2008:1372, 2009:372, 2009:471, 2009:599, 2009:732, 2009:980, 

2010:244, 2010:659). 

- Zakon o tajnosti (angl. Secrecy Act, Swedish Code of Status, No. 1980:204, 1980:880, 

1980:1124, 1981:511, 1981:1261, 1982:103, 1982:183, 1982:185, 1982:454, 1982:523, 

1982:1105, 1982:1106, 1983:248, 1983:498, 1984:7, 1984:316, 1984:393, 1984:403, 

1984:922, 1984:949, 1984:1141, 1985:8, 1985:272, 1985:322, 1985:375, 1985:574, 

1985:656, 1985:1059, 1986:135, 1986:345, 1986:443, 1986:618, 1986:976, 1986:1287, 

1986:1407, 1987:520, 1987:699, 1987:1002, 1987:1161, 1988:9, 1988:90, 1988:95, 

1988:289, 1988:448, 1988:578, 1988:689, 1988:836, 1988:869, 1988:1388, 1988:1474, 

1989:16, 1989:44, 1989:118, 1989:171, 1989:174, 1989:297, 1989:361, 1989:385, 

1989:535, 1989:593, 1989:654, 1989:713, 1989:962, 1990:896, 1990:1001, 1990:1345, 

1990:1414, 1990:1470, 1991:19, 1991:188, 1991:213, 1991:363, 1991:426, 1991:434, 

1991:437, 1991:492, 1991:575, 1991:987, 1991:1113, 1991:1126, 1991:1182, 1991:1584, 

1991:1658, 1991:1874, 1991:1916, 1991:1991, 1991:2024, 1992:85, 1992:94, 1994:319, 

1992:350, 1992:548, 1992:890, 1992:1070, 1992:1474, 1992:1475, 1992:1775, 1993:25, 

1993:337, 1993:392, 1993:437, 1993:607, 1993:608, 1993:609, 1993:738, 1993:1280, 

1993:1298, 1993:1661, 1993:1685, 1994:86, 1994:136, 1994:262, 1994:341, 1994:425, 

1994:450, 1994:595, 1994:596, 1994:694, 1994:864, 1994:959, 1994:1045, 1994:1052, 

1994:1384, 1994:1443, 1994:1482, 1994:1541, 1994:1653, 1994:1690, 1994:1695, 

1994:1739, 1994:2005, 1994:2069, 1995:490, 1995:532, 1995:607, 1995:789, 1995:904, 

1995:1319, 1995:1371, 1995:1410, 1995:1508, 1995:1593, 1996:141, 1996:155, 
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1996:419, 1996:628, 1996:1007, 1996:1017, 1996:1133, 1996:1181, 1996:1468, 

1996:1531, 1996:1586, 1997:194, 1997:299, 1997:318, 1997:380, 1997:434, 1997:459, 

1997:522, 1997:737, 1997:738, 1997:794, 1997:958, 1997:991, 1997:1026, 1997:1059, 

1997:1213, 1997:1214, 1998:152, 1998:205, 1998:264, 1998:496, 1998:776, 1998:857, 

1997:936, 1998:1215, 1998:1417, 1998:1440, 1998:1441, 1998:1657, 1998:1658, 

1998:1686, 1998:1740, 1999:33, 1999:77, 1999:93, 1999:94, 1999:121, 1999:151, 

1999:254, 1999:301, 1999:327, 1999:328, 1999:333, 1999:354, 1999:388, 1999:407, 

1999:575, 1999:958, 1999:989, 1999:1045, 1999:1077, 1999:1174, 2000:87, 2000:89, 

2000:144, 2000:146, 2000:165, 2000:201, 2000:290, 2000:293, 2000:373, 2000:416, 

2000:417, 2000:443, 2000:576, 2000:597, 2000:834, 2000:1099, 2000:1221, 2000:1285, 

2001:86, 2001:101, 2001:207, 2001:354, 2001:385, 2001:460, 2001:500, 2001:511, 

2001:565, 2001:1134, 2001:1149, 2001:1307, 2002:47, 2002:48, 2002:111, 2002:164, 

2002:194, 2002:254, 2002:296, 2002:299, 2002:342, 2002:405, 2002:446, 2002:451, 

2002:456, 2002:457, 2002:591, 2002:593, 2002:1027, 2002:1123, 2002:1124, 2003:14, 

2003:116, 2003:158, 2003:182, 2003:259, 2003:317, 2003:351, 2003:370, 2003:392, 

2003:461, 2003:651, 2003:779, 2003:1147, 2003:1161, 2003:1175, 2004:101, 2004:175, 

2003:303, 2004:454, 2004:507, 2004:508, 2004:509, 2004:765, 2004:786, 2004:999, 

2004:1099, 2004:1203, 2004:1246, 2004:1263, 2004:1348, 2005:37, 2005:74, 2005:127, 

2005:183, 2005:341, 2005:483, 2005:485, 2005:657, 2005:699, 2005:788, 2005:838, 

2005:839, 2005:977, 2005:1145, 2006:17, 2006:49, 2006:68, 2006:267, 2006:341, 

2006:353, 2006:388, 2006:422, 2006:445, 2006:452, 2006:461, 2006:514, 2006:577, 

2006:630, 2006:697, 2006:748, 2006:801, 2006:854, 2006:855, 2006:856, 2006:857, 

2006:858, 2006:941, 2006:1214, 2006:1450, 2007:145, 2007:243, 2007:325, 2007:342, 

2007:474, 2007:494, 2007:531, 2007:593, 2007:608, 2007:628, 2007:645, 2007:665, 

2007:983, 2007:1096, 2007:1127, 2007:1210, 2007:1211, 2007:1212, 2007:1311, 

2007:1339, 2007:1353, 2007:1354, 2007:1432, 2008:148, 2008:214, 2008:228, 2008:356, 

2008:359, 2008:411, 2008:545, 2008:570, 2008:593, 2008:654, 2008:815, 2008:964, 

2008:967, 2008:1058, 2008:1076, 2008:1298, 2008:1392, 2009:400). 

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (angl. Personal Data Act, Swedish Code of Status, No. 

1998:204, 1998:1436, 1999:1059, 1999:1210, 2003:466, 2006:398, 2008:187, 2009:468, 

2009:827, 2010:1969). 

- Zakon o zdravstvenem registru (angl. Care Registers Act, Swedish Code of Status, No. 

1998:544, 2000:361, 2004:187, 2005:260, 2005:726, 2008:355). 

- Zakon o zdravstveni dokumentaciji (angl. Health Records Act, Swedish Code of Status, 

No. 1985:562, 1986:197, 1990:785, 1992:459, 1992:1420, 1992:1566, 1994:958, 

1995:61, 1998:534, 1998:1662, 2002:298, 2008:355). 

V zdravstveni oskrbi pacienta je poklicna skrivnost osnovno pravilo. Poklicna skrivnost se 

brez pacientovega soglasja oz. bližnjega sorodnika ne sme razkriti. Informacije o pacientovem 

zdravstvenem stanju so zaupne narave. Namen varovanja poklicne skrivnosti je zaščita 
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posameznikovih osebnih interesov. Pacient lahko poda soglasje, da se določeni podatki 

razkrijejo tudi drugim osebam. Če ti podatki vsebujejo informacije o pacientovem svojcu, 

mora dovoljenje za razkritje informacij podati tudi svojec. 

Obdelava osebnih podatkov, povezanih z zdravjem, imenovanih tudi »občutljivi podatki«, je 

prepovedana. Podatki se lahko obdelujejo le na podlagi privolitve osebe, na katero se podatki 

nanašajo in, če je znan namen same obdelave. Podatke v zvezi z zdravjem se lahko obdeluje 

za namene: 

- preventivne medicine in zdravstvenega varstva; 

- medicinske diagnoze; 

- zdravljenja in zdravstvene nege; 

- menedžmenta bolnišničnih storitev. 

Vse osebe, katere so dolžne varovanja poklicne skrivnosti, lahko obdelujejo »občutljive 

podatke«. Nadzorni organ ima pravico, za namene nadzora, pridobiti: 

- dostop do osebnih podatkov, ki se obdelujejo; 

- informacije in dokumentacijo o obdelavi osebnih podatkov in informacije glede varnosti 

pri obdelavi; 

- dostop do prostorov, kjer se podatki obdelujejo. 

4.25.4 Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 

Pacient ima pravico do zdravstvene dokumentacije. Zdravstveni podatki v javnih bolnišnicah 

so javni podatki, in sicer v skladu z odločitvijo Vrhovnega upravnega sodišča v letu 1951. 

Zakon o svobodi tiska (angl. The Freedom of the Press Act, Swedish Code of Status, No. 

1949:105, 1953:131, 1953:132, 1953:654, 1957:163, 1957:500, 1961:20, 1961:466, 1965:52, 

1965:818, 1971:29, 1971:30, 1971:273, 1974:66, 1974:67, 1974:155, 1974:308, 1976:954, 

1976:936, 1982:938, 1982:939, 1988:1447, 1988:1448, 1991:1470, 1991:1500, 1994:1382, 

1994:1474, 1994:1476, 1998:1438, 1998:1701, 2002:801, 2002:810, 2002:906, 2002:907, 

2002:908, 2002:1049, 2010:1342, 2010:1347, 2010:1355, 2010:1409, 2011:509, 2014:1360, 

2014:1370) ureja pravico do branja javnih dokumentov. Javni dokument je treba na zahtevo 

zagotoviti takoj oz. v najkrajšem možnem času. Pacientovo zdravstveno dokumentacijo, 

katera je javni dokument, je treba načeloma takoj zagotoviti osebi, ki jo želi videti. Zakon o 

varstvu osebnih podatkov vsebuje določbe glede omejitve tega splošnega pravila. 

Pravico do dostopa in fotokopije zdravstvene dokumentacije ima samo pacient. Oseba, 

odgovorna za vodenje zdravstvene dokumentacije, odloči, ali bo ugodila zahtevi ali ne. Če 

odgovorna oseba zavrne dostop do zdravstvene dokumentacije, mora razloge za svoje dejanje 

poročati Državnemu socialnemu odboru za dobro počutje (angl. National Social Welfare 

Board). 
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4.25.5 Pravica do pritožbe in odškodnine 

Od leta 1980 mora imeti vsako okrožje lokalni svetovalni odbor, kamor se lahko ljudje 

obrnejo z vprašanji ali pritožbami v zvezi z zdravljenjem. Svetovalni odbor nima naloge 

svetovanja. V primeru hude malomarnosti se lahko obrnejo na Odbor HSAN (angl. Medical 

Responsibility Board), ki je vladni organ in preučuje pristojnosti in vprašanja v zvezi z 

dovoljenjem zdravstvenih delavcev.  

V 2. poglavju Zakona o odškodninski odgovornosti (angl. Tort Liability Act, Swedish Code 

of Status, No. 1972:207, 1973:215, 1974:576, 1975:241, 1975:404, 1975:1357, 1975:1411, 

1977:272, 1980:1023, 1986:445, 1986:650, 1989:926, 1990:153, 1991:1555, 1994:2065, 

1995:24, 1995:1190, 1998:715, 1999:935, 2000:126, 2001:732, 2010:703, 2010:704, 

2010:1213, 2010:1458) obstajajo pravila o odgovornosti posameznika za povzročeno 

malomarnost v obliki dejanja ali opustitve dejanja. Ta odgovornost se imenuje »culpa« 

odgovornost. Velikokrat pa ni enostavno odločiti, ali malomarnost obstaja ali ne. Na splošno 

velja načelo »bonus pater familias«. Pri razlagi načela pravne odgovornosti na področju 

medicine se šteje, da je določeno odstopanje glede napak vključeno v zakonodajo. 

Medicinsko delo poteka v posebnih okoliščinah, katera mora omogočati določeno toleranco. 

Objektivna odgovornost ne obstaja, kar pomeni, da bo pacient izredno težko prejel 

odškodnino v skladu z Zakonom o odškodninski odgovornosti. Večina pacientov poskuša 

dobiti odškodnino preko zavarovanja. Zakon o pacientovi škodi (angl. The Patients Injury 

Act, Swedish Code of Status, No. 1996:799, 1998:535, 2001:501, 2005:118, 2010:668, 

2010:1265, 2013:1091) vsebuje določbe, ki urejajo pravico do odškodnine v primeru 

povzročene škode in dolžnosti zdravstvenih izvajalcev, da imajo urejeno zavarovanje, ki krije 

takšno škodo. Pacient ima pravico do odškodnine za telesne poškodbe, v primeru, da so 

poškodbe: 

- posledica preiskav, nege, zdravljenja ali podobnih ukrepov ter je razvidno, da bi se lahko 

poškodbam izognili; 

- posledica medicinsko-tehnične opreme, uporabljene za namene pregleda, nege, 

zdravljenja oz. kot posledica nepravilne uporabe; 

- posledica okužbe pri pregledu, negi in zdravljenju; 

- posledica napačnega zdravila. 

Pri odločanju o pravici do odškodnine sodelujejo izkušeni strokovnjaki. Odškodnina se ne 

izplača, če je škoda posledica nujnega diagnostičnega postopka ali zdravljenja bolezni oz. 

poškodbe in bi ne-zdravljenje vodilo v smrt oz. hudo invalidnost. Pacient izgubi pravico do 

odškodnine po treh letih, od dneva, ko je poškodba nastala, oz. v nekaterih primerih po 

desetih letih. Pacient mora podati poročilo o škodi izvajalcu zdravstvenih storitev ali 

zavarovalnici. 
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4.26 Združeno kraljestvo 

Pacientove pravice v Združenem kraljestvu urejajo naslednji zakoni: 

- Listina o pacientovih pravicah iz leta 1991 (angl. Patients Charter of Rights), katere 

namen je predvsem postavitev standardov zdravljenja v bolnišnicah. Listina je bila 

nazadnje posodobljena leta 1997 (The Patient's Charter 2001). 

- Zakon o človekovih pravicah iz leta 1998 (angl. Human Rights Act 1998) (Legislation 

Government United Kingdom 1998a). 

- Zakon o varstvu osebnih podatkov iz leta 1998, poglavje 29 (angl. Data Protection Act 

1998) (Legislation Government United Kingdom 1998). 

- Zakon o duševnem zdravju iz leta 2007 (angl. Mental Health Act 2007) (Legislation 

Government United Kingdom 2007). 

- Zakon o otrocih iz leta 1989 (angl. Children Act 1989) (Legislation Government United 

Kingdom 1989). 

4.26.1 Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju 

Listina o pacientovih pravicah določa, da se pregled in zdravljenje ne sme pričeti brez 

pacientove privolitve, razen v primerih (The Patient's Charter 2001): 

- nalezljivega obolenja; 

- nujnega medicinskega stanja; 

- hude duševne motnje (prisilna hospitalizacija na podlagi Zakona o duševnem zdravju); 

- zdravljenja otroka, za katerega je sodišče odredilo zdravljenje; 

- odločitve sodišča. 

Soglasje se poda v ustni obliki, v nekaterih primerih se lahko zahteva tudi pisno soglasje, 

predvsem kjer obstaja večje tveganje za ne-zaželene posledice, stranske učinke, v primeru 

kirurških posegov in anestezije. Pisno ali ustno soglasje je treba dokumentirati v pacientovo 

zdravstveno dokumentacijo. Soglasje je veljavno samo na podlagi temeljite informiranosti o 

pacientovem zdravstvenem stanju. Pacienta je treba informirati o naravi bolezni, posledicah in 

tveganjih, povezanih z zdravljenjem ali operacijo. Pacient ima pravico do zavrnitve 

zdravljenja (The Patient's Charter 2001). 

Listina tudi določa, da lahko otroci, stari med 16 in 18 let, neodvisno odločajo o svojem 

zdravljenju. Soglasje od staršev oz. zakonitega zastopnika ni potrebno. V primeru, da 

mladoletna oseba ni sposobna podati samostojnega soglasja, se pridobi soglasje od staršev. 

Otroci, mlajši od 16 let, lahko tudi podajo samostojno soglasje, če so sposobni razumeti 

potrebe zdravljenja. Če otrok ni sposoben razumeti potreb zdravljenja, je treba pridobiti 

soglasje od staršev oz. sodišča. V primeru, da mladoletna oseba in njegovi starši ne želijo 

podati soglasja za zdravljenje, katero je po mnenju zdravnika nujno, lahko zdravnik prične oz. 
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nadaljuje zdravljenje brez soglasja. Zdravnik ima vedno pravico narediti vse, kar je najboljše 

za zdravje mladoletne osebe (The Patient's Charter 2001). 

Zakon o duševnem zdravju ureja pravice pacientov z duševno boleznijo. Pacient z duševno 

boleznijo ima v primeru zdravljenja v psihiatrični bolnišnici na lastno željo enake pravice kot 

vsi pacienti. Zdravljenje lahko kadar koli prekine. Seveda obstajajo tudi izjemni primeri, kot 

so prisilne hospitalizacije. Zakon določa, da se lahko pacienta, ki je nevaren sebi in okolici, 

prisilno hospitalizira za namene zdravljenja. Pacienta se lahko prisilno pridrži za oceno stanja 

same bolezni največ 28 dni. Za namene zdravljenja se lahko pacienta pridrži šest mesecev oz. 

kolikor je potrebno (Legislation Government United Kingdom 2007). 

4.26.2 Pravica do obveščenosti in sodelovanja 

Pacienti imajo pravico do obveščenosti in sodelovanja, saj je, kot navaja Listina o pacientovih 

pravicah, zdravnik dolžan pacienta obvestiti o njegovem zdravstvenem stanju, kateri se na 

podlagi obveščenosti samostojno odloči glede nadaljnjega zdravljenja (The Patient's Charter 

2001). 

4.26.3 Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov 

Zakon o človekovih pravicah v 8. členu določa, da ima vsakdo pravico do spoštovanja 

svojega zasebnega in družinskega življenja (Legislation Government United Kingdom 

1998a). 

Osebni podatki so v Združenem kraljestvu varovani z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

Zakon v 2. členu določa, da so »občutljivi osebni podatki« tisti osebni podatki, ki vsebujejo 

informacije o (Legislation Government United Kingdom 1998): 

- rasni in etični pripadnosti posameznika; 

- politični usmerjenosti; 

- verskem prepričanju; 

- članstvu v sindikatu; 

- telesnem in duševnem zdravju; 

- spolnem življenju; 

- kaznivem dejanju. 

7. člen določa, da ima posameznik pravico od upravljavca vedeti, ali se njegovi osebni 

podatki obdelujejo. Upravljavec mora na pisno zahtevo posameznika informirati (Zakon o 

varstvu osebnih podatkov, 7. člen) (Legislation Government United Kingdom 1998): 

- kateri osebni podatki se obdelujejo; 

- kakšen je namen obdelave; 

- kdo so prejemniki obdelanih podatkov. 
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14. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov določa, da v primeru, da sodišče ugotovi, da so 

posameznikovi osebni podatki netočni, mora upravljavec osebnih podatkov te podatke 

popraviti, blokirati, zbrisati oz. uničiti (Legislation Government United Kingdom 1998). 

4.26.4 Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 

Listina o pacientovih pravicah navaja, da imajo pacienti pravico do seznanitve z zdravstveno 

dokumentacijo. Pacient ima pravico vedeti, kdo ima dostop do njegove zdravstvene 

dokumentacije in kateri podatki iz zdravstvene dokumentacije se obdelujejo za zdravstvene 

namene. Zdravstvena dokumentacija mora biti varno shranjena in nedostopna osebam, katere 

niso vključene v pacientovo zdravljenje. Podatkov iz zdravstvene dokumentacije se brez 

pacientovega soglasja ne sme razkriti (The Patient's Charter 2001). 

Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo je določena tudi z Zakonom o varstvu 

osebnih podatkov. Zakon določa, da je treba zahtevek za dostop do zdravstvene 

dokumentacije zagotoviti v roku 40 dni (Legislation Government United Kingdom 1998). 

4.26.5 Pravica do pritožbe in odškodnine 

V primeru, da pacient ni zadovoljen z zdravljenjem, ima pravico do pritožbe, pravico do 

preiskave same pritožbe in odgovora na pritožbo. Pacient ima pravico (NHS Choices-Your 

health, your choices 2014): 

- da se njegova pritožba obravnava primerno in učinkovito; 

- do informiranosti glede izida preiskave; 

- da se lahko pritoži, če ni zadovoljen z načinom obravnavanja njegove pritožne pri 

Nacionalni zdravstveni službi (angl. National Health Service), na neodvisni 

Parlamentarni in zdravstveni službi varuha človekovih pravic (angl. Parliamentary and 

Health Service Ombudsman); 

- do odškodnine v primeru povzročene škode. 

Rok za pritožbo je 12 mesecev od dneva, ko se je zgodil nezaželeni dogodek. Rok se lahko z 

utemeljenim vzrokom tudi podaljša (NHS Choices-Your health, your choices 2014). 

Od leta 2009 Nacionalna zdravstvena služba omogoča enostaven način pritožbenega 

postopka, kateri ima dve stopnji (NHS Choices-Your health, your choices 2014): 

1. pacient naj se posvetuje z zdravstveno ustanovo in zahteva informacije o pritožbenem 

postopku. Prvi korak je pogovor z zdravnikom oz. zdravstvenim osebjem, katerega se 

pritožba zadeva. Lahko pa se pacient obrne neposredno na Nacionalno zdravstveno 

službo, katera sproži postopek, imenovan lokalna resolucija (angl. local resolution), in 

večina pritožbenih postopkov se reši na tej stopnji; 
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2. v primeru nezadovoljstva z rešitvijo pritožbe s strani zdravstvene ustanove ali Nacionalne 

zdravstvene službe se lahko pacient obrne na Parlamentarno in zdravstveno službo 

Varuha človekovih pravic, katera je neodvisna od Nacionalne zdravstvene službe in 

vlade. 

Pacienti imajo pri vložitvi pritožbenega postopka možnost pomoči pri (NHS Choices-Your 

health, your choices 2014): 

- Službi za nasvete pacientov in službi za zvezo (angl. Patient Advice and Liaison Service), 

katera je na voljo v vsaki bolnišnici. Služba nudi zaupno svetovanje, podporo in 

informacije o zdravstvenih zadevah, povezanih s pacienti, njihovimi družinami in 

njihovimi skrbniki; 

- Nacionalni zdravstveni službi za neodvisno podporo pri pritožbah (angl. National Health 

Service Complaints Independent Advocacy Service), katere namen je zagotovitev 

podpore za paciente, ki razmišljajo o pritožbi glede oskrbe in zdravljenja; 

- »Biroju« za nasvete državljanov, katerega namen je dejanje nasvetov in podpore, kadar se 

pritožba nanaša na Nacionalno zdravstveno službo, socialne storitve ali lokalne oblasti; 

- neposredno pri Nacionalni zdravstveni službi. 

Večina pritožb glede Nacionalne zdravstvene službe se rešuje na lokalni ravni preko 

pritožbenega postopka Nacionalne zdravstvene službe. V primeru, da pacient želi sprožiti 

pravni postopek proti Nacionalni zdravstveni službi ali organom lokalne oblasti, je najbolje, 

da si pacient priskrbi odvetnika, saj je sam proces dolgotrajen, zapleten in drag. V primeru, da 

pacient želi odškodnino zaradi malomarnosti s strani organizacije Nacionalne zdravstvene 

službe in zdravstvenega osebja je najbolje, da poišče pravno pomoč. V te namene deluje 

organizacija Boj proti medicinskim nesrečam (angl. Action against Medical Accidents), 

katera nudi pomoč pri preučevanju možnosti, ki so na voljo po povzročitvi zdravstvene 

napake. Omogoči tudi posvet z odvetnikom, kateri je specialist na tem področju. Biro za 

nasvete državljanov nudi celovite smernice glede sprožitve pravnega postopka (kako do 

odvetnika, kakšni so stroški). Pravni organ Nacionalne zdravstvene službe deluje v imenu 

organizacije Nacionalne zdravstvene službe in terja malomarnost zoper organizacij 

Nacionalne zdravstvene službe (NHS Choices-Your health, your choices 2014). 
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5 PRIMERJALNA ANALIZA 

V namene analize in preučevanja zakonske pravne ureditve pacientovih pravic moramo 

izpostaviti pomembnost Oviedske konvencije Sveta Evrope o varstvu človekovih pravic in 

dostojanstva človeškega bitja v zvezi z biologijo in medicino, katera je v Sloveniji začela 

veljati 1. decembra 1999. Nastajala je ob upoštevanju: 

- Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki jo je 10. decembra 1948 razglasila 

Generalna skupščina Združenih narodov; 

- Evropske socialne listine z dne 18. oktobra 1961; 

- Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah z dne 16. decembra 1966; 

- Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah z dne 16. decembra 

1966; 

- Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov z 

dne 28. januarja 1981; 

- Konvencije o otrokovih pravicah z dne 20. novembra 1989. 

Oviedska konvencija predstavlja mejnik v zgodovini medicinske etike in vsekakor tudi 

mejnik v zgodovini pacientovih pravic. V Evropi postavlja nove etične standarde z veljavo 

zakona. Predstavlja skupni imenovalec norm, ki veljajo v evropskih državah, in obvezni 

minimum varstva človekovih pravic. Oviedska konvencija predstavlja tudi zakonsko podlago 

za Zakon o pacientovih pravicah v Sloveniji, kateri je pri nas prišel v veljavo 26. februarja 

2008, in zakonsko podlago za Zakon o pacientovih pravicah v mnogih ostalih državah 

članicah EU. 

Zaradi pomembnosti Oviedske konvencije in njenega učinka na varstvo pacientovih pravic v 

27. državah članicah EU lahko države članice razdelimo v tri skupine, in sicer glede na status 

postopka ratifikacije: 

- Države članice, ki so podpisale in ratificirale Oviedsko konvencijo, so: Bolgarija, Ciper, 

Češka, Danska, Estonija, Grčija, Madžarska, Litva, Portugalska, Romunija, Slovaška, 

Slovenija in Španija; 

- Države članice, ki so podpisale, a še niso ratificirale Oviedske konvencije, so: Finska, 

Francija, Italija, Latvija, Luksemburg, Nizozemska, Poljska in Švedska; 

- Države članice, ki niso niti podpisale niti ratificirale Oviedske konvencije, so: Avstrija, 

Belgija, Irska, Nemčija, Malta in Združeno kraljestvo. 

Cilj Oviedske konvencije je vsakomur zagotoviti temeljne pravice in svoboščine, predvsem 

njihovo celovitost ter zagotoviti dostojanstvo in identiteto vseh ljudi. Človeško dostojanstvo 

in identiteto je treba začeti upoštevati takoj z rojstvom. Vsaka država pogodbenica sprejme v 

svojem notranjem pravu potrebne ukrepe za uveljavitev določb Oviedske konvencije. 

V magistrski nalogi smo se zaradi obsežnosti pacientovih pravic omejili predvsem na analizo 

in preučevanje zakonske pravne ureditve pravice do:  
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- samostojnega odločanja o zdravljenju; 

- obveščenosti in sodelovanja; 

- varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov; 

- zdravstvene dokumentacije; 

- pritožbe in odškodnine v 27 članicah EU. 

Oviedska konvencija natančno zakonsko ureja naštete pravice. 1. člen določa, da morajo 

pogodbenice konvencije varovati dostojanstvo in identiteto vseh človeških bitij in vsakomur 

brez razlikovanja jamčiti spoštovanje njegove duševne in telesne nedotakljivosti ter drugih 

pravic in temeljnih svoboščin. Vsaka pogodbenica mora v svojo notranjo zakonodajo sprejeti 

ukrepe, potrebne za uresničitev določb. 

Na podlagi analize in postavitve pravnega okvirja pacientovih pravic v državah članicah lahko 

podamo naslednje ugotovitve: 

- Vse države članice EU imajo zakonsko urejeno pravico do samostojnega odločanja o 

zdravljenju, pravico do obveščenosti in sodelovanja, pravico do varstva zasebnosti in 

varstva osebnih podatkov, pravico do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo in pravico 

do pritožbe in odškodnine. 

- Med državami članicami EU je zaznati razliko v zakonski urejenosti pravice do 

obveščenosti in sodelovanja. 

- Pravica do obveščenosti in sodelovanja je zakonsko urejena kot samostojna pravica v 

naslednjih državah članicah EU: Sloveniji, Bolgariji, na Cipru, Belgiji, Finski, Franciji, 

Grčiji, Madžarski, na Malti, Nemčiji, Romuniji, Slovaški, Španiji in Švedski. V ostalih 

državah članicah EU je pravica do obveščenosti in sodelovanja zakonsko urejena v 

povezavi s pravico do samostojnega odločanja o zdravljenju. 

- Posebnosti na področju zakonske urejenosti pacientovih pravic (pravice do samostojnega 

odločanja o zdravljenju, pravice do obveščenosti in sodelovanja, pravice do varstva 

zasebnosti in varstva osebnih podatkov, pravice do seznanitve z zdravstveno 

dokumentacijo, pravice do pritožbe in odškodnine) zasledimo v naslednjih državah 

članicah EU: 

- Bolgarija nima zakonsko urejene terapevtske izjeme glede posredovanja informacij o 

zdravstvenem stanju, zato zdravstveno osebje pacientu ne sme omejevati pravice do 

informiranosti v nobenem primeru. V bolgarski zakonodaji je pravica do pritožbe in 

odškodnine slabo urejena. Bolgarska zakonodaja ne določa posebnih organov in 

postopkov za zaščito pacientovih pravic. 

- Ciper v zakonodaji o pacientovih pravicah nima izrecnih predpisov v zvezi z 

odškodnino v primeru kršitve pacientovih pravic. 

- Češka zakonodaja nima zakonsko urejene pravice do ne-informiranosti, prav tako ne 

obstaja pravna ureditev terapevtske izjeme. Slabost se kaže tudi na področju pravne 

ureditve pravice do pritožbe in odškodnine. Pravica do pritožbe ni sistematično 
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urejena. Češka zakonodaja ne vsebuje posebnih določb glede medicinske 

odgovornosti. 

- Danska zakonodaja ne priznava terapevtske izjeme, katera je na Danskem 

nezakonita. Posebnost novega Zakona o pacientovih pravicah je, da lahko zdravnik, 

kateri v bolnišnici pacienta zdravi, obvesti pacientovega splošnega zdravnika o 

pacientovem zdravstvenem stanju brez pacientovega soglasja. Na Danskem lahko 

vsakdo, ki je dopolnil 15 let, samostojno poda soglasje o zdravljenju. Pravica do 

pritožbe in odškodnine je ena od najmočneje zaščitenih pravic na Danskem. 

- Estonska zakonodaja ne opredeljuje pooblaščene osebe za sprejemanje odločitev v 

procesu zdravljenja pri osebah s posebnimi potrebami, odloči se zdravnik, ki pacienta 

zdravi. V estonski zakonodaji ne zasledimo določb v zvezi s terapevtsko izjemo, prav 

tako ni zakonsko določena vsebina zdravstvene dokumentacije, možnostih dostopa 

do pacientove zdravstvene dokumentacije po njegovi smrti in možnih popravkih 

zdravstvene dokumentacije. Pravica do pritožbe in odškodnine v Estoniji ni zakonsko 

urejena. V Estoniji je mogoč neodvisen pregled pritožb le preko sodišča.  

- Finska je prva država članica EU, katera je leta 1992 uredila pravni položaj 

pacientovih pravic. Zakon o položaju in pravicah pacientov je prvi zakon na svetu, ki 

ureja pravno varstvo pacientov pravic, kot so pravica do informiranosti, 

samostojnega odločanja, zdravstvene dokumentacije itd. 

- Francija nima zakonsko določene oblike privolitve in zavrnitve zdravljenja. 

- Grška zakonodaja ne zahteva pisnega soglasja. V Grčiji obstajajo izjemni primeri, ki 

dovoljujejo zdravljenje brez predhodne privolitve (tako imenovani »medicinski 

ukrepi brez privolitve«). Po grškem zakonu so vsi tako imenovani medicinski ukrepi 

brez privolitve posegi s strani zdravnika na pacienta (preventivni, diagnostični, 

kurativni), za katere je odločitev, ali naj se poseg izvede ali ne, izključno 

zdravnikova. V grški zakonodaji prav tako ni zakonskih določil v zvezi s pravico do 

izbrisa oz. blokiranja netočnih podatkov v zdravstveni dokumentaciji. 

- Irska zakonodaja določa medicinsko mladoletnost do 16. leta starosti (soglasje 

podajo starši). 

- Italija v svoji zakonodaji ne določa terapevtske izjeme. Slabost italijanske 

zakonodaje je mogoče zaslediti predvsem v urejenosti pravice do pritožbe in 

odškodnine. 

- Latvijska zakonodaja določa medicinsko mladoletnost do 14. leta starosti. 

- Litvanska zakonodaja ne zahteva pisnega soglasja kot obvezno obliko. V Litvi 

pravica do v naprej izražene volje ni zakonsko urejena. Medicinsko mladoletne osebe 

so osebe, ki niso dopolnile 16 let starosti. Vsebina zdravstvene dokumentacije ni 

zakonsko določena, pacientu je omogočen neposreden dostop do zdravstvene 

dokumentacije. 

- Luksemburška zakonodaja določa medicinsko polnoletnost pri 21-ih letih starosti. V 

zakonodaji ni zaslediti posebnih določb v zvezi z odškodnino, pravica do pritožbe pa 
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je v rokah direktorja posamezne bolnišnice. Direktor zdravstvene ustanove je dolžan 

predvideti mehanizme, s katerimi se lahko obravnavajo nezadovoljstvo in pritožbe. 

Javni uslužbenec na Ministrstvu za javno zdravje lahko vedno preveri utemeljenost 

pacientove pritožbe. 

- Madžarska zakonodaja ne ureja terapevtske izjeme. 

- Malta ima v svoji zakonodaji slabo opredeljeno pravico do seznanitve z zdravstveno 

dokumentacijo. Listina o pravicah in dolžnostih določa, da ima pacient pravico do 

seznanitve z zdravstveno dokumentacijo, ne določa pa vsebine zdravstvene 

dokumentacije, možnostih dostopa do zdravstvene dokumentacije in fotokopije, 

možnostih popravkov, izbrisov in blokiranja netočnih podatkov itd. 

- Nizozemska je druga država članica EU, katera je leta 1995 uredila pravni položaj 

pacientovih pravic. Na Nizozemskem je oseba medicinsko mladoletna do 16. leta 

starosti (soglasje za zdravljenje podajo starši). Pravica do zasebnosti je urejena le z 

nizozemsko Ustavo. 

- Portugalska zakonodaja ne določa pisnega soglasja kot obvezno obliko privolitve na 

zdravljenje. V portugalski zakonodaji ni zaslediti možnosti predhodno izraženih 

želja, prav tako v njej ni določb v zvezi s pravico do neinformiranosti oz. 

neobveščenosti. Možnost terapevtske izjeme določa Kazenski zakonik, zdravnik 

lahko zadrži informacije o pacientovem zdravstvenem stanju zase v primeru srčnih in 

psihičnih obolenj. Medicinsko mladoletna oseba je na Portugalskem oseba, ki ni 

dopolnila 14 let starosti. Portugalska zakonodaja ne določa izrecno pravice do 

fotokopije zdravstvene dokumentacije, prav tako ni posebnih določb glede pravice do 

pritožbe in odškodnine. Obstajajo formalni mehanizmi glede možnosti vložitve 

pritožbe za paciente. V vsaki zdravstveni instituciji je urad, kamor se lahko pacienti 

pritožijo. Pacienti se lahko pritožijo tudi na Ministrstvo za zdravje ali neposredno na 

sodišče, vendar, ker je to zelo drago, se jih malo odloči za to pot. 

- Slovaška zakonodaja nima določena oblike soglasja. V naprej izražene želje za 

posamezne zdravstvene intervencije oz. zdravljenje samo niso urejene v slovaški 

zdravstveni zakonodaji. Pravica do zasebnosti je urejena le s slovaško Ustavo. 

Slovaška zakonodaja ne vsebuje posebnih določb v zvezi z odškodnino v primeru 

kršitve pacientovih pravic. 

- Španska zakonodaja določa zdravstveno polnoletnost pri 16-ih letih starosti, vendar 

se mladoletnikovo mnenje pri zdravljenju upošteva že pri dopolnjenih 12-ih letih 

starosti. Španski Zakon o pacientovi avtonomiji ter pravicah in obveznostih v zvezi z 

informacijami in klinično dokumentacijo prinaša pomembno novost v španski 

zdravstveni zakonodaji, in sicer možnost v naprej izražene želje. Posebnih zakonskih 

določb v zvezi s popravki, izbrisom in blokiranjem pacientovih zdravstvenih 

podatkov v španski zakonodaji ni. Pravici do pritožbe in odškodnine sta slabo 

urejeni. Pravica do pritožbe je zakonsko urejena z zakonom iz leta 1986, pravica do 
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odškodnine pa delno ureja Civilni zakonik in Zakon splošnega varstva potrošnikov iz 

leta 1984. 

- Švedska zakonodaja ne priznava objektivne odgovornosti. 

- Združeno kraljestvo priznava medicinsko polnoletnost pri dopolnjeni starosti 16 let. 

Zakonodaja na področju pravice do pritožbe je v Združenem kraljestvu zelo dobro 

urejena. V primeru, da pacient ni zadovoljen z zdravljenjem, ima pravico do 

pritožne, pravico do preiskave same pritožbe in odgovora na pritožbo. Od leta 2009 

Nacionalna zdravstvena služba omogoča enostaven način pritožbenega postopka. 

5.1 Prednosti in slabosti primerjalnih držav 

Prednosti in slabosti pravne ureditve pacientovih pravic med posameznimi državami 

članicami EU se kažejo predvsem v številčnosti zakonov, predpisov, kodeksov in listin, ki 

urejajo pacientove pravice v posamezni državi. Velika večina držav članic EU še vedno nima 

pacientovih pravic zakonsko urejenih s specifičnim zakonom. Pacientove pravice so razpršene 

v različnih področjih prava, in sicer prava informacijske zasebnosti, kazenskega prava, prava 

prekrškov, disciplinskega prava, družinskega prava, odškodninskega prava itd. Takšna 

urejenost pacientovih pravic je nepregledna, nejasna, neusklajena, premalo natančna in za 

uporabnika zdravstvenih storitev pretirano obremenjujoča. Živimo v času, ko smo priča 

trendu naraščanja varstva potrošnikov na vseh življenjskih področjih, pri čemer varstvo 

potrošnikov na področju zdravstvenega varstva prav nič ne zaostaja. Pacient predstavlja v 

okviru zdravstvenega sistema vedno šibkejšo stranko in posledično potrebuje njemu 

razumljivo pravno varstvo. Kakovost v zdravstveni oskrbi je tisto, kar si vsak posameznik 

zaželi ob vstopu v zdravstveno ustanovo. Kakovost v zdravstveni oskrbi naj bo glavni cilj 

tistih, ki zagotavljajo zdravstveno oskrbo. V državah EU so prednostne aktivnosti usmerjene k 

zagotavljanju in nenehnemu izboljševanju kakovosti v zdravstveni oskrbi. Pri izboljševanju 

kakovosti zdravstvene oskrbe v zdravstvenih ustanovah pripomoreta tudi poznavanje in 

uresničevanje pacientovih pravic. 

Preglednica 8 ponazarja vrste zakonodaje pacientovih pravic, saj je po mnenju pravne teorije 

v evropskem prostoru mogoče razlikovati med dvema pristopoma k sodobnem urejanju 

splošnih pacientovih pravic (horizontalni in vertikalni), število zakonov ali aktov, ki v 

posamezni članici urejajo pacientove pravice, in pravno pomembnost zakona. 

Med članicami Evropske unije je mogoče razlikovati med specifičnim zakonom, kateri ureja 

pacientove pravice v posamezni državi in med razpršenimi zakoni, kateri skupno urejajo 

pacientove pravice.  

Specifični zakon vsebuje celotno paleto splošnih pacientovih pravic, medtem ko so v primeru 

razpršene zakonodaje splošne pacientove pravice pacientov vgrajene v različne dele 

zakonodaje. 
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V okviru horizontalnega pristopa oz. pristopa civilnega prava so pacientove pravice natančno 

opredeljene in jih je treba spoštovati. V primeru kršitve se lahko poda tožba zoper 

zdravstvene osebe ali zdravstvene organizacije. Pacienti imajo pravico do pritožbe na sodišče 

v primeru nespoštovanja njihovih pravic. V primeru dokazane kršitve ima pacient pravico do 

odškodnine. 

V okviru vertikalnega pristopa oz. pristopa javnega prava pacient nima neposredno možnosti 

pritožbe zoper zdravstvene osebe ali zdravstvene organizacije. Obstajajo predvsem zapisane 

obveznosti za zdravstvene delavce v obliki pravno zavezujočih Kodeksov medicinske 

deontologije in Listin o pacientovih pravicah. 

Razlika med horizontalnim pristopom oz. pristopom civilnega prava in vertikalnim pristopom 

oz. pristopom javnega prava je v disciplinskih postopkih zoper zdravstvene delavce in 

pritožbenem postopku proti izvajalcem zdravstvenih storitev, kateri obstajajo v obeh smereh. 

Pacientove pravice v državah članicah EU lahko razdelimo tudi na zakonsko urejene pravice, 

kamor spadajo natančno opredeljene pacientove pravice, in katere so zaščitene z zakonom, ter 

na »kvazi« zakonsko urejene pravice, kamor spadajo pravice, ki so opredeljene kot obveznosti 

zdravstvenih delavcev. Pacientove pravice so opredeljene v pravno ne-zavezujočih listinah in 

pravno ne-zavezujočih kodeksih medicinske deontologije. Pravice so predvsem moralne 

narave. 

Preglednica 8: Horizontalni in vertikalni pristop urejenosti pacientovih pravic v EU 

  Specifične Razpršene 
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Zakonsko urejene 

pravice 

Nizozemska, Litva, Poljska, Slovenija, Belgija,  

Španija, Latvija, Francija, Romunija, Ciper, 

Madžarska 

Bolgarija, Češka, 

Nemčija, Italija, 

Luksemburg, 

Portugalska, 

Estonija, Grčija, 

Slovaška 

»Kvazi« zakonsko 

urejene pravice 

Avstrija 

(*Irska, Italija, Malta, Nemčija, Češka, Združeno 
kraljestvo, Slovenija, Poljska, Ciper) 

(**Romunija, Luksemburg, Grčija, Francija) 

Vertikalni pristop Finska, Danska 

Irska, Malta, 

Švedska,  

Združeno 
kraljestvo 

* Države članice EU, ki imajo pacientove pravice, poleg ostale zakonodaje, urejene še v pravno 
neobvezujočih kodeksih in listina. 
**Države članice EU, ki imajo pacientove pravice, poleg ostale zakonodaje, urejene še v pravno 
zavezujočih kodeksih in listina. 

Preglednica v prilogi 1 sistematično ponazarja zakonsko ureditev pacientovih pravic v 27 

državah EU. Iz preglednice je razvidno, da so pacientove pravice v trinajstih državah članicah 

urejene s specifičnim zakonom, kateri natančno opredeljuje pacientove pravice v posamezni 

državi. V desetih državah članicah EU pacientove pravice poleg ostale zakonodaje urejajo ne-
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zavezujoči kodeksi in listine. V Franciji, Grčiji, Luksemburgu in Romuniji zasledimo 

kodekse, katere je posamezna država uzakonila ter tako omogočila njihovo pravno podlago. V 

vseh državah članicah pa je kljub specifičnemu zakonu, ki ureja področje pacientovih pravic, 

mogoče zaslediti še paleto drugih zakonov, ki se dotikajo pacientovih pravic.  

5.2 Predlogi za izboljšanje pravnega varstva pacientovih pravic v Sloveniji 

RS je leta 2008 s sprejetjem ZPacP doživela poglavitno prelomnico na področju varstva 

pacientovih pravic v RS. Zakonodajno območje varstva pacientovih pravic je bilo pred 

sprejetjem ZPacP nepregledno in razpršeno, kar je privedlo do številnih težav. ZPacP je 

pomemben del zakonodaje, s katerim je RS dokončno uredila pomembno področje, kot je 

varstvo pacientovih pravic. Najpomembnejši dosežek ZPacP je opredelitev pritožbenih poti in 

pacientove celovitosti. Zakon postavlja pacienta iz pasivne v aktivno vlogo in omogoča 14 

univerzalnih pravic na enem mestu. Zakon vsekakor uvaja novo filozofijo v slovenski 

zdravstveni oskrbi. ZPacP je povsem primerljiv s sodobno evropsko zakonodajo na področju 

varstva pacientovih pravic. Letos mineva peto leto od sprejetja ZPacP. Na podlagi rednih 

letnih državnih poročil o stanju na področju varstva pacientovih pravic je razvidno, da so se 

pacienti najpogosteje pritoževali zaradi: 

- kršene pravice do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe; 

- kršene pravice do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev; 

- kršene pravice do spoštovanja pacientovega časa; 

- kršene pravice do obveščenosti in pojasnilne dolžnosti; 

- neprimernega odnosa zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev; 

Iz rednih letnih državnih poročil je tudi razvidno, da zdravniki in ostalo zdravstveno osebje še 

vedno ne vključujejo pacienta kot enakovrednega partnerja v procesu zdravljenja, kateri 

enakopravno soodloča o svojem zdravju. 

K izboljšanju pravnega varstva pacientovih pravic v RS bomo pripomogli predvsem z 

ustreznim seznanjanjem pacientov in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z novostmi, ki jih 

prinaša zakon. ZPacP je treba v praksi približati tako izvajalcem zdravstvenih storitev, kot 

tudi pacientom. 

Pomembno je, da se ministrstvo še v nadaljnje zavzema za razpoznavnost ZPacP, hkrati pa 

načrtuje ureditev nejasnih in slabo opredeljenih področij v ZPacP. 

Vlada RS naj s pomočjo javnih razprav, anket itd. vključi in upošteva državljane RS pri 

odločanju o lastnem zdravju. Državljani RS naj sodelujejo pri pripravi zakonodaje na 

področju zdravstvenega varstva kot tudi pri samem izvajanju in spreminjanju zdravstvene 

zakonodaje. 
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6 RETROSPEKTIVNA RIA 

Sredi devetdesetih let 20 stoletja je OECD oblikovala priporočila in opredelila dobre prakse 

presoje učinkov predpisov in drugih javnih politik – RIA (angl. Regulatory Impact Analysis). 

RIA pomeni preplet ekonomskih, pravnih in socioloških elementov, katerega namen je 

odpraviti nepotrebno regulacijo, izboljšati kakovost predpisov in zmanjšati njene stroške. 

Ključni del RIA pomeni po izkušnjah vodilnih držav, med katere v evropskem prostoru sodijo 

na primer Velika Britanija, Danska in Nizozemska, potrebno posvetovanje z javnostjo še pred 

sprejemom zakonov in drugih regulacijskih instrumentov. Tako se neposredno gradi tudi 

odprta družba, ki nastaja postopoma, od informiranja javnosti prek njenega sodelovanja pa 

vse do soodločanja. RIA je običajno predpisana z bolj ali manj podrobnimi postopki, glede 

vplivov na gospodarstvo pogosto vključuje analizo cost-benefit (Kovač 2005, 301). 

RIA je na informacijah temelječ analitični pristop, katerega namen je ocena stroškov, posledic 

in stranskih učinkov načrtovanih instrumentov politike (zakonov in predpisov).  

V magistrski nalogi bomo s pomočjo retrospektivne RIA ocenili ex post učinkovitost pravne 

regulacije pacientovih pravic v Sloveniji pri reševanju sporov. Za analizo bomo uporabili 

nemški koncept tristopenjske RIA.
6
  

V Sloveniji so se leta 2008 s sprejetjem ZPacP zgodile pomembne spremembe na področju 

varstva pacientovih pravic. ZPacP določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik 

zdravstvenih storitev, in uvaja nove pritožbene postopke, namenjene mirnejšemu reševanju 

sporov. ZPacP uvaja zastopnika pacientovih pravic, kateri pacienta zastopa pri uresničevanju 

njegovih pravic. Komisija RS za varstvo pacientovih pravic odloča o zahtevah za drugo 

obravnavo kršitve pacientovih pravic. Poglavitni cilj ZPacP je reševanje sporov brez 

uveljavljanja sodnega varstva. Cilj ZPacP je omogočiti bolj učinkovito in uspešno pravno 

regulacijo reševanja sporov v zdravstvu.  

S pomočjo retrospektivne RIA želimo analizirati, ali ZPacP dosega zastavljeni cilj ter 

opravičuje načeli uspešnosti in učinkovitosti reševanja sporov.  

Načelo učinkovitosti določa, da je zakonodaja učinkovita, če v največji možni meri dosega 

opredeljene in rešuje obstoječe probleme z najmanjšo porabo stroškov ter največjimi koristmi 

za družbo, gospodarstvo in prostor (Marolt 2010, 34).  

Načelo uspešnosti določa, da je zakonodaja uspešna, če dosega cilje, kateri so primarno 

določeni v zakonodaji.  

                                                 
6
 Glej str. 7–8. 
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Za namene analize bomo uporabili državna poročila o stanju na področju pacientovih pravic 

za obdobje 2009–2011, s pomočjo katerih bomo lahko odgovorili na glavna vprašanja: 

- Ali se pritožbe pacientov rešuje s pomočjo prve obravnave kršitve pacientovih pravic 

pred pristojno osebo izvajalca zdravstvenih storitev in s pomočjo druge obravnave pred 

Komisijo RS za varstvo pacientovih pravic in ne s pomočjo sodnih poti? 

Preglednica 9: Število obravnavanih pacientov in postopkov kršitve pravic v letu 2009 
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Ljubljana 284 12 9 uspešnih 
poravnav 

3 / 

Maribor 92 5 1 uspešna 
poravnava, 

4 v reševanju 

/ / 

Celje 586 9 9 neuspešnih 
poravnav 

2 1 

Kranj 62 / / / / 

Nova Gorica 542 + (600 telefonskih 

klicev) 

14 11 uspešnih 
poravnav 

3 / 

Koper 18 / / / / 

Ravne na 

Koroškem 

55 + telefonski klici / / / / 

Novo mesto 39 + telefonski klici 5 2 uspešni 
poravnavi, 

2 v reševanju, 

1 odstop 

/ / 

Murska Sobota 300 + telefonski klici / / / / 

Vir: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije 2012. 

Na podlagi pridobljenih podatkov s strani državnega poročila o stanju na področju 

pacientovih pravic za obdobje 2009 ugotavljamo, da se je na zastopnike pacientovih pravic 

obrnilo približno 1978 pacientov. Podatki prikazujejo, da je bilo v letu 2009 uvedenih 45 

postopkov prve obravnave kršitve pacientovih pravic. V triindvajsetih primerih se je postopek 

prve obravnave zaključil uspešno, in sicer s sklenitvijo poravnave. Komisija RS za varstvo 

pacientovih pravic je prejela v reševanje osem primerov domnevne kršitve pacientovih pravic. 

Uspešno je bilo rešenih pet primerov. V treh primerih so stranke sklenile poravnavo, ena 

zahteva je bila pravnomočno zavrnjena, eni zahtevi je bilo ugodeno, vendar je izvajalec 

zdravstvenih storitev zoper odločitve Komisije RS vložil pritožbo na Upravno sodišče RS. 
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Preglednica 10: Število obravnavanih pacientov in postopkov kršitve pravic v letu 2010 

Območje 
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Ljubljana 329 + (592 telefonskih 

klicev) + 

 (512 (e-pošte 

16+ 

1 iz leta 

2009 = 

17 

15+1 iz leta 

2009=16 

(6 uspešnih 
poravnav) 

2 iz leta 

2009 

1 izrečen 
opomin 

/ 

Maribor 627 21 11 uspešnih 
poravnav 

6 ni kršitve 

3 / 

Celje 883 13 4 uspešne 
poravnave 

7 neuspešnih  

2 / 

Kranj 150 / / / / 

Nova Gorica 461 6 4 v reševanju 2 / 

Koper 241 +  

(350 telefonskih klicev) 

8 2 uspešni 
poravnavi 

6 v reševanju 

/ / 

Ravne na 

Koroškem 

94 / / / / 

Novo mesto 215 +  

(488 telefonskih klicev) 

26 24 poravnav 2 / 

Murska Sobota 300 1 / 1 / 

Vir: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije 2012. 

V letu 2010 so zastopniki pacientovih pravic skupno obravnavali približno 5242 domnevnih 

kršitev pacientovih pravic oz. pritožb pacientov. Opaziti je mogoče kar 150-odstotno 

povečanje v primerjavi z lanskim letom. Podanih je bilo 92 postopkov prve obravnave kršitve 

pacientovih pravic, kateri so se v sedeminštiridesetih primerih zaključili s poravnavo. Deset 

primerov kršitve prve obravnave je ostalo v reševanju, sedem primerov obravnave kršitve 

pacientovih pravic se je končalo neuspešno, v šestih primerih pa je bilo ugotovljeno, da do 

kršitve pacientovih pravic ni prišlo. Število vloženih zahtev za drugo obravnavo s strani 

zastopnikov pacientovih pravic se ne ujema s številom, kot ga navaja predsednica v rednem 

letnem poročilu Komisije RS za varstvo pacientovih pravic za leto 2010. Domneva se, da so 

pacienti samostojno vlagali zahteve za drugo obravnavo kršitve pacientovih pravic. Podatki 

poročila Komisije RS kažejo, da je bio v letu 2010 vloženih 10 zahtev za drugo obravnavo 

kršitve pacientovih pravic. Obravnavanih je bilo devet zahtev, izrečen je bil en opomin in 

vložena ena tožba na Upravno sodišče, ki je razveljavilo sklep Komisije in vrnilo Komisiji 

drugo zahteva za drugo obravnavo kršitve pacientovih pravic v ponovno odločanje. 
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Preglednica 11: Število obravnavanih pacientov in postopkov kršitve pravic v letu 2011 

Območje 

Št. pacientov, 
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Št
. u

ve
de

ni
h 

p
o
st

o
p

ko
v 

v 
o
b
ra

vn
a
vo

 

Št
. p

os
to

pk
ov

 
p

rv
e 

o
b
ra

vn
a
ve

 
kr

ši
tv

e 

Št
. p

os
to

pk
ov

 
d
ru

g
e 

o
b
ra

vn
a
ve

 
kr

ši
tv

e 

Št
. s

od
ni

h 
p

ri
m

er
o
v 

Ljubljana 396 + (830 telefonskih 

klicev) + (1405 e-pošte) 
16 12 (3 uspešne 

poravnave) 

1  

Maribor 290 + (522 telefonskih 

klicev) +  

(67 e-pošte) 

10 5 uspešnih 
poravnav, 

2 ni kršitve  

3 / 

Celje 143 + (496 telefonskih 

klicev) +  

(167 e-pošta) 

21 20 v reševanju 1 / 

Kranj 50 + (40 telefonskih 

klicev) 

3 3 uspešne 
poravnave  

/ / 

Nova Gorica 302 + (660 telefonskih 

klicev) 

2 / 2 / 

Koper 139 + (490 telefonskih 

klicev) +  

(789 e-pošta) 

16 10 uspešnih 
poravnav, 

2 v reševanju, 
1 ni kršitve, 
2 primerih 

umik/zamuda 

1 / 

Ravne na 

Koroškem 

81 + (258 telefonskih 

klicev) 

3 3 uspešne 
poravnave 

/ / 

Novo mesto 188 + (539 telefonskih 

klicev) +  

(306 izven uradnih ur) 

17 16 uspešnih 
poravnav, 

1 neuspešna 
poravnava 

/ / 

Murska Sobota Ni podatka Ni 

podatka 

Ni podatka Ni podatka Ni 

podatka 

Vir: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije 2012. 

Na podlagi podatkov, pridobljenih s pomočjo rednih letnih državnih poročil o stanju na 

področju varstva pacientovih pravic, ugotavljamo, da se je v letu 2011 na zastopnika 

pacientovih pravic obrnilo 8158 pacientov, kar je za več kot petinpetdesetodstotno povečanje 

v primerjavi z lanskim letom. V 88 primerih je prišlo do prve obravnave kršitve pacientovih 

pravic. Postopek prve obravnave je bil v štiridesetih primerih uspešno razrešen, trideset 

primerov ostaja v reševanju, v treh primerih ni bilo ugotovljene oz dokazane kršitve. V letu 

2011 je Komisija obravnavala 16 zahtev za drugo obravnavo kršitve pacientovih pravic. 

Osem zahtev je bilo podano s strani pacientovega zastopnika, kateri je pacienta v tistem času 

zastopal, opaziti pa je, da večino zahtev za drugo obravnavo kršitve podajo pacienti kar sami. 

Enajst zahtev za drugo obravnavo kršitve pacientovih pravic je bilo uspešno rešenih, pet 

zahtev za drugo obravnavo ostaja v reševanju za leto 2012. 
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Preglednica 12: Retrospektivna RIA-Zakona o pacientovih pravicah 

Značilnost/modul Retrospektivna RIA – Zakon o pacientovih pravicah 

Čas uporabe/ cilj Štiri leta po uveljavitvi Zakona o pacientovih pravicah. 

Analiza državnih poročil o stanju na področju varstva pacientovih pravic za 

obdobja 2009-2011. 

Naš cilj je analiza uspešnosti in učinkovitosti reševanja sporov. 

Glavna vprašanja Na podlagi analize državnih poročil za obdobje 2009 – 2011, lahko zaključimo, 
da se pritožbe pacientov rešuje s pomočjo prve obravnave kršitve pacientovih 

pravic pred pristojno osebo izvajalca zdravstvenih storitev in s pomočjo druge 
obravnave pred Komisijo RS za varstvo pacientovih pravic in ne s pomočjo 
sodnih poti. 

Pričakovani 
rezultati 

ZPacP prispeva k dvigu kulture mirnega reševanja sporov in s tem k odmiku od 

uveljavljanja sodnega varstva. 

ZPacP uresničuje svoj cilj. 

ZPacP opravičuje načeli uspešnosti in učinkovitosti. 

Priporočene 
metode 

194 postopkov prve obravnave kršitve. 

30 postopkov druge obravnave kršitve. 

1 sodni primer.  

15958 pacientov pa se je obrnilo na zastopnika pacientovih pravic. 

 

Slovenija je s sprejetjem ZPacP izpolnila večletno prizadevanje za izboljšanje razmer na 

področju varstva in uresničevanja pacientovih pravic. ZPacP bistveno prispeva k višji 

kakovosti obstoječega zdravstvenega sistema. S pomočjo RIA lahko ugotovimo, da ZPacP 

omogoča hitro in učinkovito obravnavo večine pritožb. V primeru, da nesporazum ni bil 

razrešen v postopku prve obravnave, se je razrešil s pomočjo druge obravnave pred Komisijo 

za varstvo pacientovih pravic RS. ZPacP opravičuje načelo učinkovitosti, saj se z uspešno 

razrešitvijo pritožbe na prvi ali drugi stopnji obravnave kršitve odmika od dolgotrajnega in 

dragega sodnega varstva. Zasledimo tudi vsakoletno povečanje števila pacientov, ki so se 

obrnili na zastopnika pacientovih pravic, kar je vsekakor dober pokazatelj osveščenosti 

prebivalcev RS, a hkrati tudi nezadovoljstva s slovenskim javnim zdravstvom. Zaključimo 

lahko s trditvijo, da ZPacP izpolnjuje svoj namen, za katerega prepoznavnost je treba nenehno 

skrbeti.  
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7 SKLEP 

Osnovni namen magistrske naloge je bil preučiti pravno ureditev pacientovih pravic, in sicer 

pravico do samostojnega odločanja o zdravljenju, pravico do obveščenosti, pravico do 

zasebnosti, pravico do zdravstvene dokumentacije, pravico do pritožbe in odškodnine, in sicer 

v Sloveniji in ostalih državah EU ter posledično postaviti pravni okvir urejenosti pacientovih 

pravic v EU. Dodatno je bil namen magistrske naloge oceniti učinkovitost pravne regulacije 

pacientovih pravic v Sloveniji pri reševanju pritožbenih poti. 

Zanimanje za pacientove pravice v zadnjem desetletju narašča po celem svetu. Pacientove 

pravice so postale pomembna točka na političnem dnevnem redu za večino evropskih držav. 

Zdravstvene ustanove se vse bolj zavedajo, da morajo prevzeti odgovornost v zvezi z 

vprašanjem pacientovih pravic. Problematika varstva pacientovih pravic je široko področje, 

saj zadeva vse državljane RS. Vsakdo izmed nas se v obdobju svojega življenja znajde v vlogi 

uporabnika zdravstvenih storitev. Tematika pacientovih pravic zajema poleg medicinskega 

prava tudi področja prava informacijske zasebnosti, kazenskega prava, prava prekrškov, 

disciplinskega prava, družinskega prava in odškodninskega prava. Med medicino in pravom 

je mogoče zaznati močno povezanost. Ko nas zapusti naše največje bogastvo-zdravje, se z 

željo po povrnitvi zdravja obrnemo na zdravnika, ki je v času bolezni nepogrešljiv. Za varstvo 

pacientovih pravic in njihovo uveljavitev pa je nepogrešljiv pravnik. Skupni cilj obema je 

enak, in sicer delovati v korist posameznika. 

Pacientove pravice so v Sloveniji doživele poglavitno spremembo s sprejetjem ZPacP, kateri 

predstavlja pomemben krovni predpis na področju varstva pacientovih pravic v RS. ZPacP je 

pomemben del zdravstvene zakonodaje, s katerim je Slovenija dokončno uredila pomembno 

področje, kot so pacientove pravice. Zakon je bil sprejet na podlagi dolge javne in 

parlamentarne razprave. Kmalu po sprejetju pa je bil zakon tudi dobro sprejet v javnosti, kar 

se kaže z vsakoletnim večjim poznavanje zakona. ZPacP je podrobno opredelil pacientove 

pravice, zagotovil pravice do ustrezne kakovosti zdravstvenih storitev in varstva pacientov, 

zagotovil pravico do celovite obveščenosti, poenotil in poenostavil pritožbene postopke po 

celotni državi in omogočil možnost odškodninskih postopkov v primeru kršenja pacientovih 

pravic. Upoštevanje pravic na področju zdravstva je zelo pomembno. Državljani RS morajo 

poznati pravice, katere jim pripadajo z vstopom v zdravstveni sistem. Poznavanje pravic na 

področju zdravstva pripomore k boljši kakovosti zdravstvene oskrbe. Slovenija je s sprejetjem 

ZPacP izpolnila večletno prizadevanje za izboljšanje razmer na področju varstva pacientovih 

pravic in seveda njihovega uresničevanja. Slovenija tako sledi dvanajstim državam članicam 

EU, katere so zakon na področju varstva pacientovih pravic že sprejele. 

Država članica, katera je prva uredila problematiko varstva pacientovih pravic s specifičnim 

zakonom je bila Finska (1992), sledila so Nizozemska (1995), Litva (1996), Madžarska 

(1997), Belgija (2002), Francija (2002), Romunija (2003), Španija (2003), Ciper (2005), 

Češka (2007), Poljska (2008) in Latvija (2012). Ostale države članice imajo varstvo 
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pacientovih pravic urejeno v številnih zakonih, kar vsekakor zmanjšuje kakovost obstoječega 

zdravstvenega sistema v posamezni državi članici EU in pacienta ne postavlja v ugodnejši 

položaj nasproti izvajalcu zdravstvenih storitev. Živimo v času, ko se v Sloveniji in po celem 

svetu soočamo s hitrimi spremembami in razvojnimi izzivi, tako v medicini kot na vseh 

drugih ključnih področjih, ki so pomembna za družbeni napredek in družbeno blaginjo. 

Slovenija je s sprejetjem ZPacP prispevala k družbenemu napredku in družbeni blaginji. 

Zaključimo lahko z ugotovitvijo, da je zakonska ureditev pacientovih pravic v Sloveniji 

učinkovita in uspešna. ZPacP je povsem primerljiv s sodobno evropsko zakonodajo na 

področju pacientovih pravic. 

Eden izmed glavnih in najpomembnejših ciljev ZPacP je prispevati k dvigu kulture mirnega 

reševanja sporov in s tem k odmiku od uveljavljanja sodnega varstva. ZPacP pacientom nudi 

učinkovito in uspešno pravno regulacijo reševanja sporov v zdravstvu in posledično omogoča 

učinkovitejše reševanje pritožbenih poti. Očitno je, da je ZPacP v praksi zaživel. S pomočjo 

retrospektivne RIA lahko ugotovimo, da ZPacP uresničuje svoj cilj in opravičuje načeli 

uspešnosti in učinkovitosti. Opaziti je mogoče vsakoletni porast števila pacientov, kateri so se 

obrnili na zastopnika pacientovih pravic, kar je mogoče pripisati večji obveščenosti ter 

zavednosti pacientov o svojih pravicah in vsekakor aktivni vlogi zastopnikov pacientovih 

pravic. Opazen je tudi vsakoletni porast podanih zahtev za prvo in drugo obravnavo kršitve 

pacientovih pravic, kar je tudi pokazatelj dobre obveščenosti o pritožbenih možnostih. 

Vsekakor pa ne smemo mimo dejstva, da je vsakoletni porast podanih zahtev za prvo in drugo 

obravnavo kršitve pacientovih pravic tudi pokazatelj nezadovoljstva pacientov. Trenutne 

razmere pri nas in po svetu vodijo v nestrpnost ljudi, kar se kaže tudi v zdravstvu. S pomočjo 

ZPacP se na področju kršitve pacientovih pravic uspešno odmikamo sodnim potem. 

Zastopniki pacientovih pravic in Komisija RS za varstvo pacientovih pravic so pomembna 

pridobitev na področju varstva pacientovih pravic in vsekakor opravičujejo svoj obstoj. 

Omogočajo hitre, pravočasne, uspešne in učinkovite pritožbene poti. ZPacP se je po petletni 

uporabi izkazal za primerno orodje reševanja pravic pacientov. 

Na podlagi državnih poročil o stanju na področju varstva pacientovih pravic za obdobje 

2009–2011 je razvidno, da so najpogosteje kršene naslednje pravice: 

- pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe; 

- pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev; 

- pravica do spoštovanja pacientovega časa; 

- pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju; 

- pravica do drugega mnenja; 

- pravica do obveščenosti in pojasnilna dolžnost; 

- neprimernega odnosa zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev. 

Zastopniki vsakoletno poročajo tudi o velikem številu pritožb s področja uresničevanja pravic 

iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in pravic s področja invalidskega zavarovanja. Žal 
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na omenjenih področjih zastopniki nimajo pooblastil za zastopanje, pacientu lahko le 

svetujejo in ponujajo konkretne usmeritve pri uveljavljanju teh pravic. 

Dejstvo je, da bo treba področje pacientovih pravic nenehno razvijati. Tako zdravstveni 

delavci kot pacienti se morajo zavedati pomembnosti sodelovanja in zaupanja. Prav tako 

morata obe strani skrbeti za nenehno povečevanje kulture medsebojne komunikacije. Pacienti 

se morajo zavedati, da vsaki pravici pripada tudi dolžnost in da je kultura komunikacije 

odvisna tudi od njih. Zdravstveni delavci pa ne pozabimo, da smo le gostje v življenju naših 

pacientov. Zavedati se moramo, da so zakoni pisani za državljane RS, zato le preberimo tiste, 

ki se nanašajo na naše delo. 

ZPacP omogoča vsem državljanom RS, da z vstopom v zdravstveno ustanovo prevzamejo 

vlogo enakopravnega subjekta v postopku zdravljenja. Omogoča pravico do svobodnega 

odločanja. Odločanje o lastnem zdravju in življenju je temeljna osebnostna pravica vsakogar 

izmed nas. Lahko trdimo, da je ZPacP zakon, kateri je pisan za pacienta kot šibkejšega 

udeleženca v procesu zdravstvene oskrbe. Rdeča nit ZPacP so naslednja temeljna načela: 

- zagotavljanje kakovostne, varne in celovite zdravstvene oskrbe; 

- zagotavljanje enakopravnosti v odnosu pacient-zdravstveno osebje; 

- zagotavljanje zasebnosti v procesu zdravstvene oskrbe; 

- zagotavljanje obveščenosti in sodelovanja v procesu zdravstvene oskrbe; 

- skrbno varovanje osebnih podatkov in zdravstvene dokumentacije; 

- spoštovanje pacientove avtonomije; 

- pomoč pri uveljavljanju pravic; 

- mirno, uspešno in učinkovito reševanje kršitev pacientovih pravic. 

ZPacP ni bistveno povečal števila pravic v primerjavi z ZZDej, kateri je urejal pacientove 

pravice pred ZPacP. Vendar lahko v ZPacP zasledimo tudi nekatere nove, bolj »moderne« 

pacientove pravice, katerih ZZDej ni vseboval, in sicer: 

- pravica do spoštovanja pacientovega časa; 

- pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja; 

- pravica do vnaprejšnje izjave volje; 

- pravica do preventivnih pregledov; 

- pravica do brezplačne pomoči oz. svetovanja v primeru kršitve pravic. 

Vsekakor lahko zaključimo z ugotovitvijo, da je ZPacP bolj celovit in vsebinsko izpopolnjen 

zakon. ZPacP odpravlja veliko nejasnosti in problemov, s katerimi so se pred sprejetjem 

ZPacP srečevali tako pacienti kot tudi zdravstveni delavci. Danes lahko rečemo, da trditev, 

katero je pred leti izjavil nekdanji minister dr. Dušan Keber, več ne velja, in sicer: »prav tako 

svojih pravic ne poznajo pacienti, kar je 'naša sreča'«. Menimo, da se pacienti vsako leto bolj 

zavedajo svojih pravic, katere jim pripadajo z vstopom v zdravstveno ustanovo. To dejstvo se 

kaže tudi z vsakoletnim naraščanjem števila pacientov pri zastopnikih. Zdravstveno varstvo je 
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pravica vsakega državljana RS. Problem današnjega časa je, da je zdravstveni sistem tako pri 

nas kot v ostalih državah EU v krizi, in sicer zaradi finančnih omejitev. V Sloveniji je nujno 

potrebna zdravstvena reforma, s katero bi zagotovili še bolj kakovostne in učinkovite 

zdravstvene storitve, ki bi bile še bolj prilagojene pacientovim potrebam. Vpliv gospodarske 

krize se kaže tudi v nezadovoljstvu zdravstvenih delavcev, kar se odraža v odnosu s pacienti. 

V prihodnje bo treba več pozornosti nameniti ideji o vključevanju pacientov/državljanov RS 

pri sprejemanju zakonskih ureditev varstva pacientovih pravic in na splošno glede 

zdravstvenega varstva v RS. Zakoni so pisani za državljane RS, zato je pomembno, da 

prisluhnemo njihovim idejam, predlogom in zamislim. Naloga vlade je, da ustvarja takšno 

politiko, ki bo strmela k tej ideji. 
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