МЕДИЦИНСКОЈ УСТАНОВИ: _______________________________________________
ЛЕКАРУ: __________________________________________________________________

ЗАХТЕВ
Сходно Закону о правима пацијената („Сл. Гласник РС“ бр 45/2013 и 25/2019 –
др. Закон) захтевам, да ми лекар који спроводи имунизацију као установа у којој се то
врши, под моралном, кривичном и материјалном одговорношћу гарантује, да вакцина
против сезонског грипа као и вакцина против вируса COVID-19, неће проузроковати
нити изазвати никаква нежељена дејства мом телу односно организму. То даље значи
да би одговорни у случају нежељеног дејства сносили одговорност а све сходно
Законима и гаранцијама. По Закону и по Уставу Републике Србије, имам права на
сигурност и безбедност, као и на то да избегнем све ризике, што укључује и ризике које
носи медицинска превентивна мера.
Док не добијем писмене гаранције да ми неће вакцина нанети нека од
нежељених дејства и док не добијем одговоре на питања који ми по Закону о правима
пацијената припадају, нема основа за примену ни Уредбе (која је ниже правне снаге од
Закона) као ни места примени Закона ни правилника који регулишу обавезну
вакцинацију. По члану 15 Закона о правима пацијената, пацијент има право да
слободно одлучује о свему што се тиче његовог живота и здравља, осим у случајевима
када то директно угрожава живот и здравље других лица. Како ја не могу никако
директно угрозити друга лица, нити постоји медицински доказ да здрава особа
може директно да угрози друго лице, по Закону имам право да слободно одлучујем о
свему што се тиче мог живота и здравља.
Без мог пристанка нико не може предузети ниједну медицинску меру над мојим
телом, а док не добијем гаранције да ми горе поменута вакцина /вакцине неће
проузроковати нежељено дејство, и док не добијем све неопходне информације о тој
превентивној мери, не могу ни тај пристанак дати. Пре саме примене одредби о
обавезним превентивним мерама, морају се применити Законске одредбе о правима
пацијената, јер по природи ствари, информације о превентивној мери као и
гаранције на безбедност истих морају се дати пре превентивне мере, што је јасно
језичко-логичким и систематским тумачењем Закона. То даље значи да пацијент има
сва права из Закона о правима пацијената, као и то да Законске одредбе које налажу
обавезну превентивну меру немају приоритет над правима пацијената, јер су једне
и друге одредбе регулисане законом, а како ниједан закон нема јачу правну снагу
у односу на други закон, и како се морају поштовати права пацијената која
припадају пацијенту пре предузимања над њим превентивне мере, јасно је да
пацијент има право на добијање информација о самој превентивној мери као и
добијање гаранција о тој превентивној мери.

Такође напомињем да Кривични Законик Републике Србије, члан 251 предвиђа
казну затвора за лекаре који несавесно пружају медицинску помоћ и тиме проузрокују
погоршање здравственог стања код пацијента, а уколико настану тешке последице,
казне су и до 12 година затвора.
Сходно свему горе наведеном, захтевам да ми лекар и медицинска установа,
односно директор медицинске установе, гарантују морално, материјално и кривично, да
ми вакцина против сезонског грипа и/или вакцина против вируса COVID – 19 неће
изазвати никакве нежељене реакције, нити да ће погоршати моје здравствено стање,
такође захтевам да ми се све неопходне информације доставе поводом горе поменутих
вакцина.
У____________________

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

Дана:_________________

_____________________________
_____________________________

