
Z A K O N  
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) 

……………. 

2. Pravice iz obveznega zavarovanja 

Pravice do zdravstvenih storitev 

23. člen 

Z obveznim zavarovanjem je zavarovanim osebam zagotovljeno plačilo 
zdravstvenih storitev: 
1. v celoti: 

- sistematični in drugi preventivni pregledi otrok, učencev, dijakov in študentov do dopolnjenega 26. leta starosti, žensk v 
zvezi z nosečnostjo in drugih odraslih oseb v skladu s programom, razen pregledov, ki jih na podlagi zakona zagotavljajo 
delodajalci, 

- preprečevanje, presejanje in zgodnje odkrivanje bolezni, skladno s programom, ki ga sprejme Zdravstveni svet, 
- svetovanje, izobraževanje, usposabljanje in pomoč za spreminjanje nezdravega življenjskega sloga, 
- zdravljenje in rehabilitacija otrok, učencev in študentov, ki se redno šolajo in otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem 

in duševnem razvoju ter otrok in mladostnikov z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov, 
- zdravstveno varstvo žensk v zvezi s svetovanjem pri načrtovanju družine, kontracepcijo, nosečnostjo in porodom, 
- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje infekcije HIV in nalezljivih bolezni, za katere je z zakonom določeno izvajanje 

ukrepov za preprečevanje njihovega širjenja, 
- obvezna cepljenja, imunoprofilaksa in kemoprofilaksa skladno s programom, 
- zdravljenje in rehabilitacija malignih bolezni, mišičnih in živčno-mišičnih bolezni, paraplegije, tetraplegije, cerebralne 

paralize, epilepsije, hemofilije, duševnih bolezni, razvitih oblik sladkorne bolezni, multiple skleroze in psoriaze, 
- celovita obravnava z zdravljenjem in rehabilitacijo slepote in slabovidnosti v skladu z veljavno klasifikacijo Svetovne 

zdravstvene organizacije, popolne ali zelo težke okvare sluha po Mednarodni klasifikaciji okvar, invalidnosti in oviranosti 
Svetovne zdravstvene organizacije (1980), cistične fibroze in avtizma in oseb po nezgodni poškodbi glave in okvari 
možganov 

- zdravljenje in rehabilitacija zaradi poklicnih bolezni in poškodb pri delu, 
- zdravstveno varstvo v zvezi z dajanjem in izmenjavo tkiv in organov za presaditev drugim osebam, 
- nujna medicinska pomoč, vključno z nujnimi reševalnimi prevozi, 
- patronažni obiski, zdravljenje in nega na domu ter v socialno varstvenih zavodih, razen če oseba prejema primerljive 

storitve zdravstvene nege, vezane na osnovna dnevna opravila, določene z zakonom in podzakonskimi predpisi na 
področju obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, 

- zdravila s pozitivne liste, potrebna za zdravljenje oseb in stanj iz četrte do trinajste alinee te točke, medicinski pripomočki 
v zvezi z zdravljenjem oseb in stanj iz prve do trinajste alinee te točke; 

- zdravila in živila za posebne zdravstvene namene s pozitivne in vmesne liste za otroke, učence, dijake, vajence in 
študente ter osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju; 

- živila za posebne zdravstvene namene s prilagojeno sestavo hranil za zdravljenje zavarovanih oseb z vrojenimi motnjami 
presnove; 

- sobivanje enega od staršev, rejnika, skrbnika, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, 
kadar sobiva ob otroku svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja, v zdravstvenem 
zavodu ali zdravilišču z bolnim otrokom do vključno 14. leta starosti; z bolnim otrokom 
do 18. leta starosti oziroma dokler traja roditeljska pravica v primeru težje okvare ali 
poškodbe možganov ali hrbtenjače, pri kateri je potrebno usposabljanje za poznejšo 
medicinsko rehabilitacijo na domu, ali v primeru kronične bolezni ali okvare v času 
usposabljanja za poznejšo medicinsko rehabilitacijo na domu, ali v primeru zdravljenja 
težkega zdravstvenega stanja; ne glede na starost z osebo s posebnimi potrebami, ki 
potrebuje 24-urno nego in oskrbo, oziroma z osebo s statusom po zakonu, ki ureja 
socialno vključevanje invalidov, 

- ………. 


