PRAVNI KUTAK ZA PEDIJATRE
III. INSTITUT LIJEČNIČKE TAJNE I ZAŠTITA PACIJENTOVIH PODATAKA
Kazneni zakon NN (144/12)
Neovlašteno otkrivanje profesionalne tajne
Članak 145. (144/12)
(1) Odvjetnik, javni bilježnik, zdravstveni radnik, psiholog, djelatnik ustanove socijalne skrbi, vjerski
ispovjednik ili druga osoba koja neovlašteno otkrije podatak o osobnom ili obiteljskom životu koji joj je
povjeren u obavljanju njezinog zvanja,
kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
(2) Nema kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka ako je otkrivanje tajne počinjeno u javnom interesu ili
interesu druge osobe koji je pretežniji od interesa čuvanja tajne.
(3) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po prijedlogu.
Zakon o zaštiti prava pacijenta NN (37/08)
Pravo na povjerljivost
Članak 25.
Pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njegova zdravlja sukladno
propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti osobnih podataka.
Pacijent ima pravo dati usmenu ili pisanu izjavu o osobama koje mogu biti obaviještene o njegovu prijmu u
stacionarnu zdravstvenu ustanovu kao i o njegovom zdravstvenom stanju. Pacijent može imenovati i osobe
kojima zabranjuje davanje tih podataka.

V. KAZNENE ODREDBE
Članak 41.
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj zdravstvena ustanova
ako:
1. uskrati pacijentu pravo na obaviještenost iz članka 8. ovoga Zakona,
2. uskrati pacijentu pravo na podatak o imenu te specijalizaciji osobe koja mu izravno pruža zdravstvenu
zaštitu (članak 12.),
3. uskrati pacijentu pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinog dijagnostičkog, odnosno terapijskog
postupka protivno članku 16. – 18. ovoga Zakona,
4. postupi suprotno odredbama članka 17. stavka 3. ovoga Zakona,
5. obavlja znanstveno istraživanje nad pacijentom protivno odredbama članka 19. – 21. ovoga Zakona,
6. obavlja zahvat na ljudskom genomu protivno članku 22. ovoga Zakona,
7. uskrati uvid u medicinsku dokumentaciju protivno članku 23. i članku 24. stavku 1. i 2. ovoga Zakona,
8. povrijedi pravo na povjerljivost podataka iz članka 25. ovoga Zakona,

9. uskrati pacijentu pravo na održavanje osobnih kontakata ili povrijedi zabranu posjete određenoj osobi ili
osobama (članak 26.),
10.uskrati pacijentu pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove protivno članku 27. ovoga
Zakona,
11.uskrati pacijentu pravo na privatnost (članak 28.).
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna i
odgovorna osoba u zdravstvenoj ustanovi.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna i
trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna i
odgovorna osoba u trgovačkom društvu koja obavlja zdravstvenu djelatnost.
Za prekršaj iz stavka 1. točke 1., 3., 4., 5. – 8. i 11. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od
5.000,00 do 10.000,00 kuna i privatni zdravstveni radnik.

Zakon o liječništvu NN (117/08)
LIJEČNIČKA TAJNA
Članak 21.
Sve što liječnik sazna o pacijentu koji mu se obrati za liječničku pomoć, a u vezi s njegovim zdravstvenim
stanjem, mora čuvati kao liječničku tajnu i može je otkriti, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, samo
uz odobrenje pacijenta, roditelja ili skrbnika za malodobne osobe, a u slučaju njegove psihičke
nesposobnosti ili smrti, uz odobrenje uže obitelji, skrbnika ili zakonskog zastupnika.
OBVEZA PRIJAVLJIVANJA
Članak 22.
Liječnik je obvezan podnijeti prijavu policiji ili državnom odvjetništvu kada tijekom obavljanja liječničke
djelatnosti posumnja da je smrt ili tjelesna ozljeda osobe nastala nasilnim putem.
Liječnik je prijavu iz stavka 1. ovog članka obvezan podnijeti i kada posumnja da je malodobnoj ili nemoćnoj
osobi zdravstveno stanje ozbiljno ugroženo zapuštanjem ili zlostavljanjem.
VOĐENJE I ČUVANJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE
Članak 23.
Liječnik je obvezan voditi točnu, iscrpnu i datiranu medicinsku dokumentaciju u skladu s propisima o
evidencijama na području zdravstva, koja u svakom trenutku može pružiti dostatne podatke o zdravstvenom
stanju pacijenta i njegovu liječenju. Liječnik je obvezan tu dokumentaciju na zahtjev predočiti ministarstvu
nadležnom za zdravstvo, tijelima državne uprave u skladu s POSEBNIM PROPISIMA*, Hrvatskoj
liječničkoj komori ili sudbenoj vlasti.
Liječnik ili odgovorna osoba zdravstvene ustanove, trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja obavlja
zdravstvenu djelatnost obvezni su dokumentaciju koja se čuva na elektronskom mediju osigurati od mijenjanja,
prijevremenog uništenja ili nedopuštenog korištenja.
Liječnik je obvezan na zahtjev dati na uvid pacijentu svu medicinsku dokumentaciju koja se odnosi na
dijagnostiku i liječenje njegove bolesti.

Liječnik ili odgovorna osoba zdravstvene ustanove, trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja obavlja
zdravstvenu djelatnost obvezni su čuvati podatke o ambulantnom liječenju bolesnika deset godina nakon
završenog liječenja, a nakon toga roka obvezni su postupiti prema propisima o čuvanju dokumentacije.
Kada ovlaštena osoba sukladno posebnome zakonu preuzme medicinsku dokumentaciju obvezna je izdati
liječniku, odgovornoj osobi zdravstvene ustanove, trgovačkog društva, odnosno prav ne osobe koja obavlja
zdravstvenu djelatnost, službenu potpisanu potvrdu o preuzimanju s popisom preuzete dokumentacije.

Napomena: *posebni propisi iz čl. 23., st. 1. su:
1) *Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih
bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi NN (103/13)
VI. EVIDENCIJE I IZVJEŠTAVANJE O OBAVLJENOJ IMUNIZACIJI
Članak 59.
(1) Zdravstvene ustanove koje obavljaju obveznu imunizaciju, kao i zdravstveni radnik u privatnoj praksi,
obvezni su dostaviti godišnji izvještaj o izvršenim imunizacijama nadležnoj higijensko-epidemiološkoj
ispostavi i to najkasnije do 1. veljače za proteklu kalendarsku godinu. Nadležna higijensko-epidemiološka
ispostava sastavlja zbirni godišnji izvještaj o provedenom cijepljenju na cijelom njenom području te ga dostavlja
nadležnom županijskom zavodu za javno zdravstvo najkasnije do 1. ožujka za proteklu kalendarsku godinu
.Nadležni zavod za javno zdravstvo prosljeđuje izvješća Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog
zavoda za javno zdravstvo do 15. ožujka za proteklu kalendarsku godinu.
(2) Godišnje izvješće o obavljenim imunizacijama podnosi se na Obrascu broj 6. koji je tiskan u prilogu ovoga
Pravilnika, te čini njegov sastavni dio.
2) *Program cijepljenja 2016 – 2018 KLASA: 011-02/15-11/98, URBROJ: 534-02-1-1/8-16-1 –
dopis
XI. EVIDENCIJA I IZVJEŠĆA
2. Zdravstvene organizacije odnosno njihove organizacijeske jedinice, kao i liječnici koji pružaju zdravstvenu
zaštitu osobnim radom koji obavljaju obvezno cijepljenje dužni su dostaviti izvješće o izvršenim cijepljenjima
higijensko – epidemiološkoj ispostavi nadležnog zavoda za javno zdravstvo županija, odnosno Grada Zagreba, i
to 30 dana nakon izvršenog cijepljenja, ako je cijepljenje provedeno kampanjski, odnosno do 1. veljače za
prethodnu godinu ako je cijepljenje provedeno kontinuirano.
Izvješće se sastavlja na Obrascu broj 6.
PRETRAGA LIJEČNIČKE ORDINACIJE
Članak 26.
Pretragu liječničke ordinacije može odrediti samo nadležni SUD pisanim NALOGOM ako su za to ispunjeni
uvjeti propisani zakonom.
Kada se odredi pretraga liječničke ordinacije, sud će o tome odmah obavijestiti Hrvatsku liječničku komoru,
odnosno njezino povjerenstvo na čijem se području nalazi ordinacija u kojoj treba obaviti pretragu.
Pravo je liječnika da on ili njegov zastupnik i obvezatno dva svjedoka, od kojih jedan može biti i predstavnik
Hrvatske liječničke komore prisustvuje pretrazi liječničke ordinacije.
KOD PRETRAGE LIJEČNIČKE ORDINACIJE NE SMIJE BITI POVRIJEĐENA TAJNOST
LIJEČNIČKE DOKUMENTACIJE I PREDMETA NA ŠTETU PACIJENATA. Pregled liječničke
ordinacije ograničit će se na pregled samo onih dokumenata i predmeta koji su u izravnoj vezi s kaznenim
djelom zbog kojeg se vodi postupak.
Dokazi pribavljeni u protivnosti s odredbama ovoga članka ne mogu se upotrijebiti u postupku protiv
liječnika i njegovih pacijenata.

Članak 59.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj liječnik:
1. koji obavlja liječničku djelatnost izvan opsega određenog odobrenjem za samostalan rad (članak 15.),
2. uskrati pružiti liječničku pomoć (članak 18.),
3. ako ne poštuje obvezu čuvanja liječničke tajne (članak 21.),
4. ako ne izvrši obvezu prijavljivanja (članak 22.),
5. ako ne vodi i čuva medicinsku dokumentaciju u skladu s člankom 23. ovoga Zakona,
6. ako ne ispuni obvezu obavještavanja drugog liječnika iz članka 28. ovoga Zakona.
Zakon o zaštiti osobnih podataka NN (106/12)
Članak 7.
Osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati isključivo:
– uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, ili
– u slučajevima određenim zakonom, ili
– u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka, ili
– u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka, ili
– u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe u slučaju kada ispitanik fizički ili
pravno nije u mogućnosti dati svoj pristanak, ili
– ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršavanju
javnih ovlasti koje ima voditelj zbirke osobnih podataka ili treća strana kojoj se podaci dostavljaju ili
– ako je obrada podataka nužna u svrhu zakonitog interesa voditelja zbirke osobnih podataka ili treće strane
kojoj se podaci otkrivaju, osim kada prevladavaju interesi zaštite temeljnih prava i sloboda ispitanika iz članka 1.
stavka 2. ovoga Zakona, ili
– ako je ispitanik sam objavio te podatke.
U slučaju iz stavka 1. podstavka 1. i 8. ovoga članka ispitanik ima pravo u svako doba odustati od dane privole i
zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada
osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osoba na koju se odnose.
Osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe smiju se prikupljati i dalje obrađivati u skladu s ovim
Zakonom i uz posebne mjere zaštite propisane posebnim zakonima.
Napomena: Pedijatar je zakonski obvezan poštivati institut liječničke tajne pod prijetnjom sankcije.
Otkrivanje podataka izvan okvira Obrasca 6. je kršenje instituta liječničke tajne, odnosno neovlašteno
otkrivanje profesionalne tajne. Obveza prijavljivanja policiji ili državnom odvjetništvu od strane liječnika
postoji samo u slučaju ubojstva, nanošenja tjelesne ozljede, zlostavljanja i zanemarivanja – uskrata
liječenja i njege bolesnom djetetu ulazi u definiciju zanemarivanja. Cijepe se zdrava djeca. Roditelji
maloljetnog pacijenata imaju pravo dati usmenu ili pisanu izjavu o osobama koje mogu biti
obaviještene o njegovom zdravstvenom stanju kao i imenovati osobe kojima zabranjuju davanje
tih podataka. Čak kada je riječ o kaznenom djelu (smrt ili tjelesna ozljeda osobe nastala nasilnim
putem, ozbiljno ugrožavanje zdravstvenog stanja malodobnoj ili nemoćnoj osobi zapuštanjem ili
zlostavljanjem) za koje se vodi postupak prilikom pretrage liječničke ordinacije temeljem pisanog
naloga nadležnog suda koji o pretrazi obaviještava HLK, liječnik ne smije povrijediti tajnost
liječničke dokumentacije i predmeta na štetu pacijenata!

Obrazac broj 6
Cjepitelj _______________________ Općina _________________________
(Ime zdravstvenog djelatnika)
Ustanova _______________________ Županija _______________________

(privatnik, dom zdravlja, zavod za javno zdravstvo)
Adresa ________________________________________________________

Godišnje izvješće o izvršenim obveznim imunizacijama u _____ godini

Cijepljeno je protiv

Difterije, tetanusa i pertusisa (DTP)
Potpuno primarno (sve tri doze)*

DTP Docjepljivanje 1.

DTP Docjepljivanje 2.

Difterije i tetanusa (Td) docjepljivanje 1.

Difterije i tetanusa (Td) docjepljivanje 2.

Difterije i tetanusa (Td) docjepljivanje 3.

Tetanusa docjepljivanje

Poliomijelitisa
Potpuno primarno (sve tri doze)*

Poliomijelitisa docjepljivanje 1.

Poliomijelitisa docjepljivanje 2.

broj
osoba

od
%
predviđenih

Poliomijelitisa docjepljivanje 3.

Haemophilusa influenzae tip B
Potpuno primarno (sve tri doze)*

Haemophilusa influenzae tip B docjepljivanje

Ospica, rubeole i parotitisa primarno

Ospica, rubeole i parotitisa docjepljivanje

Tuberkuloze (primarno)

Tuberkuloze cijepljenje nakon PPD testiranja (tuberkulin
negativne osobe)

Hepatitis B dojenčad (potpuno)*

Hepatitisa B školska djeca (potpuno)*

* Upisuje se samo onaj broj osoba koje su tijekom godine potpuno dovršile primovakcinaciju,
bilo da su primile sve tri doze, bilo da su primile zaostalu jednu ili dvije doze iz prethodne
godine, a ne i one koje su tek započele seriju od tri doze.

Mjesto i datum ________________ Potpis odgovorne osobe: ___________________

