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Koordinacija počitniškega dializnega zdravljenja 
Splošni pogoji  
 
1. člen  
Preambula  

Podjetje Fresenius Medical Care Slovenija d.o.o (v nadaljevanju "FME") upravlja 

koordinacijski center s sedežem v Sloveniji in je odgovorno za podporno koordinacijo 

dializnih zdravljenj pacienta (v nadaljevanju "pacient") na počitniških destinacijah (v 

nadaljevanju "počitniška dializa"). Pacient želi prejemati dializno zdravljenje na eni ali več 

počitniških destinacijah in naproša FME, da zanj koordinira takšno počitniško dializo.  

Zato pacient in FMC (oba v nadaljevanju imenovana "stranka" ali skupaj "stranki") skleneta 

naslednjo pogodbo (v nadaljevanju imenovana "pogodba"). 

2. člen 

Storitve FMC 

(1) Podjetje FME bo podpiralo koordinacijo enega ali več dializnih zdravljenj za pacienta 

v centru, ki je specializiran za dializno zdravljenje, in ki je identificiran s strani FME 

v skladu z merili, ki so navedena s strani pacienta.  

(2) Koordinacija počitniške dialize vključuje oceno razpoložljivosti potencialnih dializnih 

centrov na zahtevani počitniški destinaciji v skladu z merili, ki so navedena s strani 

pacienta v zvezi z lokacijo, časovnim obdobjem ter pogostostjo dializnega 

zdravljenja ("preverjanje razpoložljivosti"). To pomeni, da FME v imenu pacienta 

koordinira njegovo zahtevo za preverjanje razpoložljivosti pri razpoložljivem 

dializnem centru, ki ga je izbral pacient (v nadaljevanju imenovan "izbrani dializni 

center«), in vzpostavi stik med pacientom in izbranim dializnim centrom. 

(3) Zaradi jasnosti FME nudi le podporo pri vzpostavitvi prvega stika med pacientom in 

izbranim dializnim centrom. O končni odločitvi in potrditvi, ali se lahko zdravljenje 

izvede v zahtevanem časovnem obdobju pacienta, razsodi izključno dializni center 

po lastni presoji. V primeru nepredvidenih sprememb (npr. prvi dializni center, ki ga 

izbere pacient ne more opraviti zdravljenja zaradi zdravstvenih razlogov) bo 

podjetje FME podprlo pacienta pri vzpostavitvi nadaljnjega stika z drugim 

potencialnim izbranim dializnim centrom. Vendar FME na noben način ne zagotavlja 

pozitivnega izida v povezavi z realizacijo zahteve pacienta.  

(4) Dejanska zdravljenja izvaja izbrani dializni center, ki je popolnoma in izključno 
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odgovoren za zdravljenje. FME ni vključen v dejansko izvedbo in pravno skladnost 

takšnih dializnih zdravljenj ter v rezervacijo ali izvedbo počitniškega potovanja, ter 

za to tudi ni odgovoren. 

(5) Če in v obsegu, glede na oceno FME, je pomoč ali prevzem drugega 

koordinacijskega centra znotraj skupine podjetij Fresenius Medical Care (v 

nadaljevanju imenovan "alternativni koordinacijski center") potrebna ali koristna v 

zvezi z uspešno in učinkovito organizacijo počitniške dialize, ima FME pravico 

vključiti takšen alternativni koordinacijski center. Seznam koordinacijskih centrov po 

svetu lahko najdete tukaj (https://www.nephrocare.si/domaca-nega-

pacientov/pocitniska-dializa/narocilo-rezervacije.html). Alternativni koordinacijski 

centri zagotavljajo kot podizvajalci podjetja FME enake storitve kot jih zagotavlja 

podjetje FME v okviru te pogodbe. 

(6) Podjetje FME bo brezplačno zagotovilo zgoraj omenjene storitve v okviru te 

pogodbe. 

3. člen 

Odgovornosti pacienta 

(1) Pacient bo zagotovil vse osebne informacije, ki so potrebne za uspešno koordinacijo 

zahtevane počitniške destinacije. Zlasti bo pacient zagotovil informacije o svojem 

nameravanem počitniškem potovanju (destinacija in časovno obdobje) in zahtevano 

trajanje ter pogostost dializ. 

(2) Poleg tega pacient zagotavlja in pooblašča zdravnika, ki ga zdravi v domačem 

dializnem centru (v nadaljevanju imenovan "domači zdravnik"), da bo le-ta 

izbranemu dializnemu centru zagotovil potrebne medicinske in zdravstvene 

informacije kot je navedeno v "zahtevi za počitniško dializo", takoj ko bo to mogoče 

in v vsakem primeru pred datumom predvidenega začetka počitniške dialize. FME 

lahko pacientu pomaga tako, da prosi domačega zdravnika, da izpolni "zahtevo za 

počitniško dializo" in prenese izpolnjen obrazec k izbranemu dializnemu centru, ali 

da prosi zdravnika v izbranem dializnem centru, da dostopi do potrebnih podatkov 

preko elektronskega informacijskega sistema o terapijah “EuCliD 5”.   
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(3) Pacient mora vrniti podpisane kopije te pogodbe in priložen obrazec o soglasju takoj, ko 
je to mogoče pred datumom predvidenega začetka počitniške dialize, kar je predpogoj, da 
FME ustrezno prične s koordinacijo zahtevane počitniške destinacije. 

(4) Stranki se strinjata, da lahko počitniški dializni center med postopkom, ki ga podpira FME 
v okviru te pogodbe, kadarkoli zavrne zdravljenje posameznega pacienta, še posebej, če 
počitniški dializni center ne more zagotoviti ustreznih virov, ki so potrebni za določeno 
zdravljenje.  

4. člen 
Trajanje in prenehanje 

Ta pogodba prične veljati po tem, ko jo podpiše pacient. To pogodbo lahko kadar koli v 

pisni obliki odpove katera koli stranka.  

5. člen 
Odgovornost 
FME je v celoti odgovoren le za škodo, povzročeno pacientu z namerno kršitvijo ali hudo 
malomarnostjo s strani njegovih zaposlenih, zakonitih zastopnikov ali pomožnih zaposlenih, ki 
opravljajo naloge v okviru te pogodbe. Če odškodninski zahtevek proti FME temelji na manjši 
malomarnosti s strani FME (vključno z osebami navedenimi tukaj), je FME odgovoren za  
 

• smrt, osebne poškodbe ali težave z zdravjem, ali 

• ko je kršitev dolžnosti bistvena pogodbena obveznost, skladno s katero ima pacient 
običajno legitimno pravico, da se nanjo zanese kot na predpogoj za pravilno izvajanje te 
pogodbe, predvidljivo škodo, ki je tipična za takšne pogodbe.  

6. člen 
Varovanje podatkov 
Podrobnosti postopka obdelave podatkov v zvezi s koordinacijo počitniških dializnih zdravljenj so 
opisane v priloženem obrazcu o soglasju. Pacient se zaveda, da je za namene te pogodbe treba 
zagotoviti in razkriti osebne podatke FME-ju in zdravnikom v izbranem dializnem centru, kot je 
opisano v priloženem obrazcu o soglasju. 
 

7. člen 

Ostalo  

(1) Ta pogodba in pogodbeno razmerje sta urejena z zakoni Republike Slovenije. 

Zakonske določbe, ki omejujejo izbiro zakona in določajo uporabo obveznih določb, 

zlasti od države, v kateri ima pacient kot potrošnik stalno prebivališče, ostanejo 

nespremenjene. 
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(2) Naslovi v tej pogodbi niso pomembni za interpretacijo pogodbe. Če določbe te pogodbe so 
ali postanejo neveljavne ali neizvedljive, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb te 
pogodbe. Stranki morata skupaj zamenjati neveljavno ali neizvedljivo določbo z veljavno 
določbo, ki je zelo podobna neveljavni ali neizvedljivi določbi. Enako velja za vse 
pomanjkljivosti v tej pogodbi. 

(3) Ne obstajajo nobeni stranski ustni dogovori te pogodbe. Vse spremembe te pogodbe 
morajo biti v pisni obliki in morajo biti podpisane s strani obeh strank. To prav tako velja 
za spremembo te zahteve v pisni obliki. Razen, če je zakonsko tako določeno, e-poštna 
sporočila ne izpolnjujejo zahteve po pisni obliki.  

 

 
 
 Pacient  

Kraj, datum 

 

____________________________ 

Podpis  

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 


