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Napake v zdravstvu so 3. vodilni vzrok smrtnosti v razvitih državah 
(Makary & Daniel, 2016) 

 

Human Error (Reason, 1990) 



Kompetence (na področju varnosti pacienta) 

dela 

pokaže 

ve kako 

ve 

• Znanje 

• Veščine 

• Odnos  

 

Začetnik 

Strokovnjak 

vedenje 

znanje, razumevanje 



• Tradicionalni kurikulum:  „Varnost pacienta“ je kot tema predstavljena 
v začetku študija.  

• Integriran kurikulum:  „Varnost pacienta“ je kot tema predstavljena v 
začetku študija in skozi celoten študijski program. 



Varnost pacientov – izobraževanje 
 (projekt WHO, 2018; Cronenwet et al., 2007 ) 

• Osredotočenost na pacienta, kulturne kompetence, zdr. pismenost 

• Komunikacija, dokumentiranje in IKT 

• Izboljševanje kakovosti, kultura varnosti 

• Timsko delo in sodelovanje 

• Klinično delo  

• EB praksa 

• Preprečevanje, minimiziranje in reakcija na dogodke 

• Preprečevanje infekcij in kontrola 

• Aplikacija zdravil 



V izobraževalnem procesu študenti … 

• Roper-Logan-Tierney teorija -  skrb za varno okolje pacienta 
najpomembnejša temeljna življenjska aktivnost.  

• Obravnava temeljne življenjske aktivnosti varnost: kaj je varnost, 
katere so nevarnosti v bolnišničnem okolju, kako ravnati varno 
(SAFETY), najpogostejši neželeni dogodki  

• Ocenjevanje – lestvice: padcev, PZP, PVU itd. 

• oblikovanje ND na področju varnosti 

• SVIP opredelitev - spoštovanje, varnost, integriteta in počutje. 



• Primer: dejavnike, ki vplivajo na varnost pacienta v medoperativnem 
obdobju, 30% izpita je o varnosti 

• seznanimo z veljavnimi standardi in veljavnimi protokoli ZN 

• varovanje zdravja, varnost vključno s prepoznavanjem neželenih 
dogodkov, 

• ustrezni osebni varovalni opremi, predstavitev študenta drugim 
članom tima 

• Dokumentiranje, zagotavljanje sledljivosti in prenosa podatkov 



• varnost in intimnost pri obravnavi žensk, drugih ranljivish skupin 

• zaupnosti informacij, etičnih vidikih in varovanju poklicne skrivnosti 

• spoštovanju P-pravil pri aplikaciji terapije 

• varno rokovanje z ostrimi/nevarnimi predmeti 

• ukrepi ob nevarnem dogodku 

• Obravnava pacienta v domačem okolju, nevarnosti za pacienta  in za 
zdravstvenega delavca 

• Prenos informacij in zaupnost podatkov pri obravnavi pacienta v 
domačem okolju 

• zadržati izvedbo navodila v primeru kakršnegakoli dvoma (etika), 
Navodilo v primeru dvoma, o konformizmu 

 
 



•  preprečevanja in obvladovanja okužb povezanih z zdravstvom (prvi 
dan): pomen varnosti pacientov in klientov v kontekstu nalezljivih 
bolezni in prenašanja mikrobov z rokami, z rokavicami in drugo 
zaščitno obleko, instrumenti...ter možne načine preprečevanja 
prenosa  

• posledice neupoštevanja Pravilnika o preprečevanju in obvladovanju 
okužb povezanih z zdravstvom (začetek študija in v SU).  

• Mikrobiološki vidik preprečevanje zapletov, večkratno odpornih MO 

• Vidik varnosti pacienta in zdravstvenega delavca 

• Strokovni in EB pristopi pri izvajanju intervencij ZN 

• Pacientove pravice 
 



Medpoklicno sodelovanje 

• Izbirni predmet 

• učitelji in študenti 4 fakultet in 9 različnih študijskih programov: 
babištva, delovne terapije, fizioterapije, medicine, psihologije, 
radiološke tehnologije, sanitarnega inženirstva, socialnega dela in 
zdravstvene nege. 

• Od leta 2013 delajo na primerih »živih« pacientih 

• Dva dela: - pridobivanje moči 

          - soočanje s problemom 

 





Kako jih vodimo skozi učni proces … 

• Uvod v ZN 

• Vaje v kabinetih za učenje intervencij, pred UB 

• Igra vlog 

• Simulacije 

• Študije primerov 

• Refleksije 

• Spletna učilnica 

• Procesni metoda dela 

 







Skill lab – intensive care 

 















Profesionalna socializacija 

• V teoriji ni prepada med teorijo in prakso,   
     v praksi pa je (van de Snepsceout). 

 

• 4600 ur/2300 ur praktičnega usposabljanja  
  (Direktiva 2005/36/ES, 2013/55/EU) 

 

 



Sodelovanje s kliničnimi mentorji 

• Izobraževanje vsako leto:  
• Skupni del 

• Ločeni del 

 

• Mentorji začetniki 

• Nadaljevalna izobraževanja, za izkušene mentorje 

 

• Sodelovanje z UB 

• Vodenje KU s strani pedagoških mentorjev 

• Vsakoletne evalvacije poteka KU 




