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OBVESTILO PRISTOJNE OSEBE ZA
SPREJEIT{ANJE IN OBRAVNAVO
ZAHTEVE ZA PRVO OBRAVNAVO
xn5rrvn PACTENTovTH PRAvrc

V skladu z dolodili Zakonao varstvu pacientovih pravic (Ur. list RS 5t. 1512008- v nadaljevanju
zakon) lahko pacient neposredno med zdravstveno oskrbo izrazi nezadovoljstvo pri izvajanju
zdravstvene oskrbe ali nezadovoljstvo z odnosom zdravstvenega delavca oz. zdravstvenega
sodelavca. ie nesporazuma z dodatnimi pojasnili ali ukrepi ni mogode odpraviti takoj, hh[o
pacient vloZi zahteyo za prvo obravnavo kriitve pacientovih pravic. Zaradi navedenega in v
skladu z 58d1. Zakonaizdalam naslednje:

OBVESTILO
1.

PRISTOJNA OSEBA ZA SPREJEMANJE

Naziv sluibe
SploSno

kadrovska
sluiba (SKS)

Pristojna oseba,
delovno mesto
Metka Dragolid,

Vodja

Telefonska 5t.

0l/

zahteve za krSitve
Elektronski naslov

70 50 105

info@zd-cerknica.si

splo5no

kadrovske sluZbe

metka.dragolic@zdcerknica.si

h
Mesto in das, kjer se lahko

vloii

ustna zahteva
Naslov spletnega mesta,
namenjenega pripornUu*

uporabnikov:
http://wwu..zdcerknica. si/docs/pritoznilist. doc

Prostori Sploino kadrovske sluZbe
od pon do pet, od 8.00-14.00

2.

PRISTOJNA OSEBA ZA OBRAYNAVO

Naziv sluZbe
V.d. direktoria

zahteve ZA kr5itve

Pristoina oseba
V.d. direktoria

Iih

e-poSta
olga. doles@,zd-cerknica. si

3. NAirN woZrrvB:
- USTNA zahteva se lahko vloii na zapisnik pri pristojni osebi za sprejemanje prve zahteve za
kriitev pacientovih pravic v med delovnim dasom v SKS. Pisna zahteva se-lahko vloZi na
posebnem obrazcu, ki je na razpolago v iakalnicah, na informacijskem pultu, v SKS in na
spl

etni strani http //www. zd-cerkni
:

ca.

si/docs/pritozni

Ii

st.

doc.

: lme ln
priimek pacienta, prebivali5de pacienta, telefon oz. elektronska poita pacienta, opis domnevne
kr5itve pacientove pravice, podatke o udeleZenih zdravstvenih delavcih ali drugih osebah, das
in kraj ter morebitne posledice domnevne kr5itve pacientove pravice ter moreblten predlog za
re5itev spora.

Anonimnih, ialjivih ali prepozno oddanih zahtev pristojna oseba ne obravnava.
Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev
lahko vloZite najpozneje v 15 dneh od nastanka domnevne krsitve.
Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja pri nudenju
zdravstvene oskrbe vloZite najpozneje v 30 dneh po kondani zdravstveni oskrbi.

ie ste za krlitev izvedeli kasneje oz. so se posledice krlitve pokazale kasneje, lahko prvo
zahtevo vloZite tudi po preteku rokov, vendar najkasneje v 3 mesecih.
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.VIC:
prostori Zavodaza zdravstveno varstvo Ljubljana,

Zaloika29
1000 r iubliarn

KONTAKTNI PODATKI
Uradne ure (za narodene):

Ponedeljek od 8:00 do 15:00
Torek od 8:00 do 13:00

Telefonska Stevilka za narodanje:

ou 5423285

E-oo5ta za narodanie

dusa. z-orc( at) zzr'- ti. si

prostori Z,avoda

n

zdravstveno varstvo Ljubljana,

KONTAKTNI PODATKI
Torek od 13:00 do l9:00
Sreda od 8:30 do 14:30

Uradne we (za narodene):

0t/

542 32 85

prostori Zavdaza zdravstveno varstvo Ljubljana, enota Zasavje
Novi dom l1
1430 Hrasorik

KONTAKTNI PODATKI
Uradne we (za naroiene):

od 14:00 do 20:00
Torek in sreda od 17:00 do 20:00

Telefonska Stevilka za

031 5616 4',71

V.d. direktoria

I{mi

Ols,o

DOLES, ^

spicspt.med.

.N

dr.med.,

'in dctum

Cerlcnica, dne

0

1.08.20 I 7

