
  
 
 
 
 
 

    

    
 

 
 
 
 
 
 
 

VNAPREJŠNJA ZAVRNITEV ZDRAVSTVENE OSKRBE 
Zakon o pacientovih pravicah 

Razsežnosti zdravstvene oskrbe ljudi z napredujočimi nevrološkimi boleznimi- 
dobre prakse in priložnosti za izboljšanje,  

 Ljubljana, 30.marec 2017 
Duša Hlade Zore, dr.med., zastopnica pacientovih pravic 

 
 

      



Zakon o pacientovih pravicah 

 Uradni list  RS št. 15/2008 
• Ureja v 92 členih: 
pacientove  pravice in dolžnosti, postopke uveljavljanja 
pravic, naloge in pristojnosti zastopnika pacientovih 
pravic, poti in načine  za reševanje  nesporazumov in 
sporov, možne rešitve 

 
• 16 pacientovih pravic 
• Št.8. Upoštevanje vnaprej izražene volje. 

 
 

 



Pravica do upoštevanja  
vnaprej izražene volje 

možnost, da vnaprej (torej takrat ko je še zdrav ali začenja z zdravljenjem) izrazi 
svojo voljo, kakšno zdravstveno oskrbo dovoljuje oziroma kakšno zdravstveno 
oskrbo zavrača) 
 
•  če bi se znašel v položaju, ko ne bi bil sposoben neposredno zavrniti zdravstvene 

oskrbe, ko bi trpel za hudo boleznijo, ki bi v kratkem času vodila v smrt in bi 
zdravstvena oskrba samo neznatno podaljševala preživetje  

   ( volja je za zdravnika zavezujoča) 
 
• ali pa bi bolezen ali poškodba povzročili tako hudo invalidnost, da bi dokončno 

izgubil telesno ali duševno sposobnost, da bi skrbel sam zase. 
   (mora biti upoštevana kot smernica pri zdravljenju) 
 
Voljo je treba upoštevati, ko nastopi položaj, ki ga predvideva opredelitev in če 
hkrati ne obstoji utemeljen dvom,da bi pacient voljo v teh okoliščinah preklical. 
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Pravica do upoštevanja vnaprej izražene 
volje-postopki 

 
Izpolnitev  privolitvenega obrazca iz 27. člena ZPacP 
Podpisi pacienta, izbranega zdravnika in zastopnika pacientovih pravic 
Overovitev podpisa  na upravni enoti ali pri notarju 
Evidentiranje na Upravni enoti 
Hramba listine pri izbranem zdravniku 
 
 Kaj potem ? 
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Pravica do upoštevanja vnaprej izražene 
volje-dileme 

 
 DILEME 
Dostop do privolitvenega obrazca. 
 
Kaj se zgodi , če pacient izgubi sposobnost odločanja nekaj dni pred 
iztekom veljavnosti? Veljavnost  privolitvenega obrazca je obrazca 5 let. 
 
Overitev podpisa pacienta na   privolitvenem obrazcu  
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