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GLAS PACIENTOV ZA 
VARNOST PACIENTOV 



KDAJ SE BOLNIK POČUTI VARNEGA? 

• Natančna in strokovna obravnava 
• Sodelovanje pri soodločanju o zdravljenju  
• Ustrezna komunikacija:  

• Pravočasen dostop do zdravnika 
• Ustrezna komunikacija in informiranje o 

bolnikovem stanju, bolezni in zdravljenju  
• Dovolj časa za pogovor 
• Varno okolje za posvet o komplementarnih 

metodah podpore  
• Odprt in topel odnos z zdravstvenim timom 
• Dobro sodelovanje vseh vključenih 

strokovnjakov (primarna, sekundarna in 
terciarna raven) 

 



KDAJ SE BOLNIK POČUTI VARNEGA? 

• Dobra organiziranost zdravstvene obravnave 
• Varovanje osebnih podatkov (delodajalci, 

zavarovalnice…) 
• Podpora bližnjih in organizacij bolnikov 
• Varni in primerni prostori zdravljenja 

 



ORGANIZACIJE BOLNIKOV ZA VARNOST  
BOLNIKOV 

• Ozaveščanje, informiranje bolnikov 
• Izvajanje programov za opolnomočenje bolnikov in svojcev 

bolnikov, ki dopolnjujejo zdravstveno obravnavo 
• Zagotavljanje kredibilnih informacij preko različnih kanalov: 

www, publikacije, posvetovalnice, info dnevi, infofon  
• Aktivno in redno sodelovanje s stroko, zdravstveno politiko, 

drugimi organizacijami bolnikov 
• Povezovanje vseh deležnikov za čim bolj kakovostno 

celostno obravnavo in spremembe 



ORGANIZACIJE BOLNIKOV ZA VARNOST  
BOLNIKOV 

• Pomoč pri reševanju komunikacijskih šumov (točka, kamor 
se bolniki in svojci zatečejo s težavami) 

 
• Konstruktivna kritika in opozarjanje na pomanjkljivosti 
• Ozaveščanje bolnikov in svojcev o pravicah – projekt ŠIPK z 

EF LJ, forum Pravna pomočVarni prostori zdravljenja in 
dovolj usposobljenega zdravstvenega kadra 



POZDRAVIMO PROSTORE 
HEMATOLOŠKEGA ODDELKA 



POZDRAVIMO PROSTORE 
HEMATOLOŠKEGA ODDELKA 

Ko zbolijo prostori, obliž ne zadostuje. Apel 
pristojnim, da prostori ogrožajo življenja 
bolnikov zato je selitev KOH v ustrezne, varne 
prostore nujna. 
Čas aktivnosti:  
2012, 2013 
Realizacija:  
Aktivacija projekta na Ministrstvu za zdravje in 
začetek del za nov Klin. odd. za hematologijo 
UKC LJ. 
  



POZDRAVIMO PROSTORE 
HEMATOLOŠKEGA ODDELKA 



OTVORITEV NOVEGA, PROSTORSKO VARNEGA 
IN SODOBNO OPREMLJENEGA KLINIČNEGA 
ODD. ZA HEMATOLOGIJO 



OTVORITEV NOVEGA, PROSTORSKO VARNEGA 
IN SODOBNO OPREMLJENEGA KLINIČNEGA 
ODD. ZA HEMATOLOGIJO 



Eden od najsodobnejših hematoloških centrov v 
Evropi. 36 novih postelj za bolnike, izolacijske sobe 
za varne PKMC, intenzivna enota za zdravljenje, 
okrepljeno št. zdravstvenega osebja, poseben 
režim prezračevanja in druge vrhunske tehnološke 
rešitve za varnost pred okužbami in boljša 
preživetja bolnikov. 
 
Selitev v nov oddelek – pritličje UKC LJ:  
pomlad 2014 
  

OTVORITEV NOVEGA, PROSTORSKO VARNEGA 
IN SODOBNO OPREMLJENEGA KLINIČNEGA 
ODD. ZA HEMATOLOGIJO 



NUJEN IZZIV: varni ambulantni prostori in   
dnevna bolnišnica hematološkega odd. UKC LJ 

Bolniki s krvnimi raki NEMUDOMA 
pričakujejo: 
• varne prostore ambulantnega 

zdravljenja in dnevne bolnišnice, 
• izolacijski prostor za bolnike z znaki 

okužbe, izolacijske sobe v dnevni 
bolnišnici, 

• ločena ambulanta za transplantirance 
• dodaten medicinski kader za skrb za 

bolnike z okužbami  
JAVNO PODPIRAMO UKC-jev PROJEKT „ZVD“, 
KI OMOGOČA VARNO AMB.  ZDRAVLJENJE 
HEMATOL. BOLNIKOV! 
 

 
 

 
  

MOŽNA HITRA REŠITEV!: PRAZNA 
STAVBA NEKDANJEGA „ZVD“ MED 
UKC IN PED. KLINIKO 





SKUPAJ NA POTI DO ZDRAVJA 


