
ДОМ ЗДРАВЉА "ИРИГ" 

Војводе Путника 5, Ириг 
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Е-пошта: dzirig@open.telekom.rs 
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Матични број: 08879346 

 

 

 

 

 

ПОВЕЉА О ПРАВИМА ПАЦИЈЕНАТА 
 

У складу са Законом о правима пацијената („Сл.гласник РС“,бр. 45/2013) 

пацијенти имају следећа права: 

 

 

o Право на доступност здравствене заштите 

o Право на информације 

o Право на превентивне мере 

o Право на квалитет пружања здравствене услуге 

o Право на безбедност пацијента 

o Право на обавештење 

o Право на слободан избор 

o Право на друго стручно мишљење 

o Право на приватност и поверљивост 

o Право на пристанак 

o Право на увид у медицинску документацију 

o Право на поверљивост података о здравственом стању пацијента 

o Право пацијента који учествује у медицинском истраживању 

o Право детета у стационарним здравственим установама 

o Право пацијента да на сопствену одговорност напусти стационарну здравствену 

установу 

o Право на олакшавање патњи и бола 

o Право на поштовање пацијентовог времена 

o Право на приговор 

o Право на накнаду штете 

 

 

 

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА „ИРИГ“ 

Др Биљана Милошевић, директор 

 

_________________ 
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ПОВЕЉА О ДУЖНОСТИМА ПАЦИЈЕНАТА 
 

У складу са Законом о правима пацијената („Сл.гласник РС“,бр. 45/2013) 

пацијенти имају следеће дужности: 

У сУ9.00-15.mail: savetnik.pacijbeograd.gov.rs 

Одговорност пацијента за лично здравље: 

o Активно учествује при заштити, очувању и унапређењу свог здравља 

o У потпуности и истинито информише надлежног здравственог радника о свом 

здравственом стању 

o Придржава се упутстава и предузима мере прописане од стране надлежног 

здравственог радника 

 

Одговорност пацијента према другим корисницима здравствених услуга: 

o Пацијент је дужан да поштује права других пацијената 

 

Одговорност пацијента према другим здравственим радницима, односно 

здравственим сарадницима: 

o Пацијент је дужан да се према здравственом раднику односи са поштовањем и 

уважавањем 

o Забрањено је ометање здравственог радника при пружању здравствене заштите 

o Пацијент је дужан да благовремено информише надлежну здравствену установу 

о отказивању термина за заказане прегледе  и медицинске поступке, као и о 

промени адресе и телефонског броја 

 

  

Ако се пацијент не придржава својих дужности, надлежни здравствени радник може отказати 

пружање даље здравствене заштите пацијенту изузев хитне медицинске помоћи, о чему је 

дужан да обавести директора здравствене установе, као и да у медицинску документацију 

пацијента унесе разлоге за одбијање пружања здравствене заштите. 

У тим случајевима здравствена установа је дужна да обезбеди даље пружање одговарајуће 

здравствене заштите. 

 

 

  ДОМ ЗДРАВЉА „ИРИГ“ 

Др Биљана Милошевић, директор 

 

_________________ 


