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Dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe je osnovna lovekova pravica, ki jo priznavajo in spoštujejo
Evropska unija, vse njene institucije in državljani Evrope. V skladu s tem dejstvom imajo bolniki
pravico pri akovati, da bo ves trud vložen v zagotovitev njihove varnosti kot uporabnika vseh
zdravstvenih storitev.
Izhodiš e:
Zdravstvena dejavnost je podro je z visokim tveganjem zaradi neželenih dogodkov, ki ne nastanejo
zaradi same bolezni ampak kot posledica procesa zdravljenja, kar lahko pripelje do smrti, resnih okvar,
zapletov in bolnikovega trpljenja. Kljub dejstvu, da imajo mnoge bolnišnice in zdravstvene ustanove
postopke, ki zagotavljajo bolnikovo varnost, zdravstvena dejavnost še vedno zaostaja za ostalimi
industrijskimi in storitvenimi dejavnostmi, ki so uvedle sistemske varnostne procese.
Številne raziskave opravljene po svetu so poudarile potrebo in možnost zmanjševanja števila neželenih
dogodkov v zdravstveni dejavnosti. Trenutni podatki kažejo, da je skoraj polovica vseh neželenih
dogodkov, ki bi ji lahko prepre ili, posledica napak pri ravnanju z zdravili.
Zatorej moramo uvesti orodja za zmanjševanje števila in posledic neželenih dogodkov. Zdravstvena
dejavnost mora biti na rtovana tako, da prepre uje napake in neželene dogodke ter tako zagotavlja
odpravo resnih napak in pove a delovanje skladno z varnostnimi postopki.
Glede na rezultate in zbrane dokaze dela številnih institucij in drugih iz tega podro ja, je sedaj postalo
jasno, da je prvi korak na poti k izgradnji varnosti za bolnike uveljavitev kulture varnosti za bolnike v
celotnem zdravstvenem sistemu. V celotni zdravstveni dejavnosti moramo uvesti upravljanje s tveganji
kot rutinsko orodje. Predpogoj za njegovo uvedbo predstavlja odprto in zaupanja vredno delovno
okolje, katerega kultura temelji na u enju iz neželenih dogodkov, ki so ali niso pripeljali do škodljivosti
za bolnika. Taka kultura ne temelji na iskanju »krivde in sramotenja« in posledi nega kaznovanja.
Škodljivost, ki je bila bolnikom povzro ena predstavlja veliko breme za družbo. Investiranje v varnost
bolnikov predstavlja torej potencialno pove anje prihrankov celotnih stroškov zdravstvene obravnave
in hkrati predstavlja o itno dobrobit za bolnika.
Osredoto enje na bolnikovo varnost vodi k zmanjševanju stroškov obravnave bolnikov izpostavljenih
neželenim dogodkom, kar posledi no vodi v ustreznejšo izrabo finan nih virov. Dodatno prihranimo
tudi pri zmanjševanju stroškov povezanih s pritožbami bolnikov in zahtevami po odškodnini.
Najpomembnejše pa je, da varnost bolnikov pripomore k porasti kakovosti življenja. Z namenom
pove anja kakovosti življenja lahko pomembno izboljšamo kulturo varnosti na ve na inov.
V lu i zgoraj zapisanega konferenca priporo a, da v politi ni agendi Evropske unije, v državah lanicah
Evropske unije in lokalno »varnost bolnika« zasede izredno pomembno mesto.
Konferenca zato institucijam Evropske unije priporo a, da:
Ustanovijo EU forum s sodelovanjem vseh zainteresiranih skupin, ki bodo razpravljale o evropskih in
nacionalnih aktivnostih pri doseganju varnosti bolnikov.
Sodelujejo s Svetovno zdravstveno organizacijo pri izdelavi izhodiš za enotno razumevanje varnosti
bolnika in ustanovijo »EU banko rešitev s podro ja varnosti bolnikov« s primeri in standardi »najboljših
praks«.
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Ustvarijo možnosti za podporne mehanizme za nacionalne pobude glede projektov varnosti bolnikov,
upoštevajo dejstvo, da je varnost bolnikov v programu Generalnega direktorata za zdravje in zaš ito
potrošnika.
Zagotovijo, da bodo predpisi Evropske unije, ki se nanašajo na medicinsko blago in storitve, upoštevali
varnost bolnikov.
Vzpodbudijo razvoj mednarodnih standardov za varnost in delovanje medicinske tehnologije.
Zagotovijo, da bo evropska zakonodaja zaš itila zasebnost in zaupnost popisov bolezni in medicinske
dokumentacije v najboljšem bolnikovem interesu, hkrati pa zagotavljala dostop do relevantnih podatkov o
bolniku strokovnjakom v zdravstvu.
Konferenca nacionalnim oblastem priporo a, da:
Poskrbijo da imajo bolniki popoln in prost dostop do svojih osebnih zdravstvenih podatkov, zagotovijo
natan nost podatkov in zagotovijo, da popolno razumejo procese zdravljenja. Splošno znano je, da so
»obveš eni bolniki« v ugodnejši položaju pri varovanju lastnega zdravja.
Prou ijo koristi nacionalnega prostovoljnega zaupnega sistema poro anja o neželenih dogodkih ali možnih
neželenih dogodkih.
Delujejo v smeri rutinskega uvajanja postopkov upravljanja s tveganji, npr. oblikovanje smernic in
kazalnikov kot sestavnega dela presoje sistema kakovosti v zdravstvu.
Optimizirajo uporabo novih tehnologij npr. z uvajanjem elektronske zdravstvene dokumentacije, ki bi
vsebovale bolnikov medicinski profil in podporen program za odlo anje strokovnjakov v zdravstvu z
namenom zmanjševanja napak pri zdravilih ter pove ala pri bolnikih upoštevanje navodil pri jemanju
zdravil.
Ustanovijo nacionalne forume s sodelovanjem pomembnih zainteresiranih skupin, ki bo razpravljali o
varnosti bolnikov in nacionalnih aktivnostih na to temo.
Ustvarijo varne delovne pogoje vseh poklicev v zdravstvu in zagotovijo, da bo politika zaposlovanja in
zadržanja delavcev v zdravstvu tesno povezana z zagotavljanjem varnosti bolnikov.
Razpoznajo pomembnost in podpirajo usposabljanje uporabnikov medicinskih pripomo kov, aparatur in
naprav, ki ga izvajajo izdelovalci medicinske opreme in tako zagotovijo varno uporabo nove medicinske
tehnologije in kirurških tehnik.
Vklju ijo varnost bolnikov v redno izobraževanje zdravstvenih strokovnjakov, ki naj bo kombinirano z
integralnimi metodami in postopki vpetimi v kulturo nenehnega izobraževanja in izboljšav.
Zagotovijo, da nacionalna zakonodaja š iti zasebnost in zaupnost popisov bolezni in medicinske
dokumentacije v najboljšem bolnikovem interesu, hkrati pa zagotavljala dostop do relevantnih podatkov o
bolniku strokovnjakom v zdravstvu.
Zgradijo kulturo, ki je osredoto ena na u enje iz možnih neželenih dogodkov ali neželenih dogodkov ter
ne gradi na »krivdi in sramotenju« in posledi nemu kaznovanju.
Konferenca izvajalcem v zdravstvu priporo a, da:
Pospešijo sodelovanje med strokovnjaki v zdravstvu in izvajalci z namenom pove anja varnosti bolnikov.
Izvajajo projekte na delovnih mestih, ki so osredoto eni na varnost bolnikov in uvedejo odprto kulturo, ki
bo uspešno obravnavala napake in škodljive opustitve pri delu.
Vpeljejo sodelovanje med bolniki/njihovimi sorodniki in strokovnjaki v zdravstvu z namenom osveš anja
bolnikov/njihovih sorodnikov o možnih neželenih dogodkih ali neželenih dogodkih.

