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IZJAVA   

 
 o posredovanju osebnih podatkov in podatkov o zdravstvenem stanju 

 

Spoštovana pacientka - pacient! 

 
Vaša pravica je, da sami odločate o tem, kdo in na kakšen način bo obveščen o vašem zdravstvenem 

stanju v času vaše rehabilitacije v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije 

– Soča.  
 

Ker želimo, da bi se pri nas čim bolj prijetno počutili, bi vam radi omogočili tudi obiske svojcev in 

prijateljev, ki si jih želite, ne pa tudi tistih, ki si jih ne želite. 

 

Da bomo lahko spoštovali vašo voljo v času vaše rehabilitacije v našem zavodu, vas prosimo, da 

izpolnite to izjavo. Izpolnite jo tako, da vpišete zahtevan podatek v pripravljen prostor oziroma 

obkrožite ustrezno oznako odgovora za posamezno trditev. 
 

 

I. V času moje rehabilitacije v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije 

– Soča  dovoljujem, da me obiščejo naslednje osebe: 

 
1. vsakdo      2. nihče 

 
3. določeni (imenujte) 

 

    __________________________________          ____________          ________________ 

 ime in priimek                                                                št. telefona                       razmerje 

    __________________________________          ____________          ________________ 

 ime in priimek                                                                št. telefona                       razmerje 

    __________________________________          ____________          ________________ 

 ime in priimek                                                                št. telefona                       razmerje 

 

II.  Posredovanje podatkov o mojem zdravstvenem stanju v času zdravljenja v 

Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – Soča  dovoljujem naslednjim 

osebam: 
1. vsakomur                2. nikomur 

 

3. določenim – spodaj navedenim: 

 

    __________________________________          ____________          ________________ 

 ime in priimek                                                                št. telefona                       razmerje 

    __________________________________          ____________          ________________ 

 ime in priimek                                                                št. telefona                       razmerje 

 

 
 

 

NALEPKA PACIENTA 

 
__________________________________________________________ 

klinika, oddelek 

__________________________________________________________ 

ime in priimek 
__________________________________________ 
datum in kraj rojstva 

__________________________________________ 
prebivališče 
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III. Dovoljujem, da lečeči zdravnik (dežurni zdravnik), v njegovi odsotnosti pa od njega 

pooblaščeni  zdravnik, posreduje podatke o mojem zdravstvenem stanju navedenim v 

točki II. : 

 
1. osebno          2. telefonsko    

 

 

 

 

 

IV. V primeru, da ste dovolili posredovanje podatkov o sebi in vašem zdravstvenem 

stanju po telefonu, bodo podatki posredovani le osebi, ki se bo predstavila z geslom.  

 

GESLO: _________________________________________________________________ 

 

 

V. Privolitev v prisotnost drugih oseb 
Ker je zdravstvena ustanova, v kateri bom deležen zdravstvene oskrbe oz rehabilitacije tudi 

učna ustanova, dovoljujem, da so pri procesu rehabilitacije in zdravstvene oskrbe za potrebe 

zdravstvenega izobraževanja prisotne naslednje kategorije oseb: študentje ali dijaki 

izobraževalnih ustanov s področja zdravstva, sociale, farmacije, pedagogike ter  zdravniki ali 

drugi strokovnjaki   zaradi specializacije, izpopolnjevanja ali usposabljanja 

 
DA           NE                                podpis pacienta oz skrbnika _________________________ 

 

VI. Ne želim izpolniti izjave. 

 

 
 

Za pacientko, pacienta do 15. leta starosti in za pacientko, pacienta pod skrbništvom izjavo 

izpolnijo starši oz. skrbnik.  

 

_______________________________ 

ime in priimek starša, skrbnika 

        __________________________ 

V ___________, dne _________________         Podpis pacientke/pacienta oziroma      

                                                                                                             starša ali skrbnika 

 

 

================================================================== 

 

 

Pacientkino/pacientovo zdravstveno stanje ne omogoča izpolnitve izjave. 

 

Ime in priimek sprejemnega zdravnika (odgovorne osebe)  _________________________ 

 

 

URI-Soča, dne _______________                           ______________________          

           Podpis odgovorne osebe 

 

 

 


