
 

Društvo ledvičnih bolnikov Ljubljana,                                                         
Prisojna 1, 1000 Ljubljana   www.hanalarisa.wordpress.com 

   

NOVIČKE 
DLB LJUBLJANA, Prisojna 1, 1000 Ljubljana       št.: 3/2008 
gsm 040 27 37 51 dlb.ljubljana@gmail.com       december 
 

                              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pregled vsebine: 

Ob koncu leta           2 

Delno letno poročilo      3 

Reševanje nesoglasji- novo v društvu   6 

Prehrana med prazniki – naj bo v užitek in ne v breme 7 

Zakon o pacientovih pravicah     8 

mailto:dlb.ljubljana@gmail.com


NOVIČKE 

 

 

Društvo ledvičnih bolnikov Ljubljana,                                                         
Prisojna 1, 1000 Ljubljana   www.hanalarisa.wordpress.com  

2 

Ob koncu leta 
 
 
Novo leto je optimističen začetek novega življenjskega ciklusa, hkrati pa je tudi čas polaganja 
računov samemu sebi in tistemu, kar smo v preteklem letu dosegli pri lastnem napredovanju in 
razvijanju, v družini in na poklicnem področju.  
 
Ko opazujemo decembrske obraze okoli sebe, znanih in neznanih oseb, se začnemo spraševati: 
Zakaj so prazniki za nekoga čas resničnega uživanja in sprostitve, za drugega pa izvor razočaranj 
in žalosti? 
 
Presrečni obrazi popolnih družin iz reklam, nasmejani in prijazni trgovci, Božički, Miklavži in Dedki 
Mrazi, okrašene izložbe trgovin, nas spremljajo na vsakem koraku. Preko TV ekranov, dnevnih 
časopisov, revij, vzhičeni glasovi iz radijskih postaj pa nas pozivajo, naj se veselimo, kot se nismo 
še nikoli in pri tem seveda tudi temu primerno  trošimo denar. 
 
Novoletni in božični prazniki so intenziven sprožilec psihičnih in čustvenih stresov. Lahko se zgodi, 
da nas spomini zapeljejo v pretekle dogodke, ki v nas vzbujajo  občutke žalosti in brezupa,  da s 
potapljanjem v  razočaranja iz preteklosti, odpiramo vrata v depresivnost, v stres. Lahko so v  
ozadju kakšna nerealna pričakovanja, da bo v prazničnih dneh vse lepše in boljše, kot je sicer v 
našem življenju in pripisujemo  praznikom magično moč, da se bo z njimi naše življenje čudežno 
preobrnilo  ali se  bodo vse težave  rešile kot v pravljici..  
 

Praznični filmi so polni srečnih koncev. V resničnem življenju pa ljudje ne rešijo vseh problemov v 
urici ali dveh. Vedno pride kaj vmes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
  
 
 
 
 
 

V novem letu  vam želimo 

spoznanje, da je včerajšnji dan  

zgodovina, jutrišnji skrivnost, 

današnji dan pa darilo. 

 Naj vam bo torej včeraj lep 

spomin, jutri izziv in današnji 

dan eno samo veselje in užitek! 

Srečno 2009! 

člani Izvršilnega odbora DLB 
Ljubljana 
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Delno letno poročilo  
 
Pred nami je, za iztekajoče se leto, zadnja številka društvenega glasila Novičke. Z glasilom vas 
želimo ob koncu leta obvestiti o najpomembnejših dogajanjih v društvu . Naše društvo se je v 
letošnjemu letu spoprijelo s številnimi nalogami, ki jih še nismo vseh dokončali. Čaka nas novo leto 
z novimi izzivi. Kaj vse se je dogajalo do maja meseca v društvu ste lahko prebrali v majskih 
Novičkah . V tej številki bi se osredotočili na aktivnosti in dogodke zadnjega polletja.  
Društveni programi, ki so bili potrjeni na redni letni skupščini, za letošnje leto so skoraj v celoti 
izpeljani. Preden nadaljujemo, bi za osvežitev naštela samo programska izhodišča za delovanje v 
letu 2009: 
 

 Program za izboljšanje socialnega stanja kroničnih ledvičnih bolnikov  
 Zdravstvena zaščita kroničnih ledvičnih bolnikov 
 Predavanja in delavnice za dvig kvalitete  zdravljenja in življenja s kronično boleznijo in 

izobraževanje prostovoljcev 
 Socialna rehabilitacija za vzdrževanje psihofizične kondicije kroničnih ledvičnih 

bolnikov,dializnih bolnikov in bolnikov s presajeno ledvico 
 Promocija življenja navkljub ledvični odpovedi 
 Programi za preprečevanje socialne izključenosti kroničnih ledvičnih bolnikov 

 
 V okvirju socialnega programa smo v mesecu maju zaključili prvi del socialnega razpisa pod 
sloganom »Aktivna rehabilitacija članov-bolnikov«. V decembru smo zaključili, jesenski, se pravi 
drugi del socialnega programa pod sloganom »Materialna pomoč«. Skozi celo leto obravnavamo 
prošnje za izredne socialne pomoči. Program za izboljšanje socialnega stanja kroničnih ledvičnih 
bolnikov je iz leta v leto bolj zahteven, ter kompleksen. Prosilcev je vsako leto več, socialno stanje 
posameznikov je  na robu preživetja. Društvo s svojimi skromnimi sredstvi namenjenimi za socialno 
pomoči članom, ne more rešiti težak vsakdan le-teh, lahko pa delno pomaga. Danes smo priča 
masovnim podražitvam, nizkim prihodkom in če je še bolezen vmes, je še toliko težje.  
Po zadnjih statističnih podatkih je stopnja revščine v Sloveniji 11,7%, s čimer se država po podatkih 
Eurostata uvršča med države z najnižjo stopnjo revščine v Evropski uniji. Po ugotovitvah 
strokovnjakov je namreč eden od glavnih vzrokov za revščino v Sloveniji brezposelnost. Kar potrdi 
predhodno izjavo društva, gre za brezposelnost, ki je prisotna med bolnimi. Precejšnje število 
članov spada v skupino mladi bolniki (problem zaposlovanja), ter invalidsko upokojeni (Tabela 1. 
Starostna frekvenca članov 2008). Kar za obe skupini pomeni nizke prihodke. 
 

STAROSTNA FREKVENCA M Ž SKUPAJ 

od 89 do 79 leta 8 12 20 

od 78 do 69 leta 52 51 103 

od 68 do 59 leta 75 60 135 

od 58 do 49 leta 74 88 162 

od 48 do 39 leta 32 53 85 

od 38 do 29 leta 27 35 62 

od 28 do 19 leta 20 13 33 

od 18 do 7 leta 15 19 34 

povprečna starost v društvu     47 let 
 

Tabela 1. Starostna frekvenca članov na dan 20.12. 2008 
 
Če bi društvo vsa svoja denarna sredstva namenilo v ta program, bi bilo še vedno premalo. 
Zato apeliramo na vse tiste, ki potrebujejo tovrstno pomoč, da se obrnejo na območni center 
za socialno delo. Namreč, upravičenci do socialne pomoči so po Zakonu o socialnem varstvu 
državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, ter tujci, ki imajo dovoljenje 
za stalno prebivanje v Sloveniji. Denarno socialno pomoč lahko uveljavljajo tudi osebe, ki jim to 
pravico priznavajo mednarodni akti, ki obvezujejo RS. 
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Do denarne socialne pomoči, v centrih za socialno delo, so upravičene osebe, ki zase in za 
svoje družinske člane sredstev v višini minimalnega dohodka ne morejo zagotoviti iz razlogov, na 
katere niso mogli oziroma ne morejo vplivati, in so uveljavljale pravico do denarnih prejemkov po 
drugih predpisih. Pod pojmom upravičenci upoštevamo vse prejemnike denarne socialne pomoči in 
njihove družinske člane (odrasli in otroci), ki jih upoštevamo pri izračunu dodeljene denarne 
socialne pomoči, razen tistih, ki imajo krivdni razlog. 
 
Izredna denarna socialna pomoč se lahko dodeli v izrednih okoliščinah. To pomoč se lahko dodeli 
tudi v primerih, ko upravičenec sicer presega "cenzus" za dodelitev denarne socialne pomoči, a se 
je iz razlogov, na katere ni mogel vplivati, znašel v položaju materialne ogroženosti. V vlogi mora 
vlagatelj natančno navesti, za kakšen namen potrebuje pomoč in natančno opredeliti višino 
sredstev, ki jih potrebuje, upravičenec pa je dolžan prejeto pomoč porabiti za namen, za katerega 
mu je bila le-ta dodeljena. 
 
V okvirju programa na področju socialne rehabilitacije za vzdrževanje psihofizične kondicije 
kroničnih ledvičnih bolnikov,dializnih bolnikov in bolnikov s presajeno ledvico, že tretje leto 
zapovrstjo naši člani koristijo 73% popusta za 2 urno kopanje v termah Snovik. Odziv je zelo velik. 
Ob tem bi še poudarila, da je plavanje zelo koristno in priporočljivo. Zato smo letos v okvirju letne 
skupščine organizirali plavanje v okviru rehabilitacijskega izleta v Olimje.  
 
Društvo sodeluje tudi z Zvezo DLB Slovenije, tako so se naši člani letos udeležili različnih športnih 
prireditvah doma in v tujin. O njihovih dosežkih ste lahko brali v zadnji številki Ledvice. Omenila bi 
samo dva športna dogodka. Zimske igre v Bormiju, ter 5. evropske športne igre v Wurzbergu. Klub 
temu, da se držimo pozitivnega načela »važno je sodelovati ne pa tudi zmagati«, naši člani 
dosegajo izredno dobre športne rezultate. Izrekamo jim vse čestitke. Tistim, ki premišljujete o 
tovrstnemu sodelovanju pa vso spodbudo. Vabljeni. Nič ni nemogoče, če je želja dovolj močna. 
 
V okviru programa za preprečevanje socialne izključenosti kroničnih ledvičnih bolnikov,  smo 
letos organizirali rehabilitacijski izlet »Vsak korak je lahko terapija« in se odpravili v Štanjel na 
Krasu. Navkljub slabemu vremenu je bil ogled staroveškega mesteca nadvse prijeten, poučen in 
rekreativen, saj je krožna pot ogleda je trajala približno dve uri.  
 
V juniju so naši najmlajši člani, pod okriljem Sinje Jančar in Mojce Topič, preživeli aktiven, 
družaben, raziskovalen, športen, poučen tridnevni Tabor sonca in radosti, v vasi Črmošnjice, dom 
Lipa. Navzočih je bilo 23 otrok in mladostnikov, dve mami, dva zdravnika, šest medicinskih sester, 
psihologinja in štiri učiteljice Bolnišnične šole OŠ Ledina. V skupini so imeli štiri otroke in 
mladostnike, ki so potrebovali 24 urno spremstvo. Vsebine na taboru so bile s področij 
naravoslovja, družboslovja, umetnosti in športa. Organizatorji tabora so  dosegli vse zastavljene 
cilje. 
Ravno tako, junija meseca smo se udeležili 8. vseslovenskega srečanja  DLB  Slovenije v 
Šentanelu nad Prevaljam. Srečanje je organiziralo DLB Slovenj Gradec. Programi srečanja so bili 
res skrbno načrtovani ter pestri. Bili smo deležni harmonije programske ponudbe od: edukacije, 
izmenjave izkušenj pri zdravljenju, zabave, kulturno razvedrilnega programa in ogledov 
znamenitosti. 
 
Čez vroče poletje vodstvo društva ni sedelo v senci in se hladilo. Takrat so tekle je čas 
organizacijske priprave za 10. obletnico rehabilitacijskega izleta z vlakom, ki je bila drugo 
nedeljo v septembru. Letos smo bili v Podčetrtku-Olimje.  Program je bil pester,  izletniki so si lahko 
ogledali: Jelenov greben, Čokoladnico Olimje, lekarno Olimje  in grad Olimje, ter kočo pri čarovnici 
ali pa uživali v termalnih bazenih zdravilišča. Kosilo in glasbeno zabavni program ob 10. obletnici 
rehabilitacijskega izleta z vlakom v Loby baru je bilo neverjetno živahno. Obilica dobre volje, za 
katero so med drugim poskrbeli člani ansambla Anabela, ni izginila niti v poznih večernih urah pod 
vplivom utrujenost. Ob tem jubileju smo v društvo zbrali zadostno število materialnih donacij za 
obdaritev zvestih izletnikov in naših najmlajših članov. 
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Ob tej priložnosti bi se v imenu vseh članov društva rada zahvalila našim DONATORJEM za 
materialno in finančno podporo našega jubilejnega izleta. 

 
V mesecu oktobru smo  sodelovali z  ZDLB Slovenije ob 10. evropskem dnevu darovanja in 
zdravljenja s presaditvijo. Prisostvovali smo na slovesni akademiji, pod pokroviteljstvom  
Predsednika republike Danila Türka. V parku Tivoli smo se udeležili teka za življenje in radost.  
 

 
 
V decembru je zasedala socialna komisija in obravnavala prijave na razpis za materialne pomoči. 
 
Preden zaključimo, bi se nekoliko ustavili pri društveni statistiki v letu 2008.  Članstvo v društvu se 
je povečalo. Tako je dosežen eden od naših ciljev. To je lepo razvidno iz spodnje tabele:  
Novi člani v letu 2008 po skupinah in spolu 
 

VRSTA ČLANSTVA MOŠKI ŽENSKI SKUPAJ 

hemodializa -HD 22 6 28 

transplatiran- TX 6 2 8 

peritonealna dializa- PD 1 0 1 

družinski član- DČ 9 15 24 

podporni član- PČ 1 1 2 

zdravstveno osebje- ZO 6 4 10 

skupaj  45 28 73 

 
Struktura društva po spremenljivki bolniki in ostali beleži  za nekaj procentov  manj bolnikov kot lani. 
    Spol    Spol  

SPREMENLJIVKA M Ž SKUPAJ M Ž SKUPAJ 

Ostali (PČ, ČČ, DČ in ZO) 74 131 205 11,7% 20,7% 32,3% 

Bolniki (HD, TX, PD in LB)  229 200 429 36,1% 31,5% 67,7% 

  303 331 634 47,79% 52,21% 100,00% 

 
Za zaključek bi rada dodala še to, da smo skozi leto opravili vrsto, za delovanje društva 
pomembnih, zakonskih uskladitev. Člani delovnih teles smo se sestali na sejah petkrat, ter izvedli 
dve dopisni seji.  Spoštovani bralci, člani, to bi bilo na kratko vse o delu izvršilnega odbora DLB 
Ljubljana. Nekaj več in bolj podrobno sledi na skupščini društva, ki bo v Laškem, po vsej verjetnosti 
prvo nedeljo v marcu 09. 

Larisa Hajdinjak

V Tivoliju, stojnica ZDLB 

Ljubljana 

z leve: Darko, Blanka, Larisa in 

Sebiha 
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Reševanje nesoglasji – novo v društvu 
 
Takoj za družinskim življenjem je delovno okolje največji vir konfliktov. Sredstva in viri v 
podjetju/organizaciji so omejena in se je zanje potrebno boriti, vizije prihodnosti raznolike, načinov 
doseganja ciljev je toliko kot ljudi... in konflikt je tu. Konflikt v poslovnih okoljih pa ni le nujno zlo, pač 
pa – podobno kot krize – generator razvoja in napredka, saj spodbuja aktiviranje potencialov, 
iskanje presežnih rešitev, razmislek o alternativah in s tem nenehno izboljševanje procesov. Zato je 
konflikt v podjetjih/organizacijah lahko izjemno produktiven, kakovostno procesiranje konfliktov pa 
tako rekoč konkurenčna prednost podjetja. Vendar pa ljudje konflikte doživljamo zelo osebno, kar 
bistveno hendikepira naše delovanje v konfliktih. 
 
V društvu se zavedamo kako pomemben faktor za dobrobit vseh je reševanje nesoglasji-konfliktov. 
Zato smo na zadnji seji sprejeli sklep, da bomo v okvirju danih finančnih možnosti v letu 2008 ter 
2009 izvedli seminarje na temo reševanje konfliktov. Naša ciljna populacija so zdravstveni delavci in 
bolniki –člani društva.    
Ni pomembno iz katerega zornega kota gledamo na konflikt, kot  bolnik-zdravstveno osebje ali 
obratno je za vse pomembno, da se nesoglasja sproti ter pravično rešujejo. 
 
Delavnica je namenjena razumevanju vedenja ljudi v čustveno intenzivnih situacijah ter urjenju 
veščin, potrebnih za konstruktivno reševanje konfliktov med posamezniki in znotraj skupine. 
Poudarki: 

 konflikt kot priložnost za napredek in osebni razvoj 
 principi konstruktivnega reševanja konfliktov 
 aktivno poslušanje, povratna informacija in resnično razumevanje 
 doseganje motiviranosti za preobrazbo 
 preventiva pri preprečevanju nefunkcionalnih konfliktov 

V mesecu novembru in decembru smo, imeli na to temo štiri delavnice.  Izvajalec tega strokovnega 
izobraževanja je STATUS IZOBRAŽEVANJE, Boštjan Polutnik 
 

 
Slika 3. Udeleženci seminarja »KOMUNIKACIJA IN OBVLADOVANJE KONFLIKTOV«, Hotel 
Krona, Domžale. 
 

»Ne naučimo se je. 

Obstoj je odvisen od nje. 

Težja je kot si mislimo. 

Ne moremo je spremeniti, 

dokler ne spremenimo 

sebe. 

KOMUNIKACIJA 
Predstavlja  povezavo med 

ljudmi« 

(Richard H. Greene) 
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Prehrana med prazniki – naj bo v užitek in ne v breme 
 
Božič in Novo leto in seveda spremljajoči dnevi, so vedno polni družabnosti, družinskih pomenkov, 
obiskovanja, dobre družbe. In kar je vedno največji problem, to so dnevi ko se mize kar šibijo od 
dobre hrane in pijače.  
 
Človek je družabno bitje, zato potrebuje druženje in sodelovanje v ustaljenih običajih. Še toliko bolj 
to potrebuje bolnik. Toda, da ne bodo težave, je potrebno vse premisliti že vnaprej. 
 
Pravijo, da se zgodaj dan išče! Zato takoj zjutraj razmislite o urniku, kaj boste počeli, koga boste 
obiskali, kam boste šli in če je le mogoče razmislite tudi o tem, kaj boste ta dan jedli. Razmislite o 
pasteh, ki vas čakajo na sleherni točki dneva, ter si pripravite strateški načrt, kako te pasti najlaže 
zaobiti. 
 
V teh dnevih naj bodo fosfatni vezalci vaši redni spremljevalci. Naj imajo svoje redno mesto v vaši 
jedilnici. S seboj jih nosite tudi, kadar greste na obiske ali v kakšen lokal! In tako kakor električni 
aparati delujejo bolje, kadar jih vključimo, tako tudi fosfatni vezalci učinkujejo bolje, če jih zaužijemo!  
 
Kamorkoli boste šli, povsod vas bodo postregli z obilico soljene hrane. Bodite previdni, več kot 
boste zaužili soli, več vode bo zaostalo v telesu in višji bo krvni tlak! Da pa se vam ne bo potrebno 
povsem odreči slastnim slanim grižljajem, (A) uživajte doma povsem neslano hrano, in (B) ko greste 
na obisk naj vas spremlja policaj v obliki vašega partnerja, ki vam bo neprestano „dihal za ovratnik“ 
in vam težil. Ne gre drugače. 

 
Teh praznikov ne znamo praznovati brez bogato nadevane 
potice. Potica je resda del našega običaja, toda premislite, ali 
je dejansko nujna za dobro vzdušje. Čim bolj je nadevana, 
toliko težje je prebavljiva in toliko več kalija ter fosfatov skriva 
v svoji notranjosti! Da piko odrete, zaužijte grižljaj ali dva in to 
naj bo vse! Ostalo pa... ostalo pa posegajte po potici, v kateri 
je nadeva bolj za šalo, kakor za res, mogoče po blagi skutni 
potici ali še bolje po kakšnem dobrem domačem kvašenem 
šarklju, pri katerem bo pek pozabil nabaviti rozine in bo vzel 
raje sušene brusnice (rezultat bo veliko manj kalija). 
 
Mesni izdelki so za dializne bolnike svojstven tabu! Čeprav 
okusni, so večinoma vse premalo kakovostni, vse preslani in z 
obilico fosfatov in včasih tudi kalija. Pustite se razvajati s 
kakšno slastno pečenko, pripravljeno posebej za vas. Kar pa 
že mora biti veselja v suhi mesnini, naj bo raje skromen 
košček kakovostnega pršuta, ki sicer vsebuje sol, ne pa tudi 
ostale nesnage.  
 

Ko bo trenutek dozorel, bo verjetno priložnost za kakšen kozarček alkoholnega več! Bodite previdni. 
Tudi alkoholni napitki so najprej tekočina (tu se ne da prav nič spremeniti), nato pa so alkohol, zato 
so možne težave zaradi alkoholnega opoja. Še pogosteje pa sledi neželen porast teže. Zato pijte 
malo, toda tisto naj bo kakovostno! 
 
Ker pri svetovanju zdravilne prehrane ledvičnega bolnika neprestano pridigamo o zmernosti, če ne 
že kar o skromnosti, bo tudi bogato obložena praznična miza nekoliko bolj skromna. Toda ljudje 
smo tisti, ki prispevamo svoje k dobremu vzdušju, zato se oborožite z dobro voljo, mizo pa prijetno 
okrasite. 

In vesele praznike vam želim 
Vaš Lavrinec Jože, klinični dietetik
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Zakon o pacientovih pravicah 
 
Državni zbor je sprejel Zakon o pacientovih pravicah, ki je bil objavljen v februarju letos. Dobili smo 
zakon, ki podrobno ureja pacientove pravice, čeprav v praksi še ni popolnoma zaživel. Vrednost in 
pomen tega zakona se bosta pokazala šele takrat, ko bodo pacienti dobro poznali njegovo vsebino 
in ga v življenju kot uporabniki zdravstvenih storitev tudi uporabljali ter se sklicevali nanj.  
Namen tega zakona je omogočiti enakopravno, primerno, kakovostno in varno  zdravstveno oskrbo, 
ki temelji na zaupanju in spoštovanju med pacientom in zdravnikom oziroma zdravnico. Zakon v  
opredeljuje naslednje pacientove pravice: 

  Pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev. 
  Pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi. 
  Pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev. 
  Pravica do primerne kakovostne in varne zdravstvene oskrbe. 
  Pravica do spoštovanja pacientovega časa. 
  Pravica do obveščenosti in sodelovanja. 
  Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju. 
  Pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje. 
  Pravica do preprečevanja in lajšanje trpljenja. 
  Pravica do drugega mnenja. 
  Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo. 
  Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov. 
  Pravica do obravnave kršitve pacientovih pravic. 
  Pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic. 

Vsaka od teh pravic je v zakonu še posebej razdelana in obrazložena. Zakon poleg pravic 
pacientov opredeljuje tudi obveznosti le-teh. Za doseganje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe 
so obveznosti predvsem:  

  Dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja. 
  V času bolezni ravnati skladno s prejetimi strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, 

v katere je ustno oziroma pisno privolil. 
  Dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim 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 starih poškodbah in boleznih ter njihovem 
zdravljenju, boleznih v družini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa. 

  Obvestiti zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce o nenadnih spremembah 
zdravstvenega stanja, ki nastajajo med zdravljenjem. 

  Biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih pacientov ter zdravstvenih 
delavcev in zdravstvenih sodelavcev. 

 • Spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev 
zdravstvenih storitev. 

 • Pravočasno obvestiti izvajalca zdravstvenih storitev o morebitnem izostanku s 
pregleda ali zdravljenja. 
Zakon podrobno določa postopek za obravnavo kršitev pacientovih pravic. Opredeljena sta 
nadzorni organ in organ za obravnavo prekrškov. Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja 
Ministrstvo za zdravje. Prekrške po tem zakonu obravnava zdravstveni inšpektor RS. V kazenskih 
določbah so predvidene denarne kazni  za kršitve zakona. Članice in člane želimo opozoriti na 
pomen tega zakona in podrobnejšo vsebino bomo predstavili na skupščini društva. 
 

        Olga Zorman 


