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Suspenz storitev in programov
• Omejitev storitev zdravljenja in preventivnih programov kot posredna ali
neposredna omejitev pacientovih pravic.
• 5(1) ZPacP: Pravica do dostopa do zdravstvene obravnave, zagotovitev
preventivnih storitev.
• 2(1) ZZVZZ: Vsakdo ima pravico do najvišje možne stopnje zdravja (…).
• 4(3) ZPacP: Pacientove pravice so lahko omejene z zakoni s področja
zagotavljanja javne varnosti in javnega zdravja ter kadar bi bile ogrožene
pravice drugih oseb (pravice istega ali višjega ranga?)
• 11(1) in (2) ZPacP: Pacient ima pravico do primerne, kakovostne in varne
zdravstvene obravnave v skladu z medicinsko doktrino. Primerna
zdravstvena obravnava je tista, ki je sklada s pacientovimi potrebami ter
zmožnostmi zdravstvenega sistema v RS (…) (pravica do zdravljenja v
tujini?).

(Ne)enaka obravnava
• Prepoved diskriminacije pri zagotavljanju/uživanju človekovih pravic in
temeljnih svoboščin kot temeljna ustavnopravna kategorija.
• 7 ZPacP: Pacient ima pravico do enake obravnave pri zdravstveni obravnavi
ne glede na spol, narodnost, raso ali etnično poreklo, vero ali prepričanje,
invalidnost, starost, spolno usmerjenost ali drugo osebno okoliščino.
• Osebna okoliščina zdravstvenega stanja?
• Ali enaka obravnava pomeni tudi enak dostop do zdravstvene obravnave?
• Ali enaka obravnava pomeni enak dostop do vseh ravni zdravstvene
obravnave?
• 5(2) ZPacP: Pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni
dejavnosti.

Imuniteta zdravnikov
• Razmerje med pacientom in zdravstvenim delavcem: javno- ali zasebnopravno
razmerje?
• Pacientova pogodbena odpoved primerni, kakovostni in varni zdravstveni obravnavi
(načelo vestnosti in poštenja, skrbnost dobrega strokovnjaka)?
• Izključitev kazenske, deliktne odgovornosti?
• Subjektivna (krivdna) odgovornost v KP.
• Neposlovna odškodninska odgovornost: objektivna presoja protipravnosti (npr. kršitev
pravil stroke), subjektivna presoja odgovornosti (skrbnosti) glede na okoliščine
konkretnega primera!
• 3(1) ZZdrS: (…) Zdravnik svobodno izbere način zdravljenja, ki je v danih okoliščinah
najprimernejši (okoliščine bolezni ali širše okoliščine?).
• 11(1) in (2) ZPacP: Pacient ima pravico do primerne, kakovostne in varne zdravstvene
obravnave v skladu z medicinsko doktrino. Primerna zdravstvena obravnava je tista, ki je
sklada s pacientovimi potrebami ter zmožnostmi zdravstvenega sistema v RS (…).

Namesto zaključka
• Pacientove pravice: negativne in pozitivne pravice ter
odgovornost splošnega normodajalca.
• 2 URS: Slovenija je pravna in socialna država.
• 34 URS: pravica do osebnega dostojanstva in varnosti.
• 50 URS: pravica do socialne varnosti.
• 51 URS: pravica do zdravstvenega varstva (iz javnih
sredstev).
• Neizpolnjeni plani (SP), podaljšanje čakalnih vrst
(odgovornost države), nadomeščanje?

