
                                                    

 

NAMEN IN CILJI DRUŠTVA 

 

Namen društva je, da pomaga vsem državljanom Slovenije, ki se bodo 

nanj obrnili po pomoč za boljše poznavanje možnosti zdravljenja, ki 

jih imajo v Sloveniji in v tujini, za boljšo informiranost o njihovih 

pravicah, ki jim jih zagotavlja naša zakonodaja in mednarodne 

konvencije, ki jih je podpisala tudi Slovenija, za informiranost o 

diagnostičnih postopkih v Sloveniji in v tujini, za boljše poznavanje 

bolezni in predvsem, kaj lahko za boljše zdravje storijo sami. Pri tem 

društvo:  

• sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se amatersko, 

strokovno ali znanstveno raziskovalno ukvarjajo s prepoznavanjem 

in zdravljenjem bolezni ter zagotavljanjem najboljše možnosti za 

zdravljenje bolnikov s čim boljšim končnim izidom, 

• si prizadeva za čim boljšo podporo bolniku, kar vključuje tudi 

pomoč na psihični ravni, 

• se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel  pri delovanju 

društva, 

• seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju 

delovanja društva, 

• si s prirejanjem poučnih delavnic s področja preprečevanja bolezni 

in izboljšanja zdravja prebivalstva Slovenije prizadeva za čam 

manjšo zblevnost naših državljanov in s tem za varčevanje z 

zdravstvenim denarjem ter 

• spodbuja strokovno izpopolnjevanje članov društva,  

• se zavzema za dosledno spoštovanje bolnikovih pravic, ki so 

zapisane tako v zakonu o pacientovih pravicah kakor tudi v drugi 

zdravstveni zakonodaji,  

• se zavzema za to, da bi bil bolnik popolnoma in vsestransko 

informiran tako o svoji bolezni kot tudi o vseh možnostih 

zdravljenja, 

• se zavzema za to, da si lahko bolnik sam izbere, kako se bo 

zdravil, kje se bo zdravil in na kakšen način ne glede na to, ali 



gre za ustanovo ali posameznika v Sloveniji ali v tujini, v državni 

instituciji ali pa pri zasebniku; 

• se zavzema tudi za to, da bolnik izve za ceno vsake posamezne 

storitve in tudi vsakega zdravila. Cena mora biti zabeležena ali na 

receptu, v bolnikovi zdravstveni dokumentaciji vključno z natančno 

specifikacijo posameznih terapij, diagnostičnih postopkov, zdravil, 

skratka vsega, kar je bolnik dobil in česar je bil deležen v postopku 

zdravljenja. Na ta način se bo zmanjšala korupcija v zdravstvu. 

Objavljanje cen bo tudi povečalo konkurenčnost in morda tudi 

kakovost zdravstvenih storitev,  

• se zavzema, da mora vsaka zdravstvena ustanova ali posameznik 

bolniku postreči s statističnimi podatki o uspešnosti 

posameznega zdravljenja (na primer, koliko bolnikov je nek 

kirurg operiral na ta ali oni način, kakšni so bili izidi teh posegov; 

koliko bolnikov je dobilo neko določeno kemoterapijo in koliko jih 

je po zdravljenju preživelo pet let in podobno). 

• Se zavzema tudi za to, da bi imel vsak zdravnik pravico, da se z 

bolnikom pogovori tudi o drugih možnostih zdravljenja, o 

dodatnih terapijah in protokolih, ne da bi mu pri tem grozil 

odvzem licence.  

• se zavzema za to, da lahko zdravniki odprto spregovorijo o drugih 

terapijah, ne le tistih, ki jih priznava uradna medicina. Ne pa, da je 

največ, kar si upajo, stavek: Karkoli počnete, delajte naprej, ker 

vam koristi« 

 

• Člani Društva OBJEMI ZDRAVJA posebej poudarjamo, da se ne 

zavzemamo za nobeno določeno terapijo ali način zdravljenja. 

Ničesar ne oglašujemo. Ničesar ne prodajamo. Pač pa se trudimo 

drug drugega zgolj INFORMIRATI o vseh možnostih zdravljenja. 

Vsak član našega društva ima tako pravico in dolžnost, da druge 

člane informiora o nečem, kar je sam izvedel in preveril. Novosti 

bomo sproti objavljali, da jih bo poznalo čim več ljudi. 

VERJAMEMO, da s tem pomagamo ljudem, bolnikom in njihovim 

svojcem, da se bodo lažje odločali, kako se bodo zdravili. 

 

 
 


