„Svakom pacijentu jamči se opće i jednako pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu
primjerenu njegovom zdravstvenom stanju, sukladno općeprihvaćenim stručnim standardima i etičkim
načelima, u najboljem interesu pacijenta uz poštivanje njegovih osobnih stavova.“
Iz Zakona o zaštiti prava pacijenata
Sukladno Zakonu o zaštiti prava pacijenata dolaskom pacijenta u OB “Dr. Tomislav Bardek”,
Koprivnica, , pacijent ostvaruje sljedeća prava.
Pravo na suodlučivanje
Prema Zakonu o zaštiti prava pacijenta Pravo na suodlučivanje pacijenta obuhvaća pravo pacijenta na
obaviještenost i pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog
postupka.
Iznimka od prava na suodlučivanje
Pacijentovo pravo na suodlučivanje, prema Zakonu o zaštiti prava pacijenata, može se iznimno
ograničiti samo kada je to opravdano njegovim zdravstvenim stanjem u slučajevima i na način
posebno određenim ovim Zakonom.
Pravo na obaviještenost
Pacijent ima pravo na potpunu obaviještenost o svome zdravstvenom stanju i ishodu određenoga
dijagnostičkog ili terapijskog postupka, preporučenim pregledima i zahvatima, mogućim prednostima i
rizicima obavljanja ili neobavljanja preporučenih pregleda i zahvata, svome pravu na odlučivanje o
preporučenim pregledima ili zahvatima, tijeku postupaka prilikom pružanja zdravstvene zaštite,
preporučenom načinu života i pravima iz zdravstvenog osiguranja i postupcima za ostvarivanje tih
prava. Pacijent ima pravo dobiti sve informacije i obavijesti na prikladan, razumljiv način u skladu s
njegovom dobi, mentalnim sposobnostima i obrazovanju. Pacijenti s invaliditetom imaju pravo dobiti
obavijest u njima prikladnom obliku.
Odbijanje primitka obavijesti
Pacijent s punom poslovnom sposobnošću ne može se odreći prava na obaviještenost u slučajevima
u kojima mora biti svjestan prirode svoje bolesti, kako ne bi ugrozio zdravlje drugih. Pacijent s punom
poslovnom sposobnošću ima pravo u pisanom obliku ili na bilo koji drugi vjerodostojan način odrediti
osobu koja će umjesto njega biti obaviještena.
Pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka
Pacijent, prema Zakonu o zaštiti prava pacijenata, ima pravo prihvatiti ili odbiti pojedini dijagnostički,
odnosno terapijski postupak, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije čije bi nepoduzimanje
ugrozilo život i zdravlje pacijenta ili izazvalo trajna oštećenja njegovoga zdravlja. Prihvaćanje
pojedinoga dijagnostičkog ili terapijskog postupka pacijent izražava potpisivanjem suglasnosti. Slijepi
pacijenti, gluhi pacijenti koji ne znaju čitati, nijemi pacijenti koji ne znaju pisati i gluhoslijepi pacijenti,
prihvaćaju dijagnostički, odnosno terapijski postupak izjavom u obliku javnobilježničkog akta ili pred
dva svjedoka iskazanom izjavom o imenovanju poslovno sposobne osobe koja će u njeno ime
prihvaćati
ili
odbijati
pojedini
takav
postupak.

Zaštita pacijenta koji nije sposoban dati pristanak
Za pacijenta koji nije pri svijesti, pacijenta s težom duševnom smetnjom te poslovno nesposobnog ili
maloljetnog pacijenta, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije, suglasnost na prihvaćanje
dijagnostičkog ili terapijskog postupka potpisuje njegov zakonski zastupnik/skrbnik, koji u interesu
pacijenta može suglasnost u bilo koje vrijeme povući potpisivanjem izjave o odbijanju postupka. Ako
se zbog hitne situacije ne može dobiti suglasnost zakonskog zastupnika, odnosno skrbnika iz članka
17. stavka 1. ovoga Zakona pacijent će se podvrći dijagnostičkom, odnosno terapijskom postupku
samo u slučaju kada bi zbog nepoduzimanja postupka bio neposredno ugrožen njegov život ili bi mu
prijetila ozbiljna i neposredna opasnost od težeg oštećenja njegovoga zdravlja.
Zaštita pacijenta nad kojim se obavlja znanstveno istraživanje
Za znanstveno istraživanje nad pacijentom i uključivanje pacijenta u medicinsku nastavu nužan je
izričiti pristanak obaviještenog pacijenta. Pristanak se može povući u bilo kojem trenutku.
Zahvati na ljudskom genomu
Zakonom o zaštiti prava pacijenata, zahvat usmjeren na promjenu ljudskoga genoma može se
poduzeti samo za preventivne, dijagnostičke ili terapijske svrhe pod uvjetom da cilj promjene nije
uvođenje bilo kakvih preinaka u genomu potomka pacijenta. Testovi koji ukazuju na genetske bolesti
ili služe za identifikaciju pacijenta, kao nositelja gena odgovornog za bolest ili za otkrivanje genetske
dispozicije ili podložnosti na bolest, mogu se obavljati samo u zdravstvene svrhe ili radi znanstvenog
istraživanja vezanog uz zdravstvene svrhe i uz odgovarajuće genetsko savjetovanje.
Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji
Pacijent ima pravo na pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i
liječenje njegove bolesti. Pacijent ima pravo o svome trošku zahtijevati presliku medicinske
dokumentacije.
Pravo na povjerljivost
Pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njegova zdravlja sukladno
propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti osobnih podataka.
Pravo na održavanje osobnih kontakata
Tijekom boravka u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi pacijent ima pravo primanja posjetitelja
sukladno kućnom redu zdravstvene ustanove te pravo zabraniti posjete određenoj osobi ili osobama.
Pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove
Pacijent ima pravo samovoljno napustiti stacionarnu zdravstvenu ustanovu, osim u slučajevima
propisanim posebnim zakonom, u slučajevima kada bi to štetilo njegovome zdravlju i zdravlju ili
sigurnosti drugih osoba.
Pravo na privatnost
Pri pregledu, odnosno liječenju, a naročito prilikom pružanja osobne njege pacijent ima pravo na
uvjete koji osiguravaju privatnost.

Pravo na naknadu štete
Pacijent ima pravo na naknadu štete sukladno općim propisima obveznoga prava.

