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Varna zdravstvena obravnava 

• Varna zdravstvena oskrba je temeljna 

pravica vsakega državljana RS in 

Evropske unije.  

• Kultura varnosti temelji na učenju in ne na 

iskanju krivde in kaznovanju. 

• Razvijati jo je mogoče v okoljih, kjer vlada 

znanje, zaupanje in odprtost za 

komunikacijo in učenje.  
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Svet Evrope, Priporočilo 2006/7 

Kultura varnosti:  

zanimiv je dogodek, ne osebe! 

Kultura varnosti je prednostna naloga 
strokovnih in poslovnih vodstev:  

• pomembno je učenje iz izkušenj pridobljenih ob zapletu 

• sistem sporočanja: omogočati mora prostovoljnost, 
anonimnost, zaupnost;  nekaznovalen, neodvisen od 
drugih pravnih postopkov;  

• obravnava vzrokov in posledic zapletov z namenom 
njihovega preprečevanja v prihodnosti 

• uvajanje kazalnikov varnosti za različna okolja 
zdravstvene oskrbe in ocenjevanje uspešnosti ukrepov 

• sodelovanja pacientov in svojcev 

 

Mednarodna izmenjava izkušenj.  
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Vemo, da lahko sicer večino procesov 

in izidov predvidimo… 
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…a nas včasih okoliščine presenetijo 
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Razvoj kulture varnosti v UKCL 

• Sistem upravljanja z odkloni smo zastavili v letu 2004 
(multiprofesionalna skupina) in ga v letu 2008 uvedli v 
prakso.  

• Pristop k sistematičnemu prepoznavanju in 
obvladovanju tveganj – 2012. 

 

• S sistemskim pristopom smo skušali vzpostaviti 
ozaveščenost zaposlenih  o pomembnosti čim višje 
varnostne kulture (izobraževanje, promocija varnostne 
kulture, zaznavanje varnostnih zapletov in tveganj, 
poročanje, obravnava, preventivni in korektivni 
ukrepi,odzivna poročila, ocena učinkovitosti).  
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Pravne podlage in organizacijski 

predpisi 

 

• Pravilnik o sistemu upravljanja z odkloni (marec 
2008;intranet; uradni dokumenti) 

• OP Komuniciranje v primeru izrednega dogodka 

• OP Sistem upravljanja z odkloni 

• OP Obravnava varnostnih zapletov pri zdravstveni 
oskrbi pacienta 

• OP Poročanje in obravnava opozorilnih nevarnih 
dogodkov 

• Strategija obvladovanja tveganj v UKCL 

• OP Obvladovanje tveganj v UKCL 
• ( intranetna spletna stran UKCL) 
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Cilj sistema je vzpostavitev večje 

varnosti pacientov in zaposlenih 

• baza podatkov o vseh oblikah in številu 

varnostnih odklonov in tveganj na enem 

mestu 

• sistemski pristopi za izboljševanje 

varnostne kulture  
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Pogoji za izboljševanje kulture varnosti 

• izobraževanje zaposlenih in seznanjanje pacientov in njihovih bližnjih o 

pomenu kulture varnosti 

• vključevanje vseh zaposlenih in uporabnikov v izboljševanje varne 

zdravstvene obravnave 

• timsko delo 

• profesionalna komunikacija 
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Varnostni zapleti pri zdravstveni 

obravnavi pacientov 

Zaplet v vsakem 10. zdravstvenem postopku 

            →  prizadetih cca 15 milj. ljudi 

            →  umre vsak 1000 bolnik v bolnišnični  
 oskrbi 
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Oblike varnostnih zapletov 

 

• varnostni zapleti pri zdravstveni obravnavi 

pacientov 

• skorajšnji varnostni zapleti 

• opozorilni nevarni dogodki 

• izredni dogodki 

• varnostni zapleti pri zaposlenih  in drugih 
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Varnostne zaplete obravnavamo po sodobnih    

principih varnostne kulture – ne krivdno  

     

)  

 no-shame)  

                                             (no-blame; no-shame)  
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Shema procesa obvladovanja tveganj 
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Način obravnave varnostnih zapletov 

 

   - varnostni pogovor (kratek, razširjeni) 

   - vzročno posledična analiza oz. analiza  

     osnovnih vzrokov ter spremljajočih 

     dejavnikov (VPA) 

   - konferenca o izidih in zapletih zdravljenja      

      (MM konferenca) 

   - izredni strokovni nadzor??? 
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Preventivni ukrepi 

•  varnostne vizite 

• “Varna kirurgija rešuje življenja”; kontrolni 

varnostni sistem v operacijskih sobah 

• redni strokovni nadzori 

• strokovni standardi, protokoli, delovna 

navodila, smernice 

• redna izobraževanja zaposlenih 

• osveščanje pacientov in njihovih bližnjih 

 



22 



23 

Izvedeni sistemski pristopi 

• Projektna skupina za padce je pripravila 
povzetek korektivnih in preventivnih 
ukrepov,priporočila 

• deluje Projektna skupina za varno 
ravnanje z zdravili  

• delujejo številne manjše delovne skupine, 
ki podrobno obravnavajo tiste procese, v 
katerih prepoznavamo potencialna 
tveganja za pacienta 
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Informacijska podpora 

• število in obliko varnostnih zapletov  
spremljamo preko sklopov 

• posamezni varnostni zaplet je  možno 
spremljati po fazah 

• vzpostavili smo centralni register tveganj  

• učinkovitejše je uvajanje in sledenje izvajanja 
preventivnih in korektivnih ukrepov 

• vsem zaposlenim so dostopna priporočila in 
primeri dobrih kliničnih praks za 
zmanjševanje varnostnih zapletov in tveganj 
ter njihovih posledic (v pripravi) 
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ZDRAVSTVO    programski modul 1 

 Informacijska podpora spremljanja 

odklon odklonov v UKC Ljubljana 
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Število sporočenih odklonov 
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Primerjava sporočenih odklonov po sklopih 2017 - 

2019 (do 07.05.2019) 
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Poškodbe pri padcih 
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Register tveganj 
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Preventivni in korektivni ukrepi 

• obveščamo odgovorne, vodstvo zavoda in 
v primeru opozorilnih nevarnih dogodkov 
tudi Ministrstvo za zdravje, vedno brez 
identifikacijskih podatkov o vključenih in 
mestu zapleta 

• spremljamo izvedbo aktivnosti izvajanja 
preventivnih in korektivnih ukrepov 

• spremljamo odzivna poročila odgovornih 
oseb in ocenjujemo učinkovitost ukrepov 

• vzpostavili smo centralni register tveganj 
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Ocena neposrednih stroškov zapletov izražena v milijonih evrov 
Vir: European Commission, Costs of unsafe care and costs effectivenes of 

patient safety programmes, 2015-2016  

0,2%  stroškov za zdravstvo 6,0%  stroškov za zdravstvo 

Slovenija 6,8 205.0 

Italija 293,4 8,802.8 

Avstrija 72.7 2,180.1 

Madžarska 16.8 503.3 

Hrvaška 6.3 188.8 

Nemčija 658.8 19,763.2 

Švedska 83.6 2,509.0 

Danska 54.8 1,642.9 

Evropa 28 2,820.2 84,605.5 
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HVALA ZA POZORNOST 
 

jelka.mlakar@kclj.si 

Vprašanja? Pobude? 


