Vaľovanje bolnĺkovĺhpľavic po novem zakonu o
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odgovornost za zďravje nosi vsak posameznik in država. Zakon na podľočju
zdľavstvenega vaľstva in zdravstvenega Zavaľovanja določa pravice bolnikov in
zayarovancev.
Pod kakšnimi pogoji in merili so te pľavice bolnikom dostopne, podrobneje določajo
izvršilni pľedpisi. V tem primeru Pľavĺlaobveznega zdľavstvenega zavaľovanja.

Vaľuhinja je v svojih poľočilĺhvsako leto opozarjala in dajala pobude, da bi se
zakonsko uľedilo vaľovanje pľavĺc bolnikov na nacionalnĺ ľavnĺĺn v vsakĺ ľegiji.
Minĺstľstvuza zdravje je bĺla posľedovana tudi pobuda za prĺpľavozakona o
bolnikovĺh pľavĺcahin vaľuhu bolnĺkovĺhpravĺc. Sedanja vladna koalicĺja se je
v koalicijskĺ pogodbi zaveza|a, da bo v svojem mandatu pripravĺla oba zakona.
Sedanje ministrstvo za zdravje je pľipravljalo zakon na podobnih osnovah' kot ga je
že zasnovalo to ministrstvo v prejšnji vladi. oba predlagana zakona pa se nista
pripravljala v skladu z zavezo v koalicijski pogodbi, ki je upoštevala tudi predlog
varuhinje, ampakje oboje zdruŽeno v Zakonu o pacientovih pravicah, ki v pľedlogu
Za prvo bľanje in spľejem v Dľžavnem zboľu še ni dovolj upošteval pripomb in
predlogov bolnikov in civilne družbe. Ta predlog je sicer vseboval vse že veljavne

pľavice bolnikov,

ki se v sedanji zakonodaji pojavljajo razpľšeno in za bolnike

področja zdravstva, dodane pa so štiri nove pravice. Vse
pravice so v nadaljnjem besedilu obtaz\ožęne v samostojnih členih. V naslednjem
nepľegledno v več zakonih

s

vsebĺnskem sklopu se uvaja zastopnike pacĺentov in določa pľĺtožbenemožnostĺ
pacienton ĺn sĺceľna prvem in dľugem pľĺtožbenemnĺvoju.

Na ta pľedlog je varuhinja bolnikovih pravic posredovala tudi pisne pripombe

Ministrstvu zazďravje in Državnemu svętu RS. Koncept zakonaniupošteval bistvenih
pripomb. Bistvene pripombe, ki jih je sprejela tudi komisija varuhinje bolnikovih
pravic, so bile naslednje:
l. Instĺtut varuha bolnikovih pľavĺc moľa biti neodvĺsen, samostojen, delovatĺ
moľa izven zdľavstvenega sistema, s pľĺstojnostjoo da s sĺstemom sodeluje.

2. Zakon moľa jamčitĺobjektĺvno peľsonalno

in mateľialno

neodvisnost

postopkovnih oľganoĺ
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3. Institut vaľuha bolnikovĺh pľavĺcje s ciljem zagotavljanja pogojev za
optimalno zdravstvo lahko osnovna podpoľa pľeventĺvnĺfunkcĺji zdľavstva.
4. Izraz >>varuh bolnĺkovĺh pravic<< je povsem ustľezen ĺn ima pravno osnovo v
l59. členu Ustave Rs' ki v dľugem odstavku določa: >> Z zakonom se lahko za
posamezna podľočjadoločijo posebni vaľuhi pľavĺc državljanov.<<
Zakon je sprejel državti zbor RS, na seji 29. januarja}}}8. V Ur. 1. RS je bil objavljen
1I.2.2008. Veljati zač,ne 15 dan po objavi, uporabljati pa se začne 6. mesecev po

njegovi uveljavitvi.
Zakon ne izpolnjuje večine pričakovanj pacientov in civilne družbe, tudi varuhinje
bolnikovih pravic, ga bo pa vseeno potrebno izvajati. Izvajanje zakona bo potľebno
spľemljati in pređlagatispremembe tistih določil, ki se bodo izkazala kot neustrezna.

Pacĺentove pravĺce (5 . ČLEN):
Pacientove pľavice, ki jih ureja ta zakon, so:

-

pravica do dostopa do zdravstvene oskĺbe iĺ zagotavl1anja preventivnih stoľitev,
pravica do enakopľavnega dostopa in đoenakopravne obravnave pľi zdravstveni
oskĺbi,

pravica do proste izbire zdravnikainizvajalca zdľavstvenih storitev,
pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe,
pravica do spoštovanja pacientovega časa,
pľavica do obveščęnosti in sodelovanja'

pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju,
pravica do upoštevanja vnapľej izražene volje,
pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja,
pľavica do đrugega mnenja,
pravica do sęznanitve z zdravstveno dokumentacijo,
pľavica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov,
pľavica do obľavnave kľšitev pacientovih pravic,
pravica do brezplačně pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.

Zakon pa ne ukĺnja maľĺboľskefunkcije vaľuha bolnĺkovih pľavĺc.o tem bo
lahko odločal samo tistio ki je sklep o ustanovitvi spľejel, to pa je Mestnĺ svet
Mestne občĺneMaľiboľ.
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