
(NE)Diskriminacija 
pacijenata



Diskriminacija 
je.. 

.. postupak razlikovanja i nejednakog tretmana osobe ili grupe 
osoba zbog osobina koje ih čine različitim od ostalih. 

Može biti na temelju:

-Spola

-dobi

-vjerskog identiteta ili uvjerenja, 

-seksualne orijentacije, 

-invalidnosti, 

-političkog uvjerenja, 

-rasi ili etničkom podrijetlu 

-imovinskom stanju i sl



Zdravstvena 
je zaštita 
važna za sve

Neki mogu doživjeti diskriminaciju u pristupu 
zdravstvenoj zaštiti iz različitih i često kompleksnih 
razloga. 

Stoga je potrebno bolje razumjeti ranjivost onih koji 
mogu doživjeti diskriminaciju zbog međuovisnosti 
brojnih čimbenika, kao što su dob i/ili spol, i/ili etničko 
podrijetlo i/ili invalidnost. 



Zdravstvena 
je zaštita 
važna za sve

Prečesto se ljude diskriminira na temelju više 
od jedne osnove; to se naziva „višestrukom 
diskriminacijom“, pojavom kojoj je do danas 
posvećeno malo pozornosti, posebno u 
pogledu zdravstvene zaštite. 



Uloga 
zaposlenika u 
zdravstvu

Uloga zaposlenika u zdravstvu ključna je u jamčenju 
pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti. 

Stereotipi, temeljeni bilo na kulturi, spolu, dobi, 
etničkoj pripadnosti, migrantskom podrijetlu, religiji ili 
nekom drugom obilježju, mogu uzrokovati nejednak 
postupak prema različitim skupinama korisnika 
zdravstvene zaštite.



Liječnička 
zakletva

"U času kada stupam među članove liječničke profesije, svečano 
obećajem da ću svoj život staviti u službu humanosti. 

Prema svojim učiteljima sačuvat ću dužnu zahvalnost i poštovanje. 
Svoje ću zvanje obavljati savjesno i dostojanstveno. 

Najvažnija će mi briga biti zdravlje mojega pacijenta. Poštovat ću 
tajne onog tko mi se povjeri. 

Održavat ću svim svojim silama čast i plemenite tradicije liječničkog 
zvanja. Moje kolege bit će mi braća. 

U vršenju dužnosti prema bolesniku neće na mene utjecati nikakvi 
obziri vjere, nacionalnosti, rase, političke ili klasne pripadnosti. 

Apsolutno ću poštovati ljudski život od samog začetka. Niti pod 
prijetnjom neću dopustiti da se iskoriste moja medicinska znanja 
suprotno zakonima humanosti. 

Ovo obećajem svečano, slobodno, pozivajući se na svoju čast."



Izrada materijala sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni 

program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost 

Koordinacije hrvatske obiteljske medicine


