ZDRAVSTVENE PRAVICE PROSILCEV
ZA MEDNARODNO ZAŠČITO V SLOVENIJI
Zdravstvene pravice prosilcev za mednarodno
zaščito v Sloveniji ureja Zakon o mednarodni zaščiti.
V svojem 86. členu določa pravice prosilcev, ki
izhajajo iz zdravstvenega varstva, in njihov obseg:
86. ČLEN
(zdravstveno varstvo)

(1) N
 ujno zdravljenje prosilcev obsega pravico do:
1. n ujne medicinske pomoči in
nujnega reševalnega prevoza
po odločitvi zdravnika ter
pravico do nujne zobozdravstvene pomoči;
2. n ujnega zdravljenja po odločitvi lečečega zdravnika, ki
obsega:
o hranitev življenjsko pomembnih funkcij, zaustavljanje večjih krvavitev oziroma preprečitev izkrvavitve;
p reprečitev nenadnega
poslabšanja zdravstvenega stanja, ki bi lahko
povzročilo trajne okvare
posameznih organov ali
življenjskih funkcij;
zdravljenje šoka;
s toritve pri kroničnih boleznih in stanjih, katerih

opustitev bi neposredno in
v krajšem času povzročila
invalidnost, druge trajne
okvare zdravja ali smrt;
z dravljenje vročinskih
stanj in preprečevanje
širjenja infekcije, ki bi
utegnila voditi do septičnega stanja;
z dravljenje oziroma preprečevanje zastrupitev;
z dravljenje zlomov kosti
oziroma zvinov ter drugih poškodb, pri katerih
je nujno posredovanje
zdravnika;
z dravila s pozitivne in
vmesne liste v skladu s
seznamom medsebojno
zamenljivih zdravil, ki so
predpisana na recept za
zdravljenje navedenih
bolezni in stanj;

3. z dravstvenega varstva
žensk: kontracepcijskih
sredstev, prekinitve nosečnosti, zdravstvene oskrbe v
nosečnosti in ob porodu.

(2) Ranljiva oseba s posebnimi potrebami,
izjemoma pa tudi drug
prosilec, ima pravico
do dodatnega obsega
zdravstvenih storitev,
vključno s psihoterapevtsko pomočjo, ki ga
odobri in določi komisija iz četrtega odstavka
83. člena tega zakona.
(3) Mladoletni prosilci in
prosilci, ki so mladoletniki brez spremstva, so upravičeni do
zdravstvenega varstva
v enakem obsegu kot
otroci, ki so obvezno
zdravstveno zavarovani kot družinski člani. V
enakem obsegu so do
zdravstvenega varstva
upravičeni tudi šolajoči
otroci po 18. letu starosti, in sicer do konca
šolanja, vendar največ
do dopolnjenega 26.
leta starosti.

OTROCI PROSILCEV
ZA MEDNARODNO
ZAŠČITO

Pravice do zdravstvenega varstva
prosilcev za mednarodno zaščito
prav tako določa Pravilnik o pravicah
prosilcev za mednarodno zaščito:
17. ČLEN
(pravica do
zdravstvenega varstva)

(1) Zakonsko določen
obseg zdravstvenega
varstva prosilca se
izvaja preko javne
zdravstvene mreže.
V izjemnih primerih
pa se zagotovi tudi
psihiatrična pomoč,
kar krije ministrstvo za
notranje zadeve.
(2) Prosilec uveljavlja
pravico do
zdravstvenega
varstva z veljavno
izkaznico. V izjemnih
primerih lahko prosilec
uveljavi pravico do
zdravstvenega varstva
tudi na podlagi potrdila
o vloženi prošnji, ki ga
izda pristojni organ.

upravičen do nujne
medicinske pomoči.
(4) R
 anljivi osebi s
posebnimi potrebami,
izjemoma pa tudi
drugemu prosilcu,
se lahko na njegov
predlog, na predlog
zakonitega zastopnika
ali na predlog
pristojnega uslužbenca
azilnega doma,
odobri dodaten obseg
zdravstvenih storitev.
Ta obseg določi in
odobri komisija iz 83.
člena Zakona.
(5) S
 redstva za
zdravstveno varstvo
zagotavlja ministrstvo,
pristojno za zdravje.

(3) Tujec, ki izrazi namen
podati prošnjo, je

SPREJEM K ZDRAVNIKU
Ker si prosilci za mednarodno zaščito ne morejo izbrati osebnega zdravnika, ga mora sprejeti dežurni oz. v tistem času razpoložljivi zdravnik.

Imajo v Sloveniji enake
pravice kot slovenski otroci.

NOSEČE ŽENSKE
PROSILKE IN
REPRODUKTIVNO
ZDRAVJE

Noseče ženske prosilke
imajo v Sloveniji enake
pravice kot slovenske
nosečnice, enako velja
za doječe matere. Enake
pravice kot slovenske
ženske imajo prosilke tudi
na področju kontracepcije in
reproduktivnega zdravja.

ODRASLI PROSILCI
ZA MEDNARODNO
ZAŠČITO

Imajo v Sloveniji pravico le
do nujne medicinske pomoči.
Prav tako imajo prosilci
za mednarodno zaščito v
Sloveniji dostop le do njune
zobozdravstvene pomoči.

KARTICA PROSILCA
ZA MEDNARODNO
ZAŠČITO
Je veljaven dokument,
s katerim se prosilec
izkaže tudi pri dostopu
do zdravstvenih storitev v
zdravstvenih domovih in
bolnišnicah.

