
   PRAVA PACIJENATA I KAKO IH OSTVARITI 
 
 
Pravo na suodlučivanje i iznimka od prava na suodlučivanje 
 
Vaše pravo na suodlučivanje obuhvaća pravo na obaviještenost i pravo na prihvaćanje ili 
odbijanje određenog dijagnostičkog ili terapijskog postupka i ono može iznimno biti 
ograničeno kada je to opravdano Vašim zdravstvenim stanjem. 
 
Pravo na obaviještenost i odbijanje primitka obavijesti 
 
Vaše je pravo da budete potpuno obaviješteni o svome zdravstvenom stanju i ishodu 
liječenja, preporučenim pregledima i zahvatima, prednostima i rizicima njihovog obavljanja ili 
neobavljanja te planiranim datumima za njihovo obavljanje, svom pravu na odlučivanje o 
preporučenim postupcima, o daljnjem tijeku pružanja zdravstvene zaštite, preporučenom 
načinu života i pravima iz zdravstvenoga osiguranja. 
 
Obavijest imate pravo dobiti na Vama razumljiv i pristupačan način. Na Vaš usmeni zahtjev 
obavijest vam je obvezan dati liječnik koji vam izravno pruža zdravstvenu uslugu. Vaše je 
pravo uvijek tražiti drugo stručno mišljenje o Vašem zdravstvenom stanju, koje je na Vaš 
usmeni ili pisani zahtjev obvezan dati liječnik odgovarajuće specijalizacije, koji Vam nije 
izravno pružio određenu zdravstvenu uslugu. 
 
Nakon svakog postupka, Vaše je pravo da budete obaviješteni o uspjehu ili neuspjehu te 
rezultatu postupka, o razlozima eventualne različitost rezultata od očekivanog te biti upoznati 
s imenom i specijalizacijom liječnika koji vam izravno pruža zdravstvenu uslugu. 
 
Vaše je pravo pisanom i potpisanom izjavom odbiti primitak obavijesti o prirodi svoga 
zdravstvenoga stanja i očekivanom ishodu predloženih i/ili poduzetih postupaka i mjera.  
  
Vaše je pravo da budete obaviješteni čak i u slučajevima kada Vaš pristanak nije uvjet 
započinjanja terapije (u hitnim slučajevima). 
 
Ako ste osoba s punom poslovnom sposobnošću, ne možete se odreći prava na 
obaviještenost u slučajevima u kojima morate biti svjesni prirode svoje bolesti, ali imate 
pravo u pisanom obliku ili na bilo koji drugi vjerodostojan način odrediti osobu koja će 
umjesto Vas biti obaviještena. 
 
Pravo na obaviještenost o pacijentu s umanjenom sposobnošću rasuđivanja, u skladu s dobi, 
odnosno s fizičkim, mentalnim i psihičkim stanjem ima njegov zakonski zastupnik/skrbnik. 
 
Pravo na prihvaćanje ili odbijanje dijagnostičkog ili terapijskog postupka 
 
Vaše je pravo prihvatiti ili odbiti pojedini dijagnostički ili terapijski postupak, osim u slučaju 
neodgodive medicinske intervencije čije bi nepoduzimanje ugrozilo Vaš život i zdravlje ili 
izazvalo trajna oštećenja Vašeg zdravlja. Prihvaćanje pojedinoga dijagnostičkog ili 
terapijskog postupka izražavate potpisivanjem suglasnosti. 
 
Slijepa osoba, gluha osoba koja ne zna čitati, nijema osoba koja ne zna pisati i gluhoslijepa 
osoba, prihvaća pojedini 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 
su interesi pacijenta i njegovog zakonskih zastupnika/skrbnika suprotstavljeni, dužnost je 
liječnika odmah o tome obavijestiti nadležni centar za socijalnu skrb. 
 
Ako se zbog hitne situacije ne može dobiti suglasnost zakonskog zastupnika/skrbnika, 
pacijent će se podvrći dijagnostičkom ili 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. Postupak se može provoditi 
bez pristanka zakonskog zastupnika/skrbnika pacijenta samo dok traje navedena opasnost. 
 
Zaštita pacijenta nad kojim se obavlja znanstveno istraživanje 
 
Ako sudjelujete u znanstvenom istraživanju, Vaše je pravo dobiti preciznu i razumljivu pisanu 
obavijest o prirodi, važnosti, posljedicama i rizicima istraživanja te dati potpisanu suglasnost 
za sudjelovanje u istraživanju. 
 
Vaše je pravo dati pristanak i za sudjelovanje u medicinskoj nastavi.  
 
Za poslovno nesposobnog ili maloljetnog pacijenta, pristanak daje njegov zakonski 
zastupnik/skrbnik, koji u interesu pacijenta može suglasnost povući u bilo koje vrijeme. 
 
Zahvati na ljudskom genomu 
 
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. 


