
 

 

Povzetek projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 

2018/2019 in 2019/2020  

1. odpiranje  

za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 

 

1. Polni naslov projekta:  

 

PRAVICE BOLNIKA KOT PACIENTA, BOLNIKA KOT DELAVCA IN PRAVICA BOLNIKA IZ 

SOCIALNIH ZAVAROVANJ (PACIENTOVE PRAVICE) 

 

 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede na 

vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 

3 – Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost 

 

2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 

projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta 

bilo/i vključeno/i v projekt) 

 

 UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA in 

 ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ORGANIZACIJ BOLNIKOV Z RAKOM ONKO NET 

 

3. Besedilo: 

 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

Ideja projekta je bila v izdelavi priročnika, ki bi pomagal pri osveščanju onkoloških bolnikov o 

njihovih pravicah kot pacienti in pomagal tem pacientom pridobivati informacije o njihovih 

socialnih pravicah. Posamezniki se ob soočanju s težko boleznijo, poleg težav, negotovosti in 

strahu, ki jih prinaša samo zdravljenje, hote ali nehote srečajo tudi s pomembnimi pravnimi 

vprašanji, ki urejajo njihov status v času bolezni oziroma zdravljenja. Posameznik tako postane 

pacient in se kot pacient znajde v sistemu zdravstvenih storitev, kjer seveda mora poznati svoje 

pravice kot pacient. Na drugi strani se posamezniki, ki so del aktivnega prebivalstva znajdejo tudi 

pred številnimi delovnopravnimi vprašanji in eksistenčnimi vprašanji, ki jih urejata tako delovno 

pravo kot pravo socialne varnosti.  Za sistem varstva pravic posameznika kot pacienta je značilno, 

da ga ljudje slabo poznamo, da se kot pacienti počutimo izrazito podrejeni samemu 

zdravstvenemu sistemu in osebju in da kot pacienti, v stiski sami težko uveljavljamo lastne pravice. 

Na drugi strani pa imamo sistem delovno pravnega varstva in varstva iz sistema socialnih 

zavarovanj, ki ga zaznamuje izredna kompleksnost in nepreglednost – že na sami normativni ravni. 

 

Cilj projekta je tako bil  pripraviti  priročnik, ki bi na enem mestu združeval vsebino posameznikovih 

pravic z vseh treh področij - (1) pravice pacienta kot uporabnika zdravstvenih storitev, (2) pravice 

bolnika - delavca iz delovnega razmerja in (3) pravice posameznika – zavarovanca iz socialnih 

zavarovanj. Želeli smo ohraniti primerno stopnjo strokovnosti, hkrati pa še vseeno besedilo 
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oblikovati v slogu, ki je posamezniku razumljiv in domač. 

 

 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

V okviru projekta so študentje pod vodstvom pedagoškega in delovnega mentorja morali pripraviti 

obsežen tekst – priročnik, ki pacientu na enostaven in prijazen način pojasni njihove pravice iz treh 

temeljnih področji in sicer: s področja (1) bolnika kot pacienta, (2) bolnika kot delavca in (3) pravic 

bolnika iz socialnih zavarovanj. 

 

Projekt je potekal v več fazah in sicer: 

(1) Uvodna faza: ekipa študentov je  s pomočjo pedagoškega in strokovnega mentorja najprej 

spoznavala kaj sploh so realne pravne težave s katerimi se soočajo bolniki. V ta namen smo 

organizirali več srečanj z Združenjem ONKO NET (Partner 1) in drugimi društvi s tega 

področja, kjer so se študentje seznanili s konkretnimi primeri in ljudmi za temi primeri.  

 

(2) Druga faza:  študentje so zbirali predmetno literaturo, evidentirali ključna vprašanja in 

sestavili strukturo posameznih sklopov bodočega priročnika. 

 

(3) Tretja faza: v tej fazi so študentje pisali priročnik, delo mentorjev pa je bilo povezano s 

pregledom in komentiranjem tekstov. Tretja faza in s tem celotni projekt je bila zaključena 

s končnim predlogom priročnika.  

 

 

 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

Dejstvo je, da je cilj projekta naravnan v prihodnost, saj je pričakovan rezultat projekta priročnik, ki 

ga bodo lahko pacienti uporabljali od njegove izdaje na spletu dalje. Ker pa želimo v okviru 

priprave priročnika čim bolje spoznati težave resničnih pacientov in se bomo v ta namen, s 

pomočjo partnerja 1, povezali z različnimi društvi pacientov in potencialno tudi z resničnimi 

pacienti, bomo v okviru priprave projekta že skušali širiti zavest o pomenu poznavanju pravic. V 

okviru projekta bomo izvedli tud okroglo mizo ali pa tiskovno konferenco s katero bomo širšo 

javnost seznanili s predmetno problematiko. S tega vidika bodo predvideni rezultati projekta - 

seznanjenost ljudi s pomenom poznavanja svojih predmetnih pravic, pomembno vidni tudi že v 

času trajanja samega projekta.  

 

Glede na to, da je v zadnjih 10 letih, odgovore o pravicah bolnikov z rakom, na forumu med over 

net, pogledalo čez 250.000 ljudi, je potencial projekta seveda izjemno velik, s tem pa je izjemno 

velik tudi družbeni pomen projekta, ki potencialno lahko zelo konkretno pomaga zelo veliki skupini 

ljudi, ki se brez lastne krivde, zaradi bolezni, znajdejo v težkem osebnem, čustvenem in tudi 

socialnem položaju. Predmetni priročnik, skupaj z že obstoječim brezplačnim forumom je zagotovo 

zelo pomembna pridobitev za izboljšanje položaja bolnikov.  

 

Temeljni problem tega pravnega področja je, da se z njim ne ukvarja veliko strokovnjakov, saj to 

področje ni lukrativno in posledično je motiv za delo na tem področju majhen. To še posebej velja 

za uveljavljanje pravic iz različnih vrst socialnih zavarovanj. 

 

4. Priloge: 
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 Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 

pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 

gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 

(ustrezni logotipi itd.). 
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