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Kandidat:

Janez Novak, Zdravstvena luknja 6, 1000 Ljubljana

ZAHTEVA ZA IZDAJO
ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE
na podlagi 5. in 41. člena Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP), ter Zakona o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP‐1)

v 1. izvodu

Kandidat na podlagi 5. in 41. člena Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP), ter Zakona o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP‐1) od pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti vlaga zahtevo za izdajo zdravstvene dokumentacije.
Saj se ne strinja z ugotovitvami pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti in želi odgovor na vprašanje, zakaj
je pooblaščena zdravstvena ustanova izdala zdravniško spričevalo z omejitvijo.
Obrazložitev:
Kandidat ima ob prisotnosti zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca oziroma zdravstvenega sodelavca
pravico do neoviranega vpogleda in prepisa zdravstvene dokumentacije, ki se nanaša nanj. Fotokopiranje ali
drugo reprodukcijo zdravstvene dokumentacije mora zagotoviti izvajalec zdravstvene dejavnosti. Verodostojno
reprodukcijo slikovne dokumentacije, ki se ne hrani v elektronski obliki, je izvajalec zdravstvene dejavnosti dolžan
zagotoviti, če razpolaga s tehničnimi sredstvi, ki to omogočajo. Poleg pravic iz prejšnjega odstavka ima kandidat
pravico zahtevati, da se dodajo njegove pripombe k zapisom v zdravstveni dokumentaciji, ter osnovna pojasnila
o vsebini zdravstvene dokumentacije, s strani pooblaščene zdravstvene ustanove, razen kadar pacient prejme
izčrpna pojasnila na podlagi 20. člena tega zakona, kandidat ima pravico tudi do samostojnega dostopa do
svojega elektronskega zdravstvenega zapisa in podatkov v informacijskem sistemu kartice zdravstvenega
zavarovanja, če zdravstveni sistem to omogoča.
Pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti je dne 19.02.2018 ugotovil, da je kandidat začasno zmožen za
voznika kategorij za katere je imel kandidat veljavno vozniško dovoljenje, ter da predlaga ponovni pregled čez 3
(6, 9, mesecev ali 1, 2, 3. leta) mesece. Preiskave urina kot je razvidno iz zdravstvene dokumentacije so jasno
pokazale, da kandidat ni bil pozitiven na nobeno od preiskovanih drog U‐Droge: Kanabinoidi neg, (nad neg,);
Opiati neg, (nad neg,); Kokain neg, (nad neg,); Metamfetamin neg, (nad neg,). Tudi biokemične in druge preiskave
so pokazale, da so rezultati v mejah referenčnih vrednosti S‐Glukoza 4,1 (3,6‐6,1 mmol/L); S‐AST 0,48 (do 0,58
ukat/L); S‐ALT 0,72 (0,27‐1 ,05 ukat/L ); S‐gamaGT 0,49 (do 0,92 ukat/L). Prav tako so mu bile postavljene
diagnoze F12.1 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja kanabinoidov, škodljivo uživanje in F14.1 duševne
in vedenjske motnje zaradi uživanja kokaina, škodljivo uživanje. Te diagnoze so zelo hude in se kandidat nikakor
ne more strinjati z njimi. Prav tako bodo kandidata zaznamovale celo življenje, saj se zdravstvena dokumentacija
hrani doživljenjsko in bo vplivala na vse ostale življenje situacije (zaposlitev…).
Kandidat zahteva vso zdravstveno dokumentacijo v zvezi s kontrolnim zdravniškim pregledom z dne 19.02.2018.
Kandidat zahteva tudi pisno obvestilo, v katerem bo pooblaščeni zdravnik pojasnil vzroke za izdajo zdravniškega
spričevala z omejitvijo. Kandidat slednje zahteva predvsem iz razloga, da odpravi škodljive navade in vzroke, ki
vplivajo na njegovo zdravje in posledično na sposobnost za vožnjo motornih vozil.
S tem je zahteva utemeljena.
Glede na navedeno predlagatelj naslovniku predlaga, da:
1.
2.

mu mi v roku 5 dni od prejema te zahteve na naslov posredujete vso medicinsko dokumentacijo v zvezi
s kontrolnim zdravniškim pregledom, ter
pojasnilo, zakaj je izdalo zdravniško spričevalo z omejitvijo.

S spoštovanjem,
Janez novak

