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Gospa Novak.
Zdaj vas bomo porinili tjale 
noter in pogledali, kaj  v vaši 

glavi povzroča tole vašo 
klavstrofobijo… 























Zdravila in 
kirurški posegi

Sprememba načina 
življenja













MEDIJI POGOSTO PRIKAŽEJO „PRILAGOJENO“ RESNICO 









Slabo je, da mora

vsak zdravnik, ki mu

očitajo strokovno

napako, iskati svojega

odvetnika. Obramba

mora biti enotna,

vnaprej dogovorjena

in usklajena z

organizacijo, kjer je

zdravnik zaposlen,

poudarja odvetnik

Aleksander Čeferin.

Tožb proti zdravnikom  bo vedno več 

Medicina Danes

23.02.2009  15:02

Tožb bo vse več, napoveduje odvetnik Aleksander  Čefer in, predvsem zaradi vse

večje ozaveščenosti ljudi in medijske odmevnosti teh pr im erov

Število tožb bolnikov proti zdravnikom raste in bo še

raslo. Evropska komisija je namreč pred časom

napovedala, da bo pot do bolnikove pravice še olajšala,

saj se po najnovejših raziskavah zdravnik zmoti med

vsakim desetim postopkom.

"Največja težava za zdravnika v tem položaju je

izjemno zanimanje javnosti, zaradi česar je zdravnik

lahko kompromitiran ne glede na to, kako se postopek

konča. Upoštevati je treba, da kazenski postopki

povprečno trajajo dve leti na prvostopenjskem

sodišču, na drugostopenjskem pa še šest mesecev,"

opozarja odvetnik Aleksander  Čefer in, ki

napoveduje, da bo tožb proti zdravnikom vedno več.

Čeprav je sodnih pregonov zdravnikov vedno več, pa

Bojan Popovič, zdravnik in pravni svetovalec Fidesa,

ugotavlja, da se tudi vse več sporov - v odškodninskih

tožbah - reši po alternativni poti, izvensodno in brez

javnosti, ko se bolnik in zdravnik sporazumno poravnata. To je po njegovem za

zdravnike manj stresno, pa tudi bistveno skrajša pot do bolnikove pravice.

V kazenski postopek z odvetnikom, ki mu zaupate

Zdravnik se v Sloveniji lahko znajde v kazenskem postopku zaradi očitka

povzročitve smrti zaradi malomarnosti ali očitka malomarnega zdravljenja.

Obtožbo vloži državno tožilstvo, predkazenski postopek pa vodi še policija. V
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