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DOLŢNOSTI PACIENTOV V ZDRAVSTVENEM SISTEMU 

POVZETEK 

V magistrskem delu smo predstavili dolţnosti pacientov v zdravstvenem sistemu. Z 

raziskavo smo ugotovili poznavanje dolţnosti pacientov po Zakonu o pacientovih 

pravicah in dolţnostih, med pacienti in zdravstvenimi delavci, ter stopnjo 

upoštevanja in spoštovanja zakona o pravicah in dolţnostih. Prav tako smo opisali 

zakone, ki vsebujejo in opisujejo dolţnosti  pacientov v Sloveniji in drugih drţavah 

Evropske unije. Opisali smo tudi teorijo skrbi po Kristen M. Swanson in njeno 

uporabo v procesu zdravstvene nege. 

Metodologija raziskovanja. Uporabili smo kvantitativno metodologijo 

raziskovanja. Podatke smo zbirali s pomočjo anketnega vprašalnika z odprtimi in 

zaprtimi vprašanji. V raziskavo je bilo vključenih 50 zdravstvenih delavcev, 

zaposlenih v Splošni bolnišnici in 50 pacientov, ki obiskujejo diabetično, nefrološko 

ali druge ambulante, ali pa se zdravijo s hemodializo. Rezultate ankete smo obdelali s 

pomočjo računalniških programov Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office 

Excel 2010 in PASW Statistics 19. 

Rezultati raziskave. Rezultati raziskave so pokazali, da pacienti slabo poznajo 

njihove dolţnosti v celoti, saj je le 28 (56 %) pacientov pravilno odgovorilo na 

vprašanje v zvezi z njihovimi dolţnostmi. Po mnenju 21 (51,21%) anketiranih 

zdravstvenih delavcev, pacienti najbolj kršijo dolţnost spoštljivega odnosa do 

zdravstvenih delavcev, 18 (43,9%) zdravstvenih delavcev meni, da pacienti 

najpogosteje kršijo dolţnost upoštevanja urnikov in hišnega reda, 17 (41,46 %) 

anketiranih zdravstvenih delavcev pa meni, da pacienti najbolj kršijo dolţnost 

pravočasnega obveščanja o izostankih na pregled ali zdravljenje. Neupoštevanje 

dolţnosti se ne sankcionira, razen dejanj, ki jih Kazenski zakonik opredeljuje kot 

kazniva in za njih predpisuje denarno ali pa zaporno kazen. 

Ključne besede: dolţnosti pacientov, zdravstveni sistem, zdravstveni delavci, 

kazenske sankcije, pacienti. 
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PATIENTS OBLIGATIONS IN HEALTHCARE SYSTEM 

ABSTRACT 

In the master
,
s thesis, we presented the obligations of patients in the health care 

system. With the research we discovered to which lenght the patients know their 

obligations, which are presented in Law about patients rights and obligations, 

amongst patients and health care providers. We also discovered the degree to which 

the patients and health care providers regard and respect the laws of rights and 

obligations. Furthermore we described the laws wich contain and describe the 

obligations of patients in Slovenija and other countryes of European union. What is 

more, we described the theory of caring according to Kristen M. Swanson and its use 

in the process of  health care. 

Methodology. For the research we used quantitative methodology. We collected the 

data with the help of questionnaire with open and closed questions. The 

questionnaire was carried out by 50 health care providers and 50 patients, who visit 

the diabetic, nephrology or other departments or otherwise are being threated with 

haemodialysis. The survey results were processed using the following computer 

programs: Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010 and PASW 

Statistics 19th. 

Results of the research. The research showed that patients are poorly acquainted 

with their obligations entirely, as only 28 (56 %) patients answered correctly when 

asked about their obligations. According to the opinion of 21 (51 %) surveyed health 

care providers, patients violate their obligation of respectful relationship towards 

health care providers. 18 (43,9 %) health care providers think that patients are the 

ones, who most frequently violate the house rules and curfew, 17 (41,46 %) surveyed 

health care providers believe that the most frequently violated is the patients 

responsibility to inform the health care providers of their nonattendance. Violation of 

responsibilities is not sanctioned except for actions which the criminal law defines as 

punishable offence and for them prescribes a fine or imprisonment. 

Key word:  patiens obligations, health care system, health care providers, fine, 

imprisonment, patient, responsibilyties. 
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1 UVOD 

Avgusta 2008 smo v Sloveniji začeli uporabljati Zakon o pacientovih pravicah (v 

nadaljevanju ZPacP). Malo znano je dejstvo, da zakon v 54. členu v sedmih alinejah 

opisuje tudi pacientove dolţnosti.  

V času nastajanja zakona so se pojavljale ideje, da bi se imenoval Zakon o 

pacientovih pravicah in dolţnostih in da bi mu bilo dodano posebno poglavje o 

dolţnostih. Ideja je bila sprejeta le delno, t.j. v besedilu 54. člena. Problem je, da ni 

točno določeno, katere naj bi bile pacientove dolţnosti, in tudi to, da bi bile določbe 

bolj programske (deklaracijske) narave glede na to, da pravo in učinkovito ukrepanje 

ni moţno (Brulc, 2008). 

 

ZPacP opredeljuje splošne pravice, ki jih imajo pacienti kot uporabniki zdravstvenih 

storitev tako pri javnih kot pri zasebnih izvajalcih zdravstvenih storitev, postopke 

uveljavljanja teh pravic (kadar so kršene) in z njimi povezane dolţnosti (Balaţic, 

Korošec, Novak, Brulc, Ivanc, Kralj, Pirc Musar in Robida, 2009, str. 29). 

 

54. člen ZPacP opisuje oziroma navaja pacientove dolţnosti. Izvrševanje teh 

dolţnosti je očitno usmerjeno k večji kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave 

pacientov. Z vidika kaznovalnega prava, vključno s kazenskim, pa ne more biti 

odveč poudariti, da gre za norme, katerih kršitev v zakonu ni sankcionirana in ki za 

pacienta ne morejo imeti negativnih posledic (Balaţic et al., 2009, str.262). 

 

Dejstvi, da je posameznik objektivno izpolnil zakonske znake določenega kaznivega 

dejanja in da obstaja vzročna zveza med njegovim dejanjem in prepovedano 

posledico, ne zadostujeta za spoznanje, da je ta oseba za izvršeno kaznivo dejanje 

tudi odgovorna. Vsem objektivnim elementom kaznivega dejanja se mora za to, da je 

mogoče storilcu izreči kazen, pridruţiti še krivda kot subjektivni element kaznivega 

dejanja. Naš Kazenski zakonik v zvezi stem uporablja različna izraza, to sta krivda in 

kazenska odgovornost (Selinšek, 2007, str. 139). 
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Za naš pravni sistem je značilna delitev kaznivih ravnanj na tri poglavitne kategorije: 

- disciplinski prestopki oz. kršitve delovnih obveznosti, 

- prekrški, 

- kazniva dejanja (Bavcon, Šelih, Korošec, Ambroţ in Filipčič, 2009, str. 41). 

 

Poglavitni merili za določitev zakonodajnih ali pravodajnih organov, v katero 

kategorijo je treba uvrstiti kakšno z negativnim predznakom označeno dejanje ali 

ravnanje, ki se zdi vredno kaznivosti, sta dve. Prvo merilo se nanaša na vprašanje, 

kolikšna je škodljivost oziroma nevarnost tistega dejanja ali ravnanja za pravno 

zavarovano dobrino. Skrajšano takšna merila označujemo tudi s tem, za kakšno 

stopnjo nevarnosti kakšnega ravnanja ali dejanja gre. To merilo bi bilo samo po sebi 

nezadostno in tudi usmerjeno je predvsem količinsko. Zato je še posebej pomembno 

tudi drugo, kvalitativno merilo, ki se nanaša na vprašanje, ali pomeni zadevno 

ravnanje samo prekršitev predpisa in samo po sebi niti resneje ne ogroţa niti ne 

poškoduje zavarovane dobrine, ali pa je s takšnim ravnanjem zavarovana dobrina 

neposredno ogroţena oziroma celo poškodovana (Bavcon et al., 2009, str. 41). 

 

Cijan (1999, str.44) navaja: »Vsakdo, ki svoje zdravljenje zaupa zdravstvenemu 

delavcu, je ustrezno svojemu zdravstvenemu stanju dolţan: 

- zdravstvenemu delavcu navesti resnične podatke o svojem zdravstvenem 

stanju, 

- ravnati se po navodilih zdravstvenega delavca, 

- aktivno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja. 

 

Če pacient ne izpolnjuje svoje dolţnosti, mu zdravstveni delavec lahko odkloni 

pomoč, razen nujne medicinske pomoči«. 

 

Z vidika pravne varnosti zdravstvenega delavca ali sodelavca je v primerih kršitve 

opisanih dolţnosti koristno pacientovo nesodelovanje pisno zabeleţiti, po moţnosti 

ob pritegnitvi verodostojne priče (Balaţic et al., 2009, str. 262).  

 

Prav tako je ob takem primeru z vidika pojasnilne dolţnosti zdravstvenega delavca 

zelo koristno takojšnje opozorilo pacientu, da ima njegovo nesodelovanje zaradi 
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oteţevanja zdravljenja konkretne neugodne posledice za njegovo zdravje V vsakem 

primeru pa zgolj zaradi pacientovih kršitev dolţnosti opustitev zdravstvene pomoči 

ni niti upravičena niti opravičena  (Balaţic et al., 2009, str. 263). 
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2 NAMEN IN CILJI NALOGE 

2.1 Namen magistrskega dela 

Namen magistrskega dela je temeljito pregledati in analizirati domačo in tujo 

literaturo, ugotoviti  poznavanje dolţnosti pacientov po Zakonu o pacientovih 

pravicah med pacienti in zdravstvenimi delavci. Ugotoviti, kakšna je stopnja 

upoštevanja in spoštovanja Zakona o pravicah in dolţnostih pacientov v klinični 

praksi med pacienti in zdravstvenimi delavci ter poiskati in opisati dolţnosti 

pacientov v drugih drţavah. 

 

2.2 Cilji magistrskega dela 

- cilji v teoretičnem delu:  

 pregled in analiza domače in tuje literature, 

 pregled zakonodaj, ki vsebujejo pacientove dolţnosti, 

 opisati dolţnosti pacientov v drugih drţavah, 

 primerjati in analizirati dolţnosti pacientov v drugih drţavah z 

dolţnostmi pacientov v Sloveniji, 

 opisati pomen in nujnost upoštevanja pacientovih dolţnosti v klinični 

praksi,  

 pregled in analiza rezultatov raziskav. 

- cilji empirične raziskave: 

 na osnovi anketnega vprašalnika ugotoviti, ali pacienti poznajo in 

upoštevajo svoje dolţnosti, 

 na osnovi anketnega vprašalnika ugotoviti, katere dolţnosti pacientov 

so v klinični praksi najpogosteje kršene, 

 na osnovi anketnega vprašalnika ugotoviti, s kakšnimi teţavami se 

soočajo zdravstveni delavci pri obravnavi pacientovih dolţnosti v 

klinični praksi, 

 na podlagi rezultatov raziskave pripraviti in opisati načrt za 

izboljšanje poznavanja pacientovih dolţnosti. 
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3 PREGLED ZAKONOV, KI VSEBUJEJO DOLŢNOSTI 

PACIENTOV 

Ustava Republike Slovenije je najvišji drţavni normativni akt, katere odločbe 

predstavljajo najpomembnejšo pravno ureditev v drţavi. Vendar pa ustava 

opredeljuje le najvaţnejša razmerja v drţavi, podrobnejša urejanja so opredeljena z 

zakoni, ki temeljijo na ustavi in iz nje izhajajo (Ministrstvo za zdravje RS, 2009, str. 

11). 

V Sloveniji imamo pet ustavnih zakonov, ki omenjajo dolţnosti pacientov. To so 

Zakon o pacientovih pravicah, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravniški 

sluţbi, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakon o 

nalezljivih boleznih. Ti zakoni so podrejeni  ustavi, po drugi strani pa so nadrejeni 

splošnim pravnim aktom, uredbam, pravilnikom in poslovnikom. 

Vsak posameznik ima pravico odločati o samem sebi. Vendar obstajajo tudi 

omejitve. Ustavna pravica do svobodnega odločanja o zdravljenju iz 3. odstavka 52. 

člena ustave je omejena v primerih, ki jih določa zakon. Ta pravica je omejena v 

dveh primerih, in sicer v primeru prisilne hospitalizacije in v primeru preprečevanja 

nalezljivih bolezni (Uradni list RS št. 15/2008). 

3.1 Zakon o pacientovih pravicah 

Avgusta 2008 se je v Sloveniji začel uporabljati Zakon o pacientovih pravicah (v 

nadaljevanju ZPacP). Ta zakon določa pravice, ki jih imajo pacienti kot uporabniki 

zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev, postopke uveljavljanja 

the pravic, kadar so te kršene, in s temi pravicami povezane dolţnosti (Balaţic et al., 

2009, str. 25). 

Glavni namen tega zakona je bil omogočiti enakopravno, primerno, kakovostno in 

varno zdravstveno oskrbo, ki temelji na zaupanju in spoštovanju med pacientom in 

zdravstvenimi delavci (Balaţic et al., 2009, str. 25). 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
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Zakon poleg štirinajstih  pravic, ki so navedene v 5. členu ZPacP,  v svojem 54. 

členu opisuje tudi sedem pacientovih dolţnosti, katerih upoštevanje pripomore k 

doseganju in zagotavljanju kakovostne in varne zdravstvene oskrbe  

Za doseganje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe je pacient v skladu s 54. 

členom ZPacP dolţan: 

- Dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega 

zdravja:Zdravje je ena od osnovnih potreb in za večino ljudi najvišja vrednota 

v ţivljenju. Zdravstvena vzgoja je pomemben element promocije zdravja. 

Promocija zdravja je proces dejavnosti, ki omogočajo posamezniku ali 

skupini, da povečujejo nadzor nad lastnim zdravjem, ga ohranjajo in 

izboljšujejo. Cilj promocije zdravja je predvsem izboljšati zdravje ter 

preprečiti ali upočasniti pojav dejavnikov tveganja in kroničnih nenalezljivih 

bolezni (bolezni srca in oţilja, rakavih bolezni, sladkorne bolezni, debelosti, 

hipertenzije...), ki so tako pri nas kot tudi v drugih evropskih drţavah pereč 

problem, saj predstavljajo poglavitni vzrok smrti prebivalstva. Dobro je, da si 

ljudje prizadevajo osvojiti aktiven ţivljenjski slog.Pomembno je tudi ţiveti, 

kot priporočajo strokovnjaki, ob pravem času obiskati zdravnika, odzvati se na 

vabilo za preventivni pregled ali cepljenje.  Informacije, ki jih pacient dobi o 

svoji bolezni od zdravnika, so bistvene in pomembne, vendar mora pacient 

tudi sam skrbeti za pridobivanje informacij in izobraţevanje o svoji bolezni ter 

si tako pridobiti čim več znanja o svoji bolezni. 

 

- V času bolezni ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in načrti 

zdravljenja, v katere je ustno oziroma pisno privolil:Pomembno je, da se 

pacient naroči pri zdravniku specialistutakoj, ko prejme napotnico ali delovni 

nalog od  osebnega  zdravnika. Pacient mora zdravstveno osebje tudi pozorno 

poslušati, da si zapomni napotke ali pa si morda celo zapisati njihova 

navodila, če ima teţave s spominom ali če je dobil veliko mero novih 

informacij. V primeru nerazumevanja navodil je pomembno, da zahteva 

dodatno razlago, saj je pomembno, da v celoti razume postopke in posege, v 

katere privoli. V nekaterih zdravstvenih ustanovah dobijo pacienti na papirju 



 

7 

 

zapisane potrebne informacije v zvezi z načini zdravljenja. Za laţje 

razumevanje in zanesljivost prejetih podatkov je dobro preveriti, ali so 

navodila pravilno razumljena. Večina bolezni zahteva jemanje zdravil in 

drugih pripravkov. Pri tem morajo biti pacienti zelo pozorni, da jih pravilno 

uporabljajo, prav tako pa morajo biti pozorni na morebitne stranske učinke 

zdravila in ob pojavu le-teh nujno obvestiti zdravnika. 

 

- Dati pristojnemu zdravniku in drugim zdravstvenim delavcem oziroma 

zdravstvenim sodelavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s 

svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za 

nadaljnjo zdravstveno oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in 

preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, boleznih v 

rodbini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uţiva:Prva dolţnost 

bolnikov je, da zaupajo svojemu zdravniku in sledijo njegovim nasvetom. 

Velikokrat se pacienti »bojijo« zdravnika in ga ob tem pozabijo vprašati 

določene zadeve v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ali mu celo prikrivajo 

informacije zaradi sramu ali zadrege.Pomembno je, da se pacient na srečanje z 

zdravnikom dobro pripravi, kar pomeni, da naj si pripravi vse prejšnje izvide 

in vprašanja, ki jih ţeli postaviti zdravniku. Prav tako mora vedeti, katera 

zdravila jemlje. Nekateri ljudje, predvsem starejši, jemljejo hkrati veliko 

zdravil, zato je dobro, da si imena le-teh zapišejo na list papirja in ga ob 

obisku zdravnika pokaţejo. Zdravnik mora biti seznanjen z vsemi zdravili, ki 

jih bolnik prejema, kajti obstaja moţnost, da zdravnik predpiše nova zdravila, 

ki lahko povzročijo nevarne medsebojne učinke.Zelo pomemben podatek je 

tudi alergija na zdravila. Vsak pacient mora vedeti, če ima alergijsko reakcijo 

na  zdravilo ali njeno sestavino in o tem takoj obvestiti zdravnika ali 

medicinsko sestro, kajti le tako se lahko izogne hudim zapletom ali celo smrti. 

Preden se odpravimo k zdravniku, se na srečanje  natančno pripravimo, 

pripravimo vse izvide, ki jih moramo pokazati zdravniku, zabeleţimo svoje 

pretekle bolezni in poškodbe, alergije in tudi pomembnejše bolezni 

sorodnikov, ki jih zdravnik še ne pozna. 
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- Obvestiti zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce o nenadnih 

spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem: 

Vsako zdravljenje zahteva  določeno terapijo v smislu zdravil. Pacienti so s 

strani zdravstvenega osebjaobveščeni, da v primeru kakršnekoli neobičajne 

reakcije v času zdravljenja takoj obvestijo zdravnika. Kajti le pacient je tisti, 

ki bo začutil določena znamenja škodljivih stranskih učinkov na svojem 

telesu. Če zaradi negativnih reakcij ne obvesti zdravnika, škoduje sam sebi. 

 

- Biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih pacientov 

ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev: Veliko lahko 

pripomorejo k dobri zdravstveni obravnavi sami pacienti s primernim 

pristopom k zdravstvenim delavcem, kar pomeni, da poznajo osnove bontona, 

so vljudni in spoštljivi. Do ostalih pacientov, ne glede na raso, spol, starost in 

barvo koţe morajo biti prav tako spoštljivi, vljudni in predvsem strpni in 

potrpeţljivi. Razumeti morajo, da imajo stanja, ki ogroţajo ţivljenje, v 

zdravstvenih ustanovah prednost pred ostalimi pacienti ne glede na to, koliko 

časa ţe sami čakajo na pregled, tudi če so bili naročeni ob uri. Pacienti so to 

dolţni spoštovati in upoštevati. Velikokrat pa se ţal še vedno zgodi, da v takih 

primerih naletiš na neodobravanje in slabo voljo pacienta, ki mora čakati v 

ambulanti. Veliko laţje bi bilo za obe strani, se pravi za pacienta in 

zdravstveno osebje, če bi razumeli pomen triaţe v urgentnih stanjih v 

zdravstvenih ustanovah.Še vedno se dogaja, da določena oseba kot sredstvo za 

»preskakovanje« vrste izrablja svoj ekonomski status ali svojo prepoznavnost 

v druţbi (npr. slavne osebe), oziroma da  zaradi omenjenega zahteva 

njemu/njej »primerno« obravnavo. 

 

- Spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske 

postopke izvajalcev zdravstvenih storitev:Pri obisku zdravnika in 

uveljavljanju drugih zdravstvenih uslug je pacient dolţan predloţiti 

zdravstveno kartico in na ţeljo usluţbenca tudi osebni dokument, razen seveda 

v primerih nujne medicinske pomoči. V bolnišnici tudi veljajo določena 

pravila obnašanja, saj se tukaj zdravijo ljudje z različnimi ţeljami, potrebami 

in ţivljenjskimi navadami.Vsaka ustanova ima predpisan svoj hišni red, ki ga 
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mora upoštevati vsaka oseba, ki vstopa v ta prostor. Hišni redi se med seboj 

razlikujejo v posameznih bolnišnicah, na primer v psihiatrični bolnišnici velja 

drugačen hišni red kakor v splošnih bolnišnicah zaradi načina in poteka 

zdravljenja. Dolţnost vsakega človeka, tako tudi pacienta, ki vstopa v 

zdravstveni zavod, je, da se seznani s pravili hišnega reda, ki veljajo v 

prostoru, kamor je prišel. Hišni redi so izobešeni na vidnem prostoru  v 

zdravstvenih ustanovah, bodisi v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, domovih 

za ostarele, kliničnih centrih… ali pa dosegljivi na spletnih straneh, v obliki 

knjiţic, brošur…V hišnem redu zdravstvenih zavodov je opredeljeno, kako 

poteka zdravljenje, kako poteka dan v bolnišnici, način priprave in postreţbe 

hrane, kakšne so moţnosti izkoristiti prosti čas, opredeljena so pravila glede 

kajenja in uţivanja alkohola, kdaj se opravljajo verski obredi, delovni čas 

socialne sluţbe, kako je v zavodu poskrbljeno za varovanje osebne lastnine in 

tudi morebitna dodatna ponudba, ki jo nudi zavod. V času, ko je pacient v 

zdravstvenem zavodu, uporablja predmete, ki so last tega zavoda. S temi 

predmeti morajo pacienti ravnati odgovorno. Za namerno ali iz malomarnosti 

povzročeno škodo so bolniki in obiskovalci odškodninsko odgovorni.  Vsak 

zdravstveni zavod ima tudi svoja pravila glede časa obiskov, ki jih je potrebno 

upoštevati, da se zagotovi nemoteno zdravljenje vseh pacientov. Časi obiskov 

se v bolnišnicah razlikujejo. Obstajajo tudi različni načini naročanja 

pacientov, bodisi za pregled pri osebnem zdravniku ali zdravniku specialistu,  

po telefonu, osebno, po tretji osebi, ali ponekod celo po elektronski pošti, ter 

seveda v določenem časovnem terminu, ki je lahko objavljen tudi na spletni 

strani zdravstvene ustanove. 

 

- Pravočasno obvestiti izvajalca zdravstvenih storitev o morebitnem 

izostanku na pregled ali zdravljenje: V Republiki Sloveniji so zelo dolge 

čakalne vrste ne glede na operativni poseg, ki naj bi se izvajal pri pacientu. 

Velikokrat lahko tudi pacient sam pripomore k skrajšanju, ali pa v nasprotnem 

primeru k podaljšanju čakalne dobe s tem, da se ne odzove na točno določen 

termin, čeprav je nanj moral čakati tudi več mesecev. Razlogi za to so različni, 

bodisi ker si ni zapisal pravega datuma, zaloţil papirje, na katerih je bil datum 

termina, ali pa mu je celo nerodno poklicati v zdravstveno ustanovo, da 
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preveri predviden datum naročenega obiska pri zdravniku.Kadar pacient iz 

opravičenih razlogov ni mogel priti na izvedbo zdravstvene storitve, mu je 

izvajalec zdravstvenih storitev dolţan sporočiti nov, čim bliţji datum storitve. 

V primeru, da pacient ni prišel na izvedbo zdravstvene storitve in svojega 

izostanka ni opravičil v 14 dneh po dnevu načrtovane zdravstvene storitve, ga 

izvajalec zdravstvenih storitev črta s čakalnega seznama. Pacient za isto 

zdravstveno storitev tudi ne sme biti vpisan v več čakalnih seznamih pri 

različnih izvajalcih. V praksi se namreč dogaja, da do takih situacij prihaja. V 

primeru, da pacient spremeni naslov stalnega prebivališča, menja priimek ali  

telefonsko številko, je te spremembe osebnih podatkov dolţan javiti 

medicinski sestri pri osebnem zdravniku ali v ambulanti, kjer se zdravi. 

 

Pacientu, ki ne spoštuje dolţnosti iz prejšnjega odstavka, ni mogoče zagotoviti 

ustreznih rezultatov zdravljenja in popolnega uresničevanja drugih pravic po tem 

zakonu (Uradni list RS, št.15/2008). 

3.2 Zakon o zdravstveni dejavnosti 

Zakon o zdavstveni dejavnosti (v nadaljevanju ZZDej) obsega ukrepe in aktivnosti, 

ki jih po medicinski doktrini in ob uporabi medicinske tehnologije opravljajo 

zdravstveni delavci oziroma delavke in zdravstveni sodelavci oziroma sodelavke pri 

varovanju zdravja, preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju bolnikov in 

poškodovancev. 

Ta zakon ureja vsebino in opravljanje zdravstvene dejavnosti, javno zdravstveno 

sluţbo ter povezovanje zdravstvenih organizacij in zdravstvenih delavcev oziroma 

delavk v zbornice in zdruţenja. 

ZZDej v svojem 50. členu obvezuje paciente z naslednjimi dolţnostmi: »Vsakdo, ki 

svoje zdravljenje zaupa zdravstvenemu delavcu, je ustrezno svojemu zdravstvenemu 

stanju dolţan: 

- zdravstvenemu delavcu navesti resnične podatke o svojem zdravstvenem 

stanju, 
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- ravnati se po navodilih zdravstvenega delavca, 

- aktivno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja. 

Če pacient ne izpolnjuje pogojev in dolţnosti iz prejšnjega odstavka, mu zdravstveni 

delavec lahko odkloni pomoč, razen nujne medicinske pomoč«(Uradni list RS, št. 

23/2005). 

3.3 Zakon o zdravniški sluţbi 

18.12.1999 je v veljavo stopil Zakon o zdravniški sluţbi (v nadaljevanju ZZdrS). 

Zakon ureja vsebino in določbe o opravljanju zdravstvene dejavnosti kot zdravniške 

sluţbe v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti. 

Zdravnica in zdravnik ter zobozdravnica in zobozdravnik (v nadaljnem besedilu: 

zdravnik) so temeljni odgovorni nosilci opravljanja zdravstvene dejavnosti. ZZdrS 

sicer ne omenja in opisuje pacientovih dolţnosti direktno, se pa v 48. členu pribliţa 

temu: 

Zdravnik ni odgovoren za potek zdravljenja pacienta, kadar: 

- zdravniku navaja neresnične podatke o svojem zdravstvenem počutju, 

- se ne ravna po navodilih zdravnika, 

- ne sodeluje pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja (Uradni list 

RS, št. 98/1999). 

Kraljićeva (2009) pri tem poudarja in opozarja na posebno slabost naše zakonodaje. 

Navaja, da je razmerje med pacientom in zdravnikom/medicinsko sestro osebne in 

zaupne narave, čemur je zakonodajalec posvetil posebno pozornost. Zdravniški 

poklic ima namreč svoj zakon – ZZdrS, medtem ko je poklic medicinske sestre 

deficitarno zakonodajno urejen, saj ni sprejet ustrezni področni zakon. Ker pa se 

njihovo delo razlikuje od zdravnikovega (npr. razmerje med pacientom in 

medicinsko sestro je marsikdaj še osebnejše, tesnejše in zaupnejše kot med 

pacientom in zdravnikom, saj ima medicinska sestra s pacientom povprečno več 



 

12 

 

stikov), bi bilo potrebno razmišljati tudi o sprejetju posebnega zakona, ki bi v celoti 

in enotno uredil področje dela medicinskih sester. 

3.4 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju 

ZZVZZ), ki je stopil v veljavo 1.3.1992, v svojem 1. delu, imenovanem Zakon o 

zdravstvenem varstvu, le skopo navaja splošne dolţnosti, povezane z zdravstvenim 

varstvom. V 2. členu tega zakona je zapisano: 

Vsakdo ima pravico donajvišje moţne stopnje zdravja in dolţnost skrbeti za svoje 

zdravje. Nihčene sme ogroţati zdravja drugih! 

Vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva in dolţnost, da prispeva k njegovemu 

uresničevanju v skladu s svojimi zmoţnostmi. 

Vsakdo je dolţan poškodovanemu ali bolnemu v nujnem primeru po svojih močeh in 

sposobnostih nuditi prvo pomoč in mu omogočiti dostop do nujne medicinske 

pomoči. 

Pacientovo spoštovanje dolţnosti, ki so v zakonu opredeljene zgolj s splošnimi 

formulacijami, predstavlja pogoj za primerno, kakovostno in varno zdravstveno 

oskrbo. Zakon torej določa nekatere dolţnosti pacienta, ki jih je ta dolţan upoštevati 

v odnosu do zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev in drugih ljudi 

ter do svoje bolezni, sicer mu predvidenih rezultatov zdravljenja ni moţno zagotoviti 

(Uradni list RS, št. 9/1992). 

3.5 Zakon o nalezljivih boleznih 

Zakon o nalezljivih boleznih (v nadaljevanju ZNB) določa nalezljive bolezni, ki 

ogroţajo zdravje prebivalcev Republike Slovenije (v nadaljevanju nalezljive bolezni) 

in bolnišnične ali nozokomialne okuţbe, ki nastanejo v vzročni zvezi z opravljanjem 

zdravstvene dejavnosti (v nadaljevanju bolnišnične okuţbe), ter predpisuje ukrepe za 

njihovo preprečevanje in obvladovanje. Poleg zgoraj naštetih predpisov in ukrepov 
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pa ZNB odreja tudi kazenske sankcije za neupoštevanje le-teh, to pa so denarne 

globe za prekrške (Uradni list RS, št.69/1995). 

 

Vsak posameznik ima pravico odločati o samem sebi. Vendar obstajajo tudi 

omejitve. Ustavna pravica do svobodnega odločanja o zdravljenju iz 3. odstavka 52. 

člena ustave je omejena v primerih, ki jih določa zakon. Pacientove pravice so lahko 

omejene z zakoni s področja zagotavljanja javne varnosti in javnega zdravja, ter 

kadar bi bile ogroţene pravice drugih oseb (Uradni list RS št. 15/2008).  

 

V 2. členu tega zakona je navedeno, da varstvo prebivalstva pred nalezljivimi 

boleznimi in bolnišničnimi okuţbami obsega sistem druţbenih, skupinskih in 

posamičnih aktivnosti in ukrepov za njihovo preprečevanje, obvladovanje, 

zdravljenje in odstranjevanje njihovih posledic, iz česar sledi, da ima vsak človek 

pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okuţbami, hkrati pa 

tudi dolţnost, da varuje svoje zdravje in zdravje drugih ljudi. Vsak posameznik je 

dolţan spoštovati pravice in dolţnosti iz tega zakona ter upoštevati posebne ukrepe, 

ki jih nalaga zakon.  

 

Na splošno lahko pacient odkloni vse postopke zdravljenja, vendar si drţava v 

primeru določenih nalezljivih bolezni jemlje izjemno in praviloma enkratno ter 

omejeno pravico do obveznih ukrepov, ki pri ostalih boleznih ali bolezenskih stanjih 

ne veljajo (Uradni list RS št. 69/1995). Nalezljive bolezni se glede na njihovo naravo 

in ukrepe, potrebne za njihovo preprečevanje in obvladovanje, razvrstijo v skupine s 

pravilnikom, ki ga izda minister, pristojen za zdravstvo. Nekaj najpogostejših 

nalezljivih bolezni, zaradi katerih se izvajajo splošni in posebni ukrepi iz 3. člena 

tega zakona, so aids, aktivna tuberkuloza, Lymska borelioza, akutna infekcija dihal, 

različni enterokolitisi, gripa, legioneloza, meningitis, norice, oslovski kašelj, rdečke, 

spolno prenosljive bolezni (gonoreja in gonokokne okuţbe,sifilis…), otroška 

paraliza, vranični prisad in druge. 

 

20. člen ZNB določa, da se morajo osebe, ki zbolijo ali za katere se sumi, da so 

zbolele za nalezljivo boleznijo, zdraviti v skladu z navodili ZNB v vsakem primeru, 

ko bi opustitev zdravljenja ogrozila zdravje drugih ljudi ali povzročila širjenje 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
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nalezljive bolezni (Uradni list RS št. 69/1995). ZNB za preprečevanje in 

obvladovanje nalezljivih bolezni navaja naslednje posebne ukrepe: osamitev, 

karanteno in obvezno cepljenje in zaščito z zdravili za osebe, ki so izpostavljene 

okuţbi z določenimi vrstami nalezljivih bolezni ter obvezne zdravstveno-higienske 

preglede za določene kategorije oseb in podobno (Uradni list RS št. 69/1995). 

Najbolj pogosto uporabljan ukrep je osamitev. Osamitev (izolacija) je ukrep, s 

katerim zdravnik, območni zavod za zdravstveno varstvo ali Inštitut za varovanje 

zdravja Republike Slovenije zbolelemu za nalezljivo boleznijo omeji svobodno 

gibanje, kadar to lahko povzroči neposreden ali posreden prenos bolezni na druge 

osebe. Glede na način prenosa nalezljive bolezni in stanje kuţnosti bolnika se določi 

vrsta osamitve, ki lahko poteka na bolnikovem domu, v zdravstvenem zavodu 

(hospitalizacija) ali v za ta namen posebej določenem prostoru. Popolna osamitev je 

na primer obvezna za bolnike s pljučno kugo, pljučnim vraničnim prisadom, steklino 

ali z virusnimi hemoragičnimi mrzlicami (Ebola, Lassa, Marburg). Osamitev lahko 

traja največ toliko časa, kolikor traja kuţnost. Način in trajanje osamitve določajo 

podzakonski akti (pravilniki). Kadar je prizadetih več oseb, je moţno uporabiti tudi 

ukrep karantene. Karanteno odredi minister, pristojen za zdravje, na predlog Inštituta 

za varovanje zdravja Republike Slovenije. Zoper odločbo o odreditvi karantene ni 

pritoţbe. 

 

Zakon nalaga pravila in postopke z namenom varstva pred nalezljivimi boleznimi ter 

preprečevanju prenosa le-teh. Tako imajo vsi pacienti na podlagi tega zakona 

naslednje dolţnosti, ki jih morajo upoštevati: 

- navodila v zvezi z izolacijo in karanteno, 

- obvezno zdravljenje v primeru, ko bi opustitev zdravljenja ogrozila zdravje 

drugih, 

- navodila v zvezi s prevozom v času karantene in izolacije, ki so določena, 

- opraviti zdravstveni pregled in cepljenje pred potovanjem v drţave, kjer je 

moţnost okuţbe z nalezljivo boleznijo večja, prav tako je potrebno opraviti 

zdravstveni pregled po vrnitvi, 

- opraviti zdravstveni pregled, ki ga odredi inšpekcija. 

Neupoštevanje dolţnosti, ki jih navaja Zakon o nalezljivih boleznih, se kaznuje.  
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Kazenski zakonik  opredeljuje prenašanje nalezljivih bolezni kot kazniva dejanja 

zoper človekovo zdravje. In sicer: 

- Kdor se ne ravna po predpisih ali odredbah, s katerimi pristojni organ odredi 

pregled, razkuţenje, izločitev bolnikov ali kakšne druge ukrepe za zatiranje ali 

preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh in s tem povzroči, da se nalezljiva 

bolezen razširi, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.  

- Enako se kaznuje, kdor se ne ravna po predpisih ali odredbah, s katerimi 

pristojni organi določijo ukrepe za zatiranje ali preprečevanje kuţnih bolezni 

pri ţivalih, ki se lahko prenesejo na ljudi, in s tem povzroči, da se kuţna 

bolezen prenese na ljudi.  

- Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena iz malomarnosti, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.  

- Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico 

smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega ali drugega 

odstavka z zaporom do osmih let, za dejanja iz tretjega odstavka pa z zaporom 

do petih let. 

 

Neupoštevanje dolţnosti, ki jih navaja Zakon o nalezljivih boleznih, se kaznuje. 

Kazenski zakonik v 177. členu opredeljuje prenašanje nalezljivih bolezni kot kaznivo 

dejanje zoper človekovo zdravje in je edini člen zakona, ki se nanaša na dolţnost 

pacienta, zoper katerega je moţno izreči denarno ali pa zaporno kazen (Uradni list 

RS št. 55/2008). 
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4 KAZENSKO PRAVO IN ZAKON O PREKRŠKIH 

Kazensko pravo se v objektivnem pomenu opredeljuje kot skupek pravnih pravil, ki 

določajo vsebino, obseg in način udejstvovanja drţavne kaznovalne pravice, kar 

pomeni, da je z njim urejena in omejena represivna oblast drţave. Temeljna naloga 

kazenskega prava je varstvo soţitja ljudi v skupnosti, oziroma varovanje pravnih 

vrednot in dobrin (Selinšek, 2007, str. 30).  

4.1 Delitev kaznivih ravnanj 

Kazniva dejanja niso edina kategorija kaznivih ravnanj, na katere se veţejo s pravom 

urejene kaznovalne sankcije. To je tudi razumljivo, saj dejanja, ki jih sicer v druţbi 

negativno ocenjujejo in štejejo za vredna kaznivosti, po svoji škodljivosti oziroma 

nevarnosti niso vsa enaka. Tudi dobrine, vrednote in interesi, ki jih druţba goji in 

varuje, niso vsi enakega pomena. Spričo tega poznajo vse drţave in njihovi pravni 

sistemi različne kategorije kaznivih ravnanj. Pri tem se ti sistemi med seboj 

razlikujejo po raznih nadrobnostih – glede njihovega poimenovanja, glede 

pristojnosti za njihovo predopisovanje, glede zanje predpisanih sankcij, glede 

organov, ki o njih odločajo itd. (Bavcon et al., 2009, str. 4).  

Za naš pravni sistem je značilna delitev kaznivih dejanj na tri poglavitne kategorije, 

in sicer na:  

- disciplinske prestopke oziroma kršitve delovnih obveznosti, 

- prekrške in  

- kazniva dejanja (Bavcon et al., 2009, str. 4). 

4.2 Poglavitna merila za razvrščanje kaznivih dejanj 

Poglavitni merili za določitev zakonodajnih ali pravodajnih organov, v katero 

kategorijo je treba uvrstiti kakšno z negativnim predznakom označeno dejanje ali 

ravnanje, ki se zdi kaznivosti vredno, sta dve (Bavcon et al., 2009, str.4). 

Prvo merilo se nanaša na vprašanje, kolikšna je škodljivost oziroma nevarnost tistega 

dejanja ali ravnanja za pravno zavarovano dobrino. Očitno je s tem najtesneje 
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povezano tudi vprašanje o pomembnosti zavarovane dobrine za človeka in druţbo. 

Skrajšano in ponavadi pravimo, da gre za stopnjo nevarnosti kakšnega ravnanja ali 

dejanja. Toda to merilo bi bilo samo po sebi nezadostno in tudi usmerjeno je 

predvsem količinsko (Bavcon et al., 2009, str. 4). 

Drugo merilo je še posebej pomembno, to je kvalitativno merilo, ki se nanaša na 

vprašanje, ali pomeni zadevno ravnanje samoprekršitev predpisa in samo po sebi niti 

resneje ne ogroţa niti ne poškoduje zavarovane dobrine, ali pa je s takšnim 

ravnanjem zavarovana dobrina neposredno ogroţena oziroma celo poškodovana 

(Bavcon et al., 2009, str. 4). 

Zgoraj omenjeni merili sta seveda samo poglavitni. Poleg njiju so pomembna še 

druga, npr. področje druţbenega ţivljenja, na katerem se negativna dejanja 

pojavljajo, pogostnost takšnih dejanj, moţnosti drţave za njihovo preprečevanje brez 

represivnih, kaznovalnih posegov itd. Hkrati je treba povedati, da sta zgoraj navedeni 

poglavitni merili tisti, ki naj bi bili uporabljeni, medtem ko v resničnosti včasih 

prevladajo druga, včasih bolj in včasih manj upravičena merila. Spričo tega 

razmejitve med prekrškom in kaznivim dejanjem v nekaterih primerih v zakonih in 

drugih pravnih predpisih pomenijo prekršek, v drugačnih okoliščinah pa prerastejo v 

kaznivo dejanje (Bavcon et al., 2009, str. 4). 

Jasne in natančne razmejitve v pravnih predpisih so seveda zaţelene in zanje si je 

treba prizadevati. Toda vselej tega res ni mogoče storiti in v takšnih primerih je 

pravna kvalifikacija storjenega dejanja prepuščena pristojnim organom kazenskega 

pregona in sojenja (Bavcon et al., 2009, str.5). 

4.3 Značilnosti posameznih kategorij kaznivih ravnanj 

V kategorijo kaznivih ravnanj štejemo disciplinske prestopke, prekrške in kazniva 

ravnanja.Za kaznivo dejanje ali prekršek se štejejo izključno samo tista ravnanja, ki 

so v ustreznem pravnem predpisu kot takšna tudi določena in opisana. To načelo 

velja tudi za disciplinske prestopke, le da drţavnizakon (predpis) določa samo 

splošne okvire, konkretne zapovedi in prepovedi pa so pogosto konkretizirane s 

pogodbami, navodili in drugimi viri (Bavcon et al., 2009, str.42). 
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4.3.1 Disciplinski prestopki 

Disciplinski prestopki so najlaţja oblika kaznivih ravnanj. Gre za kršitve pravil, ki so 

vezana na opravljanje delovnih obveznosti, opravljanje kakšne javne funkcije, na 

določen status (npr. disciplinska odgovornost študentov) in podobno.Tipične 

disciplinske sankcije (ukrepi) so opomin, denarna kazen, razrešitev s funkcije, 

premestitev na drugo delovno mesto. Nasplošno je mogoče reči, da gre za sankcije, 

ki so blaţje od sankcij kazenskega prava, v posameznih primerih pa je moţno, da 

disciplinska sankcija posameznika prizadene celo bolj od kazensko – pravne (Bavcon 

et al., 2009, str.42). 

4.3.2 Prekrški 

Prekršek se v Zakonu o prekrških opredeljuje povsem formalno, ko je rečeno, da je 

prekršek dejanje, ki pomeni kršitev zakona, uredbe vlade, odloka samoupravne 

skupnosti in ki je določeno kot prekršek, zanj pa je predpisana tudi prekrškovna 

sankcija. Kljub temu Bavcon et al. (2009) poudarjajo, da je v teoriji zastopano 

stališče, da morajo prekrški imeti svojo vsebino, ki upravičuje, da je določena kršitev 

predpisov razglašena za prekršek. To pomeni, da se kot prekršek ne sme razglasiti 

katerokoli ravnanje, temveč le kršitve pravil, ki so pomembna za soţitje in varnost 

ljudi (kljub temu pa ne gre za tako hude kršitve, da bi jih bilo treba označiti kot 

kazniva dejanja).  

Kot sankcije za prekrške Zakon o prekrških predvideva globo, opomin, kazenske 

točke v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja in 

prepovedjo uporabe vozniškega dovoljenja, prepoved voţenj motornega vozila ter 

izgon tujca iz drţave. Odvzem prostosti za prekrške Zakon o prekrških ne pozna več, 

predvideva pa moţnost, da se storilca, ki deloma ali v celoti ne plača globe v 

določenem roku, prisili k plačilu z uklonilnim zaporom, ki lahko traja, dokler globa 

ni v celoti plačana, vendar najdlje 30 dni (Bavcon et al., 2009, str. 43). 

4.3.3 Kazniva dejanja 

Med kazniva dejanja sodijo tista človekova ravnanja, ki jih druţba kot celota ali pa 

trenutni nosilci oblasti štejejo za pomembne in hude kršitve veljavnih druţbenih 
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zapovedi in prepovedi. Slovenski kazenski zakonik definira kaznivo dejanje kot tisto 

protipravno in krivdno dejanje, ki ga zakon zaradi nujnega varstva pravnih vrednot 

določa kot kaznivo dejanje in hkrati določa njegove znake. To so dejanja, ki so 

protipravna in hkrati dosegajo zadosti visoko stopnjo nevarnosti, da upravičujejo 

kaznovanje kot skrajno sredstvo socialne politike. To velja še posebej za tista 

ravnanja, katerih škodljivost, nevarnost in nevrednost niso vsakomur očitne. Izbor 

teh dejanj je v pristojnosti zakonodajnega organa, ki mora pri tem upoštevati različne 

vidike, kot so ustavna načela, moralne norme, javno mnenje, stopnja in standardi 

kulturnosti in civiliziranosti. Za kazniva dejanja so predpisane sorazmerno najhujše 

kazenske sankcije, ki lahko poseţejo v prostost, pravice, premoţenje, v nekaterih 

deţelah pa tudi celo v ţivljenje storilca kaznivega dejanja  (Bavcon et al., 2009, str. 

43 ). 

Bavcon et al. (2009) opozarjajo, da se kazniva dejanja razlikujejo tudi po teţi in 

druţbeni nevarnosti in zato se razlikujejo tudi zanje predpisane kazenske sankcije. 

Najmilejše kazenske sankcije se stikajo z najstroţjimi sankcijami, ki so predpisane za 

prekrške. Za kazniva dejanja so vedno predpisane kazni, toda sodišče lahko poleg 

kazni ali namesto njih izreče tudi varnostne ukrepe in še druge kazenske sankcije 

brez odvzema prostosti.  

Obdolţitev človeka, da je izvršil kaznivo dejanje, je huda obtoţba, ki ima lahko za 

prizadetega zelo hude posledice. Zato mora biti zagotovljeno vse, kar je potrebno, da 

ne bo obsojen nihče, ki je nedolţen. Kazniva dejanja obravnavajo ter kazenske 

sankcije zanje izrekajo samo z zakonom ustanovljena, po zakonu pristojna, 

neodvisna in nepristranska sodišča (Bavcon et al., 2009, str. 43). 

4.4 Razmerja med posameznimi kategorijami kaznivih ravnanj 

Zgodi se lahko, da konkretno ravnanje ustreza opisu dveh ali celo več vrst kaznivih 

ravnanj, to pomeni, da lahko isto ravnanje opredelimo hkrati kot kaznivo dejanje, 

prekršek in kot disciplinski prestopek. Ni pogosto, da bi imelo kako ravnanje 

znamenja vseh treh vrst kaznivih ravnanj, pogosteje pa se zgodi, da ima hkrati 

znamenja dveh vrst. Postavlja se vprašanje, kakšna so v takšnih primerih medsebojna 

razmerja med posameznimi vrstami kaznivih ravnanj (Bavcon et al., 2009, str. 45). 
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Splošno pravilo je, da odgovornost storilca za hujšo vrsto kaznivega ravnanja 

izključuje njegovo odgovornost za milejšo vrsto. Storilcu, ki je bil v kazenskem 

postopku pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ni mogoče izreči še sankcije za 

prekršek, poudarjajo Bavcon et al. (2009) in nadalje še opozarjajo, da v nasprotnem 

primeru, če je storilcu  najprej izrečena sankcija za prekršek, se ta všteje v kazen za 

kaznivo dejanje, katerega znaki imajo tudi znake prekrška. 

Nekoliko drugačno pa je razmerje med kaznivim dejanjem in disciplinskim 

prestopkom. Odgovornosti za ti dve vrsti kaznivih ravnanj se ne izključujeta, temveč 

sta lahko celo vzporedni, če izvršeno kaznivo dejanje pomeni hkrati tudi disciplinski 

prestopek (Bavcon in Šelih, 2009, str. 45). 

Z izrazom dejanje seveda razumemo časovno in krajevno opredeljen izsek človekove 

aktivnosti, ki ga pravo označuje kot kršitev prepovedi ali zapovedi iz pravnih pravil. 

Samo po sebi se razume, da dejanje s pravnim pomenom pripisujemo le ljudem, ne 

pa tudi drugim ţivim bitjem ali naravnim silam (Bele, Tratar, Jenull, Maček in 

Guštin, 2005, str.54). 

4.5 Odgovornost in krivda 

4.5.1 Splošno o odgovornosti 

Selinšek (2007) loči odgovornost na objektivno in subjektivno. 

Objektivna odgovornost je definirana kot odgovornost za škodo ne glede na krivdo. 

Imamo dve veji objektivne dolţnosti: 

- odgovornost za škodljive učinke stvari in njeno delovanje in 

- odgovornost za ravnanje drugih ljudi. 

Za objektivno odgovornost je značilno, da je odgovorna oseba dolţna povrniti škodo, 

ki jo povzroči stvar s posebnimi lastnostmi ali osebe, ki so z odgovorno osebo v 

posebnem razmerju. Prav tako je značilno, da škoda nastane brez človekovega 

ravnanja ali krivde. 
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Subjektivna odgovornost je odgovornost posameznika. Kdor povzroči drugemu 

škodo, jo je dolţan povrniti, če se dokaţe, da je nastala brez njegove krivde. Krivda 

je podana le, če je škoda storjena naklepno ali iz malomarnosti. 

Krivda je notranji oziroma psihični odnos storilca do izvršenega kaznivega dejanja, v 

kazenskopravnem pomenu besede pa je njeno bistvo v očitku storilcu, da ni ravnal 

prav. Opredeljena je kot negativni subjektivni odnos storilca do kaznivega dejanja 

oziroma do prepovedane norme, ki jo je s svojim dejanjem kršil, in do posledice, ki 

jo je povzročil. Prav tako je krivda negativna vrednostna obsodba o storilčevem 

dejanju oziroma očitek storilcu, da ni ravnal skladno s pravom, čeprav bi to moral in 

mogel storiti (Selinšek, 2007, str. 142). 

Selinšek (2007) nadalje podaja in opisuje naslednje elemente, ki morajo biti 

izpolnjeni, da lahko krivdi sledi kazen: 

- storilec mora biti krivdno sposoben, to pomeni, da je glede na svojo starost in 

duševno stanje sposoben razumeti pomen svojega dejanja; 

- storilec se zaveda ali bi se moral zavedati svojega ravnanja – razvije naklep ali 

je malomaren (slednje le pri dejanju, za katero zakon določa, da je kaznivo 

tudi, če je storjeno s krivdno obliko malomarnosti); 

- storilec se zaveda ali bi se moral zavedati, da je njegovo dejanje v nasprotju s 

pravom (zavest o prepovedanosti dejanja); 

- odsotnost razlogov za izključitev krivde. 

Kriv je torej storilec, ki je storil kaznivo dejanje z naklepom ali iz malomarnosti, pri 

tem pa se je zavedal ali bi se moral in mogel zavedati, da je njegovo dejanje 

prepovedano. 

Krivda je odločilni element kaznivega dejanja, saj načelo, da brez krivde ni kazni, pri 

nas nima izjem. Naše kazensko pravo ne pozna objektivne odgovornosti za 

povzročeno posledico (objektivna odgovornost je odgovornost brez krivde), prav 

tako v kazenskem pravu ni odgovornosti za drugega. 
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Naklep in malomarnost štejemo za dve različni vrsti krivde, še opozarja Selinškova 

(2007). 

Selinšek (2007) definira naklep kot temeljno obliko krivde pri kaznivih dejanjih. Z 

izjemo manjše skupine malomarnostnih kaznivih dejanj so namreč vsa kazniva 

dejanja v temeljni obliki opredeljena kot naklepna. Pri naklepnih kaznivih dejanjih se 

mora naklep storilca navezovati na vse zakonske znake kaznivega dejanja. Iz 17. 

člena Kazenskega zakonika izhajata dve uzakonjeni obliki naklepa, ki se razlikujeta 

po vsebini storilčeve zavesti in volje, in sicer: 

- Direktni naklep (dolus directus), kjer se storilec zaveda svojega dejanja in ga 

hoče storiti. Storilec se mora zavedati tako izvršitvenega dejanja kot 

prepovedane posledice kaznivega dejanja in vzročne zveze med njima. Seveda 

ni potrebno, da bi storilec poznal te pojme v njihovem pravnem pomenu, 

ampak zadostuje, da se vsebine oziroma obsega posameznega zakonskega 

znaka kaznivega dejanja zaveda na laičen način. Direktni naklep zajema tri 

moţne situacije, in sicer, da storilec zagotovo ve, da izvršuje prepovedano 

dejanje oziroma da bo zaradi njegovega ravnanja nastala prepovedana 

posledica, kar tudi hoče kot svoj primarni cilj; storilec z gotovostjo ve, da bo 

zaradi njegovega dejanja poleg posledice, ki je njegov primarni cilj, nastala še 

dodatna, a neizbeţna posledica, ki sicer ni njegov temeljni cilj; storilec ni 

povsem prepričan, da bo njegovo dejanje privedlo do prepovedane posledice, 

vendar dejanje vseeno izvrši, ker posledico na vsak način hoče udejaniti; 

- Eventualni naklep (dolus eventualis), kjer se storilec zaveda, da lahko zaradi 

njegovega ravnanja nastane prepovedana posledica, pa je privolil, da takšna 

posledica nastane. Storilec torej ni prepričan, da bo posledica nastala, ve pa, 

da obstaja verjetnost, da bo do nje prišlo. Prepovedana posledica v tem 

primeru ni primarni cilj storilca, niti ta ne deluje zato, da bi jo uresničil, jo pa 

upošteva kot moţen rezultat svojega dejanja, in sicer tako, da, kot pravi zakon, 

vanjo privoli. Poudariti je treba, da sama zavest o moţnosti nastanka 

prepovedane posledice še ne pomeni tudi privolitve storilca v nastalo 

posledico. Privolitev je treba dokazati posebej.  
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Malomarnost Selinškova (2007)  opredeljuje kot milejšo obliko krivde od naklepa, 

čeprav ni nujno tako. Poudarja, da je pravilneje, če rečemo, da je malomarnost 

drugačna oblika krivde, ki v primerjavi z naklepom gotovo zahteva niţjo stopnjo 

intenzivnosti storilčeve zavesti in volje glede kaznivega dejanja; glede same 

odgovornosti pa je malomarnost pogosto celo stroţja od naklepa, saj se lahko 

posameznika kaznuje kljub temu, da posledice kaznivega ni hotel in tudi ni vanjo 

privolil, ampak je ravnal samo lahkomiselno ali pa niti to ne. Temeljni očitek storilcu 

pri krivdni obliki malomarnosti je torej v tem, da pri svojem ravnanju ni bil dovolj 

pozoren na moţno posledico, ki lahko zaradi takega ravnanja nastane. 

18. člen Kazenskega zakonika ima uzakonjeni dve obliki malomarnosti, ki se 

razlikujeta po vsebini storilčeve zavesti in volje. To sta: 

- Zavestna malomarnost (luxuria), kjer se storilec zaveda, da zaradi njegovega 

dejanja lahko nastane prepovedana posledica, pa lahkomiselno misli, da jo bo 

preprečil ali da sploh ne bo nastala. Selinškova (2007) nadalje opozarja, da 

imata lahko zavestna malomarnost in eventualni naklep na prvi pogled enako 

intelektualno sestavino, čeprav se ob analizi obeh krivdnih oblik kot celote 

pokaţe, da se pri eventualnem naklepu zavest storilca navezuje na posledico, 

ki naj bi jo storilec s svojim ravnanjem povzročil, pri zavestni malomarnosti  

pa na posledico, ki naj bi se ji ob upoštevanju dolţne skrbnosti pri svojem 

ravnanju izognil. Za pravilno razumevanje zavestne malomarnosti je zelo 

pomemben eden od elementov – lahkomiselnost. Logično gledano je namreč 

iz dejstva, da storilec, ki se zaveda moţnosti nastanka prepovedane posledice, 

ne ravna dovolj skrbno oziroma pazljivo, da bi se posledici izognil, razvidno, 

da se lahkomiselnost nanaša tudi na samo zavedanje o posledici. Pri 

eventualnem naklepu se torej storilec odgovorno zaveda moţnosti nastanka 

prepovedane posledice, pri zavestni malomarnosti pa je pri zavedanju te 

moţnosti neodgovoren, neskrben oziroma lahkomiseln. 

- Nezavestna malomarnost (negligentia), kjer se storilec ne zaveda, da lahko 

nastane prepovedana posledica, pa bi se po okoliščinah in po svojih osebnih 

izkušnjah in lastnostih tega moral zavedati oziroma mogel zavedati. Temeljni 

očitek nezavestno malomarnemu storilcu je v tem, da bi se bil ob svojem sicer 
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voljnem ravnanju moral in mogel zavedati, da to ravnanje lahko privede tudi 

do prepovedane posledice. Merilo za ocenjevanje zmoţnosti zavedanja sta 

torej konkreten primer in konkreten storilec (upoštevajo se njegova izobrazba, 

izkušnje, posebna znanja in podobno). Selinškova (2007)  zopet opozarja na 

vprašanje razlike med nezavestno malomarnostjo in nesrečnim naklučjem. 

Pravi, da je to vprašanje pomembno zato, ker je na podlagi nezavestne 

malomarnosti mogoče izreči kazen, nesrečno naključje pa nima 

kazenskopravnih posledic za tistega, ki je sproţil vzročno verigo, ki se je 

končala z nastankom prepovedane posledice. 

4.6 Malomarnostna kazniva dejanja 

Prav posebno poglavje si zasluţijo pri nas malo znana malomarnostna kazniva 

dejanja. Od pojma malomarnosti kot ene od vrst krivde, ki jo pozna slovensko 

kazensko pravo, je treba razlikovati pojem malomarnostnih kaznivih dejanj, za katera 

je značilno, da ţe po naravi stvari ne morejo biti izvršena s krivdno obliko naklepa, 

ampak samo iz malomarnosti. Gre za poseben tip kaznivih dejanj, kjer malomarnost 

ne pomeni posebne oblike krivde, ampak se opredeljuje kot subjektivna lastnost 

kršitve dolţnostnega ravnanja. Teorija navaja vrsto ugovorov zoper koncepcijo o 

malomarnostnem kaznivem dejanju, med katerimi priteguje pozornost dejstvo, da le-

ta nima podlage v splošnem delu Kazenskega zakonika, zato dejansko ni legaliziran. 

Vseeno pa imamo v posebnem delu Kazenskega zakonika šest kaznivih dejanj, ki 

nimajo naklepne oblike in tako izpolnjujejo enega od kriterijev za malomarnostno 

kaznivo dejanje. To so: 

- povzročitev smrti iz malomarnosti (malomarnost se nanaša na smrtno 

posledico), 

- malomarno zdravljenje (malomarnost se nanaša na kršitev pravil zdravniške 

znanosti in stroke oziroma zdravstvene stroke), 

- malomarno opravljanje lekarniške dejavnosti (malomarnost se nanaša na 

kršitev dolţne skrbnosti pri pripravi in izdaji zdravila ter na druge kršitve 

pravil lekarniške znanosti in stroke), 
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- povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti (malomarnost se nanaša na 

povzročitev prometne nesreče, torej na posledico), 

- ogroţanje posebnih vrst javnega prometa (malomarnost se nanaša na 

povzročitev nesreče) ter 

- nevestna veterinarska pomoč (malomarnost se nanaša na kršitev pravil 

veterinarske znanosti in stroke). 

Osrednji element malomarnostnega kaznivega dejanja je namreč kršitev 

dolţnostnega ravnanja, pri čemer se storilčevo protipredpisno ravnanje kaţe kot 

ravnanje, ki je v nasprotju z dolţnostmi in obveznostmi, predvidenimi v pravnih 

predpisih, ki regulirajo posamezno dejavnost (Selinšek, 2007, str. 157). 

Eno izmed teţjih vprašanj pri malomarnostnih kaznivih dejanjih je vprašanje vzročne 

zveze, ki mora obstajati med storilčevim ravnanjem in nastalo prepovedano 

posledico. Vzročna zveza je objektivno dejstvo, ki ga je treba ugotoviti zato, da se 

breme krivde ne prevali na tiste, ki so na nek način sicer vpleteni v dogodek s 

prepovedano posledico, vendar njihovo vedenje in ravnanje nista vzrok nastale 

posledice. Če prepovedana posledica ni objektivno predvidljiva, ne more biti vzročne 

zveze med kršitvijo dolţnostnega ravnanja in to posledico. Objektivna predvidljivost 

posledice pomeni, da je storilca določeno objektivno dejstvo opozarjalo na povečano 

nevarnost, a ga on subjektivno ni zaznal (Selinšek 2007, str. 157). 

Druga omejitev, ki jo je treba upoštevati pri presoji vzročne zveze pri 

malomarnostnih kaznivih dejanjih, izhaja iz bistva dolţnostnega ravnanja, pravi 

Selinškova (2007, str. 157). Vzročne zveze pri malomarnostnem kaznivem dejanju 

namreč ni tudi v primeru, ko je nekdo storil vse, kar mu je narekovalo dolţnostno 

ravnanje, vendar je prepovedana posledica vseeno nastala, torej se ji ni bilo mogoče 

izogniti. 

Kršitev dolţnostnega ravnanja ni vedno vzrok za nastalo prepovedano posledico, 

ampak je o krivdi storilca mogoče razpravljati šele, ko je ugotovljena vzročna zveza 
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med kršitvijo in posledico. Selinškova (2007) ob koncu še enkrat poudarja, da 

objektivne odgovornosti za nastalo posledico naše kazensko pravo ne pozna. 
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5 OPIS PACIENTOVIH DOLŢNOSTIV DRUGIH DRŢAVAH 

V medicinskem oziroma zdravstvenem pravu je področje pravnega urejanja varstva 

pacientovih pravic v zadnjih dvajsetih letih doţivelo silovit razvoj. V vmesnem času 

so se zgodile obseţne spremembe. V sodobnem evropskem mednarodnem pravu in 

tudi v nacionalnih pravnih redih smo sprejeli posebne pravne akte, ki urejajo splošne 

pacientove pravice. Posebno velik vpliv je imela deklaracija o promociji pravic 

pacientov, ki so jo razglasili leta 1994 na evropskem posvetu strokonjakov za 

zdravstveno pravo v Amsterdamu. Sestavni del deklaracije so temeljna načela 

varstva pacientovih pravic v Evropi. Njihov namen je bil ponuditi zakonodajalcem 

evropskih drţav neobvezujoče smernice za pravno urejanje sistema varstva 

pacientovih pravic (Balaţic et al., 2009, str. 25). 

Leta 1992 je Finska kot prva evropska drţava sprejela zakon, ki je sistemsko uredil 

področje varstva splošnih pacientovih pravic (Zakon o poloţaju in pravicah 

pacienta). S podobnimi zakonskimi predpisi so ji sledile: Nizozemska (1994), Litva 

in Latvija (1996), Madţarska, Islandija in Grčija (1997), Danska (1998), Norveška    

(1999), Belgija in Francija (2002), Švica in Romunija (2003), Hrvaška (2004), Ciper 

in Srbija (2005) in Slovenija (2008) (Balaţic et al., str. 28). 

Decembra 2002 sta Hrvaško zdruţenje za promocijo pacientovih pravic in Delovna 

skupina za izdelavo zakona o pacientovih pravicah, obveznostih in odgovornostih 

izdelali in  podali predlog za izdelavo Zakona opacientovih pravicah, obveznostih in 

odgovornostih. 

Predlog zakonav svoji 2. točki našteva naslednje odgovornosti pacientov: 

- Odgovornost pacientov do njihovega lastnega zdravja, kjer alineja navaja, da 

je pacient dolţan odgovorno ravnati in paziti na svoje zdravje. V primeru 

zdravstvene obravnave, pregledov in drugih medicinskih postopkov je dolţan 

vprašati za podrobne in natančne informacije in  pojasnila glede predlaganih 

metod in procesov obravnave. 

- Odgovornost pacientov do drugih uporabnikov zdravstvenih storitev je 

odgovornost, ki pacientom zapoveduje, da so obvezani spoštovati vse 
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človeške pravice in pravice pacientov, ki so določene v tem zakonu, na takšen 

način, da namerno ne ovirajo  istih pravic ostalih pacientov. V primeru 

oviranja zdravstvenih delavcev med nudenjem zdravstvene pomoči drugim 

pacientom, (upoštevajoč tudi njihove pravice) bo pacient opozorjen in poučen 

s strani  zaposlenega osebja zdravstvene ustanove (Belicza et al., 2002, str. 

14). 

Kadar kazenska odgovornost v primeru kršitve zgoraj omenjenih odgovornosti ne 

obstaja ali pa ni moţna, lahko zdravstveni delavci uvedejo postopek pred 

pooblaščenim sodiščem za krivdo oviranja pri nudenju pomoči drugemu 

pacientu.Kršitev predpisov zgoraj omenjenih dolţnosti zdravstvenim ustanovam ne 

daje pravice, da odklonijo nadaljnje zdravljenje istemu pacientu. Prav tako mu 

zdravstvena ustanova in zdravstveni delavci ne smejo  preprečiti odhoda in opustitve 

zdravljenja, če to sam ţeli, saj je to ena izmed njegovih pravic (Belicza et al., 2002, 

str. 15). 

Pacient ne more sproţiti postopka proti drugemu pacientu, ki je kršil dolţnost 

upoštevanja pravic drugih pacientov in ko meni, da je bil v zvezi s tem osebno 

oškodovan. On lahko sproţi postopek izključno proti zdravstvenim delavcem ali 

zdravstveni ustanovi sklicujoč se na dejstvo, da mu le-ti niso zagotovili in omogočili 

realizacijo pravice, ki mu pripada po zakonu (Belicza et al., 2002, str. 15). 

Nadalje Belicza et al. (2002) navajajo, da je zunanje sodišče dolţno uvesti postopke 

zaradi zaščite pravic pacientov, ki jih navaja zakon, pred drţavnim okroţnim 

sodiščem in jih obravnavati prednostno. Sodišče je dolţno razpisati obravnavo 

najkasneje v roku 72 ur od dneva, ko so prejeli pritoţbo, v 28 dnevih pa je sodišče 

dolţno podati odločitev in sodbo. 

- Odgovornost pacienta do zdravstvenih delavcev in ostalega osebja, ki 

omogoča preskrbo zdravstvene sluţbe. 

Pacient je dolţan spoštovati obveznosti zdravstvenega osebja do drugih pacientov. 

Ne sme jih nadlegovati in motiti pri njihovem delu, da ne bi zaradi tega oškodovali 

drugega pacienta, ki ga imajo v obravnavi (Belicza et al., 2002, str. 15). 
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Pacient je dolţan aktivno sodelovati pri izvajanju zdravstvenih postopkov in ne sme 

odkloniti nege, ki mu jo svetujejo zdravstveni delavci in je pomembna za zaščito 

njegovega  zdravja (Belicza et al., 2002, str. 15). 

Pacient, njegova pooblaščena oseba, skrbnik ali predstavnik imajo dolţnost, da 

podajajo resnične podatke, ki se nanašajo na njegovo osebno zdravstveno stanje in 

zdravstveno stanje druţine, v kolikor mu je to znano (Belicza et al., 2002, str. 15). 

Pacient ne sme zadrţati zase informacij takega značaja, ki bi po njegovem mnenju 

lahko vplivale na zdravje drugih ljudi, četudi te informacije niso bile podane njemu 

osebno. V nasprotnem primeru bo po kazenskem zakoniku odgovoren za povzročitev 

škode (Belicza et al., 2002, str. 15). 

Pacient, njegova pooblaščena oseba, skrbnik ali predstavnik, sorodniki in prijatelji so 

dolţni, da ne motijo zasebnosti zdravstvenega osebja med njihovim dnevnim, 

tedenskim ali pa letnim počitkom, kadar so na voljo in dostopne nujne medicinske 

sluţbe, ali pa v primeru, ko gre za izrecen dogovor s strani zdravnika ali 

zobozdravnika (Belicza et al., 2002, str. 15). 

Neupoštevanje tega predpisa se bo razumelo kot motenje zasebnosti in/ali ţalitev ter 

nadlegovanje zunaj delovnega mesta zaposlenih, kar se kaznuje s sankcijami, ki jih 

določa kazenski zakonik (Belicza et al., 2002, str. 16). 

Irska za svoj zakon o pravicah pacientov pravi, da je v osnovi zadovoljiv, kar pa se 

za zakon o pacientovih dolţnostih ne bi moglo reči, saj omenja le peščico z zakonom 

določenih dolţnosti. Te dolţnosti so zakonite, ustavne in v pristojnosti sodišča. V 

primerjavi z drugimi drţavami, je ustava Irske edinstvena v tem, da vsebuje zelo 

malo dolţnosti pacientov, ki so določene z zakonom. Ustave mnogih drţav vsebujejo 

določila za osebne, kolektivne in drţavne dolţnosti, medtem ko irska ustava vsebuje 

eno samo jasno dolţnost in to je zagotavljati brezplačna osnovna predavanja v zvezi 

z zdravjem. Strokovnjaki so mnenja, da so z zakonom določene dolţnosti zelo 

pomembne za zdravstveno nego, hkrati pa so zelo omejene. Po irski ustavi ima 

pacient dolţnost, da varuje svoje ţivljenje in telo, da se izogiba pretiranemu in 
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nezdravemu prehranjevanju in pitju ter nezakonitim uţitkom (O'Mathuna, Scott, 

McAuley, Walsh-Daneshmandi in Daly, 2005, str. 54). 

Katerakoli ustavna dopolnila ali zakonodaja z zagotavljanjem civilnih, političnih, 

ekonomskih in socialnih pravic prinesejo najmanj dve dolţnosti- individualno in 

kolektivno. Individualna dolţnost vsakega pacienta je, da varuje in skrbi za svoje 

zdravje, medtem ko je kolektivna dolţnost vsakogar prispevati sredstva za 

zagotovitev zadostnih denarnih sredstev, ki omogočajo in zagotavljajo ekonomske in 

socialne pravice pacientov (O'Mathuna et al., 2005, str. 54). 

Pri prebiranju dolţnosti pacientov v Angliji (The Royal College of Surgeons of 

England, 2005) je opaziti, da Angleţi to zelo poudarjajo. Na pacientu prijazen način 

poskušajo prikazati vzajemen odnos med njim in zdravstvenimi delavci, ter skladno s 

tem pomen upoštevanja njegovih pravic in dolţnosti. Kot je lahko opaziti na spodaj 

navedenih primerih, zdravstvene ustanove z brošurami seznanjajo paciente o 

njihovih pravicah in z njimi povezanimi dolţnostmi. 

Angleško zdruţenje The Royal College of Surgeons of England v svoji zloţenki na 

prijazen način obvešča paciente z naslednjimi besedami: »Pravico imate, da 

pričakujete in dobite najkakvalitetnejšo zdravstveno oskrbo, vendar so stvari, ki jih 

lahko storite tudi sami in si s tem zagotovite takšno oskrbo.«  

Med naštetimi pravicami je tudi pravica, da ima pacient pravico vedeti, kje v 

zdravstveni ustanovi se nahaja področje z izolacijo MRSA in podobnimi izolacijami 

ter kaj lahko sam naredi za svojo zaščito. Pacient se lahko sam odloči, ali bo dovolil 

ali pa zavrnil postopke in posege, ki bi jih na njem izvajali študenti medicine in 

zdravstvene nege. Pacient ima pravico biti seznanjen z imeni, priimki in strokovnimi 

nazivi vseh zdravstvenih delavcev, ki bodo vključeni v njegovo zdravstveno oskrbo 

(England, 2005, str. 3). 

Dolţnosti pacientov pa so sledeče: 

- spoštljiv in vljuden odnos do zdravstvenih delavcev, ki skrbijo za vas, 
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- v primeru spremembe naslova in telefonske številke takoj obvestiti 

zdravstveno ustanovo, 

- redno se naročati na preglede, v primeru odsotnosti pa izostanek pravočasno 

opravičiti, 

- razumeti, da so zdravstveni delavci pod pritiskom in hkrati, da so sredstva 

zdravstvene sluţbe omejena, 

- prevzeti odgovornost za skrb o lastnem zdravju, v nasprotnem primeru pa 

pretehtati in premisliti o posledicah, ki lahko nastanejo v primeru odklonitve 

zdravljenja in  neupoštevanja zdravstvenih napotkov, 

- obvestiti zdravstveno osebje o vseh alergičnih in preobčutljivostnih reakcijah 

na zdravila, 

- posredovati zdravstvenemu osebju popolne informacije o zdravstvenem 

stanju, vključno s trajnimi nezmoţnostmi in podrobnostmi o vseh zdravilih, ki 

jih jemljete, 

- opozoriti zdravstvene delavce, če ste nesigurni ali ne razumete kakršnegakoli 

dela, ki se nanaša na vaše zdravljenje, 

- opozoriti zdravstvene delavce o kakršnikoli spremembi vašega zdravstvenega 

stanja, ki bi lahko vplivala na potek trenutnega zdravljenja, 

- preden se odločite, da boste prenehali ali zamenjali zdravljenje, se posvetujte z 

zdravnikom o zdravilih, ki so vam bila predpisana, 

- obravnavati druge paciente z vljudnostjo in spoštovanjem, 

- vodenje evidence in skrb o nadaljnih priporočenih pregledih (England, 2005, 

str. 3). 
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Pri primerjavi dolţnosti pacientov v nekaterih drugih drţavah z dolţnostmi pacientov 

v Sloveniji je opaziti, da ni kakšnih bistvenih odstopanj in razlik. Vse dolţnosti 

zajemajo skrb za krepitev lastnega zdravja, prijazen odnos do zdravstvenih delavcev 

in drugih pacientov, upoštevanje hišnih redov, urnikov, načrtov zdravljenja, 

podajanje resničnih informacij ter pravočasno obvestilo o izostanku na pregled in 

zdravljenje. 

Potrebno je poudariti, da se seznanjanje pacientov o njihovih dolţnostih razlikuje od 

drţave do drţave. Ponekod (Hrvaško zdruţenje za promocijo pacientovih pravic in 

Delovna skupina za izdelavo zakona o pacientovih pravicah, obveznostih in 

odgovornostih, 2002) imajo dolţnosti napisane samo v zakoniku, drugje lahko 

opazimo lično izdelane brošure, kjer pacientom opišejo njihove pravice in nato še 

dolţnosti in jih hkrati tudi podučijo, zakaj je potrebno upoštevati oboje. Ponekod 

lahko opazimo zelo avtoritativno seznanjanje z njihovimi dolţnostmi (Hrvaško 

zdruţenje za promocijo pacientovih pravic in Delovna skupina za izdelavo zakona o 

pacientovih pravicah, obveznostih in odgovornostih, 2002), pri čemer snovalci 

zakona niso pozabili napisati tudi tega, kakšna kazen sledi v primeru neupoštevanja. 

Gre za zelo neprimerno metodo seznanjanja in hkrati ustrahovanja pacientov, ki so 

prišli samo po zdravstveno pomoč in niso nikakršni kriminalci. Poleg tega se 

moramo zavedati, da se ţivljenjska doba dviga in da je čedalje več starejše in 

dementne populacije, od katerihje teţko zahtevati, da bodo razumeli in upoštevali 

svoje dolţnosti. 
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6 TEORIJA SKRBI KRISTEN M. SWANSON 

Zanimanje Swansonove za znanost in razvoj skrbi je strmo in hitro naraščalo. Po 

opravljeni diplomi se je zaposlila kot medicinska sestra na kliniki v Massachusettsu. 

Zaposlitev jo je zanimala predvsem zato, ker je  klinika imela jasno začrtane 

smernice o delu medicinskih sester, poleg tega pa so podpirali razvoj in nove 

pristope pri delu s pacienti (Wojnar, 2009). 

Kot večina medicinskih sester – začetnic je tudi Swansonova ţelela postati tehnično 

izkušena in dovršena medicinska sestra z glavnim ciljem, da svoje pridobljeno znanje 

prenese tudi na druge mlajše generacije. Njena ţelja se je uresničila, ko je 

magistrirala na univerzi v Koloradu. Postala je klinični mentor kirurškim 

medicinskim sestram, tukaj pa je v ospredje prišlo tudi njeno zanimanje za koncept 

skrbi (Wojnar, 2009). 

6.1 Faze v procesu teorije skrbi 

Za svojo doktorsko disertacijo se je Swansonova odločila, da naredi opisno 

fenomenološko raziskavo o dvajsetih ţenskah, ki so v času njene disertacije splavile. 

Kot rezultat svoje raziskovalne disertacije je Swansonova razvila proces teorije skrbi 

in ga razdelila na pet faz: 

Ohranjanje vere/zaupanja/prepričanja 

Medicinska sestra v partnerskem odnosu do pacienta in svojcev vzdrţuje in ohranja 

vero in zaupanje. To jim pokaţe z verbalno in neverbalno komunikacijo. S tem jim 

izraţa prepričanje, da ne glede na karkoli zaupa v njihovo zmoţnost soočanja s 

prihodnostjo in smislom. Ko v odnosu ustvari medsebojno zaupanje, je tudi 

obravnava laţja in uspešnejša (Swanson, 1993, str. 354). 

Razumevanje/modrost/izkušenost/veščina 

Medicinska sestra s svojim razumevanjem, modrostjo, razumom in izkušnjami 

prepozna pomembne dogodke v ţivljenju pacienta, njegove potrebe ter mu s svojim 

profesionalnim kliničnim znanjem in spretnostjo pomaga. Z razumevanjem in 
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zaupanjem medicinska sestra pri pacientu doseţe boljšo komunikacijo, kar pa je 

pomembno za poglobitev partnerskega odnosa med njima (Swanson, 1993, str. 355). 

Biti z 

Medicinska sestra s svojo stalno prisotnostjo, spoštljivim odnosom in izmenjavo 

občutkov kaţe svoj odnos do pacienta. Ta faza se nanaša na ravnanje in obnašanje 

zdravstvenega delavca do pacienta (Swanson, 1993, str. 355). 

Delati za 

Medicinska sestra dela za pacienta tisto, kar bi opravil sam, če bi za to imel potrebno 

moč, voljo in znanje. To pomeni, da mu zagotavlja udobje, zaščito, pomoč..., skratka 

vse tisto, česar sam ne more opraviti, ker nima dovolj znanja, volje ali moči. Vse kar 

delamo, delamo v dobro pacienta (Swanson, 1993, str. 356). 

Omogočiti/omogočati 

Faza je definirana kot »olajšati, pospešiti, podpirati druge pri prehajanju skozi 

neznane dogodke v ţivljenju«. Faza vsebuje inštruiranje, informiranje, obrazloţitev 

in  podpiranje pacientov in svojcev, dovoljuje jim, da se opirajo in uporabljajo svoje 

izkušnje, pomaga jim kritično razmišljati in poiskati alternativne rešitve. Faza, skupaj 

z zgoraj omenjeno fazo » delati za«, zagotavlja dolgotrajno dobro počutje drugih, kar 

je njun glavni cilj (Swanson, 1993, str. 356). 

Proces in faze predstavljajo temelj za nadaljnji razvoj Swansonove teorije srednjega 

obsega - Teorije skrbi (Wojnar, 2009, str. 192). 

6.2 Štirje glavni fenomeni v zdravstveni negi 

Leta 1993 je Swansonova dopolnila svojo teorijo skrbi s štirimi glavnimi fenomeni, 

ki se pojavljajo v zdravstveni negi. To so zdravstvena nega, oseba, zdravje in okolje. 

Zdravstvena nega 

Swansonova definira koncept zdravstvene nege kot skrb za dobro počutje drugih. 

Hkrati trdi, da stroka temelji na znanstveno podprtih znanjih in dokazih s področja 
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zdravstvene nege in sorodnih področij. Znanje povezuje z različnimi vedami, kot so 

humanistične vede, klinična znanja in praksa, kulturne vrednote in vera (Wojnar, 

2009, str. 192). 

Oseba 

Swansonova definicija osebe označuje kot edinstvena bitja, ki so sestavljena iz misli, 

čustev in obnašanja. Pravi, da so ţivljenjske izkušnje posameznika sestavljene iz 

vpliva genetike, duhovnosti in moţnosti uveljavljanja svobodne volje. Uveljavljanje 

svobodne volje lahko osebi onemogočijo ovire, kot so rasa, spol, status, socialno- 

politični sistem ali pa dostopnost nege. Swansonova trdi, da je oseba vedno v 

središču dogajanja ter da je dinamična, spiritualna in samokritična. S temi lastnostmi 

oseba oblikuje okolje, v katerem ţivi, okolje pa oblikuje njo (Swanson,1993, str. 

352). 

Zdravje 

Po Swansonovi je izkušnja in dojemanje zdravja in dobrega počutja različno od 

posameznika do posameznika. Pravi, da je pomembno, da lahko posameznik izrazi 

vse nivoje obstoja,  kot so duhovnost, misli, čustva, znanje,ustvarjalnost, razmerja, 

neţnost, moţatost in seksualnost. Da bi dosegli ponovno vzpostavitev dobrega 

počutja,  je potreben celovit pristop k zdravljenju na fizični, psihični in duhovni ravni 

(Swanson,1993, str. 353). 

Okolje 

Ţe v prvem fenomenu smo opisali, da oseba oblikuje okolje, v katerem ţivi in da 

okolje oblikuje osebo. Za Swansonovo je okolje fenomen, ki se nenehno spreminja 

na kulturnem, socialnem, biofizičnem, političnem in ekonomskem področju. Izraza 

okolje in pacient obravnava kot spremenljivko, saj lahko okolje določimo na 

individualni ravni vsakega pacienta posebej (Swanson,1993, str. 353). 

6.3 Uporaba teorije skrbi v procesu zdravstvene nege 

Uporabnost Swansonove teorije skrbi je bila dokazana v raziskavah, izobraţevanjuin 

klinični praksi. Prepričanje, da ima skrb ključen pomen v praksi poklica zdravstvene 
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nege, je plod teoretikov klinične prakse, vpliva njenih mentorjevin ugotovitev, ki 

izhajajo iz njenihfenomenoloških raziskav (Wojnar, 2009, str.199). 

Teorija skrbi Kristen M. Swanson je bila v zadnjih desetletjih večkrat uporabljena v 

praksi za uspešno zdravstveno nego na  mnogih univerzah v Ameriki, Kanadi in 

Švedski.Situacije, v katerih lahko uporabimo teorijo skrbi, ne smejo biti omejene. 

Mogoče jo je posplošiti na vsak odnos in uporabiti pri vzpostavitvi terapevtskega 

odnosa s katerokoli populacijo (Wojnar, 2009, str. 198). 

Ker so razmere v zdravstvu slabe in ker primanjkuje zdravstvenih delavcev, vodstvo 

ni naklonjeno spremembam. Največkrat delo poteka po ustaljenih tirih, najbolje brez 

nepredvidljivih dogodkov, ki rutino porušijo.Uvedba teorije v prakso bi za izvajalce 

najverjetneje pomenila dodatno obremenitev, saj so časovno in kadrovsko zelo 

obremenjeni. Teorija se v praksi neprestano uporablja,vendar se izvajalci tega ne 

zavedajo. Z uporabo teorije v praksi bi prišlo do boljših medsebojnih odnosov in 

posledično do bolj učinkovitega dela za zdravstvene delavce in paciente. V času 

pomanjkanja kadra in pri uvajanju v delo le-teh ne smemo dovoliti, da bomo zaradi 

časovne stiske pri delu izučili t.i. »instant-kadre« s hitrim poučevanjem in uvajanjem 

v delo, da »pač čimprej dobimo delovno pomoč«. Vendar pa bo do takrat potrebno 

rešiti še marsikateri problem. 

V prvi vrsti je potrebno zdravstvene delavce poučiti in usposobiti za pravilno 

komunikacijo s pacienti in njihovimi svojci. Le-ta vodi v dobro sodelovanje med 

pacientom in zdravstvenim delavcem, s tem pa se izboljša tudi celovita skrb za 

pacienta, kar pa je bistvenega pomena. Pajnkihar (1999) navaja, da je med 

posamezniki ali skupinami dobro razumevanje in sporazumevanje tesno povezano z 

medsebojnim zaupanjem, ki je temelj za dobro in uspešno komunikacijo. 

Vzpostavljanje terapevtskega odnosa – komunikacije je proces, ki zahteva čas in 

skrbno vodenje medicinske sestre, sloni pa na zaupanju in spoštovanju, da 

medicinska sestra pacienta sprejme, ceni in spoznava njegove potrebe in teţave. 

Terapevtsko komunikacijsko celoto sestavljata medicinska sestra in pacient, ki 

vstopata v ta proces z izkušnjami, občutki, strahovi, pričakovanji in vrednotami 

(Pajnkihar, 1999, str. 212). 
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Terapevtski odnos je osnova zdravstvene obravnave in vključuje pacientovo 

sodelovanje in njegove cilje. Vodilni cilj zdravstvenih delavcev je komunikacija, ki 

pospešuje dobro počutje in osebno rast pacienta. Terapevtska komunikacija omogoča 

pacientom sodelovanje pri odločanju, pacient je v središču, vendar pa cilje določa 

strokovnjak (Pajnkihar, 2009, str.27). 

Informiranje in aktivno vključevanje pacientov in njihovih svojcev v zdravstveno 

obravnavo skrajšuje hospitalizacijo in zdravstveno obravnavo na primarni ravni ter 

čas nezmoţnosti za delo. Z informiranjem in aktivno vlogo pacientov in njihovih 

svojcev v zdravstveni obravnavi se povečuje tudi stroškovna učinkovitost 

zdravstvenih  sistemov. Informiranje in vključevanje pacientov v obravnavo pa krepi 

pacientovo zaupanje, avtonomijo, odločanje in soodločanje, odgovornost, 

spoštovanje in dostojanstvo (Pajnkihar, 2009, str. 27). 

Pacient ima pravico, da odloča o svoji duševni in telesni integriteti, ter se s tem 

odloči, da bo zavrnil morebitne posege in postopke iz razlogov, ki jih ne potrebuje 

posebej pojasnjevati, kljub temu, da mu lastne odločitve niso vedno v njegovo korist. 

Zdravstveni delavci se morajo zavedati, da delovne naloge, ki izhajajo iz pravno 

veljavnega predpisa in etična načela niso vedno v soglasju in si kdaj pa kdaj pridejo 

navzkriţ. Pogostokrat se zdravstveni delavci znajdejo v dilemi med zakonsko 

predpisano odločitvijo in odločitvijo, ki bo skladna z moralnimi in etičnimi načeli 

njihovega poklica ter bo za pacienta koristna. Ob tem naj jim bo v pomoč zavedanje, 

da je za uspešno zagotavljanje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe in s tem tudi 

varstva pacientovih pravic, nujno, da se tudi pacient zaveda, da ima poleg pravic, kot 

mu jih zagotavlja zakon, tudi dolţnosti. Pacientove dolţnosti so navedene zgolj kot 

pogoj za zagotovitev kakovostne in varne zdravstvene oskrbe in jih ne smemo 

razumeti kot pogoj za pravico do zdravstvene pomoči. To pomeni, da zaradi 

nespoštovanja dolţnosti, pacientu ni mogoče odreči zdravljenja ali ga kakor koli 

drugače sankcionirati, je pa seveda zdravnik ali drug zdravstveni delavec 

razbremenjen odgovornosti za izid zdravljenja v tistem delu, ki je odvisen od 

opustitve dolţnega ravnanja oziroma opustitve dolţnosti s strain pacienta. 
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7 METODOLOGIJA RAZISKOVANJA 

7.1 Raziskovalna vprašanja 

- Ali pacienti poznajo svoje dolţnosti, ki jim jih nalaga Zakon o pacientovih 

pravicah in dolţnostih v procesu zdravstvene obravnave? 

- Katere dolţnosti pacienti najpogosteje kršijo? 

- Ali obstajajo moţnosti za ukrepanje v primeru kršenja pacientovih dolţnosti? 

7.2 Metodologija 

Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji. Za študij, analizo in opis 

strokovne literature smo uporabili deskriptivno metodo. Z metodo zbiranja podatkov 

smo s pomočjo anketnih vprašalnikov pridobili podatke. 

7.2.1 Raziskovalne metode 

Za potrebe magistrskega dela smo zbrali, analizirali in sintetizirali primarne in 

sekundarne vire. 

Sekundarne vire smo zbrali s študijem relevantne domače in tuje literature v 

mednarodnih bazah. Strokovno literaturo smo zbrali z medknjiţnično izposojo v 

splošnih in strokovnih knjiţnicah na področju Slovenije.  

Primarne vire smo pridobili z anketnim vprašalnikom. Tehniko zbiranja podatkov 

predstavljata dva anketna vprašalnika odprtega in zaprtega tipa. Za analizo podatkov 

smo uporabili deskriptivno statistično metodo s frekvenčno distribucijo in grafičnim 

prikazom. Rezultate ankete smo obdelali s pomočjo računalniških programov 

Microsoft Office Word 2010 in Microsoft Office Excel 2010 ter PASW Statistics 19. 

7.2.2 Raziskovalni vzorec 

Raziskovalni vzorec zajema 50 članov negovalnega tima (diplomirane medicinske 

sestre, diplomirani zdravstveniki, medicinske sestre, zdravstveni tehniki in tehniki 

zdravstvene nege), ki so zaposleni v Splošni bolnišnici Celje in 50 pacientov, ki 
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redno obiskujejo nefrološko, diabetološko in naključno izbrane ambulante ter 

paciente, ki se zdravijo s hemodializo v Splošni bolnišnici Celje. 

7.2.3 Postopek zbiranja podatkov 

Za izvedbo raziskave smo pridobili soglasje Komisije za etična vprašanja v Splošni 

bolnišnici. 

Raziskavo smo izvedli v Splošni bolnišnici  v mesecu novembru 2011. 

Vsi sodelujoči v raziskavi so bili seznanjeni z vsebino in namenom raziskovanja. 

Prav tako so bili vsi seznanjeni, da je sodelovanje v raziskavi prostovoljno in 

anonimno ter, da imajo pravico odkloniti sodelovanje. 

Upoštevan je bil etični vidik izdelave magistrskega dela, kar pomeni, da so podatki 

aktualni, verodostojni in uporabljeni izključno v namen izdelave magistrskega dela 

ter da sodelujoči niso prepoznani v nobenem dokumentu. 
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8 REZULTATI  RAZISKAVE 

V poglavju Rezultati raziskave so prikazani pridobljeni in analizirani rezultati ankete, 

ki sem jo izvedla ločeno med pacienti in zdravstvenimi delavci. 

8.1 Rezultati raziskave, opravljene med pacienti 

Graf 1: Starost  pacientov 

 

V raziskavi je sodelovalo 50 (100 %) pacientov, od tega je 7 (14 %) pacientov starih 

do 20 let, 12 (24 %) pacientov je starih med 21 in 40 let, 17 (34 %)  pacientov starih 

med 41 in 60 let in 14  (28 %) pacientov starih 60 let in več.  

 

 

. Graf 2: Spol pacientov 

  

V raziskavi je sodelovalo 27 (54 %) moških in 23 (46 %) ţensk.  
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Graf 3: Izobrazba pacientov 

 

 

V raziskavi je sodelovalo 7 (14 %) pacientov z osnovno šolo ali manj, 5 (10 %) 

pacientov s srednjo poklicno šolo, 27 (54 %) pacientov s srednjo tehnično šolo, 9 (18 

%) pacientov je imelo višjo ali visoko šolo, 2 (4 %) pacienta pa sta imela 

univerzitetno izobrazbo ali več. 

Graf 4: Seznanjenost pacientov z Zakonom o pacientovih pravicah in dolţnostih 

 

Iz grafa 4 je razvidno, da je 37 (74 %) pacientov seznanjenih z zakonom, 13 (26 %)  

pacientov pa zakona ne pozna. 
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Tabela 1 prikazuje podatke, kako so pacienti seznanjeni z Zakonom o pacientovih 

pravicah in dolţnostih glede na njihovo starost. 

Tabela 1: Seznanjenost pacientov z Zakonom o pacientovih pravicah in 

dolţnostih glede na njihovo starost 

 
seznanjenost 

Skupno da ne 

starost do 20 5 2 7 

21-40 9 3 12 

41-60 13 4 17 

nad 60 10 4 14 

Skupno 37 13 50 

 

Od 7 pacientov, starih do 20 let, jih je 5 seznanjenih z ZPacP, 2 pa ZPacP ne 

poznata;  od 12 pacientov, starih od 21-40 let, jih 9 pozna ZPacP, 3 pa ZPacP ne 

poznajo; 13 pacientov od 17, starih od 41-60 let, pozna ZPacP, 4 pa ZPacP ne 

poznajo; od pacientov, starih 60 let in več, jih 10 pozna ZPacP, 4 pa ne. 

 

Tabela 2 prikazuje seznanjenost pacientov z Zakonom o pacientovih pravicah in 

dolţnostih glede na njihov spol. 

Tabela 2: Seznanjenost pacientov z Zakonom o pacientovih pravicah in 

dolţnostih glede na njihov spol 

 
seznanjenost 

Skupno da ne 

spol moški 20 7 27 

ženski 17 6 23 

Skupno 37 13 50 

 

Od 27  moških jih 20 pozna ZPacP, 7 pa ne; od 23 ţensk jih 17 pozna ZPacP, 6 pa 

ne. 
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Tabela 3 prikazuje seznanjenost anketiranih pacientov z Zakonom o pacientovih 

pravicah in dolţnostih  glede na njihovo izobrazbo. 

Tabela 3: Seznanjenost pacientov z Zakonom o pacientovih pravicah in 

dolţnostih glede na njihovo izobrazbo 

 
seznanjenost 

Skupno da ne 

izobrazba Osnovna šola ali 

manj 

5 2 7 

srednja poklicna 5 0 5 

srednja tehnična 20 7 27 

višja ali visoka 6 3 9 

univerzitetna ali več 1 1 2 

Skupno 37 13 50 

 

Od 7 pacientov, ki so zaključili osnovno šolo ali manj, jih 5 ZPacP pozna, 2 pa ga ne 

poznata; pacienti s srednjo poklicno šolo vsi poznajo ZPacP; 20 pacientov s srednjo 

tehnično šolo je odgovorilo, da ZPacP pozna, 7 pa jih ZPacP ne pozna; od 9 

pacientov z višjo ali visoko šolo jih ZPacP pozna 6, trije pa ga ne poznajo; 1 pacient 

z univerzitetno izobrazbo ali več ZPacP pozna, 1 pa ne. 

 

Tabela 4 prikazuje, kakšna je razlika med seznanjenostjo z Zakonom o pacientovih 

pravicah med kroničnimi in ostalimi pacienti, med obiskovalci in ostalimi 

anketiranimi pacienti. 

Tabela 4: Seznanjenost pacientov z Zakonom o pacientovih pravicah in 

dolţnostih glede na njihov namen obiska v Splošni bolnišnici Celje 

 
seznanjenost 

Skupno da ne 

Namen obiska kronični pacienti 24 8 32 

drugi pacienti 10 4 14 

obisk 3 0 3 

drugo 0 1 1 

Skupno 37 13 50 
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Od 32 kroničnih pacientov jih kar 24 pozna ZPacP, 8 pa ne; 10 pacientov, ki so 

obiskali drugo ambulanto, pozna ZPacP, 4 pa ne; vsi 3 pacienti, ki so bili na obisku, 

poznajo ZPacP, pacient pod rubriko »drugo« pa ZPacP ne pozna. 

 

Graf 5: Odnos zdravstvenih delavcev do pacientov 

 

Iz grafa 5 je razvidno, da 21 (42 %) pacientov meni, da imajo zdravstveni delavci 

odličen odnos do njih; 13 (26 %) pacientov meni, da je odnos zdravstvenih delavcev 

do njih zelo dober; 11 (22 %) pacientov je odnos zaposlenih do njih ocenilo kot 

dober; le 5 ( 10 %) pacientov pa je odnos ocenilo kot slab. 

 

Graf 6: Pritoţbe pacientov nad odnosom zdravstvenih delavcev 

 

5 (10 %) pacientov se je nad neprimernim obnašanjem zdravstvenih delavcev do njih 

ţe pritoţilo, 45 (90 %) pacientov pa se ni pritoţilo. 
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10%

90%

a) da

b) ne
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Graf 7: Pričakovanja pacientov do zdravstvenih delavcev med obiskom 

 

Pacienti so pri tem vprašanju imeli moţnost obkroţiti več odgovorov. Kar 36 % 

pacientov je obkroţilo odgovor »prijaznost«, sledi mu odgovor »časovna točnost« s 

23 % in »upoštevanje vrstnega reda« z 21 %. 16 % pacientov si ţeli več pozornosti in 

časa za posvetovanje, 4 % pacientov pa je označilo odgovor »drugo«. 

 

Graf 8: Namen obiska pacientov  

 

Kar 32 (64 %) pacientov je bilo kroničnih bolnikov; 14 (28 %) pacientov je imelo 

pregled v drugi ambulanti; 3 (6 %) pacienti so prišli na obisk k pacientu v bolnišnico, 

1 (2 %) pacient pa je obkroţil odgovor »drugo«. 
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Graf 9: Sodelovanje pacientov pri odločitvah o poteku zdravljenja 

 

Rezultati prikazujejo, da 36 (72 %) pacientov ţeli sodelovati pri svojem zdravljenju 

in hkrati prevzeti tudi odgovornost za to; 9 (18 %) pacientov ţeli sodelovati, vendar 

ne ţeli prevzeti odgovornosti, 5 (10 %) pacientov pa ne ţeli sodelovati, ker menijo, 

da so za to izšolani drugi. 

 

Tabela 5 prikazuje, kako so pacienti pripravljeni sodelovati pri odločitvah v zvezi z 

zdravljenjem glede na njihovo starost. 

Tabela 5: Sodelovanje pacientov pri odločitvah o poteku zdravljenja glede na 

starost 

 

 

Pacienti, stari do 20 let, si v 6 primerih ţelijo sodelovati pri svojem zdravljenju in 

sprejeti odgovornost za to, samo v 1 primeru si ţelijo sodelovati, vendar brez 

odgovornosti; pacienti, stari od 21-40 let, si v 7 primerih ţelijo sodelovati in sprejeti 

odgovornost, 3 si ţelijo sodelovati, vendar brez odgovornosti, 2 pa si sploh ne ţelita 

sodelovati; pacienti od 41-60 leta starosti si v 13 primerih ţelijo sodelovati in 

72%

18%

10%

a) Da, želim sodelovati in prevzeti del 
odgovornosti,

b) Da, želim sodelovati, vendar ne želim 
prevzeti odgovornosti

c) Ne želim sodelovati, za to so izšolani drugi

 

sodelovanje_odlocitve 

Skupno 

da, želim z 

odgovornostjo 

da, želim brez 

odgovornosti ne želim 

starost do 20 6 1 0 7 

21-40 7 3 2 12 

41-60 13 3 1 17 

nad 60 10 2 2 14 

Skupno 36 9 5 50 
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prevzeti odgovornost, v 3 primerih ţelijo sodelovati brez odgovornosti, 1 pacient pa 

ne ţeli sodelovati; 10 pacientov, starih nad 60 let, si ţeli sodelovati pri zdravljenju in 

sprejeti odgovornost, 2 pacienta bi pri zdravljenju sodelovala, vendar ne bi prevzela 

odgovornosti, 2 pacienta pa sploh ne bi sodelovala pri zdravljenju. 

 

Tabela 6 prikazuje, kako so pacienti pripravljeni sodelovati pri odločitvah v zvezi z 

zdravljenjem glede na njihov spol. 

Tabela 6: Sodelovanje pacientov pri odločitvah o poteku zdravljenja glede na 

spol 

 

sodelovanje_odlocitve 

Skupno 

da, želim z 

odgovornostjo 

da, želim brez 

odgovornosti ne želim 

spol moški 20 5 2 27 

ženski 16 4 3 23 

Skupno 36 9 5 50 

     

 

 

Pacienti moškega spola ţelijo v 20 primerih sodelovati pri zdravljenju in sprejeti 

odgovornost, 5 pacientov ţeli sodelovati brez odgovornosti, 2 pa ne ţelita sodelovati. 

Pri pacientkah ţenskega spola jih 16 ţeli sodelovati in sprejeti odgovornost, 4 

pacientke bi sodelovale, odgovornosti pa ne bi sprejele, 3 pacientke pa pri 

zdravljenju sploh ne bi sodelovale. 
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Tabela 7 prikazuje, kako so pacienti pripravljeni sodelovati pri odločitvah v zvezi z 

zdravljenjem glede na njihovo izobrazbo. 

 

Tabela 7: Sodelovanje pacientov pri odločitvah o poteku zdravljenja glede na 

izobrazbo 

 

sodelovanje_odlocitve 

Skupno 

da, želim z 

odgovornostjo 

da, želim brez 

odgovornosti ne želim 

izobrazba Osnovna šola ali 

manj 

3 2 2 7 

srednja poklicna 5 0 0 5 

srednja tehnična 22 3 2 27 

višja ali visoka 4 4 1 9 

univerzitetna ali več 2 0 0 2 

Skupno 36 9 5 50 
 

 

Pacienti, ki imajo osnovnošolsko izobrazbo ali manj, so odgovore enakomerno 

porazdelili: 3 pacienti si pri zdravljenju ţelijo sodelovati in prevzeti odgovornost, 2 

pacienta bi pri zdravljenju sodelovala, vendar brez odgovornosti, 2 pa sploh ne ţelita 

sodelovati; pacienti, ki so zaključili srednjo poklicno šolo, ţelijo vsi sodelovati pri 

zdravljenju in prevzeti odgovornost; pacienti s srednjo tehnično izobrazbo si v 22 

primerih ţelijo sodelovati in prevzeti odgovornost, 3 bi sodelovali brez odgovornosti, 

2 pacienta pa ne bi sodelovala; 4 pacienti z višjo ali visoko šolsko izobrazbo bi pri 

zdravljenju sodelovali in prevzeli odgovornost, 4 bi sodelovali, vendar brez 

odgovornosti, 1 pacient pa ne bi sodeloval; pacienta z univerzitetno izobrazbo ali več 

bi oba pri zdravljenju sodelovala in za to tudi prevzela odgovornost. 
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Tabela 8 prikazuje, kako so pacienti pripravljeni sodelovati pri odločitvah v zvezi z 

zdravljenjem glede na njihovo seznanjenost z Zakonom o pacientovih pravicah in 

dolţnostih. 

Tabela 8: Sodelovanje pacientov pri odločitvah o poteku zdravljenja glede na 

seznanjenost z Zakonom o pacientovih pravicah in dolţnostih 

 

sodelovanje_odlocitve 

Skupno 

da, želim z 

odgovornostjo 

da, želim brez 

odgovornosti ne želim 

seznanjenost da 28 7 2 37 

ne 8 2 3 13 

Skupno 36 9 5 50 

 

Pacienti, ki so z ZPacP seznanjeni, ţelijo v 28 primerih sodelovati pri zdravljenju in 

prevzeti odgovornost, v 7 primerih bi pri zdravljenju sodelovali, ne bi pa prevzeli 

odgovornosti, v 2 primerih pa sploh sodelovali ne bi; 8 pacientov, ki zakona ne 

pozna, bi sodelovalo in prevzelo odgovornost, 2 bi sodelovala brez odgovornosti, 3 

pa ne bi sodelovali. 

Tabela 9 prikazuje, kako so pacienti pripravljeni sodelovati pri odločitvah v zvezi z 

zdravljenjem glede na njihov namen obiska v Splošni bolnišnici. 

Tabela 9: Sodelovanje pacientov pri odločitvah o poteku zdravljenja glede na 

namen obiska v Splošni bolnišnici  

 

sodelovanje_odlocitve 

Skupno 

da, želim z 

odgovornostjo 

da, želim brez 

odgovornosti ne želim 

Namen obiska kronični pacienti 25 5 2 32 

ostali pacienti 9 4 1 14 

obiski 2 0 1 3 

ostalo 0 0 1 1 

Skupno 36 9 5 50 

 

Kronični pacienti si v 25 primerih ţelijo sodelovati pri zdravljenju in prevzeti 

odgovornost, v 5 primerih ţelijo sodelovati brez odgovornosti, v samo 2 primerih pa 

si sploh ne ţelijo sodelovati; od ostalih pacientov si jih 9 ţeli sodelovati in prevzeti 
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odgovornost, 4 pacienti bi sodelovali brez odgovornosti, 1 pa ne bi sodeloval; 2 

anketiranca, ki sta bila v bolnišnici kot obisk, bi pri zdravljenju sodelovala in 

prevzela odgovornost, 1 pa ne bi sodeloval; anketiranec pod rubriko »ostalo« ne ţeli 

sodelovati pri zdravljenju. 

 

Tabela 10 prikazuje, kako so pacienti pripravljeni sodelovati pri odločitvah v zvezi z 

zdravljenjem glede na njihovo skrb za lastno zdravje. 

Tabela 10: Sodelovanje pacientov pri odločitvah o poteku zdravljenja glede na 

njihovo skrb za lastno zdravje 

 

sodelovanje_odlocitve 

Skupno 

da, želim z 

obveznostjo 

da, želim brez 

obveznosti ne želim 

Skrb za zdravje redno 26 5 2 33 

občasno 10 4 2 16 

nikoli 0 0 1 1 

Skupno 36 9 5 50 

 

Pacienti, ki redno skrbijo za svoje zdravje, so v 26 primerih pripravljeni na 

sodelovanje pri zdravljenju in prevzeti odgovornost, v 5 primerih bi pri zdravljenju 

samo sodelovali brez odgovornosti, v 2 primerih pa ne bi sodelovali; tisti pacienti, ki 

občasno skrbijo za svoje zdravje, so v 10 primerih pripravljeni sodelovati in prevzeti 

odgovornost, 4 pacienti bi sodelovali brez odgovornosti, 2 pa ne ţelita sodelovati; 1 

pacient, ki nikoli ne skrbi za svoje zdravje, tudi ne ţeli sodelovati pri svojem 

zdravljenju. 
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Graf 10: Moţnost odločanja in soodločanja pacientov pri zdravljenju 

 

30 (60 %) pacientov ima moţnost odločanja in soodločanja pri zdravljenju, 8 (16 %)  

pacientov ima samo delno moţnost, 7 (14 %) pacientov ima samo izjemoma to 

moţnost, 5 pacientov (10 %) pacientov pa te moţnosti nima. 

 

Graf 11: Upoštevanje strokovnih navodil v zvezi z zdravljenjem 

 

 

42 (84 %) pacientov vedno upošteva navodila, ki jih prejmejo od zdravstvenih 

delavcev, 7 (14 %) pacientov navodila upošteva občasno, 1 (2 %) pacient pa navodil 

ne upošteva. 
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Tabela 11 prikazuje, kako so pacienti pripravljeni upoštevati strokovna navodila v 

zvezi z zdravljenjem glede na njihovo starost. 

Tabela 11: Upoštevanje strokovnih navodil v zvezi z zdravljenjem glede na 

starost 

 
upostevanje_navodil 

Skupno da, vedno včasih samo delno 

starost do 20 3 4 0 7 

21-40 9 2 1 12 

41-60 16 1 0 17 

nad 60 14 0 0 14 

Skupno 42 7 1 50 

 

Pacienti, v starosti do 20 let v 3 primerih upoštevajo navodila vedno, v 4 primerih 

samo včasih; pacienti, stari od 21-40 let, v 9 primerih vedno upoštevajo navodila, v 2 

primerih včasih upoštevajo in v 1 primeru ne upoštevajo navodil; pacienti, stari od 

41-60 let, v 16 primerih vedno upoštevajo navodila, 1 pacient pa samo včasih 

upošteva navodila; pacienti, stari 60 let in več, vedno in vsi upoštevajo dana navodila 

glede zdravljenja. 

 

Tabela 12 prikazuje, kako so pacienti pripravljeni upoštevati strokovna navodila v 

zvezi z zdravljenjem glede na njihovo spol. 

Tabela 12: Upoštevanje strokovnih navodil v zvezi z zdravljenjem glede na spol 

pacienta 

 
upostevanje_navodil 

Skupno da, vedno včasih samo delno 

spol moški 23 3 1 27 

ženski 19 4 0 23 

Skupno 42 7 1 50 

 

Moški v 23 primerih vedno upoštevajo navodila, 3 pacienti jih samo včasih 

upoštevajo, 1 moški pa samo delno upošteva dana navodila; pri ţenskah 19 pacientk 

vedno upošteva navodila, 4 pacientke pa samo včasih. 
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Tabela 13 prikazuje, kako so pacienti pripravljeni upoštevati strokovna navodila v 

zvezi z zdravljenjem glede na njihovo izobrazbo. 

Tabela 13: Upoštevanje strokovnih navodil v zvezi z zdravljenjem glede na 

izobrazbo 

 
upostevanje_navodil 

Skupno da, vedno včasih samo delno 

izobrazba Osnovna šola ali 

manj 

7 0 0 7 

srednja poklicna 5 0 0 5 

srednja tehnična 19 7 1 27 

višja ali visoka 9 0 0 9 

univerzitetna ali več 2 0 0 2 

Skupno 42 7 1 50 

 

Če primerjamo, kako se glede na izobrazbo upoštevajo strokovna navodila v zvezi z 

zdravljenjem, vidimo, da izstopa izobrazba s srednjo tehnično šolo, kjer poleg 19 

pacientov, ki vedno upoštevajo navodila, 7 pacientov navodila upošteva včasih, 1 pa 

samo delno. Pri ostalih izobrazbah vsi pacienti vedno upoštevajo dana navodila. 

 

Graf 12: Skrb za ohranitev zdravja 

 

 

33 (66 %) pacientov redno skrbi za svoje zdravje, 16 (32 %) pacientov občasno skrbi 

za svoje zdravje, 1 (2 %) pacient pa za svoje zdravje ne skrbi. 
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Tabela 14 prikazuje, kako pacienti skrbijo za lastno zdravje glede na njihovo starost. 

Tabela 14: Skrb pacientov za lastno zdravje glede na starost 

 
skrb_za_zdravje 

Skupno redno občasno ne skrbim 

starost do 20 4 3 0 7 

21-40 6 6 0 12 

41-60 12 5 0 17 

nad 60 11 2 1 14 

Skupno 33 16 1 50 

 

4 pacienti do 20 let za svoje zdravje redno skrbijo, 3 pa samo občasno; pacienti, stari 

od 21-40 let, v 6 primerih redno skrbijo za svoje zdravje, v 6 primerih pa samo 

občasno; 12 pacientov, starih od 41-60 let, redno skrbi za zdravje, 5 pa samo 

občasno; pacienti, stari nad 60 let, v 11 primerih redno skrbijo za zdravje, v 2 

primerih samo občasno, 1 pacient pa za zdravje ne skrbi. 

 

Tabela 15 prikazuje, kako pacienti skrbijo za lastno zdravje glede na njihov spol. 

Tabela 15: Skrb pacientov za lastno zdravje glede na spol 

 
skrb_za_zdravje 

Skupno redno občasno ne skrbim 

spol moški 18 9 0 27 

ženski 15 7 1 23 

Skupno 33 16 1 50 

 

18 moških pacientov redno skrbi za zdravje, 9 pa občasno; ţenske v 15 primerih 

redno skrbijo za zdravje, 7 jih skrbi občasno, 1 pacientka pa za zdravje ne skrbi. 
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Tabela 16 prikazuje, kako pacienti skrbijo za lastno zdravje glede na njihovo 

izobrazbo. 

Tabela 16: Skrb pacientov za lastno zdravje glede na izobrazbo 

 
skrb_za_zdravje 

Skupno redno občasno ne skrbim 

izobrazba Osnovna šola ali 

manj 

5 1 1 7 

srednja poklicna 4 1 0 5 

srednja tehnična 18 9 0 27 

višja ali visoka 5 4 0 9 

univerzitetna ali več 1 1 0 2 

Skupno 33 16 1 50 

 

5 pacientov z osnovnošolsko izobrazbo ali manj redno skrbi za svoje zdravje, 1 

občasno in 1 ne skrbi za zdravje; 4 pacienti, ki so zaključili srednjo poklicno šolo, 

redno skrbijo, 1 pa samo občasno; med pacienti, ki imajo srednjo tehnično izobrazbo, 

jih 18 redno skrbiza svoje zdravje, 9 pa občasno; 5 pacientov z višjo ali visoko 

šolsko izobrazbo redno skrbi za svoje zdravje, 4 pa občasno; 1 pacient z 

univerzitetno izobrazbo ali več redno skrbi za svoje zdravje, 1 pa občasno. 

 

Tabela 17 prikazuje, kako pacienti skrbijo za lastno zdravje glede na njihovo 

seznanjenost z Zakonom o pacientovih pravicah in dolţnostih. 

Tabela 17: Skrb pacientov za lastno zdravje glede na seznanjenost z Zakonom o 

pacientovih pravicah in dolţnostih 

 
skrb_za_zdravje 

Skupno redno občasno nikoli 

seznanjenost da 27 10 0 37 

ne 6 6 1 13 

Skupno 33 16 1 50 

 

Pacienti, ki so seznanjeni z ZPacP, v 27 primerih redno skrbijo za zdravje, v 10 

primerih pa občasno; med pacienti, ki z ZPacP niso seznanjeni, jih 6 redno skrbi za 

zdravje, 6 občasno, 1 pa nikoli. 
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Graf 13: Izvajanje strokovnih navodil v zvezi z zdravljenjem 

 

 

39 (78 %) pacientov vedno upošteva načrt zdravljenja, 8 (16 %) pacientov včasih, 3 

(6 %) pacienti pa načrta zdravljenja ne upoštevajo. 

 

Tabela 18 prikazuje, kako pacienti izvajajo strokovna navodila v zvezi z 

zdravljenjem glede na njihovo starost. 

Tabela 18: Izvajanje strokovnih navodil v zvezi z zdravljenjem glede na starost 

 
upostevanje_nacrta_zdravljenja 

Skupno da včasih ne 

starost do 20 5 2 0 7 

21-40 7 3 2 12 

41-60 15 1 1 17 

nad 60 12 2 0 14 

Skupno 39 8 3 50 

 

 

Pacienti, stari do 20 let, upoštevajo načrt zdravljenja vedno v 5 primerih, v 2 

primerih pa samo včasih; pacienti, stari od 21-40 let, ga vedno upoštevajo v 7 

primerih, v 3 primerih včasih, v 2 primerih pa ga ne upoštevajo; pacienti, stari od 41-

60 let, v 15 primerih vedno upoštevajo načrt zdravljenja, v 1 primeru samo včasih, 1 

pacient pa načrta ne upošteva; pri pacientih, starejših od 60 let, jih 12 vedno upošteva 

načrt zdravljenja, 2 pa samo včasih. 
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Tabela 19 prikazuje, kako pacienti izvajajo strokovna navodila v zvezi z 

zdravljenjem glede na njihov spol. 

Tabela 19: Izvajanje strokovnih navodil v zvezi z zdravljenjem glede na spol 

 
upostevanje_nacrta_zdravljenja 

Skupno da včasih ne 

spol moški 21 4 2 27 

ženski 18 4 1 23 

Skupno 39 8 3 50 

 

Moški pacienti v 21 primerih vedno upoštevajo načrt zdravljenja, 4 samo včasih, 2 

pacienta pa načrta ne upoštevata; ţenske pacientke v 18 primerih upoštevajo načrt 

zdravljenja, v 4 primerih samo včasih, 1 pacientka pa načrta ne upošteva. 

 

Tabela 20 prikazuje, kako pacienti izvajajo strokovna navodila v zvezi z 

zdravljenjem glede na njihovo izobrazbo. 

Tabela 20: Izvajanje strokovnih navodil v zvezi z zdravljenjem glede na 

izobrazbo 

 
upostevanje_nacrta_zdravljenja 

Skupno da včasih ne 

izobrazba Osnovna šola ali 

manj 

7 0 0 7 

srednja poklicna 5 0 0 5 

srednja tehnična 17 8 2 27 

višja ali visoka 8 0 1 9 

univerzitetna ali več 2 0 0 2 

Skupno 39 8 3 50 

 

8 pacientov, ki so zaključili srednjo tehnično izobrazbo, samo včasih upošteva načrt 

zdravljenja, 2 pacienta ga ne upoštevata; prav tako načrta ne upošteva tudi 1 pacient 

z višjo ali visoko šolsko izobrazbo; vsi ostali pacienti načrt zdravljenja upoštevajo. 
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Tabela 21 prikazuje, kako pacienti izvajajo strokovna navodila v zvezi z 

zdravljenjem glede na njihovo seznanjenost z Zakonom o pacientovih pravicah in 

dolţnostih. 

Tabela 21: Izvajanje strokovnih navodil v zvezi z zdravljenjem glede na 

seznanjenost z Zakonom o pacientovih pravicah in dolţnostih 

 
upostevanje_nacrta_zdravljenja 

Skupno redno včasih ne 

seznanjenost da 29 7 1 37 

ne 10 1 2 13 

Skupno 39 8 3 50 

 

29 pacientov, ki so seznanjeni z ZPacP, redno upošteva načrt zdravljenja, 7 jih 

upošteva samo včasih, 1 pacient pa ne upošteva načrta zdravljenja; od tistih 

pacientov, ki ne poznajo zakona, jih 10 vedno upošteva načrt zdravljenja, 1 včasih, 2 

pa nikoli. 

 

 

Graf 14: Podajanje resničnih informacij pacientov o zdravstvenem stanju 

 

 

 

Pacienti so s 100 % pritrdilno odgovorili na vprašanje, ali podajajo resnične 

informacije o svojem zdravstvenem stanju. 
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Graf 15: Sprotno obveščanje zdravstvenih delavcev o spremembi zdravstvenega 

stanja 

 

 

Raziskava je pokazala, da 47 (94 %) pacientov redno obvešča zdravstvene delavce o 

svojih zdravstvenih spremembah, 3 (6 %) pacienti pa ne. 

Tabela 22 prikazuje, kako pacienti sproti obveščajo zdravstvene delavce o 

spremembi zdravstvenega stanja glede na njihovo starost. 

Tabela 22: Sprotno obveščanje zdravstvenih delavcev o spremembi 

zdravstvenega stanja glede na starost 

 
sprotno_obvescanje 

Skupno da ne 

starost do 20 6 1 7 

21-40 12 0 12 

41-60 16 1 17 

nad 60 13 1 14 

Skupno 47 3 50 

    

 

 

1 pacientu, staremu do 20 let, 1 pacientu, staremu od 41-60 let in 1 pacientu, staremu 

nad 60 let, se ne zdi pomembno, da bi sproti obveščali o spremembi zdravstvenega 

stanja. Vsem ostalim 47 pacientom pa se to zdi pomembno. 

 

94%

6%

a) da

b) ne
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Tabela 23 prikazuje, kako pacienti sproti obveščajo zdravstvene delavce o 

spremembi zdravstvenega stanja glede na njihov spol. 

Tabela 23: Sprotno obveščanje zdravstvenih delavcev o spremembi 

zdravstvenega stanja glede na spol 

 
sprotno_obvescanje 

Skupno da ne 

spol moški 26 1 27 

ženski 21 2 23 

Skupno 47 3 50 

 

26 moškim se zdi pomembno obvestiti zdravstvene delavce o spremembi 

zdravstvenega stanja, 1 pa ne, pri ţenskah jih 21 sproti obvesti o spremembi, 2 pa ne 

obveščata. 

 

Tabela 24 prikazuje, kako pacienti sproti obveščajo zdravstvene delavce o 

spremembi zdravstvenega stanja glede na njihovo izobrazbo. 

Tabela 24: Sprotno obveščanje zdravstvenih delavcev o spremembi 

zdravstvenega stanja glede na izobrazbo 

 
sprotno_obvescanje 

Skupno da ne 

izobrazba Osnovna šola ali 

manj 

7 0 7 

srednja poklicna 5 0 5 

srednja tehnična 24 3 27 

višja ali visoka 9 0 9 

univerzitetna ali več 2 0 2 

Skupno 47 3 50 

 

Samo 3 pacientom, ki so zaključili srednjo tehnično izobrazbo, se ne zdi pomembno, 

da bi zdravstvene delavce obveščali o spremembi zdravstvenega stanja, vsem ostalim 

pa. 
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Tabela 25 prikazuje, kako pacienti sproti obveščajo zdravstvene delavce o 

spremembi zdravstvenega stanja glede na njihovo seznanjenost z Zakonom o 

pacientovih pravicah in dolţnostih. 

Tabela 25: Sprotno obveščanje zdravstvenih delavcev o spremembi 

zdravstvenega stanja glede na seznanjenost z Zakonom o pacientovih pravicah 

in dolţnostih 

 
sprotno_obvescanje 

Skupno da ne 

seznanjenost da 36 1 37 

ne 11 2 13 

Skupno 47 3 50 

 

36 pacientov, ki so seznanjeni z ZPacP, sproti obvešča o spremembi zdravstvenega 

stanja, 1 pa ne; 11 pacientov, ki niso seznanjeni z ZPacP, redno sporoča spremembe, 

2 pa ne. 

 

Tabela 26 prikazuje, kako pacienti sproti obveščajo zdravstvene delavce o 

spremembi zdravstvenega stanja glede na njihov namen obiska v Splošni bolnišnici. 

Tabela 26: Sprotno obveščanje zdravstvenih delavcev o spremembi 

zdravstvenega stanja glede na namen obiska v Splošni bolnišnici  

 
sprotno_obvescanje 

Skupno da ne 

Namen obiska kronočni pacienti 32 0 32 

drugi pacienti 11 3 14 

obisk 3 0 3 

drugo 1 0 1 

Skupno 47 3 50 

 

Kronični pacienti, obiskovalci in drugi redno obveščajo o svojih zdravstvenih 

spremembah, izjema so le 3 pacienti od 14, ki se jim ne zdi potrebno, da bi 

zdravstvene delavce sproti obveščali o spremembi svojega zdravstvenega stanja. 
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Graf 16: Upoštevanje pravic drugih pacientov in zdravstvenih delavcev 

 

48 (96 %) pacientov upošteva pravice drugih pacientov, samo 2 (4 %) pacienta pa jih 

ne upoštevata. 

 

Tabela 27 prikazuje, koliko pacienti upoštevajo pravice drugih pacientov in 

zdravstvenih delavcev glede na njihovo  starost. 

Tabela 27: Upoštevanje pravic drugih pacientov in zdravstvenih delavcev glede 

na starost 

 
upostevanje_pravic_drugih 

Skupno da ne 

starost do 20 7 0 7 

21-40 11 1 12 

41-60 16 1 17 

nad 60 14 0 14 

Skupno 48 2 50 

    

 

 

1 pacient v starostni skupini  med 21-40 let in 1 pacient v starostni skupini 41-60 let 

ne upoštevata pravice drugih pacientov, vsi ostali pacienti pa jih upoštevajo. 

 

 

 

 

96%

4%

a) da

b) ne 
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Tabela 28 prikazuje, koliko pacienti upoštevajo pravice drugih pacientov in 

zdravstvenih delavcev glede na njihov spol. 

Tabela 28: Upoštevanje pravic drugih pacientov in zdravstvenih delavcev glede 

na spol 

 
upostevanje_pravic_drugih 

Skupno da ne 

spol moški 26 1 27 

ženski 22 1 23 

Skupno 48 2 50 

 

1pacient moškega spola in 1 pacientka ţenskega spola ne upoštevata pravic drugih 

pacientov in zdravstvenih delavcev, vseh ostalih 48 pacientov pa jih upošteva. 

 

Tabela 29 prikazuje, koliko pacienti upoštevajo pravice drugih pacientov in 

zdravstvenih delavcev glede na njihovo izobrazbo. 

Tabela 29: Upoštevanje pravic drugih pacientov in zdravstvenih delavcev glede 

na izobrazbo 

 
upostevanje_pravic_drugih 

Skupno da ne 

izobrazba Osnovna šola ali 

manj 

7 0 7 

srednja poklicna 5 0 5 

srednja tehnična 26 1 27 

višja ali visoka 8 1 9 

univerzitetna ali več 2 0 2 

Skupno 48 2 50 

 

1 pacient s srednjo tehnično izobrazbo in 1 pacient z višjo ali visoko šolsko 

izobrazbo ne upoštevata pravic drugih pacientov in zdravstvenih delavcev, vseh 

ostalih 48 pacientov pa jih upošteva. 
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Tabela 30 prikazuje, koliko pacienti upoštevajo pravice drugih pacientov in 

zdravstvenih delavcev glede na njihovo seznanjenost z Zakonom o pacientovih 

pravicah in dolţnostih. 

Tabela 30: Upoštevanje pravic drugih pacientov in zdravstvenih delavcev glede 

na seznanjenost z Zakonom o pacientovih pravicah in dolţnostih 

 
upostevanje_pravic_drugih 

Skupno da ne 

seznanjenost da 36 1 37 

ne 12 1 13 

Skupno 48 2 50 

 

1 pacient, ki je seznanjen z zakonom in 1 pacient, ki ni seznanjen z zakonom, ne 

upoštevata pravic drugih pacientov, vsi ostali jih upoštevajo. 

 

 

Tabela 31 prikazuje, koliko pacienti upoštevajo pravice drugih pacientov in 

zdravstvenih delavcev glede na njihov namen obiska v Splošni bolnišnici. 

Tabela 31: Upoštevanje pravic drugih pacientov in zdravstvenih delavcev glede 

na namen obiska 

 
upostevanje_pravic_drugih 

Skupno da ne 

Namen obiska kronični bolniki 30 2 32 

ostali bolniki 14 0 14 

obisk 3 0 3 

drugo 1 0 1 

Skupno 48 2 50 

 

2 kronična pacienta ne upoštevata pravic drugih pacientov, vseh ostalih 48 pacientov 

pa jih upošteva. 
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Graf 17: Upoštevanje urnikov in hišnih redov v zdravstvenih ustanovah 

 

 

 

47 (94 %) pacientov upošteva urnike in hišne rede, 3 (6 %) pacienti pa jih ne 

upoštevajo. 

 

 

Tabela 32 prikazuje, kako pacienti upoštevajo urnike in hišne rede glede na njihovo 

starost. 

Tabela 32: Upoštevanje urnikov in hišnih redov glede na starost 

 

Upostevanje urnikov 

in_hisnega_reda 

Skupno da ne 

starost do 20 7 0 7 

21-40 10 2 12 

41-60 16 1 17 

nad 60 14 0 14 

Skupno 47 3 50 

 

2 pacienta v starostni skupini od 21-40 let in 1 pacient, star od 41-60 let, ne 

upoštevajo urnikov in hišnih redov. Ostali jih upoštevajo. 

 

 

 

94%

6%

a) da

b) ne
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Tabela 33 prikazuje, kako pacienti upoštevajo urnike in hišne rede glede na njihov 

spol. 

Tabela 33: Upoštevanje urnikov in hišnih redov glede na spol 

 

Upostevanje urnikov 

in_hisnega_reda 

Skupno da ne 

spol moški 24 3 27 

ženski 23 0 23 

Skupno 47 3 50 

 

3 pacienti moškega spola ne upoštevajo  urnikov in hišnih redov, med ţenskami ni 

kršiteljev. 

 

 

 

Tabela 34 prikazuje, kako pacienti upoštevajo urnike in hišne rede glede na njihovo 

izobrazbo. 

Tabela 34: Upoštevanje urnikov in hišnih redov glede na izobrazbo 

 

Upostevanje urnikov 

in_hisnega_reda 

Skupno da ne 

izobrazba Osnovna šola ali 

manj 

7 0 7 

srednja poklicna 5 0 5 

sredja tehnična 25 2 27 

višja ali visoka 8 1 9 

univerzitetna ali več 2 0 2 

Skupno 47 3 50 

 

2 pacienta s srednjo tehnično izobrazbo in 1 pacient z višjo ali visokošolsko 

izobrazbo ne upoštevajo urnikov in hišnih redov. 
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Tabela 35 prikazuje, kako pacienti upoštevajo urnike in hišne rede glede na njihov 

namen obiska v Splošni bolnišnici. 

 

Tabela 35: Upoštevanje urnikov in hišnih redov glede na namen obiska v 

Splošni bolnišnici 

 

Upostevanje urnikov 

in_hisnega_reda 

Skupno da ne 

Namen obiska kronični pacienti 30 2 32 

drugi pacienti 14 0 14 

obiski 3 0 3 

drugo 0 1 1 

Skupno 47 3 50 

 

2 kronična pacienta in 1 pacient pod rubriko »drugo« ne upoštevajo objavljenih 

urnikov in hišnih redov, ostalih 47  pacientov pa jih upošteva. 

 

Graf 18: Obveščanje o izostanku na pregled 

 

48 (96 %) pacientov obvešča zdravstvene delavce o svojem izostanku na pregled, 2 

(4 %) pacienta pa ne. 

 

 

 

 

 

96%

4%

a) da

b) ne
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Tabela 36 prikazuje, kako pacienti redno obveščajo o izostanku na pregled glede na 

njihovo starost. 

Tabela 36: Obveščanje o izostanku na pregled glede na starost 

 
obveščanje_o_izostanku 

Skupno da ne 

starost do 20 7 0 7 

21-40 10 2 12 

41-60 17 0 17 

nad 60 14 0 14 

Skupno 48 2 50 

 

2 pacientoma v starostni skupini med 21 in 40 let se ne zdi pomembno, da bi 

zdravstvene delavce obvestila o svojem izostanku, vsem ostalim 48  pacientom pa se 

to zdi pomembno. 

 

Tabela 37 prikazuje, kako pacienti redno obveščajo o izostanku na pregled glede na 

njihov spol. 

Tabela 37: Obveščanje o izostanku na pregled glede na spol 

 
obveščanje_o_izostanku 

Skupno da ne 

spol moški 25 2 27 

ženski 23 0 23 

Skupno 48 2 50 

 

2 moškima pacientoma se ne zdi pomembno obvestiti o svojem izostanku na pregled, 

vsem ostalim 48 pacientom je pomembno, da obvestijo zdravstvene delavce o 

izostanku na pregled. 
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Tabela 38 prikazuje, kako pacienti redno obveščajo o izostanku na pregled glede na 

njihovo izobrazbo. 

Tabela 38: Obveščanje o izostanku na pregled glede na izobrazbo 

 
obveščanje_o_izostanku 

Skupno da ne 

izobrazba Osnovna šola ali 

manj 

7 0 7 

srednja poklicna 5 0 5 

srednja tehnična 25 2 27 

višja ali visoka 9 0 9 

univerzitetna ali več 2 0 2 

Skupno 48 2 50 

 

2 pacienta s srednjo tehnično izobrazbo ne obveščata o svojem izostanku na pregled, 

vseh ostalih 48 pacientov pa obvešča zdravstvene delavce o svojem izostanku na 

pregled. 

 

 

Tabela 39 prikazuje, kako pacienti redno obveščajo o izostanku na pregled glede na 

njihov namen obiska v Splošni bolnišnici. 

Tabela 39: Obveščanje o izostanku na pregled glede na namen obiska v Splošni 

bolnišnici  

 
obveščanje_o_izostanku 

Skupno da ne 

Namen obiska kronični pacienti 31 1 32 

drugi pacienti 14 0 14 

obisk 3 0 3 

drugo 0 1 1 

Skupno 48 2 50 

 

1 kronični pacient in 1 pacient pod rubriko »drugo« ne obveščata o svojih izostankih 

na pregled. 
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Graf 19: Poznavanje pacientovih dolţnosti 

 

 

Na vprašanje »Katere so po vašem mnenju dolţnosti, ki jih pacienti morajo 

upoštevati« je bilo moţnih več odgovorov. Pacienti so odgovarjali sledeče: 

- Na moţnost »spoštljiv odnos do zdravstvenih delavcev« je pritrdilno 

odgovorilo 40 pacientov, kar predstavlja 80%, 

- na moţnost »upoštevati strokovna navodila zdravstvenih delavcev in načrt 

zdravljenja« je prav tako odgovorilo 40 pacientov, kar predstavlja 80%, 

- za »spoštljiv in obziren odnos do pravic drugih pacientov« se je odločilo 33 

pacientov, kar je 66%, 

- »spoštovati in upoštevati urnike, hišne rede in ostale organizacijske postopke 

izvajalcev zdravstvenih storitev« je obkroţilo 34 pacientov, kar je 68%, 

- na moţnost »pravočasno obveščanje izvajalcev zdravstvenih storitev o 

morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje« je pritrdilno odgovorilo 37 

pacientov, kar pomeni 74%, 

40=80%

40=80%

33=66%34=68%
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- »obveščati zdravstvene delavce z resničnimi informacijami o zdravstvenem 

stanju, boleznih v druţini, alergijah in zdravilih, ki jih uţiva« je obkroţilo 40 

pacientov, kar je 80%. 

 

Vseh šest dolţnosti je od 50 anketirancev pravilno obkroţilo 28 anketirancev, kar 

predstavlja 56%. 
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8.2 Rezultati raziskave, opravljene med zdravstvenimi delavci 

 

Graf 20: Starost zdravstvenih delavcev v letih 

 

1 (2,4 %) zdravstveni delavec je bil star do 20 let; 20 (48,8 %) zdravstvenih delavcev 

je bilo starih od 21-40 let; 20 (48,8 %) zdravstvenih delavcev je bilo starih od 41-60 

let. 

 

Graf 21: Spol zdravstvenih delavcev 

 

 

9 (22 %) zdravstvenih delavcev je bilo moškega spola, 32 (78 %) zdravstvenih 

delavk pa je bilo ţenskega spola. 
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Graf 22: Izobrazba zdravstvenih delavcev 

 

 

24 (58,5 %) zdravstvenih delavcev je imelo srednjo tehnično šolo; 16 (39%) 

zdravstvenih delavcev je imelo višjo ali visoko izobrazbo; 1 (2,4 %) zdravstveni 

delavec je imel univerzitetno izobrazbo ali več. 

 

Graf 23: Delovna doba zdravstvenih delavcev v letih 

 

Delovno dobo do 5 let je imelo 6 (14,6 %) zdravstvenih delavcev; 11 (26,8 %) 

zdravstvenih delavcev je delalo 5-15 let; nad 15 let je delalo 24 (58,5 %) 

zdravstvenih delavcev. 
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Graf 24: Mesto zaposlitve 

 

16 (39 %) zdravstvenih delavcev je bilo zaposlenih v ambulanti za kronične bolezni; 

19 (46,3 %) zdravstvenih delavcev je bilo zaposlenih v drugih ambulantah; 6 

(14,6%) zdravstvenih delavcev je bilo zaposlenih na oddelkih. 

 

Graf 25: Zavedanje in upoštevanje zakona o pravicah in dolţnostih s strani 

pacientov 

 

37 (90 %) zdravstvenih delavcev meni, da se pacienti bolj zavedajo pravic, 4 (10 %)  

zdravstveni delavci pa menijo, da se pacienti zavedajo tako pravic kot dolţnosti.  
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Graf 26: Pritoţbe pacientov nad odnosom zdravstvenih delavcev 

 

9 (22 %) zdravstvenih delavcev so pacienti prijavili zaradi neprimernega odnosa in 

vedenja; 32 (78 %) zdravstvenih delavcev ni bilo prijavljenih s strani pacientov 

zaradi neprimernega vedenja in odnosa. 

 

Graf 27: Pritoţbe zdravstvenih delavcev nad odnosom pacientov 

 

11 (26,8 %) zdravstvenih delavcev se je ţe pritoţilo nad slabim odnosom pacientov; 

30 (73,2 %) zdravstvenih delavcev se nad neprimernim obnašanjem pacientov še ni 

pritoţila. 
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Graf 28: Zakonska zaščitenost zdravstvenih delavcev pred neprimernim 

obnašanjem pacientov 

 

Samo 3 (7,3 %) zdravstveni delavci menijo, da so zdravstveni delavci zakonsko 

zaščiteni pred neprimernim obnašanjem pacientov, kar 38 (92,7 %) zdravstvenih 

delavcev pa ni tega mnenja. 

 

Graf 29: Pacientova upoštevanja strokovnih navodil o zdravljenju 

 

Samo 7 (17,1 %) zdravstvenih delavcev meni, da pacienti redno upoštevajo 

strokovna navodila v zvezi z zdravljenjem; 5 (12,2 %) zdravstvenih delavcev meni, 

da pacienti ne upoštevajo strokovnih navodil; največ, kar 29 (70,7 %) zdravstvenih 

delavcev pa meni, da pacienti samo včasih upoštevajo prejeta strokovna navodila.  
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Tabela 40 prikazuje mnenja zdravstvenih delavcev, glede na mesto zaposlitve, kako 

pacienti upoštevajo njihova strokovna navodila.  

Tabela 40: Pacientova upoštevanja strokovnih navodil glede na mesto zaposlitve 

 
upostevanje_strokovnih_navodil 

Skupno da ne včasih 

Mesto zaposlitve kronična ambulanta 2 2 12 16 

druga ambulanta 3 2 14 19 

ostalo 2 1 3 6 

Skupno 7 5 29 41 

 

2 zdravstvena delavca, zaposlena v kronični ambulanti, menita, da se pacienti drţijo 

strokovnih navodil, 2 zdravstvena delavca menita, da ne upoštevajo strokovnih 

navodil in kar 12 jih meni,da se pacienti drţijo navodil samo včasih. 3 zdravstveni 

delavci v drugih ambulantah menijo, da se pacienti drţijo prejetih strokovnih 

navodil, 2 zdravstvena delavca nista tega mnenja, 14 zdravstvenih delavcev pa meni, 

da se pacienti samo včasih drţijo prejetih strokovnih navodil. 2 zdravstvena delavca 

pod rubriko »ostalo« menita, da se pacienti drţijo navodil, 1 zdravstveni delavec 

meni, da se jih ne drţijo, 3 zdravstveni delavci pa so mnenja, da pacienti samo včasih 

upoštevajo prejeta strokovna navodila. 
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Graf 30: Podajanje resničnih informacij v zvezi z zdravjem s strani pacientov 

 

 

13 (31,7 %) zdravstvenih delavcev meni, da pacienti podajajo resnične informacije v 

zvezi s svojim zdravjem; 1 (2,4 %) zdravstveni delavec meni, da pacienti ne podajajo 

resničnih informacij; kar 27 (66 %) zdravstvenih delavcev pa meni, da pacienti samo 

včasih podajajo resnične informacije v zvezi s svojim zdravjem. 

 

Tabela 41 prikazuje mnenja zdravstvenih delavcev, glede na njihovo mesto 

zaposlitve, kako pacienti podajajo resnične informacije. 

Tabela 41: Podajanje resničnih informacij glede na mesto zaposlitve 

 
podajanje_resnicnih_informacij 

Skupno da ne včasih 

Mesto zaposlitve kronična ambulanta 5 0 11 16 

druga ambulanta 7 0 12 19 

drugo 1 1 4 6 

Skupno 13 1 27 41 

 

5 zdravstvenih delavcev v kronični ambulanti meni, da pacienti podajajo resnične 

informacije, 11 zdravstvenih delavcev pa meni, da pacienti samo včasih podajajo 

resnične informacije; v drugih ambulantah 7 zdravstvenih delavcev meni, da pacienti 

podajajo resnične informacije, 12 zdravstvenih delavcev pa je mnenja, da pacienti 

občasno podajajo resnične informacije; pod rubriko »drugo« 1 zdravstveni delavec 

meni, da pacienti podajajo resnične informacije, 1 zdravstveni delavec meni, da 

pacienti ne podajajo resničnih informacij, 4 zdravstveni delavci pa menijo, da 

pacienti samo včasih podajajo resnične informacije. 

32%

2%

66%

a) da

b) ne

c)   včasih
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Graf 31: Redno obveščanje o spremembah zdravstvenega stanja s strain 

pacientov 

 

 

11 (26,8 %) zdravstvenih delavcev meni, da pacienti redno obveščajo o spremembah 

svojega zdravstvenega stanja; 3 (7,3 %) zdravstveni delavci menijo, da pacienti sploh 

ne obveščajo o spremembah svojega zdravstvenega stanja; 27 (65,9 %) zdravstvenih 

delavcev pa je mnenja, da pacienti samo včasih obveščajo o spremembah svojega 

zdravstvenega stanja. 

 

Tabela 42 prikazuje mnenja zdravstvenih delavcev, glede na njihovo mesto 

zaposlitve, kako redno jih pacienti obveščajo o spremembah zdravstvenega stanja. 

Tabela 42: Redno obveščanje o spremembah zdravstvenega stanja glede na 

mesto zaposlitve 

 
redno_obvescanje 

Skupno da ne včasih 

Mesto zaposlitve kronična ambulanta 3 0 13 16 

druga ambulanta 7 2 10 19 

drugo 1 1 4 6 

Skupno 11 3 27 41 

 

3 zdravstveni delavci v kronični ambulanti menijo, da pacienti redno obveščajo o 

spremembi svojega zdravstvenega stanja, 13 zdravstvenih delavcev pa trdi, da 

pacienti občasno obveščajo o spremembah zdravstvenega stanja; 7 zdravstvenih 

delavcev v drugih ambulantah je mnenja, da pacienti sproti obveščajo, 2 sta mnenja, 

da pacienti ne obveščajo sproti o spremembah, 10 zdravstvenih delavcev pa meni, da 

pacienti občasno obveščajo o spremembah zdravstvenega stanja; pod rubriko 

27%

7%66%

a) da

b) ne

c)   včasih
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»drugo« 1 zdravstveni delavec meni, da pacienti redno obveščajo o spremembah, 1 

zdravstveni delavec meni, da pacienti sploh ne obveščajo o spremembah, 4 

zdravstveni delavci pa menijo, da pacienti samo občasno obveščajo o spremembah 

zdravstvenega stanja. 

 

Graf 32: Upoštevanje zasebnosti in pravic drugih pacientov 

 

 

 

7 (17,1 %) zdravstvenih delavcev meni, da pacienti upoštevajo zasebnost drugih 

pacientov; 16 (39 %) zdravstvenih delavcev meni, da pacienti ne upoštevajo 

zasebnosti drugih; 18 zdravstvenih delavcev  (43,9 %) pa je mnenja, da pacienti 

samo včasih upoštevajo zasebnost drugih pacientov. 

 

Tabela 43 prikazuje mnenja zdravstvenih delavcev, glede na njihovo mesto 

zaposlitve, kako pacienti upoštevajo pravice in zasebnost drugih pacientov. 

Tabela 43: Upoštevanje pravic in zasebnosti drugih pacientov glede na mesto 

zaposlitve 

 
upostevanje_zasebnosti 

Skupno da ne včasih 

Mesto zaposlitve kronična ambulanta 2 5 9 16 

druga ambulanta 1 9 9 19 

drugo 4 2 0 6 

Skupno 7 16 18 41 

17%

39%

44%
a) Da

b) Ne

c)   včasih
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2 zdravstvena delavca v kronični ambulanti sta mnenja, da pacienti upoštevajo 

zasebnost drugih, 5 zdravstvenih delavcev meni, da pacienti ne upoštevajo zasebnosti 

drugih, 9 zdravstvenih delavcev pa je mnenja, da pacienti samo včasih upoštevajo 

zasebnost drugih; 1 zdravstveni delavec v drugi ambulanti je mnenja, da pacienti 

upoštevajo zasebnost drugih, 9 zdravstvenih delavcev je mnenja, da pacienti ne 

upoštevajo zasebnosti drugih, prav tako 9 zdravstvenih delavcev meni, da pacienti 

samo občasno upoštevajo zasebnost drugih pacientov; 4 zdravstveni delavci pod 

rubriko »drugo« so mnenja, da pacienti upoštevajo zasebnost drugih, 2 pa menita, da 

pacienti ne upoštevajo zasebnosti drugih pacientov. 

 

Graf 33: Upoštevanje objavljenih urnikov in hišnih redov 

 

 

7 (17,1%) zdravstvenih delavcev meni, da pacienti upoštevajo urnike in hišne rede; 

14 (34,1 %) zdravstvenih delavcev je mnenja, da pacienti ne upoštevajo urnikov in 

hišnih redov; 20 (48,8 %) zdravstvenih delavcev pa je mnenja, da pacienti samo 

včasih upoštevajo urnike in hišne rede. 

 

 

 

17%

34%

49%
a) da

b) ne 
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Tabela 44 prikazuje mnenja zdravstvenih delavcev, glede na njihovo mesto 

zaposlitve, kako pacienti upoštevajo urnike in hišne rede. 

Tabela 44: Upoštevanje urnikov in hišnih redov glede na mesto zaposlitve 

 
upostevanje_urnikov_hisnih_redov 

Skupno da ne včasih 

Mesto zaposlitve kronična ambulanta 2 5 9 16 

druga ambulanta 4 5 10 19 

drugo 1 4 1 6 

Skupno 7 14 20 41 

 

2 zdravstvena delavca v kronični ambulanti sta mnenja, da pacienti upoštevajo urnike 

in hišne rede, 5 zdravstvenih delavcev meni, da to ne drţi, 9 zdravstvenih delavcev 

pa je mnenja, da pacienti občasno upoštevajo urnike in hišne rede; 4 zdravstveni 

delavci v drugih ambulantah so mnenja, da pacienti upoštevajo urnike in hišne rede, 

5 jih je mnenja, da jih ne upoštevajo, 10 zdravstvenih delavcev pa navaja, da pacienti 

samo občasno upoštevajo urnike in hišne rede; pod rubriko »drugo« je 1 zdravstveni 

delavec mnenja, da pacienti upoštevajo urnike in hišne rede, 4 so mnenja, da jih ne 

upoštevajo, 1 zdravstveni delavec pa je mnenja, da jih upoštevajo samo včasih. 

Graf 34: Pravočasno obveščanje o izostanku na pregled ali zdravljenje 

 

 

10 (24,4 %) zdravstvenih delavcev je mnenja, da pacienti redno obveščajo o 

izostanku; 7 (17,1 %) zdravstvenih delavcev meni, da pacienti ne obveščajo o 

izostanku; 24 (58,5 %) zdravstvenih delavcev pa meni, da pacienti včasih obveščajo 

o izostanku. 

24%

17%59%

a) da

b) ne

c)   včasih
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Tabela 45 prikazuje mnenja zdravstvenih delavcev, glede na mesto zaposlitve, kako 

pacienti pravočasno obveščajo o izostanku. 

Tabela 45: Pravočasno obveščanje o izostanku glede na mesto zaposlitve 

 
obvescanje_o_izostanku 

Skupno da ne včasih 

Mesto zaposlitve kronična ambulanta 4 4 8 16 

druga ambulanta 3 3 13 19 

drugo 3 0 3 6 

Skupno 10 7 24 41 

 

4 zdravstveni delavci v kronični ambulanti so mnenja, da pacienti redno obveščajo o 

svojih izostankih, 4 so mnenja, da ne obveščajo o svojih izostankih, 8 zdravstvenih 

delavcev pa je mnenja, da samo občasno obveščajo o izostanku; 3 zdravstveni 

delavci v drugih ambulantah menijo, da pacienti redno obveščajo, 3 so mnenja, da ne 

obveščajo, 13 pa jih je mnenja, da pacienti samo občasno obveščajo osvojih 

izostankih; pod rubriko »drugo« so 3 zdravstveni delavci mnenja, da pacienti redno 

obveščajo o svojih izostankih, 3 zdravstveni delavci pa menijo, da obveščajo samo 

občasno. 
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Graf 35: Dolţnosti, ki jih pacienti najpogosteje kršijo 

 

Vprašanje »Katere od spodaj naštetih dolţnosti po vašem mnenju pacienti ne 

upoštevajo« je imelo več moţnih odgovorov in zdravstveni delavci so odgovarjali 

takole: 

- za odgovor »spoštljiv odnos do zdravstvenih delavcev« se je odločilo 21 

(51,21 %) zdravstvenih delavcev, 

- »upoštevanje strokovnih navodil zdravstvenih delavcev glede zdravljenja« je 

obkroţilo 13 (31,7 %) zdravstvenih delavcev, 

- za »spoštljiv in obziren odnos do pravic drugih pacientov« se je odločilo14 

(34,1 %) zdravstvenih delavcev, 

21=51,21%

13=31,7%

14=34,15%

18=43,9%

17=41,5%

4=9,75%
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- moţnost »spoštovanje urnikov, hišnih redov in ostalih organizacijskih 

postopkov izvajalcev zdravstvenih storitev« je označilo 18 (43,9 %) 

zdravstvenih delavcev, 

- da dolţnosti »pravočasno obveščanje o morebitnih izostankih na pregled in 

zdravljenje« pacienti ne upoštevajo, meni 17 (41,46 %) zdravstvenih delavcev, 

- »obveščanje zdravstvenih delavcev z resničnimi informacijami o 

zdravstvenem stanju, boleznih v druţini, alergijah, zdravilih ...« so obkroţili 4 

(9,75 %) zdravstveni delavci. 
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9 INTERPRETACIJA IN RAZPRAVA 

V raziskavi z naslovom »Dolţnosti pacientov v zdravstvenem sistemu« je sodelovalo 

50 pacientov, ki obiskujejo nefrološko, diabetično ali druge ambulante ali pa se 

zdravijo s hemodializo, ter 50 zdravstvenih delavcev, zaposlenih v Splošni bolnišnici 

Celje. 

Sodelovalo je vseh 50 (100 %) pacientov. Starostne skupine so bile enakomerno 

porazdeljene, saj je sodelovalo 7 (14 %) pacientov, starih do 20 let, 12 (24 %) 

pacientov, starih od 21- 40 let, 17 (34 %) pacientov, starih od 41-60 let in 14 (28 %) 

pacientov, starih nad 60 let. Sodelovalo je 27 (54 %) moških in 23 (46 %) ţensk. 

Njihova izobrazba je bila 7 (4 %) z osnovnošolsko izobrazbo ali manj, 5 (10 %) je 

imelo srednjo poklicno izobrazbo, 27 (54 %) pacientov je imelo srednjo tehnično 

izobrazbo, 9 (18 %) pacientov je bilo z višjo ali visokošolsko izobrazbo in 2 (4 %) z 

univerzitetno izobrazbo ali več. 

Od 50 članov negovalnega tima je ankete vrnilo samo 41 (82 %) anketirancev, kar 

predstavlja 82 % udeleţbo. Od teh je bil 1 (2 %) star do 20 let, 20 (49 %) je bilo 

starih od 21-40 let in 20 (49 %) starih od 41-60 let. Sodelovalo je 9 (22 %) moških in 

32 (78 %) ţensk. 24 (59 %) članov negovalnega tima je imelo srednjo tehnično 

izobrazbo, 16 (39 %) je imelo višjo ali visoko izobrazbo in 1 (2 %) član negovalnega 

tima z univerzitetno izobrazbo ali več. 6 (15 %) članov negovalnega tima je bilo 

zaposlenih do 5 let, 11 (27 %)  jih je bilo zaposlenih od 5-15 let, 24 (58 %) članov 

negovalnega tima pa je bilo zaposlenih več kot 15 let. V ambulanti za kronične 

bolezni je bilo zaposlenih 16 (39 %) članov negovalnega tima, v drugih ambulantah 

je bilo zaposlenih 19 (46 %) članov negovalnega tima, 6 (15 %) pa je bilo zaposlenih 

na oddelkih. 

Z raziskavo smo odgovorili na tri raziskovalna vprašanja: 

Raziskovalno vprašanje 1: Ali pacienti poznajo svoje dolţnosti, ki jim jih nalaga 

Zakon o pacientovih pravicah in dolţnostih v procesu zdravstvene obravnave? 

Rezultati raziskave so pokazali, da pacienti slabo poznajo dolţnosti, ki jim jih nalaga 

Zakon o pacientovih pravicah in dolţnostih, saj je le 28 (56%) pacientov popolnoma 
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pravilno odgovorilo na vprašanje »Katere so po vašem mnenju dolţnosti, ki jih 

pacienti morajo upoštevati« in obkroţilo vseh šest dolţnosti. 

Če izpostavimo posamezne odgovore, je 40 (80%) pacientov seznanjenih z 

naslednjimi dolţnostmi: 

- spoštljiv odnos do zdravstvenih delavcev, 

- upoštevanje strokovnih navodil zdravstvenih delavcev in načrt zdravljenja in 

- obveščanje zdravstvenih delavcev z resničnimi informacijami o zdravstvenem 

stanju, boleznih v druţini,alergijah in zdravilih, ki jih uţiva. 

Odgovor »spoštljiv in obziren odnos do pravic drugih pacientov« je označilo 33 (66 

%) pacientov. 

Dolţnost »spoštovati in upoštevati urnike, hišne rede in ostale organizacijske 

postopke izvajalcev zdravstvenih storitev« je obkroţilo 34 (68 %)  pacientov. 

Odgovor »pravočasno obveščanje izvajalcev zdravstvenih storitev o morebitnem 

izostanku na pregled in zdravljenje« je izbralo 37 (74 %) pacientov.  

Pacienti so na osnovi rezultatov raziskave večinoma dobro seznanjeni s svojimi 

pravicami, nekoliko manj pa se zavedajo svojih dolţnosti, čeprav za oboje velja, da 

jih je potrebno poznati in upoštevati. Teţko je trditi, koliko se v praksi spoštujejo 

pacientove pravice, še teţje pa, koliko pacienti izvršujejo svoje dolţnosti, ki jim jih 

nalaga zakon. Vendar imajo pacienti teţave s poznavanjem ZPacP, predvsem ne 

poznajo poglavja o dolţnostih pacientov.  Pacienti so velikokrat bolj osveščeni o 

lastnih pravicah, medtem ko dolţnosti večinoma ne poznajo, kar pa lahko oteţi potek 

zdravljenja ali celo povzroči posledice za posameznika. Pričakovanja pacientov so 

lahko doseţena le, če bo zagotovljeno zaupanje v sistem in izvajalce takega sistema. 

Pacienti ne morejo pričakovati dobrih rezultatov zdravljenja, medicinskih in drugih 

zdravstvenih obravnav, če sami ne bodo izpolnjevali svojih dolţnosti, ki jih določa 

ZPacP. 
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V zadnjih letih so pacientove pravice pridobile izreden pomen. Pacientov poloţaj se 

je iz pasivnega spremenil v aktivnega. Pacient vedno aktivneje sodeluje v postopkih 

zdravljenja in se vedno bolj zaveda svojih pravic, predvsem tistih, ki mu pripadajo 

kot pacientu. Avtonomija pacienta naj bi pacienta potegnila iz pasivnosti v 

soodgovornost, saj je v njegovih rokah, da se sam odloča o medicinskih posegih 

oziroma zdravstveni oskrbi (Kraljić, 2009, str. 47). 

Raziskovalno vprašanje 2: Katere dolţnosti pacienti najpogosteje kršijo? 

Pacienti najbolj kršijo dolţnost »spoštljiv odnos do zdravstvenih delavcev«. Tako 

meni kar 21 (51 %) članov negovalnega tima. 

Zdravstveni delavci imajo pravico delati v primernem okolju, ki ne ogroţa njihovega 

zdravja. Veliko delodajalcev tudi opozarja, da imajo zaposleni pravico delati v 

okolju, kjer jim ne grozijo ali jih ne nadlegujejo. Dolţnost delodajalcev je, da 

zagotovijo take pogoje. Zdravstveni delavci bi morali delati tudi v okolju, ki je 

psihološko, emocionalno in duhovno primerno. Če so urejena razmerja med 

zaposlenimi, lahko ustvarijo prijetno, delovno in ustvarjalno vzdušje (Tschudin, 

2004). 

Druga najpogosteje kršena dolţnost je »spoštovati in upoštevati urnike, hišne rede in 

ostale organizacijske postopke izvajalcev zdravstvenih storitev«. Za ta odgovor se je 

odločilo 18 (44 %) članov negovalnega tima. 

Tretja najpogosteje kršena dolţnost je »pravočasno obveščanje izvajalcev 

zdravstvenih storitev o morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje«. Tako meni 

17 (41 %) članov negovalnega tima.  

Sledijo še zadnje tri dolţnosti: 

- »Spoštljiv in obziren odnos do pravic drugih pacientov« je označilo 14 (34 %) 

članov negovalnega tima.  

- »Upoštevati strokovna navodila zdravstvenih delavcev in načrt zdravljenja« 

meni 13 (32 %) članov negovalnega tima.  
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- »Seznanjati zdravstvene delavce z resničnimi informacijami o 

zdravstvenemstanju, boleznih v druţini, alergijah in zdravilih, ki jih uţiva« je 

najmanj kršena pacientova dolţnost, saj so jo označili samo 4 (10 %) članov 

negovalnega tima.  

Neupoštevanje dolţnosti pacienta se ne sankcionira. V praksi se včasih res dogaja, da 

pacienti svojih dolţnosti ne upoštevajo. Velikokrat pride do kršenja hišnega reda, 

zamolčanja pomembnih podatkov, največkrat pa se zdravstveni delavci svojim 

nadrejenim pritoţijo nad agresivnim in poniţujočim obnašanjem pacientov in nad 

verbalnim nasiljem. Vse, kar storimo, oziroma tudi vse, kar lahko naredimo, je, da 

pacienta ali svojce na to opozorimo. Od njegove osebne kulture, moralnih vrednot in 

prepričanja pa je odvisno, kako se bo pacient na opozorila odzval.  

Raziskovalno vprašanje 3: Ali obstajajo moţnosti za ukrepanje v primeru 

kršenja pacientovih dolţnosti? 

Med dolţnostmi pacientov, ki jih nalaga Zakon o pacientovih pravicah, so samo tri, 

za katere lahko z zagotovostjo trdimo, da je zanje moţno sankcioniranje: 

- Dolţnost podajanja potrebnih in resničnih informacij glede zdravstvenega 

stanja, preteklih in sedanjih boleznih zajema tudi pacientovo obveščanje o 

nalezljivih boleznih. V tem delu so pacienti kazensko odgovorni po zakonu, če 

takšno informacijo namenoma prikrijejo ali zamolčijo, saj s tem namerno 

ogroţajo prebivalce in širijo nalezljive bolezni. Je pa res, da je dolţnost 

opisana tako dvoumno, da iz navedka nikakor ni mogoče razbrati kakršnekoli 

dolţnosti o obveščanju o nalezljivih boleznih. 

- Dolţnost pravočasnega obveščanja o izostankih na pregled ali zdravljenje je 

sankcionirana s strani vsakega posameznega izvajalca zdravstvenih storitev. 

Gre za različne načine sankcij, največkrat pa so to pisna opozorila, ki jih 

pacient prejme skupaj z datumom pregleda ali zdravljenja, in sicer, da ga v 

primeru neopravičene odsotnosti izbrišejo s seznama čakajočih, prav tako pa 

mu zdravstveni delavec ni dolţan nuditi zdravstvenih uslug, razen v primeru 

nujne medicinske pomoči. Zdravstveni delavci se namreč trudijo organizirati 
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delo tako, da so čakalne vrste in čakalni čas obravnave čim krajši, vendar pa 

imajo tudi svoj prioritetni seznam opravil, ki so ga dolţni upoštevati pri 

svojem delu. Pacient sam mora najti način, kako se lahko naroči, prenaroči ali 

odjavi, tudi če to pomeni, da sam pride v zdravstveno ustanovo. Prav tako s 

tem izrazi spoštovanje do zdravstvenega osebja in drugih bolnikov. 

- O dolţnosti, kjer so pacienti dolţni med boleznijo ravnati v skladu s prejetimi 

strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v katera je ustno oziroma pisno 

privolil, je potrebno poudariti sledeče: po Zakonu o pacientovih pravicah 

imajo pacienti pravico aktivno sodelovati pri svojem zdravljenju. Aktivna 

udeleţba ne pomeni samo odločati o nečem, ampak posledično izvrševati in 

upoštevati smernice in določila, ki so bila ob določitvi zdravljenja določena in 

postavljena. Nesprejemljivo je soodločati o nečem, potem pa se zastavljenih 

poti ne drţati! Vsaka pravica s sabo prinaša tudi dolţnosti. Gre za nekakšen 

fizikalen proces akcije in reakcije, ki sta vzročno povezani med sabo. Veliko 

laţje je v primeru pisne privolitve pacienta v zdravljenje, saj njegov podpis 

pomeni pravno podlago za nadaljnje ukrepanje. Ko pacient poda samo ustno 

privolitev, pa lahko igramo samo na odnos zaupanja. 

V opisnih odgovorih glede predlogov za moţno in razumno sankcioniranje pri 

neupoštevanju dolţnosti s strani pacientov so anketirani zdravstveni delavci navedli 

sledeče: 

- denarne kazni za nesramno in ţaljivo obnašanje do zdravstvenih delavcev, ki 

bi jih bilo potrebno tudi v resnici  izvajati, 

- zaposliti varnostnike z licenco, ki bi lahko posredovali v primeru napada na 

zdravstvenega delavca in mu na kraju samem izrekli denarno kazen, 

- kadar se pacient za svoj izostanek ne opraviči, se mu podaljša čakalna doba ali 

izreče plačilo denarne kazni, 

- zakonska ureditev pacientovih dolţnosti in po tem tudi pisna promocija v 

obliki zloţenk, ki bi bile dostopne na javnih mestih, 
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- povečati število zaposlenih zdravstvenih delavcev, 

- samoplačništvo, saj bi v tem primeru pacienti bolj gledali na svoje zdravje in 

upoštevali navodila zdravstvenih delavcev, 

- močno obdavčiti razvade, ki so škodljive zdravju (kajenje, alkohol, droge) in 

uvesti stroţje sankcije, 

- ţe ob vstopu v osnovno šolo bi bilo potrebno v okviru lastne skrbi za zdravje 

učence začeti ozaveščati tudi o dolţnostih, ne pa samo o pravicah, 

- ţe v srednjih zdravstvenih šolah poudariti intenzivnejše izobraţevanje 

psihologije, komunikacije in zakonodaje s področja zdravstvene nege. 

Dokler bodo v našem zdravstvenem sistemu vse storitve mišljene v okviru »vse 

dobim, ko potrebujem«, se bodo uporabniki zdravstvenih storitev do lastnega zdravja 

(s tem tudi dolţnosti) obnašali zelo neodgovorno. Če pa bi se zgodilo, da bi za 

zdravstvene usluge in zdravila morali plačati, bi se odnos do lastnega zdravja in 

upoštevanja navodil zdravstvenih izvajalcev močno spremenil. 

V 4. poglavju smo razčlenili in opisali kazniva dejanja. Selinškova (2007) Kazensko 

pravo v objektivnem pomenu opredeljuje kot skupek pravnih pravil, ki določajo 

vsebino, obseg in način udejstvovanja drţavne kaznovalne pravice, kar pomeni, da je 

z njim urejena in omejena represivna oblast drţave. Kazensko pravo po navedbah 

Selinškove (2007) ureja razmerje med drţavo kot nosilko kaznovalne pravice in 

posameznikom, ki je storil kaznivo dejanje. Ne glede na način pregona posameznega 

kaznivega dejanja torej vedno kaznuje drţava. 

Velik del pravil za vedenje ljudi, kot so zapovedi in prepovedi, predpisujejo drţava 

in njeni organi s pravnimi predpisi. Pravne norme so deloma prevzete iz druţbenih in 

moralnih norm, običajev in konvencij, poslovnih običajev in iz podobnih področij. 

Deloma pa te prepovedi in zapovedi, ki jih predpisuje drţava za dosego druţbenih 

ciljev, izvirajo iz določene ideologije. Takšna pravila so lahko v skladu s splošno 

veljavnimi pojmovanji večine ljudi, lahko pa tudi ne. Kazniva ravnanja so tista, ki jih 

z ustavo določeni pristojni zakonodajni in drugi drţavni organi po posebnih kriterijih 
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izberejo ter določijo v ustreznih pravnih predpisih. Izraz kazniva ravnanja predstavlja 

skupno ime za disciplinske prestopke, prekrške in kazniva dejanja, ki so v 

slovenskem pravnem redu kategorije kaznivih ravnanj (Bavcon et al., 2009, str. 30). 

Kazenski zakonik opredeljuje človekovo zdravje kot objekt kazenskopravnega 

varstva v okviru kaznivih dejanj in ga definira kot stanje dobrega telesnega, 

duševnega in socialnega blagostanja. Po nastalih posledicah so ta kazniva 

dejanja(lahko) podobna kaznivim dejanjem zoper ţivljenje in telo, zaradi moţne 

nevarnosti širjenja posledic na določen krog ljudi pa so sorodna tudi kaznivim 

dejanjem zoper splošno varnost ljudi. 

Na podlagi Kazenskega zakonika torej lahko izluščimo naslednja dejanja, ki 

zadevajo dolţnosti pacientov, kot kazniva: 

- Kazniva dejanja zoper čast in dobro ime: 

razţalitev (158. člen KZ-1) 

      obrekovanje (159. člen KZ-1) 

      ţaljiva obdolţitev (160. Člen KZ-1) 

      opravljanje (161. člen KZ-1) 

- Kazniva dejanja zoper človekovo zdravje: 

prenašanje nalezljivih bolezni (177. člen KZ-1). 

Če obstaja ustavna pravica za nekaj, mora drţava zagotoviti tudi sredstva za 

sankcioniranje kršitev ustavne pravice. Zgoraj navedena kazniva dejanja se kaznujejo 

z denarno ali pa zaporno kaznijo, kot pa smo dejali ţe zgoraj, kaznuje vedno drţava, 

ne glede na način pregona posameznega kaznivega dejanja. 

Konflikt se pojavi, kadar imata dva ali več ljudi različna in nasprotujoča stališča v 

situaciji, ki se izraţa v besedah in dejanjih. V obeh primerih se konflikt sproţi, kadar 
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nekdo misli, da drugi ogroţa njegove interese. Začne se pri dveh posameznikih, nato 

pa se razširi na skupine, katerim osebka pripadata - druţine, podjetja, skupine 

drţavljanov, verske skupnosti, politične skupine…zato je zelo pomembno, da 

konflikt rešimo, še preden se vanj vključi vedno več udeleţencev (Anderson, 2007). 

Ljudje sami smo vir konflikta in ključ za njegovo rešitev. Način, kako bomo 

konflikte reševali, je ključ do našega mnenja o sebi, našega ponosa in 

samospoštovanja (Anderson, 2007). 

Pajnkihar (1999) med najpomembnejše naloge medicinske sestre prišteva: 

- izvajanje in vodenje zdravstvene nege pri promociji zdravja, pri preprečevanju 

obolenja, pri zdravljenju, rehabilitaciji posameznikov, druţin ali skupnosti; 

- poučevanje varovancev in zdravstvenega osebja; 

- učinkovito sodelovanje v zdravstveni negi; 

- razvoj prakse zdravstvene nege na osnovi kritičnega mišljenja in raziskovanja. 

Zdravstvena nega je oboje: umetnost in znanost; zahteva razumevanje in znanje ter 

spretnosti, značilne za strokovne discipline. Osnova so ji znanja, ki izvirajo iz 

humanističnih ter fizikalnih, druţbenih, medicinskih in bioloških znanosti. 

Medicinska sestra je odgovorna za avtonomne naloge zdravstvene nege in za njeno 

izvajanje, zato se mora neprestano izobraţevati v menedţmentu, poučevanju, klinični 

praksi in raziskovalnem delu (Pajnkihar, 1999, str. 24). 
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10 SKLEP 

Ljudi, ki vstopajo v naše poslovno ţivljenje, ne moremo izbirati, zato se moramo pri 

delu z njimi še posebej potruditi, da smo strpni. Zdravstveno varstvo je vzajemen 

proces med pacientom in zdravstvenim delavcem. Vsak ima pravico do kakovostne 

obravnave, vendar mora tudi vsak posameznik za doseganje tega tudi sam nekaj 

prispevati. Vsak lahko prispeva k preprečevanju bolezni ter krepitvi in povrnitvi 

zdravja z odgovornim odnosom do svojega zdravja. 

Ţivimo v času velikega znanstvenega napredka in s tem tudi mnogih moţnosti za 

zdravljenje, ki jih ponuja medicina, vendar prenos v samo prakso zahteva veliko 

naporov. Tako zdravstveni delavci kot pacienti se moramo z Zakonom o pacientovih 

pravicah in dolţnostih soočiti v praksi in s tem primakniti svoj kamenček k njegovi 

nadgraditvi in izpopolnitvi, saj bomo le z njegovim upoštevanjem, uporabo in 

izvajanjem prišli do novih nepravilnosti, na katere smo potem tudi dolţni opozoriti 

njegove snovalce. 

Razmerje med zdravstvenimi delavci in tistimi, za katere skrbijo, je pogosto zelo 

neenakovredno: eden je bolan, drugi zdrav; eden je neveden, drugi je poučen; eden 

sprejema, drugi daje; eden je potreben pomoči, drugi pomoč nudi. Razlike in meje 

izginejo, če so pacienti bolje informirani ter manj pasivni pri zdravstveni obravnavi. 

Pri tem razmerje postane bolj enakopravno, vendar to ni vedno lahko, niti za 

poklicno usposobljene ljudi, ki so se dolgo izobraţevali, da so dosegli določen nivo 

strokovnega znanja (Tschudin, 2004). 

Dandanes je komunikacija omejena le na najnujnejše in beseda izgublja svojo 

osnovno funkcijo. Premalo je časa za medsebojne stike, vedno manj se pogovarjamo, 

nihče se ne zmeni za naše teţave ali prošnje, nihče nam ne posveča nobene 

pozornosti več. Komunikacija s pacienti in sodelavci predstavlja sestavni del 

poklicnega delovanja zdravstvenih delavcev, saj daje smer in vsebino njihovemu 

delu (Dermol Hvala, 2001, str. 46). 

Zdravstvenim delavcem je potrebno pokazati, da se vlaganje truda in časa v pacienta 

dostikrat obrestuje. Zadovoljni bodo zdravstveni delavci, ker bodo pacienti aktivno 
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sodelovali pri svojem zdravljenju, jih pravočasno obveščali in opozarjali na 

morebitne teţave, kar lahko zmanjša obseg nastalih posledic, zadovoljen pa bo tudi 

pacient, ker bo imel občutek pomembnosti, upoštevanja in sodelovanja ter 

pripadnosti. S tem se poveča pozitivna usmerjenost pacienta, kar pripomore k 

hitrejšemu in boljšemu zdravljenju in okrevanju. 

Dejstvo je, da zdravstvene ustanove in zdravstveni delavci premalo osveščajo 

paciente o njihovih dolţnostih. Ustanove in zdravstveni delavci paciente sicer 

obveščajo o vsem, kar morajo vedeti o ustanovi in poteku dela še preden pridejo v 

oskrbo zdravstvenega zavoda, čeprav je poznavanje dolţnosti dolţnost vsakega 

posameznika. Ponekod jih opozarjajo tudi na to, da imajo z zakonom opredeljene 

tudi dolţnosti, ki jih morajo upoštevati. Vendar je po našem mnenju premalo govora 

o posledicah za pacienta, če ta svojih dolţnosti ne spoštuje. Dobrodošlo bi bilo, če bi 

v čakalnicah zdravstvenih domov in v drugih zdravstvenih ustanovah obesili plakate 

ali obešanke, kjer bi bile na preprost in razumljiv način, poleg predstavljenih 

osnovnih pacientovih pravic, predstavljene tudi dolţnosti, pomen upoštevanja 

dolţnosti ter poledice, ki lahko nastopijo ob neizvajanju njihovih dolţnosti. 

Osveščanje o dolţnostih bi lahko potekalo tudi na plakatih in panojih za oglaševanje, 

v ambulantah, v hodnikih bolnišnic in na odprtih panojih, saj nekateri pacienti ali 

njihovih svojci prelahko spregledajo poglavje o dolţnostih bolnikov. 

S pravnega vidika neupoštevanje pacientovih dolţnosti za pacienta nima negativnih 

posledic, saj mu to ne prinese odvzema njegovih pravic, ni mu le mogoče zagotoviti 

ustreznih rezultatov zdravljenja. Različni zakoni razbremenjujejo zdravstvenega 

delavca odgovornosti za sam izid zdravljenja. Z vidika pravne varnosti je za 

zdravstvenega delavca v primerih kršitve opisanih dolţnosti tudi koristno, da pisno 

zabeleţi pacientovo nesodelovanje, po moţnosti ob verodostojni priči. Vsekakor pa 

moramo pacienta tudi opozoriti, da ima njegovo nesodelovanje zaradi oteţevanja 

zdravljenja konkretne neugodne posledice za njegovo zdravje ali morda celo za 

ţivljenje. 

Zakon o pacientovih pravicah in dolţnostih obravnava pravice in dolţnosti pacientov 

v zdravstvenem sistemu, ki smo se jih dolţni drţati tako zdravstveni delavci kot 
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pacienti. Ţivimo v t. i. svobodni in demokratični druţbi, kjer se vsak posameznik 

svobodno odloča o samem sebi in svojem ţivljenju.  

Zdravstveni delavci kot izvajalci in pacienti kot uporabniki smo vedno bili in bomo 

tudi v bodoče stalni partnerji v zdravstvenem sistemu, zato bi bilo najbolje, da  si 

stopimo naproti z veliko mero strpnosti in prijaznosti. Pacienti se največkrat počutijo 

izgubljeni ter nebogljeni in se ne znajdejo v tem velikem sistemu. Podajmo jim roko, 

ogovorimo jih s prijazno, toplo in tolaţljivo besedo in presenečeni bomo, na kakšen 

način so pacienti sposobni vrniti prijaznost in dobroto. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik za paciente 

Anketni vprašalnik za paciente 

Pozdravljeni! 

Moje ime je Nataša Simunič in sem študentka podiplomskega študijskega programa 

Zdravstvene nege 2. stopnje na Fakulteti za zdravstvene vede, Univerze v Mariboru. 

Pripravljam magistrsko nalogo na temo »Dolţnosti pacientov v zdravstvenem 

sistemu«. Sodelovanje v anketi je prostovoljno. Anketni vprašalnik je anonimen, 

podatki, pridobljeni s tem vprašalnikom, pa bodo uporabljeni izključno za izdelavo 

raziskave, ki bo objavljena v magistrski nalogi z zgoraj omenjenim naslovom. 

Vljudno vas prosim, da odgovorite na vprašanja in dopolnite, kjer je to potrebno. 

Za pomoč in sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem. 

1. Spol: 

 Moški 

 Ţenski 

 

2. Starost: 

 Do 20 let 

 21- 40 let 

 41- 60 let 

 Nad 60 let 

 

3. Izobrazba: 

 Osnovna šola 

 Poklicna šola 

 Srednja šola 

 Višja oziroma visoka šola 

 Univerzitetna ali več 
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4. Ali ste seznanjeni, da Zakon o pacientovih pravicah opisuje in navaja tudi 

njihove dolţnosti? 

 Da 

 Ne 

5. Katere so po vašem mnenju dolţnosti, ki jih pacienti morajo upoštevati? 

 Spoštljiv odnos do zdravstvenih delavcev 

 Upoštevati strokovna navodila zdravstvenih delavcev in načrt 

zdravljenja 

 Spoštljiv in obziren odnos do pravic drugih pacientov 

 Spoštovati in upoštevati urnike, hišne rede in ostale organizacijske 

postopke izvajalcev zdravstvenih storitev 

 Pravočasno obveščanje izvajalcev zdravstvenih storitev o morebitnem 

izostanku na pregled ali zdravljenje 

 Obveščati zdravstvene delavce z resničnimi informacijami o 

zdravstvenem stanju, boleznih v druţini, alergijah in zdravilih, ki jih 

uţiva 

 

6. Kakšen odnos imajo zdravstveni delavci do vas? 

 Odličen  

 Zelo dober 

 Dober 

 Slab 

 

7. Ali ste se ţe kdaj pritoţili nad neprimernim odnosom zdravstvenih delavcev 

do vas? 

 Da; 

zakaj____________________________________________________

_ 

________________________________________________________

_______ 

 Ne 
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8. Kaj med obiskom v ambulanti oziroma na oddelku pričakujete od 

zdravstvenih delavcev (moţnih je več odgovorov )? 

 Prijaznost 

 Časovna točnost 

 Upoštevanje vrstnega reda 

 Več pozornosti in časa za posvetovanje 

 Drugo: 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

______________ 

 

9. Kaj bi v odnosu zdravstvenih delavcev do pacientov bilo potrebno takoj 

spremeniti (opišite s svojimi besedami )? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________ 

 

10. Kakšne lastnosti naj bi po vašem mnenju imel vsak zdravstveni delavec 

(opišite )! 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________ 

 

11. Vaš namen obiska v splošni bolnišnici celje: 

 Redni pregled (sem kronični bolnik) 

 Pregled v drugi ambulanti 

 Obisk 

 Drugo 
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12. Ţelite sodelovati pri odločitvah o vaši zdravstveni obravnavi in prevzeti s tem 

tudi del odgovornosti? 

 Da, ţelim sodelovati in prevzeti del odgovornosti 

 Da, ţelim sodelovati, vendar ne ţelim prevzeti odgovornosti 

 Ne ţelim sodelovati, za to so izšolani drugi 

 

13. Imate moţnost odločanja in soodločanja o načinu vašega zdravljenja? 

 Da, imam moţnost odločanja in soodločanja 

 Samo delno imam moţnost 

 Samo izjemoma imam moţnost 

 Nimam in nisem imel moţnosti 

 

14. Ali upoštevate strokovna navodila zdravstvenih delavcev o načinu in poteku 

zdravljenja? 

 Da, vedno 

 Včasih 

 Samo delno 

 Ne upoštevam, ampak ravnam po lastni presoji 

 

15. Ali samiskrbite za ohranitev svojega zdravja? 

 Redno 

 Občasno 

 Ne skrbim 

 

16. Ali upoštevate in izvajate strokovna navodila, ki ste jih prejeli odzdravstvenih 

delavcev v zvezi z načrtom vašega zdravljenja? 

 Da 

 Včasih 

 Ne; 

zakaj____________________________________________________

_ 
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________________________________________________________

_______ 

17. Ali zdravstvenim delavcem dajete resnične informacije o svojem 

zdravstvenem stanju, alergijah, zdravilih, ki jih uţivate, o boleznih v druţini? 

 Da 

 Ne; 

zakaj____________________________________________________

_ 

________________________________________________________

_______ 

 

18. Ali zdravstvene delavce sproti obveščate o nenadnih spremembah vašega 

zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem? 

 Da 

 Ne; 

zakaj____________________________________________________

_ 

________________________________________________________

_______ 

 

19. Ali upoštevate tudi pravice drugih pacientov ter zdravstvenih delavcev? 

 Da 

 Ne; 

zakaj____________________________________________________

_ 

________________________________________________________

______ 

 

20. Ali upoštevate urnike in hišne rede v zdravstvenih ustanovah? 

 Da 

 Ne; 

zakaj____________________________________________________

_ 
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________________________________________________________

_______ 

 

21. Ali se vam zdi pomembno obvestiti zdravstvene delavce o vašem morebitnem 

izostanku na pregled ali zdravljenje? 

 Da 

 Ne; 

zakaj____________________________________________________

_ 

________________________________________________________

_______ 

 

 

22. Ali ţelite dodati še kakšno svoje mnenje ali predlog? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________ 
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Priloga 2: Anketni vprašalnik za zdravstvene delavce 

Anketni vprašalnik za zdravstvene delavce 

Pozdravljeni! 

Moje ime je Nataša Simunič in sem študentka podiplomskega študijskega programa 

Zdravstvene nege 2. stopnje na Fakulteti za zdravstvene vede, Univerze v Mariboru. 

Pripravljam magistrsko nalogo na temo »Dolţnosti pacientov v zdravstvenem 

sistemu«. Sodelovanje v anketi je prostovoljno. Anketni vprašalnik je anonimen, 

podatki, pridobljeni s tem vprašalnikom, pa bodo uporabljeni izključno za izdelavo 

raziskave, ki bo objavljena v magistrski nalogi z zgoraj omenjenim naslovom. 

Vljudno vas prosim, da odgovorite na vprašanja in dopolnite, kjer je to potrebno. 

Za pomoč in sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem. 

1. Spol: 

 Moški 

 Ţenski 

2. Starost: 

 Do 20 let 

 21- 40 let 

 41- 60 let 

 Nad 60 let 

3. Izobrazba: 

 Osnovna šola 

 Poklicna šola 

 Srednja šola 

 Višja oz. Visoka šola 

 Univerzitetna ali več 

4. Delovna doba v letih: 

 Do 5 let 

 5- 15 let 

 Nad 15 let 
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5. Kje ste zaposleni? 

 Ambulanta za kronične bolezni 

 Druga ambulanta 

 Oddelek 

6. Česa menite, se pacienti kot uporabniki zdravstvenih uslug bolj zavedajo in 

upoštevajo? 

 Pravic 

 Dolţnosti 

 Oboje 

 

7. Katere od spodaj navedenih dolţnosti po vašem mnenju pacienti ne 

upoštevajo? 

 Spoštljiv odnos do zdravstvenih delavcev 

 Upoštevanje strokovnih navodil zdravstvenih delavcev glede 

zdravljenja 

 Spoštljiv in obziren odnos do pravic drugih pacientov 

 Spoštovanje urnikov, hišnih redov in ostalih organizacijskih 

postopkov izvajalcev zdravstvenih storitev 

 Pravočasno obveščanje o morebitnih izostankih na pregled in 

zdravljenje 

 Obveščanje zdravstvenih delavcev z resničnimi informacijami o 

zdravstvenem stanju, boleznih v druţini, alergijah, zdravilih, ki jih 

uţiva... 

 

8. So se pacienti ţe kdaj pritoţili nad vašim neprimernim odnosom in ravnanjem 

do njih? 

 Da; zakaj 

____________________________________________________ 

Kam in komu? 

________________________________________________ 

 Ne 
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9. Ali ste se ţe vi kdaj pritoţili nad neprimernim obnašanjem pacientov do vas? 

 Da; zakaj 

____________________________________________________ 

Kam in komu 

_________________________________________________ 

 Ne 

 

10. Ali menite, da so zdravstveni delavci zakonsko zaščiteni pred neprimernim 

obnašanjem pacientov? 

 Da 

 Ne 

 

11. Ali pacienti ravnajo v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in načrti 

zdravljenja v katere so pisno ali ustno privolili? 

 Da 

 Ne 

 Včasih 

 

12. Ali pacienti podajajo resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim 

stanjem, zdravili in boleznimi v druţini? 

 Da 

 Ne  

 Včasih 

 

13. Ali vas pacienti redno obveščajo o nenadnih spremembah zdravstvenega 

stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem? 

 Da 

 Ne 

 Včasih 
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14. Ali pacienti upoštevajo zasebnost in pravice drugih pacientov in zdravstvenih 

delavcev? 

 Da 

 Ne 

 Včasih 

 

15. Ali pacienti upoštevajo objavljene urnike in hišni red zdravstvenih 

izvajalcev? 

 Da 

 Ne 

 Včasih 

 

16. Ali vas pacienti pravočasno obvetijo o svojem izostanku na pregled ali 

zdravljenje? 

 Da 

 Ne 

 Včasih 

17. Ali predlagate še kakšno dolţnost pacientov, ki bi jo bilo potrebno upoštevati, 

pa ni omenjena v zakonu o pacientovih pravicah in dolţnostih? 

 Da; katero: 

__________________________________________________ 

 Ne 

 

18. Ali imate kakšne ideje in predloge o moţnem in razumnem sankcioniranju ob 

neupoštevanju dolţnosti s strani pacientov? 

 Da; 

katere:___________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_____________________ 

 Ne 
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19. Ali imate kakšen predlog, kako bi lahko obstoječe dolţnosti konkretizirali in 

jih nato uporabili tudi v praksi? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________ 

 

20. Ţelite dodati še kakšno svoje mnenje? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Priloga 3: Soglasje etične komisije Splošne bolnišnice Celje o izvedbi ankete 
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Priloga 4: Potrdilo lektorja o lektoriranju 

 

 

Priloga 5: Diploma lektorja 
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