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A. UVOD 
 

Vsa prizadevanja za večjo kakovost in varnost izhajajo iz želje zdravstvenih delavcev po večji 
koristi za paciente. Paciente je zato potrebno postaviti v ospredje, s tem pa postane jasna tudi 
potreba po večjem poudarku vloge pacientov kot uporabnikov zdravstvenih storitev, njihovega 
sodelovanja pri organih odločanja ter vse ostalo, kar imenujemo kot osredotočenost na 
pacienta. Nekateri elementi so že del drugih predpisov, npr. Zakona o pacientovih pravicah 
(Uradni list RS, št. 15/08; v nadaljnjem besedilu: ZPacP) in Uredbe o poslovanju z uporabniki v 
javnem zdravstvu.  
 
Kakovost v zdravstvu je razumljena kot ena izmed dimenzij pri ocenjevanju uspešnosti sistema 
zdravstvenega varstva, ki vključuje tudi domeno varnosti. Nanaša se na celotno zdravstveno 
obravnavo. Z vzpostavitvijo celovitega sistema spremljanja in nenehnega izboljševanja 
kakovosti in varnosti v zdravstvu bo vsem državljanom zagotovljen enak dostop do 
kakovostnih in varnih storitev. Za vse se mora na enak način meriti izid obravnave, 
opredeljen mora biti način merjenja in upravljanja z ugotovitvami – objektivizacija zdravstvene 
obravnave je namreč ključna tako za paciente kot tudi za zdravstveno osebje.  
 
V interesu prav vseh deležnikov v zdravstvu, tj. zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 
sodelavcev, izvajalcev zdravstvene dejavnosti, celotnega zdravstvenega sistema in družbe 
(vključno z Ministrstvom za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ) in Vlado Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: RS)) ter pacientov in njihovih svojcev je, da se zdravstvena obravnava 
izvaja kakovostno – za zdravstveni sistem in za pacienta. 

 
Vsak pacient ima pravico do primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave. 
Takšno je priporočilo ministrov za zdravje, ki je bilo sprejeto v okviru Priporočil Sveta Evrope 
leta 1997

1
, in tako se glasi četrta izmed 14 univerzalnih pacientovih pravic, ki jih določa ZPacP. 

Drugi in tretji odstavek 11. člena ZPacP določata, da je kakovostna zdravstvena oskrba tista, ki 
dosledno dosega izide zdravljenja, ki so primerljivi s standardi ali najboljšimi praksami, ob 
upoštevanju temeljnih načel kakovosti, kot so uspešnost, varnost, pravočasnost, kontinuiteta, 
učinkovitost, enakopravnost in osredotočenje na pacienta. Varna zdravstvena oskrba pa je tista, 
ki preprečuje škodo za pacienta v zvezi s samim zdravljenjem in v zvezi z okoliščinami fizične 
varnosti bivanja ali zadrževanja pri izvajalcu zdravstvenih storitev. Navedena pravica je tesno 
povezana z zmogljivostmi zdravstvenega sistema v Republiki Sloveniji, na njej pa dejansko 
temeljijo vse preostale pacientove pravice. Opisana določila tako opredeljujejo predvsem 
pričakovanja pacienta glede zdravstvene obravnave, žal pa ostajajo na načelni ravni, saj ta 
pravica zakonsko ni natančneje razdelana in obveznosti posameznih deležnikov niso jasno 
določene. 
 
Teoretično je zdravstvena obravnava v današnjem času najboljša in najbolj kompleksna kot 
kdaj koli prej. Kakovost življenja se je izboljšala in podaljšala se je življenjska doba. Teoretični 
potenciali, ki jih nudi medicina, pa se v vsakdanji praksi večkrat ne uresničujejo zaradi 
kakovostnih vrzeli, ki jih lahko opredelimo s preveliko, premajhno ali napačno uporabo na 
dokazih podprte zdravstvene obravnave in pojavljanjem škodljivih dogodkov zaradi napak. 
Znanstvenih raziskav, ki kažejo na to, da ne dosegamo izidov zdravljenja, ki bi jih lahko, je po 
svetu na stotine in nekaj tudi v Sloveniji.   
 
Izvajalci zdravstvene dejavnosti in zdravstveni delavci po vsem svetu želijo izboljšati zdravje in 
življenje pacientov, katere obravnavajo. Včasih pa kljub najboljšim namenom iz različnih 
vzrokov ne morejo izboljšati zdravja posameznika; eden izmed teh vzrokov so tudi neobstoječi 
ali slabo urejeni sistemi kakovosti, pomanjkljivo znanje o izboljševanju zdravstvene prakse in 
preprečevanju škodljivih dogodkov zaradi napak. Pri nas je odprt pogovor o napakah še vedno 
tabu tema, čeprav se vsi zavedamo, da ni človeka, ki ne bi delal napak. 

 
V Sloveniji področja kakovosti in varnosti v zdravstvu ter osredotočenja na paciente in svojce 
pa tudi za vrednotenje zdravstvenih tehnologij nimamo zakonsko urejenega (razen uvodoma 
navedene ureditve v ZPacP ter posameznih določb Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – 
ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13; v nadaljnjem besedilu: ZZDej), ki npr. določa vrste nadzora nad 

                                                      
1
 Svet Evrope. Razvoj in izvajanje sistemov izboljševanja kakovosti v zdravstvenem varstvu. Priporočilo št. (97)17. Svet 

Evrope, 1997. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0778
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0372


 

zdravstveno dejavnostjo). Tako manjkajo osnovni pogoji za sistematično implementacijo, razvoj 
in nadzor vodenja kakovosti na vseh ravneh zdravstvenega varstva in pri vseh izvajalcih 
zdravstvene dejavnosti. Izboljševanje kakovostne in varne zdravstvene obravnave ter 
osredotočenost na pacienta namreč sodita med univerzalne pacientove pravice.  
 
Državljani pričakujejo, da Vlada RS prevzame odgovornost za izboljševanje in vzdrževanje 
kakovosti in varnosti pacientov ter osredotočanje na pacienta in svojce, zato je Mreža NVO 
25x25, ki v slovenskem prostoru predstavlja okrog 90.000 pacientov

2
, v maju 2015 pripravila in 

na MZ posredovala Teze za zakon o kakovosti zdravstvene obravnave, varnosti pacientov in 
osredotočenju na paciente in njihove svojce. 
 
MZ je v zadnjih 15 letih sicer izdal vrsto dokumentov z usmeritvami za razvoj področja 
kakovosti in varnosti; od strategij do praktičnih navodil bolnišnicam, izvajalo je tudi številne 
aktivnosti za promocijo kakovosti in varnosti ter uvedbo nacionalnih kazalnikov kakovosti in 
varnosti pacientov. Vpeljani so bili številni ukrepi usmerjeni v izboljševanje kakovostne in varne 
zdravstvene obravnave. Žal pa so vsi navedeni dokumenti izdani na nivoju usmeritev oziroma 
priporočil, njihovo spoštovanje pa prepogosto odvisno od zavzetosti in prepričanja 
posameznega izvajalca zdravstvene dejavnosti. Tudi drugi deležniki v zdravstvu se že leta 
prizadevajo za regulacijo področja kakovosti in varnosti, zlasti Zdravniška zbornica Slovenije in 
druga strokovna združenja ter pacienti preko različnih uporabniških združenj. 
 
Skozi čas se je izkazalo, da vse te aktivnosti skupaj z akreditacijo ne zadoščajo, da bi pospešile 
varnejšo in kakovostnejšo zdravstveno obravnavo v Sloveniji. Ta se je namreč izboljšala le v 
okoljih, kjer je management to področje prevzel in ponotranjil. Pomanjkljiva zakonodaja, 
odsotnost centrale koordinacije in nadzora, nizka aktivnost izvajalcev in finančno nestimuliranje 
predstavljajo tveganje za vzdržnost kakovosti našega zdravstvenega sistema. Neredko se 
namreč izvajalci zdravstvene dejavnosti upirajo prostovoljnim aktivnostim in usmeritvam s strani 
MZ z izgovorom, da področje kakovosti in varnosti v Sloveniji ni regulirano na nivoju predpisov.  
 
Kakovost ni zastonj – treba je vložiti določene vire (zlasti človeške vire in čas), sicer pa ne stane 
veliko. Nasprotno pa slaba kakovost stane ogromno, zato dileme ne more biti. In če slaba 
kakovost na splošno stane ogromno, slaba kakovost v zdravstvu stane še več. Poleg izgub 
za neposrednega izvajalca zdravstvene dejavnosti (predvsem na času in človeških virih), imajo 
izgube še plačnik in zavarovalnica (zaradi dodatnih zdravstvenih storitev za popravo slabe 
kakovosti ali posledic napak in morebitnih izplačil odškodnin), predvsem pa tudi pacient in 
njegovi svojci (včasih nepopravljive izgube in praviloma take, ki jih finančno ni mogoče 
ovrednotiti. Kakovost v zdravstvu; da ali ne, ni več vprašanje; vprašanje je le, kako in kdaj. 
 
Za nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti so potrebni stalni človeški, časovni in finančni 
viri. Najdražja je slaba kakovost in raziskave so pokazale, da vlaganje v kakovost zmanjšuje 
stroške neke dejavnosti (Campanella, 1999

3
). Slaba kakovost v zdravstvu namreč vodi do 

slabih izidov in povečanih stroškov za zdravstvo. Največ stroškov slabe kakovosti je npr. 
pri: 

 preveliki uporabi postopkov (npr. ponovitev rentgenskega slikanja, ker pacientov 
zdravnik ni dobil izvida prejšnjega slikanja),  

 opustitvi potrebne preiskave, ker so predolge čakalne dobe,  

 škodljivih dogodkih zaradi napak, 

 pomanjkljivem izvajanju zdravstvene obravnave glede na dokazih podprte zdravstvene 
obravnave (McGlynn et al., 2003

4
).  

V zdravstvu izboljševanje varnosti pomeni tudi manj škodljivih dogodkov zaradi napak in poleg 
nepotrebnih stroškov zaradi njihove poprave tudi manj trpljenja pacientov in njihovih svojcev 
(Rožman, 2012

5
). 

                                                      
2 Člani mreže so npr. Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, Društvo 
mladih kardiologov Slovenije, ŽIVIM - Društvo za dvig kakovosti življenja, Slovensko združenje proti raku dojke Europa 
Donna, Zveza društev diabetikov Slovenije, Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije, Terapevtsko društvo Slovenije, 
Društvo psihologov Slovenije, Zveza društev - Slovensko zdravniško društvo, Društvo DEBRA Slovenija – društvo oseb 
povezanih z bulozno epidermolizo, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Gerontološko društvo Slovenije, 
Društvo distrofikov Slovenije,  
Slovensko združenje za pomoč pri demenci – Spominčica, Alzheimer Slovenija. 
3 Campanella J. Principles of quality costs: principles, implementation and use. Wisconsin: ASQ Quality Press, 1999. 
4
 McGlynn et al., The quality of health care delivered to adults in the United States. N Engl J Med. 2003 Jun 

26;348(26):2635-45. 

http://www.dpbs.si/
http://www.zivim.si/
http://www.europadonna-zdruzenje.si/
http://www.europadonna-zdruzenje.si/
http://www.diabetes-zveza.si/
http://www.zveza-dlbs.si/
http://sites.google.com/site/terapevtskodrustvosi
http://www.dps.si/
http://www.szd.si/
http://www.debra-slovenia.si/cms/index.php?o_nas
http://www.debra-slovenia.si/cms/index.php?o_nas
http://www.zveza-gns.si/
http://www.gds.si/
http://www.drustvo-distrofikov.si/
http://www.spomincica.si/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12826639


 

 
Poleg trpljenja pacientov, svojcev in tudi zdravstvenega osebja, ki je bilo vpleteno v napako, se 
zaradi slabe kakovosti zelo povečajo stroški zdravljenja zaradi dodatnih zdravstvenih storitev, ki 
so potrebne, da se odstranijo ali omilijo posledice napake (navedeno seveda vpliva tudi na 
dolge čakalne dobe in število čakajočih). Ti stroški pri nas niso izmerjeni, a je študija primera v 
Sloveniji pokazala, da strošek padca v bolnišnici z zlomom kolka in posledično vstavitvijo kolčne 
proteze znaša prek 5.000,00 evrov, ki bi jih zagotovo smotrneje uporabili, če bi padce 
preprečevali (Rožman, 2012). Če ta primer posplošimo na celo državo, bi lahko samo pri 
padcih, kjer pride do zloma kolka in nadomestitve s kolčno protezo, lahko prihranili najmanj 
600.000 evrov letno. V teh primerih bi tudi storitev bi bila opravljena nekomu, ki na čakalnem 
seznamu čaka iz medicinske indikacije, nepovezane z odpravljanjem morebitnih napak. V ZDA 
so stroški škodljivih dogodkov zaradi napak ocenjeni za leta 2011 do 2015 na 28 milijard 
dolarjev (brez odškodninskih poravnav in civilnih tožb).

6
 Po podatkih Sveta Evrope pa doživi 

varnostni zaplet 8 – 12 odstotkov hospitaliziranih pacientov na leto, kar pomeni, da je ogrožen 
vsak 8. – 12. hospitalno obravnavani pacient. 
 
Tudi ameriški raziskovalni inštitut

7
 ugotavlja, da v razvitem svetu v bolnišnici približno vsak 10. 

pacient doživi škodo za svoje zdravje zaradi napak in približno vsak 150. – 300. zaradi tega 
umre. Pri nas take raziskave nimamo, a če prenesemo podatke iz tujih raziskav v razvitih 
državah, je pri nas v bolnišnicah okrog 35.000 oškodovanih in več kot 1.000 umrlih pacientov 
zaradi napak letno (op.: letno je v Sloveniji hospitaliziranih okrog 360.000 pacientov). 
 
Tudi zaradi tega primanjkljaja na mnogih področjih ne dosegamo zadovoljivih izidov zdravljenja, 
če se primerjamo z državami Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljnjem besedilu: OECD)

8
.
 
Slovenija je tako med 

najslabšimi npr. pri umrljivosti pri ishemični možganski kapi, umrljivosti za rakom, samomorih, 
amputaciji spodnjih okončin pri odraslih s sladkorno boleznijo. Temu je vzrok predvsem 
razdrobljenost našega zdravstvenega sistema, slaba koordinacija med različnimi ravnmi 
zdravstvenega varstva ter pomanjkanje nacionalnih kliničnih smernic in integriranih kliničnih poti 
za zdravstveno obravnavo na mnogih področjih. Sicer se je Slovenija po kazalnikih OECD 
uvrstila nekje v sredino, kar pa še ne pomeni dobre prakse. Na nekaterih področjih je Slovenija 
izkazala dobre prakse, vendar v državi nimamo mehanizma, da bi se te razširile tudi na druge 
specialnosti in druga zdravstvena področja, kar je pokazala Analiza zdravstvenega sistema v 
Sloveniji (Nolte et al., 2015

9
). 

 
V letu 2015 je bila Slovenija na prvem mestu glede nizke stopnje umrljivosti novorojenčkov, kar 
kaže na dobro delovanje zdravstva na področju preventive v pediatriji in porodništvu, 
kakovostne pediatrične in porodniške službe in patronažne službe v Sloveniji. Kot primer dobre 
prakse velja omeniti tudi presejalne teste Zora, Dora in Svit – kjer se je izkazala kot uspešna 
integrirana zdravstvena obravnava, ter tudi obravnava sladkorne bolezni pri otrocih in 
mladostnikih (kjer dobre rezultate dosegamo v okviru programa Sweet). 
 
Kakovost zdravstvene obravnave je moč meriti s pomočjo kazalnikov. Prvi kazalniki kakovosti 
so bili v Sloveniji uvedeni leta 2006 (padci pacientov, razjeda zaradi pritiska, čakalna doba za 
CT, nepričakovani ponovni sprejem v bolnišnico (v sedmih dneh za isto diagnozo), dolžina 
hospitalizacije in MRSA). V letu 2011 je prišlo do radikalne prenove nabora kazalnikov in 
njihovo število se je povečalo na 72. MZ je v sodelovanju s partnerji v sistemu zdravstvenega 

                                                                                                                                                           
5
 Rožman J. Stroški zdravljenja poškodb zaradi padcev bolnikov: primer slovenske splošne bolnišnice. Diplomsko delo. 

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, 2012. 
6
 Poročilo AHRQ, 2016, ww.ahrq.gov/professionals/quality-patient-safety/pfp/2015-

interim.html?utm_source=AHRQ&utm_medium=PSLS&utm_term=&utm_content=14&utm_campaign=AHRQ_NSOHAC
_2016 
7
 Institute of medicine, To err is human. Building a safer health system. Washington: National Academy Press,2000 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK225182/); Vincent C, Neale G, Woloshynowych M. Adverse events in British 
hospitals: preliminary retrospective record review. British Medical Journal. 2001; 322:517-9, Robida A., Opozorilni 
nevarni dogodki: kakovost v zdravstvu, Zdravstveni vestnik, 2004; 73:681-687; Robida A., Operacija/poseg na 
napačnem pacientu, napačnem mestu ali napačna operacija/poseg – ali jo dobra timska komunikacija lahko prepreči? 
Kramar Z., Kraigher A., eds. 2. strokovni seminar Učimo se varnosti od najboljših – prikaz dobrih praks, 2008, 10.-11. 4. 
2013, Bled, Jesenice: Splošna bolnišnica Jesenice; 2008; James JT. New, Evidence-based Estimate of Patient Harms 
Associated with Hospital Care, Patient Safety 2013; 9:122-8. 
8
 OECD.Health at a Glance 2015: OECD Indicators 2015, Paris: OECD Publishing, 

http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2015-en.  
9
 Nolte E, Zaletel J, Robida A et al. Optimizing service delivery: analysis of the health system in Slovenia: final report. 

Ljubljana: MZ, 2015 

http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2015-en


 

varstva oblikoval Priročnik o kazalnikih kakovosti
10

, ki predstavlja pomemben mejnik v razvoju 
tega področja. Osnovno izhodišče pri postavitvi kazalnikov je bilo, da morajo biti kazalniki 
kakovosti postavljeni, tako da se dajo v največji možni meri izračunati iz obstoječih podatkov, da 
ne bi prišlo do dodatne obremenitve izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Že ob samem snovanju 
sistema ocenjevanja zdravstvenega varstva je bilo prisotno zavedanje potrebe po razvoju 
informacijske podpore in nadaljnjem razvoju kazalnikov kakovosti, ki lahko ocenijo kakovost 
zdravstvenih obravnav na več ravneh ‒ na ravni posameznega zdravnika, bolnišnice, skupin 
zavarovancev, regij in nacionalno – in so mednarodno primerljivi. 
 
Poudariti velja, da gre pri sedanji zdravstveni praksi (kar ni le slovenski temveč problem večine 
zdravstvenih sistemov) pogosto za razsipavanje finančnih in človeških virov; podvajanje 
preiskav, izvajanje nepotrebnih ali pa napačnih preiskav, upravljanje s čakalnimi seznami, slaba 
koordinacija zdravstvene obravnave med različnimi ravnmi zdravstvene dejavnosti oziroma med 
različnimi dejavnostmi na isti ravni in pa izvajanje, defenzivne medicine, kar pomeni nepotrebno 
diagnostiko, nepotrebno napotovanje ipd.

11
 in je posledica tudi kulture strahu (demoniziranje 

zapletov, strah pred odgovornostjo). 
 
V Evropski uniji in širše v Evropi je izšlo več priporočil in direktiv, ki se nanašajo na kakovost 
in varnost pacientov ter osredotočenje na pacienta in svojce; Sklepi Sveta 2006/C 146/01, 
Priporočila Sveta 2009/C 151/01, Direktiva 2011/24/EU, Direktiva 2013/55/EU

12
. Raziskava 

(Priporočilo Rec (2006) 7 Odbora ministrov državam članicam o ravnanju z varnostjo pacientov 
in preprečevanju neželenih dogodkov v zdravstvu, Priporočila Sveta 2009/C 151/01 o varnosti 
pacientov, vključno s preprečevanjem in obvladovanjem okužb, povezanih z zdravstveno 
oskrbo) je npr. pokazala slabo uvrstitev Slovenije; od 13 priporočil je namreč izpolnila le tri 
(Drugo poročilo Evropske komisije, COM(2014) 371 o implementaciji Priporočil Sveta 2009/C 

151/01
13

). 
 
V razvitih državah (npr. Danska, Nizozemska, Švedska, ZDA) so se pred več desetletji lotili 
izboljševanja kakovosti predvsem z uvajanjem formalnih pristopov kontrole kakovosti, ki pa 
želenih izboljšav izidov niso prinesla. Šele z objavo rezultatov o številu smrti zaradi napak v 
ZDA leta 2000 so se začele spremembe, ki so pripeljale do vidnih izboljšav. Najpomembnejši 
pospeševalec razvoja nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti pacientov je bila 
zakonodaja in ustanovitev centralne ustanove (agencije), ki ima nalogo spremljanja kakovosti in 
varnosti za celotno državo, spodbujanje izvajalcev v povezavi z zavarovalnicami in plačevanjem 
po uspešnosti, neplačevanjem preprečljivih škodljivih dogodkov, financiranje raziskav in 
projektov s področja kakovosti in varnosti pacientov. Na tak način so v ZDA v letih 2010 – 2015 
zmanjšali škodljive dogodke zaradi napak za 21 % in preprečili 125.000 smrti zaradi napak pri 
zdravstveni obravnavi. Uspešnost uvajanja kakovosti v zdravstveni obravnavi sama po sebi 
izboljšuje finančno poslovanje izvajalcev. Uvajanje neplačevanja preprečljivih škodljivih 
dogodkov ni problematično, lahko pa predstavlja dvorezni meč plačevanje po uspešnosti, ker se 
nekateri izvajalci zdravstvene dejavnosti potem osredotočijo samo na izboljševanje kakovosti pri 
tistih boleznih, ki so v programu takega načina plačevanja, ostala področja pa zanemarijo 
(European observatory on health systems and policies work, 2015

14
). 

 
Glavni vzvod za vpeljevanje kakovosti in varnosti za vsakdanje delo ob pacientu je bila 
zavzetost vlad, da področje kakovosti in varnosti uredijo enotno z zakonodajo in ustanovitev 
agencij za kakovost in varnost, ki so s spremljanjem, spodbudami, projekti in raziskavami 
pripomogle do zavidljivih izboljšav. Ključni prispevajoči dejavniki, ki so vodili do teh zavidljivih 
uspehov, so torej: 

 urejena zakonodaja, 

 tehnična pomoč centralne agencije za kakovost in varnost v zdravstvu, 

 finančne spodbude (bonusi in malusi) zavarovalnic, 
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 javna objava kazalnikov kakovosti. 
Pripomogel je seveda tudi razvoj strokovnih združenj za kakovost in varnost pacientov in 
uvedba kurikulumov o kakovosti in varnosti v dodiplomski in podiplomski študij zdravstvenih 
strokovnjakov ter stalen strokovni razvoj tistih, ki delajo v zdravstvu. 
 
Analiza zdravstvenega sistema v Sloveniji

15
, ki je bila v letu 2015 izvedena s Svetovno 

zdravstveno organizacijo v sodelovanju z Evropskim observatorijem za zdravstvene sisteme in 
politike in ob podpori številnih domačih strokovnjakov ter institucij, je pokazala, da v Sloveniji 
manjkajo ustrezni mehanizmi za izboljševanje in spremljanje kakovosti ter vrednotenje 
zdravstvenih tehnologij. Manjkajo tudi spodbude za doseganje večje učinkovitosti in 
kakovosti. V okviru analize je bilo prepoznano, da je potrebno v Sloveniji: 

 okrepiti razvoj in uveljavljanje upravljanja kakovosti, tako da se sprejme načrt glede 
nacionalnih kliničnih smernic,  

 uveljaviti zakonodajo glede odgovornosti za spremljanje kakovosti na ravni 
izvajalcev zdravstvene dejavnosti, 

 vzpostaviti institucionalni okvir za nadzor nad vodenjem kakovosti (kot strokovno 
neodvisno telo na nacionalnem nivoju),  

 pripraviti pravne podlage za možnost Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: ZZZS), da bi izvajalce zdravstvene dejavnosti v mreži 
izvajalcev javne zdravstvene dejavnosti stimuliral pri plačevanju za uspešnost 
oziroma neuspešnost in za neplačevanje preprečljivih škodljivih dogodkov zaradi 
napak,  

 razviti ustrezne kazalnike merjenja uspešnosti tako za primarno raven zdravstvene 
dejavnosti kot na ravni bolnišnic ter urediti koordinacijo njihovega zbiranja in 
vrednotenja, pri čemer bi bilo potrebno upoštevati, da se zaradi obremenitev pri 
zbiranju podatkov za kazalnike določiti, kateri kazalniki so pomembni na ravni 
celotnega zdravstvenega sistema, za posamezne ravni zdravstvene dejavnosti, za 
specialnosti, zdravstvene time, posameznike in kateri za plačnike, 

 operacionalizirati sistem poročanja o kakovosti in javno objaviti rezultate kot osnovo 
za boljše spremljanje kakovosti. 

 
V zvezi s preprečljivimi škodljivimi dogodki velja poudariti, da so to dogodki, ki jih je možno 
preprečiti z ustrezno ureditvijo kakovosti in varnosti pacientov. Prek sistemske ureditve 
preprečevanja teh dogodkov je mogoče vplivati na izvajalce zdravstvene dejavnosti in tudi 
druge deležnike v zdravstvenem sistemu, tako da bodo zavzeto pristopili k njihovem 
preprečevanju. Trenutno stanje na tem področju je namreč tako, da za popravo teh dogodkov, 
ko so se že zgodili ne utrpi finančne škode izvajalec zdravstvene dejavnosti ali zdravstveni 
delavec, pač pa zavarovalnica kot plačnik.  
 
ZZZS kot plačnik lahko uvede sistem za neplačevanje dogodkov, ki se ne bi smeli nikoli zgoditi 
in tako spodbudi izvajalce zdravstvene dejavnosti, da uredijo procese, tako da v njih vgradijo 
varovala, da se taki dogodki ne bi ponovili. To so npr.: 

 operacija ali invazivni postopek na napačnem delu telesa ali pri napačnem pacientu,  

 nenamerno zaostal instrument ali drug material v pacientu po operaciji,  

 smrt med operacijo ali takoj po operaciji pri pacientih z nizkim tveganjem,  

 smrt ali invalidnost zaradi inkompatibilne transfuzije,  

 razjeda zaradi pritiska 3. ali 4. stopnje, pridobljena po sprejemu v zdravstveno 
ustanovo,  

 padec v bolnišnici s poškodbo (smrt, zlom, izpah, intrakranialne poškodbe, 
zmečkanina),  

 smrt ali poškodba zaradi udara električnega toka ali zaradi opeklin, pridobljenih v 
bolnišnici,  

 slab glikemični nadzor (diabetična ketoacidoza, neketotična hiperosmolarna koma, 
hipoglikemična koma),  

 okužba urinarnega traka povezana s kateterizacijo,  

 okužba povezana z žilnim katetrom,  

 okužba mesta operacije po operativnem posegu na srcu ali bariatrično kirurgijo v zvezi 
z debelostjo ali ortopedsko operacijo,  
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 globoka venska tromboza ali pljučna embolija v zvezi z operacijo vstavitve kolenske ali 
kolčne proteze.  

Z neplačevanjem preprečljivih škodljivih dogodkov, kar bi lahko bilo predmet splošnega 
dogovora, zavarovalnica prihrani nekaj denarja, ker takih dogodkov ne plača, primarni cilj 
takega ukrepa pa je zmanjševanje teh dogodkov in izboljšanje varnosti pacientov. Preprečljivi 
škodljivi dogodki, ki se ne bi smeli nikoli zgoditi, so neplačljivi samo takrat, kadar obstajajo trdni 
znanstveni dokazi, da bi se jih dalo preprečiti. Neplačevanje preprečljivih škodljivih dogodkov je 
potrebno določiti v seznamu s podzakonskim aktom (na predlog Nacionalne agencije za 
kakovost in varnost v zdravstvu (v nadaljnjem besedilu: NAKVA) izda minister za zdravje) ali v 
splošnem dogovoru. 
 
V predlogu zakona določamo le, da se tovrstni dogodki ne bodo plačevali, vrsta oziroma nabor 
takih dogodkov pa se glede na razvoj znanosti spreminja, zato jih bomo določili v pravilniku ali v 
splošnem dogovoru. Predlog nabora teh dogodkov bo pripravila NAKVA skupaj z ZZZS in jih 
predlagala v sprejem MZ. Predmetni pravilnik bo prek določitve meril uredil tudi način 
plačevanja. Seznam takih dogodkov je npr. pripravil National Quality Forum v ZDA

16
. 

 
Izvajalci zdravstvene dejavnosti bi morali imeti vnaprej izdelane protokole za preprečevanje teh 
škodljivih dogodkov, morali bi jih odkrivati, sporočati in seveda meriti ter poznati statistične 
metode za tako merjenje. Ker tega trenutno ni, bo zakon (in pravilnik) moral upoštevati v okviru 
nekoliko daljšega prilagoditvenega obdobja. Prav tako bi navedeni režim najprej uvedli za 
bolnišnice in postopoma še za preostale izvajalce zdravstvene dejavnosti. 
 
Z navedenim zakonom se bo uredilo tudi vrednotenje zdravstvenih tehnologij (HTA), ki je del 
kakovostne in varne zdravstvene obravnave in išče najbolj primerno rešitev za paciente. 
Vrednotenje zdravstvenih tehnologij je meddisciplinarni proces, ki sistematično, pregledno, 
objektivno in preudarno združuje informacije o medicinskih, socialnih, ekonomskih in etičnih 
vprašanjih, povezanih z uporabo zdravstvenih tehnologij. Njegov cilj je oblikovati kakovostne, 
varne in učinkovite zdravstvene politike, ki se osredotočajo na bolnika in poskušajo doseči čim 
večjo korist (EUnetHTA). V Sloveniji vrednotenje zdravstvenih tehnologij kot pomoč pri uvedbi 
novih zdravstvenih tehnologij v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja formalno ni 
vzpostavljeno. Na splošno obstajata dve vrsti vrednotenja; prvo za zdravila, ki je urejeno s 
predpisi s področja zdravil in pri katerem sodeluje ZZZS, in drugo glede nove diagnostike, 
zdravljenj, postopkov in terapij. V tem delu je Vlada RS sprejela poseben protokol za 
ovrednotenje predlogov za financiranje. Zdravstveni svet po tem protokolu predloge oceni s 
priložnostnim vprašalnikom, ki temelji na načelih vrednotenja zdravstvenih tehnologij, odobrene 
predloge nato obravnavajo MZ, ZZZS in izvajalci zdravstvene dejavnosti, njihovo kritje z 
obveznim zdravstvenim zavarovanjem pa je predmet letnih dogovarjanj partnerjev. Pri 
odločanju, katere storitve bodo zavarovane in v kakšnem obsegu, sedaj nista upoštevani 
učinkovitost in/ali stroškovna učinkovitost. Potreba po formalizaciji vrednotenja zdravstvene 
tehnologije (razen zdravil) je znana in je zapisana tudi v nacionalnem planu zdravstvenega 
varstva. S tem zakonom bo določen tako postopek, kot tudi pristojni organ in njegova 
odgovornost. Zgoraj omenjeni protokol odraža splošno usmeritev Vlade RS, da izvede evropsko 
potrjeno vrednotenje zdravstvenih tehnologij, ki jo je uvedla Direktiva 2011/24/EU o uveljavljanju 
pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu. Zakon o zdravstveni dejavnosti (novela 
iz leta 2013) določa, da NIJZ sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za uvajanje novih metod 
dela v zdravstveni dejavnosti in presoji zdravstvenih tehnologij, ni pa še prišlo do 
implementacije tega. NIJZ je od leta 2010 vključen tudi v Evropsko mrežo za vrednotenje 
zdravstvenih tehnologij (EUnetHTA), katere partner je tudi Inštitut za zdravstveno ekonomiko. 
Implementacija HTA kot se predvideva z novim zakonom ne bi le zmanjšala neučinkovitosti, 
ampak tudi pomagala pri boljši oskrbi pacientov. Organ, ki se mu zaupa izvedba vrednotenje 
zdravstvenih tehnologij, mora biti neodvisen od finančnih interesov in izključno neprofiten, zato 
je pooblastitev NAKVA za to področje ustrezno. Z zakonom se bodo določila tudi jasna merila – 
na regulativni ali institucionalni ravni – ki bodo vrednotenje zdravstvenih tehnologij usmerjala. 

 
V Resoluciji o nacionalnem programu zdravstvenega varstva 2016 – 2025 "Skupaj za 
družbo zdravja" smo se zavezali, da bomo v Sloveniji zagotovili sistem celovite kakovosti v 
zdravstvu s kazalniki in poročili, ki bodo dostopni široki skupini uporabnikov – tako izvajalcem 
zdravstvene dejavnosti, pacientom in plačniku. Omogočili bomo spremljanje kakovosti 
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posameznih izvajalcev zdravstvene dejavnosti in zagotovili dostopnost do ključnih kazalnikov 
kakovosti posameznih izvajalcev zdravstvene dejavnosti njihovim uporabnikom. Hkrati bomo 
spremljali tudi zadovoljstvo uporabnikov in angažiranost zdravstvenega osebja. Z ukrepi na 
področju upravljanja, organizacije in financiranja znotraj sistema zdravstvenega varstva bomo 
vzpostavili pogoje za učinkovito, kakovostno in finančno vzdržno zdravstveno oskrbo 
prebivalstva. 
 
V Republiki Sloveniji so s predpisi dobro urejene predvsem tiste dejavnosti s področja kakovosti 
in varnosti v zdravstvu, ki so jih zahtevale evropske direktive (npr. preskrba s krvjo, tkiva in 
celice človeškega izvora, zdravila in medicinski pripomočki). Siceršnja celovita ureditev 
kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave ter osredotočenja na paciente ostaja v izključni 
pristojnosti držav članic, pri čemer pa smo dolžni upoštevati evropska in mednarodno sprejeta 
priporočila. Zato je eden od temeljnih ciljev predlaganega zakona urediti sistem celovite 
kakovosti, tako da bo vsem državljanom zagotovljena visoko kakovostna, dostopna, varna in 
učinkovita zdravstvena obravnava. Zaradi nadaljnjega urejanja mobilnosti pacientov v EU so na 
prvem mestu zahteve po kakovosti in varnosti v zdravstvu. V dokumentu Sklepi Sveta o skupnih 
vrednotah in načelih zdravstvenih sistemov Evropske unije (2006/C 146/01) sta kakovost in 
varnost našteti na prvem mestu skupnih vrednot zdravstvenih sistemov v EU. 

 
Ureditev v zakonodaji in z njo tudi določitev nekaterih medresorskih ukrepov je bila v Sloveniji 
že večkrat načrtovana, a žal nikoli uresničena. Medresorske ureditve so potrebne zlasti na 
področju izobraževanja na dodiplomski in podiplomski ravni ter usposabljanju tistih, ki že delajo 
v zdravstvu, a vsebin o kakovosti, varnosti pacientov ter osredotočenju na paciente in svojce 
niso bili deležni v času svojega študija, kar je pokazala tudi nedavna anketa MZ

17
.  

 
Učenje iz napak in sistemskih pomanjkljivosti, ki vodijo do zdravstvene obravnave, ki ni 
varna, je temelj varnosti pacientov in zaposlenih. Predpogoj za izboljševanje varnosti pacientov 
in zaposlenih je sporočanje napak v okviru pravične kulture in ne kulture strahu, ki je trenutno 
prisotna v Sloveniji. Ustvariti moramo pogoje za sporočanje napak brez strahu pred morebitnimi 
očitki o nesposobnosti, poniževanjem ali preiskovalnimi postopki drugih organov. Sistem 
sporočanja in analize napak moramo zato ločiti od sistema pritožb, delovnopravnih in sodnih 
postopkov. 
 
Ključne ovire, da kakovost in varnost v zdravstvu še danes niso v celoti vpeljane, so torej: 

 odsotnost telesa na državni ravni za svetovanje, povezovanje, koordiniranje, motiviranje 
in usposabljanje izvajalcev, za pregled nad izvajanjem strateških usmeritev in poročanje 
o uspešnosti in učinkovitosti zdravstvenega sistema, 

 premajhna zavzetost nosilcev zdravstvene dejavnosti in vodstev zdravstvenih ustanov 
za področje kakovosti in varnosti, 

 premajhne spodbude izvajalcem  zdravstvene dejavnosti za doseganje odličnih 
rezultatov, 

 pomanjkanje finančnih virov za zagotavljanje učinkovitega sistema vodenja kakovosti 
na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti, 

 pomanjkljiva informacijska podpora za zbiranje in poročanje kazalnikov kakovosti in 
drugih aktivnosti za nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti pacientov, 

 odsotnost merjenja in podatkov o kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave na 
nacionalni ravni ter njihovih analiz in medsebojne primerljivosti med izvajalci  
zdravstvene dejavnosti, 

 odsotnost strukturiranih obveznih izobraževalnih vsebin iz področja sistema vodenja 
kakovosti in varnosti za zdravstvene delavcev in zdravstvene sodelavce, 

 senzaciolistično medijsko poročanje o domnevnih napakah v zdravstvu, 

 neustrezno obravnavanje napak v zdravstvu prek različnih (zunanjih) institucij in 
postopkov, ki vodijo predvsem v iskanje krivde in povračilnih sankcij, na strani 
zdravstvenih delavcev pa posledično v skrivanje napak, pripisovanje napak 
komplikacijam in izvajanje defenzivne medicine. 

 
Zaradi premajhne oziroma neizmerjene kakovosti zdravstvene oskrbe je trenutno v obračunskih 
modelih premalo finančnih spodbud za dosego večje kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev. 
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Sicer pa ZZZS kot nosilec javnih pooblastil pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja 
v državi že sedaj zasleduje cilj kakovostne zdravstvene oskrbe zavarovancev. ZZZS sicer redno 
spremlja učinkovitost in kakovost opravljenih zdravstvenih storitev in izdanih materialov ter 
spremlja in vrednoti dogovorjeni nabor kazalnikov kakovosti izvajanja bolnišničnih programov. 
Že v letu 2012 je bila v Splošni dogovor vključena obveza bolnišnic za vzpostavitev sistema 
kakovosti in pridobitve mednarodno priznane akreditacije, v skladu s katerim so morale 
bolnišnice začeti postopek pridobivanja mednarodno priznane akreditacije, sicer bi se jim 
vrednost programa specialistične bolnišnične dejavnosti zmanjšala. V fazi realizacije so 
razvojne naloge, katerih namen je spodbujanje nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti 
ter vzpostavitev sistema spodbud za izvajalce z ustreznimi rezultati. Cilj plačnika zdravstvenih 
storitev je namreč spodbujati kakovost zdravstvenih storitev na primarni, sekundarni in terciarni 
ravni, kakor tudi kakovost predpisovanja zdravil. Potrebno pa je poudariti, da morda ni ravno 
učinkovito, kadar npr. za isto bolezen nek pacient v povprečju leži v eni ali dveh bolnišnicah pet 
dni, v vseh ostalih pa 12 dni. To gre sicer na račun bolnišnice in ne na račun ZZZS, vendar 
sistemsko gledamo to še vedno lahko predstavlja razsipavanje denarja zavarovancev. Tudi 
izraba nekaterih aparatur je neučinkovita; pacient je sprejet v bolnišnico zaradi operacije, potem 
pa se zgodi, da mu na viziti povedo, da gre domov, ker npr. ni anesteziologa ipd. 

 
Za urejanje nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti v zdravstvu je nujno povezovanje in 
sodelovanje različnih udeležencev v zdravstvu. Že v okviru Nacionalnih usmeritev za razvoj 
kakovosti v zdravstvu, ki jih je izdal MZ v letu 2006,

18
 so najpomembnejši deležniki izrecno 

navedeni, in sicer od Vlade RS oziroma MZ, plačnikov zdravstvenih storitev, izobraževalnih 
inštitucij, zunanjih nacionalnih in mednarodnih presojevalcev, vodstev izvajalcev zdravstvene 
dejavnosti, do zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, stanovskih in strokovnih 
združenj ter nenazadnje pacientov. Pomembno je, da se med vsemi deležniki vzpostavi 
usklajeno delovanje in jasne pristojnosti in odgovornosti.  
 
V nadaljevanju so predstavljene ključne naloge in pristojnosti posameznih deležnikov na 
področju kakovosti in varnosti (nekatere bodo zajete neposredno v zakonu, preostale pa v 
izvedbenih aktih): 

 država: 

 normativna ureditev kakovosti in varnosti v zdravstvu (sprejem zakona in 
podzakonskih aktov ter medresorska usklajenost področja), 

 izvajanje nadzora nad uresničevanjem zakonodaje iz prejšnje točke, 

 opredelitev zahtev za implementacijo akreditacijskih in drugih standardov, 

 koordinacija aktivnosti vseh deležnikov za zagotavljanje mednarodne primerljivosti 
kakovosti in varnosti  zdravstvene obravnave, 

 zagotovitev finančnih virov za razvoj sistema vodenja kakovosti in varnosti 
zdravstvenega sistema, 

 zagotovitev informacijske podpore za spremljanje, poročanje in nadzor kakovosti in 
varnosti zdravstvenega sistema, 

 ustanovitev NAKVA; glede na mednarodna in nacionalna izhodišča je uvedba take 
institucije nujno potrebna za izpolnitev vseh vsebin, potrebnih za celovito 
upravljanje kakovosti v zdravstvu – zlasti z namenom povezovanja, usmerjanja in 
spodbujanja ter preverjanja nenehnega izboljševanja kakovosti v zdravstvu,  

 uvedba zahtev za pridobivanje kompetenc s področja kakovosti in varnosti v 
zdravstvu (okviru rednega izobraževanja za poklic kot tudi vseživljenjskem učenju) 
ter vključitev tovrstnih vsebin v strokovne izpite za zdravstvene delavce in v vsebine 
za obnavljanje licence (predvideti način usposabljanja obveznih vsebin), 

 uvedba vsebin v strokovne izpite zdravstvenih delavcev (urediti v pravilniku, ki ureja 
pripravništvo in strokovne izpite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev 
na področju zdravstvene dejavnosti), 

 plačniki zdravstvenih storitev (ZZZS, prostovoljne zdravstvene zavarovalnice): 

 vzpostavitev sistema plačevanja zdravstvenih storitev na podlagi doseganja 
uspešnosti izvajalca zdravstvene dejavnosti (vnaprej opredeljena merila, določitev 
načina ugotavljanja tega), 

 zavrnitev plačila zdravstvenih storitev za posamezne preprečljive škodljive dogodke 
zaradi napak, 
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 do finančnih spodbud bodo upravičeni le tisti, ki bodo akreditirani (kar pomeni, da 
bodo pridobili začetno akreditacijo in jo nato tudi obnavljali) in izpolnjevali merila za 
stimulativno financiranje akreditiranih izvajalcev, npr. dosegli dober rezultat pri 
določenih kazalnikih kakovosti. Pridobljena akreditacija je torej potreben vendar ne 
zadosten pogoj za pridobitev finančne spodbude (za tiste izvajalce zdravstvene 
dejavnosti, ki dokumentirano dokažejo napredek pri nenehnem izboljševanju 
kakovosti in varnosti za paciente), 

 ZZZS prednostno sklepa pogodbe z akreditiranimi izvajalci zdravstvene dejavnosti, 
šele če akreditiranih izvajalcev ne more pridobiti za realizacijo programa, sklene z 
neakreditiranim izvajalcem, ki pa mu določi malus (odbitek), 

 nagrada ali malus tudi za zdravstveni tim oziroma zdravstvenega delavca (npr. 
udeležba na konferencah ali določen odstotek pri plači – vodeno s strani ZZZS; 
nagrada ali malus gre zdravstveni ustanovi, ki mora imeti v svojih internih aktih 
določena merila glede distribucije nagrade oziroma malusov za zdravstvene time in 
zdravstvene delavce), 

 izobraževalne ustanove v zdravstvu (srednje poklicne šole in fakultete, javne in 
zasebne): 

 kurikulumi o kakovosti, varnosti in osredotočenju na paciente in svojce v 
dodiplomskem študiju v vseh zdravstvenih šolah in fakultetah, medicinskih 
fakultetah in fakultetah za farmacijo morajo biti vsebinsko mednarodno primerljivi (v 
programih rednega izobraževanja - v izobraževanje je potrebno vključiti pacientovo 
doživljanje kakovosti, veščine komunikacije, vlogo in moč pritožbenih postopkov), 

 NAKVA poda mnenje o ustreznosti programov izobraževanja za zdravstvene 
poklice na vseh stopnjah (o sami ustreznosti programa sicer odloči organ s 
področja izobraževanja, npr. Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem 
šolstvu; v nadaljnjem besedilu: NAKVIS), 

 zunanji nacionalni in mednarodni presojevalci (akreditacijske hiše): 

 izvajanje zunanjih presoj izvajalcev zdravstvene dejavnosti po mednarodno 
priznanih akreditacijskih standardih za zdravstveno dejavnost,  

 za izobraževanje tujih in domačih presojevalcev (NAKVA ugotavlja le, ali imajo 
akreditacijske hiše akreditacijske standarde, ki so specifični za zdravstvo  in so 
potrjeni s strani mednarodne krovne organizacije za akreditacijo teh standardov ter 
certificirane presojevalce. NAKVA torej le zbira rezultate akreditacijskih presoj). Za 
obrazložitev: v svojih zahtevah morajo imeti tudi ISO 9001 ali EN 15224. Akreditira 
jih International Society for Quality in Healthcare (ISQUa), ki je mednarodna krovna 
organizacija akreditacijskih institucij v zdravstvu. NAKVA le ugotavlja, ali 
akreditacijske hiše zadostujejo zgornjim zahtevam in zbira rezultate akreditacijskih 
presoj. Glede vrste akreditacije je torej določeno, da morajo biti potrjene s strani 
mednarodne krovne organizacije akreditacijskih institucij v zdravstvu. NAKVA samo 
zahteva od akreditacijskih hiš, da imajo usposobljene presojevalce. Zahteve o tem 
se umesti v podzakonski predpis. 

 izvajalci zdravstvene dejavnosti (na ravni vodstva oziroma celote): 

 vpeljava upravljanja celovite kakovosti na podlagi šestih načel kakovosti, vključno s 
sistemom notranjih kliničnih presoj na podlagi mednarodnih, nacionalnih 
standardov, dobrih praks in na dokazih podprte zdravstvene obravnave (oblikovanje 
politike za nenehen razvoj sistematičnega vodenja kakovosti in varnosti pacientov 
(kakovost in varnost zajeta v viziji, poslanstvu in vrednotah izvajalca), kakovost in 
varnost sta del poslovne strategije izvajalca, vzpostavljene morajo biti strukture za 
izvajanje in nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti pacientov in zaposlenih na 
vseh področjih in nivojih, pripraviti poslovnik kakovosti, vzpostaviti podporni sistem 
za nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti pacientov in zaposlenih (na vseh 
nivojih in vseh področjih), vpeljava metod, tehnik in orodij za nenehno izboljševanje 
kakovosti in varnosti, zagotavljanje povratnih informacij osebju o rezultatih notranjih 
presoj, spremljanje, merjenje in poročanje o kazalnikih kakovosti, varnosti in 
osredotočenju na paciente in svojce ter dobrih praks, omogočanje in spodbujanje 
timskega dela, 

 stalen razvoj in merjenje kulture varnosti (ureditev na nivoju pravilnika), 

 uvajanje prepoznanih dobrih praks, 

 utemeljitev kliničnega dela na nacionalno ali mednarodno določenih kliničnih 
smernicah in zdravstvenih dognanj (za obrazložitev: dokler ne bomo imeli 
nacionalnih kliničnih smernic za vse dejavnosti, se bodo namreč uporabljale 



 

mednarodne, prav tako za celotno klinično delo ne obstajajo klinične smernice in je 

potrebno oblikovati na podlagi znanstvenih dokazov), 
 oblikovanje kliničnih poti, zapis najpomembnejših procesov in njihova vpeljava v 

vsakdanje delo (ureditev na nivoju pravilnika), 

 stalno prizadevanje za izboljševanje kakovosti, varnosti in osredotočenja na 
paciente (raziskovanje v obliko projektov za izboljševanje kakovosti in varnosti in 
inovacije), 

 redno notranje usposabljanje s področja kakovosti, varnosti in osredotočenja na 
paciente in svojce, 

 zagotavljanje kompetenc in opredelitev odgovornosti za izvajanje nenehnega 
izboljševanja kakovosti, varnosti in osredotočenja na paciente in svojce, 

 vzpostavljanje odgovornosti za spremljanje uspešnosti dela in uresničevanje ciljev 
(vsak zdravstveni strokovnjak, zdravstveni tim, enota, oddelek in nato vodstvo je 
odgovorno za izpolnjevanje posameznih ciljev kakovosti in uspešnosti delovanja), 

 sodelovanje pri izvajanju nacionalno dogovorjenih aktivnostih za celovito upravljanje 
kakovosti in varnosti, vključno s poročanjem o opozorilnih nevarnih dogodkih na 
nacionalni ravni, 

 po vsaki (novi oziroma obnovljeni) akreditaciji poročanje NAKVA o tistih standardih, 
s katerimi so bili neskladni oziroma napredek glede na zadnjo presojo,  

 obvezno pridobivanje in vzdrževanje akreditacije, 

 pospeševanje sodelovanja med različnimi strokami in področji, 

 uvedba elektronskega sporočanja in poročanja ter učenja na podlagi varnostnih 
zapletov pri pacientih z osredotočanjem na sistematično analizo vzrokov 
domnevnega varnostnega zapleta na ravni svoje ustanove in pošiljanje v 
nacionalno bazo NAKVA (ureditev na nivoju pravilnika), 

 proaktivni pristop k zmanjševanju varnostnih zapletov z upravljanjem kliničnih 
tveganj in vzpostavitev registra tveganj oziroma ustrezne baze podatkov (ureditev 
na nivoju pravilnika), 

 vodenje registra opozorilnih nevarnih dogodkov in drugih varnostnih zapletov, 
predlaganje in izvajanje ukrepov za izboljšave (ureditev na nivoju pravilnika), 

 obvladovanje neskladnosti in odklonov od standardov in najboljših praks (ne le 
retroaktivno analizo varnostnih zapletov temveč proaktivni pristop s pomočjo 
upravljanja tveganj na področju varnosti in tudi drugih neskladnosti) (ureditev na 
nivoju pravilnika), 

 obveščanje strokovnjakov in javnosti o njihovih dosežkih pri kakovosti in varnosti 
pacientov (preko objav na spletni strani), 

 merjenje uspešnosti zdravstvenih delavcev na področju kakovosti in varnosti za 
paciente in graditev odgovornosti posameznikov, timov, oddelkov, posameznih 
dejavnosti in na nivoju celotnega izvajalca (na podlagi kazalnikov kakovosti) 
(ureditev na nivoju pravilnika), 

 izpolnjevanje zahtev NAKVA, 

 sankcije za nesporočanje določenih podatkov ali pošiljanje neresničnih podatkov 
NAKVA, ZZZS in MZ, 

 zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci: 

 merjenje in nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti pacientov kot del 
vsakdanjega dela zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, za kar 
potrebujejo temu namenjen zagotovljen čas, 

 odgovorno sodelovanje pri nenehnem izboljševanju kakovosti, varnosti in 
osredotočenju na paciente in svojce (vključno s poročanjem v sistem za sporočanje 
odklonov in domnevnih napak – če so vpleteni v domnevno napako ali odklon ali 
zanj izvedo; zadolžitve morajo biti dodani v opisu delovnih nalog),  

 utemeljitev kliničnega dela na nacionalnih ali mednarodnih kliničnih smernicah in 
določenih kliničnih poteh ter drugih pripomočkih za izvajanje na dokazih podprte 
zdravstvene obravnave in varnosti pacientov, 

 odgovornost za pridobivanje in neposredno uporabo kompetenc za vzpostavljanje 
in izboljševanje kakovosti, varnosti in osredotočenja na paciente in svojce, 

 sodelovanje pri svetovanju vrstnikom v stroki (medsebojno svetovanje zdravstvenih 
delavcev in zdravstvenih sodelavcev znotraj poklicne skupine, tj. v določeni 
specialnosti ali dejavnosti, na podlagi izmerjenih kliničnih kazalnikov za posamezno 
bolezen, stanje ali dejavnost), 



 

 zbornice, strokovna združenja in društva: 

 sodelovanje pri oblikovanju nacionalnih kliničnih smernic z multidisciplinarnim 
pristopom, 

 usmerjanje strokovnega dela na posameznem strokovnem področju, tako da bo 
zagotovljena kakovost in varnost, 

 stalen razvoj strokovnjakov s področja tehničnih kompetenc in kompetenc s 
področja kakovosti in varnosti pacientov, 

 sodelovanje z drugimi nacionalnimi telesi pri razvoju nenehnega izboljšanja 
kakovosti in varnosti, 

 pacienti in svojci: 

 sodelovanje pri oblikovanju zdravstvene politike na državni in lokalni ravni, 

 sodelovanje na svetih pacientov pri izvajalcih zdravstvenih dejavnosti, 

 dajanje predlogov izvajalcem zdravstvene dejavnosti, 

 odkrito komuniciranje z osebjem izvajalca zdravstvene dejavnosti, 

 dostopanje do javnih objav o uspešnosti, kakovosti in varnosti za posamezne 
izvajalce zdravstvene dejavnosti in storitev, 

 izobraževanje za zdravstveno pismenost. 
 

Večina držav Evropske unije (npr. Nemčija, Danska, Italija, Finska), ki ima omenjeno področje 
izjemno dobro razvito, ima vzpostavljeno tudi posebno neodvisno nacionalno telo. Če v Sloveniji 
ne bomo zmogli zakonsko urediti kakovosti in varnosti v zdravstvo vključno z ustanovitvijo 
neodvisne agencije, potem bo stanje na tem področju ostalo tako kot je sedaj – neurejeno s 
slabšimi izidi zdravljenja za vse državljane in pojavljanju afer v zvezi z napakami, ki seveda 
predstavljajo samo vrh ledene gore. 

 
V zvezi z ustanovitvijo NAKVA velja izpostaviti primerjavo z dvema po vsebini zelo sorodnima 
agencijama v Sloveniji, in sicer Javno agencijo RS za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: 
JAVP) in NAKVIS. 
 
 JAVP NAKVIS NAKVA 
število 
zaposlenih  

100 – 149
19

 20 – 49
20

 12 – 25 (začetno) 

namen - izvajanje regulatornih, 
razvojnih, strokovnih in drugih 
nalog s področja voznikov in 
vozil, analitsko-raziskovalnih 
nalog, povezanih z varnostjo 
cestnega prometa, preventive, 
vzgoje, usposabljanja v cestnem 
prometu, neodvisnega 
preiskovanja dejavnikov za 
nastanek prometnih nesreč s 
smrtnim izidom ter strokovnih 
nalog za pripravo in izvedbo 
nacionalnega programa varnosti 
cestnega prometa 

- strokovne in razvojne naloge v 
visokem šolstvu in regulatorne 
naloge za zunanje zagotavljanje 
kakovosti visokega šolstva 
- zunanje zagotavljanje 
kakovosti vključuje akreditacijo 
visokošolskih zavodov in 
študijskih programov, vključno z 
zunanjo evalvacijo 
 
- naloge opravlja v javnem 
interesu, da bo zagotovila 
trajno, strokovno in neodvisno 
pomoč pri zagotavljanju in 
razvoju kakovosti v visokem 
šolstvu 

- spremljanje napredka 
uresničevanja šestih temeljnih 
načel kakovosti zdravstvenega 
varstva 
- opravljanje regulatornih, 
razvojnih in strokovnih nalog s 
področja kakovosti in varnosti 
pacientov (vključno z 
vrednotenjem zdravstvenih 
tehnologij) na nacionalni ravni 
- naloge opravlja v javnem 
interesu z namenom, da se 
poveča kakovost in varnost 
pacientov v RS 

naloge - na podlagi javnega pooblastila 
izdaja odločb, vodenje in 
upravljanje zbirk podatkov in 
evidenc); 
- strokovne naloge (izvajanje 
izobraževalnih programov, 
strokovna pomoč in sodelovanje 
s sveti za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu na lokalni 
ravni, načrtovanje, vodenje in 
usklajevanje strokovnih nalog); 
- analitsko raziskovalne naloge ( 
priprava analiz in poročil, 
ocenjevanje stanja, proučevanje, 
načrtovanje, analiziranje in 
predlaganje strokovnih podlag); 
- druge naloge (načrtovanje, 

- skrbi za delovanje sistema 
zagotavljanja kakovosti v 
visokem šolstvu in višjem 
strokovnem izobraževanju; 
- določi postopke in merila za 
zunanje evalvacije in 
akreditacije ter druga merila in 
predpise; 
- določi minimalne standarde za 
izvolitev v nazive visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih delavcev 
in visokošolskih sodelavcev na 
visokošolskih zavodih; 
- izvaja zunanje evalvacije 
visokošolskih zavodov ter 
študijskih programov in višjih 
strokovnih šol; 

- vodenje postopka ocene 
zdravstvenih tehnologij;  
- baze podatkov ocenjenih 
zdravstvenih tehnologij;  
- vzpostavitev sistema za oceno 
novih ali že obstoječih 
zdravstvenih tehnologij; 
- vzpostavitev mednarodnega 
sodelovanja na področju ocene 
zdravstvenih tehnologij; 
- koordiniranje ostalih organov 
oziroma delovnih teles, ki 
delujejo na področju 
spremljanja kakovosti in 
vigilance (npr. farmakovigilanca, 
hemovigilanca, …); 
- koordiniranje delovanja teles 
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organizacija in izvajanje 
neodvisnega raziskovanja,  
organiziranje usposabljanja, 
sodelovanje z raziskovalnimi in 
vzgojno izobraževalnimi zavodi, 
sodelovanje z nevladnimi in 
drugimi organizacijami civilne 
družbe; 
- tudi svetovalne, analitične, 
raziskovalne, izobraževalne in 
druge strokovne naloge s 
področja varnosti cestnega 
prometa kot svojo tržno 
dejavnost 

- izvaja akreditacije 
visokošolskih zavodov ter 
študijskih programov; 
- izdaja soglasja k 
preoblikovanju visokošolskih 
zavodov in k spremembam 
študijskih programov; 
- vzpostavi in posodablja 
register strokovnjakov; 
- imenuje skupine strokovnjakov 
za zunanje evalvacije in 
akreditacije ter organizira in 
sodeluje pri njihovem 
izobraževanju; 
- javno objavlja odločitve 
agencije, evalvacijska poročila, 
letna evalvacijska in 
akreditacijska poročila ter 
analize agencije, ki morajo biti 
transparentne in dostopne; 
- ministrstvu, pristojnemu za 
visoko šolstvo, v vednost redno 
pošilja evalvacijska poročila; 
- vodi javno dostopno evidenco 
akreditiranih visokošolskih 
zavodov in študijskih 
programov; 
- sodeluje z visokošolskimi 
zavodi in višjimi strokovnimi 
šolami, jim svetuje in spodbuja 
izvajanje samoevalvacij; 
- sodeluje z mednarodnimi 
institucijami ali organi za 
zagotavljanje kakovosti 
visokega šolstva; 
- skrbi za skladnost delovanja 
agencije z evropskimi 
smernicami in mednarodnimi 
načeli na področju zagotavljanja 
kakovosti; 
- zbira in analizira poročila o 
samoevalvacijah in zunanjih 
evalvacijah visokošolskih 
zavodov in višjih strokovnih šol; 
- opravlja razvojne naloge na 
področju, za katero je 
ustanovljena 

za preprečevanje in 
obvladovanje z zdravstvom 
povezanih okužb v skladu s 
posebnimi predpisi; 
- izvajanje oziroma sodelovanje 
pri izobraževanju in raziskavah 
na področju kakovosti in 
varnosti; 
- podeljevanje posebnih 
priznanj s področja kakovosti in 
varnosti, 
obveščanje strokovnjakov in 
javnosti; 
- sodelovanje z zainteresiranimi 
skupinami in mednarodnimi 
organizacijami; 
- svetovanje zdravstveni politiki 
glede prednostnih nalog na 
področju kakovosti in varnosti 
pacientov; 
- podpora oblikovanju 
nacionalnih kliničnih smernic in 
kliničnih poti in pomoč pri 
njihovem vpeljevanju v 
vsakdanje delo;  
- projekt nacionalnih kazalnikov 
kakovosti; 
- promocija spremljanja 
kazalnikov kakovosti, 
primerjava kazalnikov kakovosti 
v časovnih obdobjih, med 
zdravstvenimi timi in med 
izvajalci zdravstvene dejavnosti;  
- spremljanje opozorilnih 
nevarnih dogodkov in varnosti 
pacientov; 
- sodelovanje s strokovnimi 
skupinami in posamezniki pri 
projektih za izboljševanje 
kakovosti in varnosti;  
- informiranje strokovnjakov in 
javnosti; 
- oblikovanje in zbiranje 
nacionalnih in mednarodnih 
informacij o kliničnih smernicah, 
kazalnikih kakovosti in drugih 
virih, ki obravnavajo kakovost v 
zdravstvu;  
- nacionalne presoje klinične 
prakse za posamezne bolezni 
na   podlagi izmerjenih kliničnih 
kazalnikov za posamezno  
bolezen 

baza 
(število) 

konec leta 2015 je bilo v RS 
registriranih skoraj 1.438.000 
cestnih vozil, od tega več kot 
1.395 motornih in več kot 42.000 
priklopnih 

srednješolcev je letno cca. 
75.000, vseh študentov pa cca. 
90.000 

hospitaliziranih okrog 360.000 
pacientov + celotna ambulantna 
obravnava 

število 
zaposlenih 

število zaposlenih na Policiji na 
dan 1. 9. 2016 8.211 

število zaposlenih v šolstvu v 
septembru 2011 58.130 

število zaposlenih v zdravstvu v 
septembru 2011 32.288 

škodljivi 
dogodki 
letno 

v 2013 125 smrti zaradi 
cestnoprometnih nezgod (število 
vseh nezgod 18.904) 

 ocenjeno na 1.000 smrti (in cca. 
35.000 poškodovanih) 
pacientov letno zaradi škodljivih 
dogodkov zaradi napak v 
zdravstvu

21
 

 
V zvezi z ustanovitvijo NAKVA se izpostavlja prednosti, nevarnosti (oziroma slabosti) in 
priložnosti glede na obstoječe stanje: 
 
NEVARNOSTI, KER AGENCIJE NI PREDNOSTI USTANOVITVE NAKVA 

- zaostajanje v razvoju kakovosti na evropski ravni in 
posledično problemi pri mobilnosti pacientov; 
- pomanjkanje medbolnišničnih mrež; 

- povezovanje med bolnišnicami in med drugimi 
zdravstvenimi zavodi; 
- transparentnost podatkov; 
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- slaba izmenjava izkušenj in spoznanj; 
- nobenega soglasja in nobene stične točke za bolnišnice 
in druge izvajalce zdravstvene dejavnosti;  
- zaostajanje v razvoju (npr. klinčnih smernic) in uvajanju 
projektov za izboljševanje kakovosti in varnosti v 
primerjavi z drugimi državami; 
- premalo ljudi, ki bi se lahko 100 % posvetili razvoju 
kakovosti v zdravstvu; 
- prepočasno uvajanje kakovosti v javne zdravstvene 
zavode; 
- neupoštevanje zavez danih v Resoluciji; 
- neupoštevanje  priporočil  Evropske komisije 

- boljša komunikacija s strokovno javnostjo; 
- osredotočenje na uporabnike in izpolnjevanje zavez 
vlade z bolnikom v središču zdravstvenega varstva; 
- natančno delo in slednje trendom po svetu;  
- natančno sledenje podatkom in rezultatom; 
- horizontalna komunikacija med vsem partnerji; 
- fleksibilnost 
- vsi zaposleni v zdravstvu bi imeli eno stično točko (npr. 
za klinične poti, klinične smernice, kazalnike kakovosti, 
...); 
- podpora bolnišnicam in ostalim izvajalcem zdravstvene 
dejavnosti (komisijam za kakovost, timom za kakovost, 
...); 
- izpolnitev zavez danih v Resoluciji; 
- sledenje upravljanju celovite kakovosti in nenehnega 
izboljševanja kakovosti in varnosti;  
- povečana kredibilnost pri izvajalcih zaradi neodvisnosti; 
- usmerjanje procesov in vrednotenje rezultatov; 
- presojevanje uspešnosti delovanja zdravstvenih 
zavodov;  
- mednarodna kredibilnost; 
- mednarodna potrditev programov za notranje 
presojevanje (samoocenjevanje) in zunanjo presojo 
(akreditacijo) izvajalcev zdravstvene dejavnosti; 
- izpolnjevanje priporočil Evropske komisije;  
- ocenjevanje zdravstvenih tehnologij; 
- spremljanje opozorilnih nevarnih dogodkov in varnosti 
pacientov; 
- sodelovanje s strokovnimi skupinami in posamezniki pri 
projektih za izboljševanje kakovosti in varnosti;  
- informiranje strokovnjakov in javnosti; 
- oblikovanje in zbiranje nacionalnih in mednarodnih 
informacij o kliničnih smernicah, kazalnikih kakovosti in 
drugih virih, ki obravnavajo kakovost v zdravstvu;  
- nacionalne presoje klinične prakse za posamezne 
bolezni na   podlagi izmerjenih kliničnih kazalnikov za 
posamezno  bolezen 

 
SLABOSTI, KER AGENCIJE NI PRILOŽNOSTI USTANOVITVE NAKVA 

- ni neodvisnega telesa 
- izvajalci gledajo na iniciative sedanjega Sektorja za 
kakovost na MZ kot na prisilo 
- pomanjkanje sodelovanja bolnišnic in drugih 
zdravstvenih zavodov 
- pomanjkanje podatkov o kakovosti in varnosti 
- nesistematično in nepregledno zbiranje podatkov 
- pomanjkanje človeških virov (obremenjenost sektorja na 
MZ z drugimi nalogami)  
- premalo izobraževanja za izvajalce zdravstvene 
dejavnosti 
- rigidnost na MZ 
- ni obveznih zahtev za izvajalce za prikazovanje 
uspešnosti delovanja (npr. kazalniki izvidov, klinične poti, 
struktur za kakovost) 
- ni povezovanja aktivnosti za kakovost na ravni Slovenije 
- ni dobrega sistema nadzora 
- ni izpolnjevanja  strategije kakovosti in varnosti 
- ni jasnih usmeritev za izvajalce zdravstvene dejavnosti, 
če pa so, jih ti večinoma ne upoštevajo 

- postavljanje temeljev na podlagi najboljših praks; 
- povezovanje bolnišnic in drugih zdravstvenih zavodov; 
- razvoj in izobraževanje; 
- konkretni cilji in projekti; 
- osredotočenje samo na kakovost in varnost v zdravstvu; 
- vzpodbuda za izboljšave na podlagi primerjave med 
bolnišnicami; 
- vzpodbude za izboljšave na podlagi primerjave med 
zdravstvenimi domovi; 
- izmenjava izkušenj med bolnišnicami in  med drugimi 
zdravstvenimi zavodi; 
- vodenje in usklajevanje programov;  
- razvoj politike kakovosti; 
- povezovanje z mednarodnimi ustanovami; 
- načrtovanje in izvajanje vizije, strategije, naloge na 
področju kakovosti v zdravstvu; 
- boljša kakovost zmanjša finančne stroške 
učinkovito poslovanje;  
- prepoznavnost agencije in njenih nalog v javnosti; 
- vgrajevanje finančnih vzpodbud za izvajalce 

 
Zakon bo zavezujoč za vse zgoraj navedene skupine deležnikov; veljal bo tako v zasebni kot 
tudi javni zdravstveni dejavnosti. 
 
Razlogi za sprejem zakona: 

 kakovost in varnost mora postati del poslovne strategije vseh izvajalcev zdravstvene 
dejavnosti, 

 spodbujanje nadaljnjih prizadevanj za kakovost in varnost zdravstvene obravnave, 

 za doseganje ciljev kakovosti in varnosti potrebujemo strukture, procese in znanje za 
uporabo tehnik, metod in orodij kakovosti, ki so prirejeni za zdravstvo ter močno 
zavzetost vodstev – vse to pa lahko poenoteno in načrtovano uvedemo le prek 
regulacije na nacionalnem nivoju, 

 potreba po normativni podlagi za izvajanje nadzora nad področjem kakovosti in varnosti 
v zdravstvu (tj. celovitega oziroma sistemskega nadzora), 



 

 pomanjkanje mehanizma širjenja dobrih praks med izvajalci zdravstvene dejavnosti, 
neurejenega sistema razvoja kliničnih smernic, kliničnih poti in drugih orodij za 
diagnostiko in zdravljenje, 

 neupoštevanje, preslabo poznavanje oziroma upoštevanje priporočil in usmeritev, ki jih 
je izdal MZ, s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti, 

 nezadostno izobraževanje dijakov in študentov za različne poklice v zdravstvu na vseh 
nivojih/ na področju kakovosti in varnosti, 

 premajhna oziroma neizmerjena kakovost zdravstvene oskrbe 

 premalo finančnih spodbud za dosego večje kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev 
v obračunskih modelih, 

 preprečevanje stigmatiziranja odklonov, zapletov, napak oziroma opozorilnih nevarnih 
dogodkov v zdravstvu in poudarjanje razvoja kulture kakovosti in varnosti zdravstvene 
obravnave, 

 ustvarjanje kulture strahu zaradi obtoževanja škodljivih dogodkov pri zdravstveni 
obravnavi zaradi človeških napak (iskanje krivca namesto iskanja vzroka za napako), 

 preveliko in senzaciolistično medijsko poročanje o domnevnih napakah v zdravstvu (o 
odškodninah in kazenskih postopkih) zaradi nezmožnosti odpravljanja vzrokov za slabo 
kakovost v zdravstvu v sistemu samem (tj. znotraj izvajalcev zdravstvene dejavnosti in 
v okviru ostalih deležnikov v zdravstvu), 

 preprečevanje ponavljanja odklonov, zapletov, napak oziroma opozorilnih nevarnih 
dogodkov v zdravstvu, 

 nemoč izrekanja ukrepov zoper izvajalce zdravstvene dejavnosti na področju 
nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti (kadar se ugotovi pomanjkljivosti na tem 
področju), 

 slabi kazalniki izidov na nekaterih področjih zdravstvene dejavnosti, 

 ugotovitve Računskega sodišča RS v okviru revizije Doseganje ciljev nadzora v 
zdravstvu z dne 12. 12. 2011, ki se je kot edina revizija tega sodišča dotaknila področja 
kakovosti in varnosti v zdravstvu, o nezadostni regulaciji nadzora na tem področju 
(predvsem internega strokovnega nadzora, kjer trenutno obstaja različno razumevanje 
in pristopi k nadzoru, s tem pa se ne uresničuje njegov temeljni namen. Neustrezno 
oziroma pomanjkljivo je po njihovem mnenju določena tudi odgovornost za izvajanje 
nadzora, potrebno bi bilo določiti splošne usmeritve za izvajanja nadzora, poročanje o 
pomanjkljivostih, njihovo analiziranje in ukrepanje), neurejenem področju kazalnikov 
kakovosti (metodološki pristop za izračun kazalnikov in vire za pridobivanje podatkov je 
treba določiti in poenotiti, prav tako pa pospešiti njihovo uvajanje), določiti večje 
odgovornosti vodstva za rezultate delovanja organizacijske oblike, ki jo vodijo, itd. 

 
 

Namen zakona (ZAKAJ?): 

 zagotavljanje učinkovitega, delujočega, enako visoko kakovostnega zdravstvenega 
varstva v vseh zdravstvenih dejavnostih, na vseh ravneh zdravstvenega varstva in na 
celotnem ozemlju RS, 

 nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstvu s sodelovanjem vseh 
deležnikov,  

 zmanjševanje škodljivih dogodkov zaradi napak in s tem zmanjševanje trpljenja 
pacientov/svojcev, zmanjševanje razsipavanja finančnih, človeških in časovnih virov za 
popravo napak z ustvarjanjem pravične kulture, 

 zagotavljanje sistemskih pogojev in podlag za zagotavljanje mednarodno primerljive 
visoke kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave ter osredotočenosti na pacienta, 

 podpora in obveščanje vseh odločevalcev in izvajalcev zdravstvene dejavnosti o 
zagotavljanju sistema kakovosti in varnosti v zdravstvu, 

 zagotavljanje realizacije zakonskih zahtev in redna ocena kakovosti in varnosti 
zdravstvenega sistema, 

 zagotavljanje transparentnosti z izdelavo merljivih in primerljivih standardov kakovosti in 
varnosti, 

 razvoj "učečih se zdravstvenih organizacij" s spodbujanjem hitrega učenja o vzrokih 
slabe kakovosti in varnosti z ukrepi za njeno izboljševanje,  

 obvladovanje tveganj in preprečevanje škode zaradi napak pri uresničevanju 
zdravstvenega varstva, 

 uvedba in izvajanje sistemskega nadzora nad kakovostjo in varnostjo zdravstvene 
obravnave, 



 

 spodbujanje pravične kulture. 
 

Cilji zakona (KAJ?): 

 povečanje uspešnosti delovanja izvajalcev zdravstvene dejavnosti in zdravstva kot 
sistema, kakovosti zdravstvenega varstva, izboljšati organizacijsko kulturo, povečati 
usmerjenost k izidom obravnave, usposabljanje in izobraževanje, prenašanje dobrih 
praks, poudariti večdisciplinarnost in integracijo obravnave, dejansko izpeljavo pravice 
pacienta do izbire izvajalca in zdravstvenega delavca, 

 zmanjšanje nesprejemljive ravni odklonov izidov zdravljenja, neuspešne ali 
neučinkovite uporabe zdravstvenih tehnologij, stroške slabe kakovosti in varnosti, 
nezadovoljstvo pacientov, svojcev, zdravstvenih delavcev in drugih uporabnikov v 
zdravstvu, neenak dostop do zdravstvenih storitev in tudi čakalne dobe, 

 povečanje sodelovanja izvajalcev zdravstvene dejavnosti in storitev z drugimi deležniki 
na področju kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave, zlasti na področju 
prepoznavanja, sporočanja in analiziranja in zmanjševanja tveganja in nevarnosti 
povezanih z obravnavo pacientov, 

 uvajanje razvoja kulture varnosti z vzpostavitvijo močne zaščite zaupnosti in zaščite 
informacij pridobljenih tekom analize škodljivega dogodka zaradi napak, napak brez 
škode za pacienta in skorajšnjih napak ter uvajanje pravične kulture, kjer je jasno 
opredeljena odgovornost posameznika in vodstev izvajalcev ter vodstev drugih 
deležnikov v zdravstvenem varstvu, 

 usmerjenost v celovito koordinirano in k pacientu usmerjeno kontinuirano in integrirano 
zdravstveno obravnavo pacienta, 

 krepitev interdisciplinarnosti oskrbe pacienta in horizontalnega oziroma vertikalnega 
povezovanja izvajalcev, 

 objektivizacija zdravstvene obravnave z merjenjem izidov zdravljenja za vse na enak 
način, 

 osredotočanje na sisteme zdravstvene obravnave v posameznih dejavnostih, 

 nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti na podlagi meritev za optimizacijo sistemov 
in procesov, 

 skrb za razvoj učeče se organizacije, 

 odgovornost za posamezne ključne deležnike v zdravstvenem varstvu, 

 obveščanje splošne in strokovne javnosti o ravni kakovosti zdravstvene oskrbe s ciljem 
informiranja vseh državljanov, 

 uvedba strategij, neobtožujočih sistemov in programov za varnost pacientov in kulture 
varnosti pacientov (zmanjševanje skrivanja napak in defenzivne medicine).  

 
V Zakonu o kakovosti in varnosti v zdravstvu bodo navedena temeljna načela kakovosti, kot jih 
opredeljuje Nacionalna strategija kakovosti in zdravstvu (2010 – 2015), ki jo je sprejel MZ 
septembra 2010, Nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti v zdravstvu in vsebine Resolucije o 
nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016 – 2025 "Skupaj za družbo zdravja". Zakon bo 
izhajal iz evropskih in drugih mednarodnih pravnih dokumentov, kot je opredeljeno zgoraj, ter 
upošteval domače in tuje raziskave s tega področja kot tudi pobude nevladnih organizacij.  
 
 
V nadaljevanju tega dokumenta so kratko predstavljena posamezna vsebinska izhodišča, ki jih 
bo obravnavani zakon vključeval. 
 



 

B. OKVIRNA VSEBINA ZAKONA 
 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

 vsebina zakona: 
o načela in ukrepi za doseganje in nenehno izboljševanje kakovosti v zdravstvu v 

RS,  
o postopek akreditacije izvajalcev zdravstvene dejavnosti,  
o postopek vrednotenja zdravstvenih tehnologij, 
o nacionalna agencija za kakovost in varnost,  
o vse to z namenom, da se poveča kakovost in varnost pacientov v RS. 

 veljavnost zakona:  
o za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti; javne in zasebne, domače in tuje, ki 

opravljajo zdravstveno dejavnost na območju RS. 

 pojmovnik (zgolj termini, ki se uvajajo s tem zakonom, glede ostalih definicij npr. 
izvajalec zdravstvenih dejavnosti, zdravstvena storitev, pacient oziroma svojec se 
sklicuje na ZPacP oziroma ZZDej; nekateri od pojmov pa bodo uporabljeni oziroma 
uvedeni šele na nivoju podzakonskih aktov): 

o sistem kakovosti zdravstvene obravnave je organizacijska struktura, postopki, 
procesi in viri, potrebni za vodenje sistema kakovosti, tako da se omogoča 
doseganje visoko kakovostne in varne zdravstvene obravnave 

o kakovostna zdravstvena obravnava je zdravstvena obravnava, ki posameznikom 
in populaciji zagotovi želene izide zdravljena skladno s trenutnim strokovnim 
znanjem. Je nenehen napor vsakogar – izvajalca zdravstvene dejavnosti, 
zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, pacientov in njihovih svojcev, 
raziskovalcev, plačnikov, načrtovalcev in izobraževalcev – da napravijo 
spremembe, ki bodo pripeljale do boljših zdravstvenih izidov za paciente, boljše 
uspešnosti delovanja sistema in boljšega razvoja strokovnjakov

22
 

o standardi kakovosti zdravstvene obravnave pomenijo doseganje želene, na 
podlagi raziskav ali konsenza strokovnjakov, ravni uspešnosti delovanja 
zdravstvene obravnave 

o spodbujanje kakovosti zdravstvene obravnave je način motiviranja vseh 
deležnikov zdravstvenega sistema za doseganje optimalnih izidov zdravstvene 
obravnave 

o celovito upravljanje kakovosti je strateški pristop managementa, ki opisuje 
načela, prakso in tehnike ter vsebuje tri načela: 

 osredotočenje na uporabnike   
 nenehno izboljševanje 
 timsko delo 

o nenehno izboljševanje kakovosti je eno izmed načel celovitega upravljanja 
kakovosti, ki podpira njegovo strategijo in pomeni strukturirane procese za 
sodelovanje zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev pri načrtovanju in 
izvajanju nenehnega izboljševanja kakovosti za doseganje visoko kakovostne in 
varne zdravstvene obravnave, ki dosega ali presega standarde zdravstvene 
obravnav na podlagi strategije kakovosti in varnosti. Obsega najmanj 
vključevanje najvišjega vodstva izvajalca zdravstvene dejavnosti, programe 
usposabljanja za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, projekte za 
izboljšave, oblikovanje timov za izboljšave, podporo zdravstvenim delavcem in 
zdravstvenim sodelavcem v mikrosistemu za procese analize in preoblikovanja 
kliničnih procesov, politiko za spodbude zdravstvenim delavcem in zdravstvenim 
sodelavcem, da sodelujejo pri izboljšavah, ter uporabo  znanstvenih metod in 
statistične kontrole procesov za izboljševanje kakovosti in varnosti

23
  

o sistem upravljanja nenehnega izboljševanja kakovosti je formaliziran sistem, ki  
dokumentira strukture, procese, izide in vzorce obnašanja in jih nenehno 
izboljšuje z upoštevanjem načel kakovosti 

o osredotočenost na pacienta je eno izmed načel kakovostne zdravstvene 
obravnave, kot ga opredeljuje ta zakon 
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o varnost zdravstvene obravnave je lastnost sistema in pomeni nenehno 
ugotavljanje, analiziranje in obvladovanje tveganj za paciente z namenom 
izvajanja zdravstvene obravnave, ki je varna za pacienta, in zmanjšati škodo za 
paciente na minimum

24
. Pomeni odsotnost nepotrebne škode ali potencialne 

škode na zdravju pacienta v zvezi z zdravstveno obravnavo
25

 
o pooblaščenec za varnost pacientov je notranji zdravstveni strokovnjak, ki ima 

formalna znanja s področja varnosti pacientov in nalogo uvajanja varnosti 
pacientov pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti

26
 

o sledljivost zdravstvene obravnave pomeni urejenost zdravstvenih zapisov, tako 
da je mogoč neoviran in pravočasen dostop zdravstvenih delavcev oziroma 
zdravstvenih sodelavcev do zdravstvenih podatkov o pacientu 

o učinkovitost zdravstvene obravnave je eno izmed načel kakovostne zdravstvene 
obravnave, kot jo opredeljuje ta zakon, 

o uspešnost zdravstvene obravnave je eno izmed načel kakovostne zdravstvene 
obravnave, kot jo opredeljuje ta zakon 

o izboljševanje uspešnosti delovanja zdravstva je nenehno spremljanje in 
prilagajanje funkcij in sistemov zdravstva za povečanje možnosti za doseganje 
želenih izidov in boljših zadostitev potreb posameznikom in drugim uporabnikom 
storitev

27
 

o celovito upravljanje kakovosti je strateški pristop managementa, ki opisuje 
načela, prakso in tehnike ter vsebuje tri načela; osredotočenje na uporabnike, 
nenehno izboljševanje kakovosti in timsko delo. Vsako od teh načel uporablja 
vrsto praks, te prakse pa vrsto tehnik in orodij

28
.  

o kazalnik kakovosti je statistična ali druga merljiva enota, ki kaže na uspešnost 
zdravstvene obravnave, uspešnost delovanja izvajalcev zdravstvene dejavnosti 
in  zdravstvenega sistema. Z njim merimo strukture, procese, izide in vzorce 
obnašanja

29
  

o klinična smernica so sistematično oblikovana stališča, ki zdravniku in drugim 
zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem, pa tudi pacientom, 
pomagajo pri odločitvah glede primernega zdravstvenega varstva v specifičnih 
kliničnih okoliščinah

30
 

o klinična pot je orodje, ki temelji na dokazih podprti zdravstveni obravnavi in 
krajevni organizaciji, s katerim je opredeljen standardni načrt večdisciplinarne 
zdravstvene obravnave tipične vrste pacientov z določenim obolenjem ali 
načrtovanim posegom 31

 
o presoja je lahko notranja, zunanja ali pa presoja lastne zdravstvene prakse. 

Notranja presoja je proces, ki ga izvajajo notranji presojevalci s pregledom 
delovanja posameznika, zdravstvenega tima, enote in zdravstvene organizacije, 
ki vsebuje merjenje klinične uspešnosti zdravstvene obravnave s pregledom 
struktur, procesov, izidov in vzorcev obnašanja v primerjavi s standardi ali 
najboljšimi praksami z namenom nenehnega izboljševanja izidov zdravstvene 
obravnave. Pri zunanji presoji pregled izvajajo zunanji presojevalci

32
. Presoja 

lastne zdravstvene prakse je sistematičen proces merjenja uspešnosti 
zdravstvene obravnave, ki jo izvaja zdravstveni tim nad svojo dejavnostjo s 
pregledom struktur, procesov, izidov in vzorcev obnašanja v primerjavi s 
standardi ali najboljšimi praksami z namenom nenehnega izboljševanja 
uspešnosti

33
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o akreditacija je formalen proces  zunanje presoje izvajalca zdravstvene 
dejavnosti, kjer se presodi ali deluje skladno z vnaprej pripravljenimi  standardi 
vodenja in  zdravstvene obravnave

34
 

o certificiranje pomeni pridobivanje sistema vodenja po standardu ISO 9001 
oziroma drugega ISO standarda in ne zajema standardov klinične kakovosti 

o standard je skupek značilnosti ali količin, ki opiše značilnosti proizvoda, procesa, 
storitve, povezave ali materiala

35
 

o standard zdravstvene obravnave pomeni skupek načel in prakse, ki ga je 
sprejela stroka zdravstvene obravnave in se pričakuje, da bo uporabljen pri 
pacientu v vsakdanjih okoliščinah. Načrtovan je na podlagi soglasja 
strokovnjakov in temelji na specifičnih raziskavah, kjer obstajajo, in izkušnjah 
strokovnjakov. Vsakdanje okoliščine predstavljajo dejstvo, da ima lahko pacient 
posebna stanja, ki lahko prevladujejo; pri odsotnosti takih dejavnikov pa bo 
komisija za ocenjevanje kakovosti zdravstvenega osebja pričakovala, da se 
bodo sprejeta načela in praksa izvajala 

o zdravstvena tehnologija pomeni uporabo znanstvenih dognanj v zdravstveni negi in 

za preprečevanje bolezni ter zajema diagnosticiranje in zdravljenje, medicinsko opremo, 
zdravila, rehabilitacijo in preventivo, organizacijske in podporne sisteme zdravstvenega 
varstva 

o vrednotenje zdravstvene tehnologije je večdisciplinarni postopek, ki 
sistematično, pregledno, nepristransko in odločno združuje informacije o 
medicinskih, socialnih, ekonomskih in etičnih vprašanjih v zvezi z uporabo 
zdravstvene tehnologije. Na podlagi ocene oblikujejo zdravstvene politike, ki so 
varne, uspešne, usmerjene v pacienta in so cenovno optimalne

36
 

o škodljivi dogodek je napaka ali komplikacija, ki jo je povzročila zdravstvena 

obravnava. Nastane nenamerno in bi jo bilo mogoče ali pa tudi ne preprečiti
37

 

o odklon pomeni razliko med opazovanim dogodkom in standardom ali normo
38

 
o napaka pri zdravstveni obravnavi je neuspeh načrtovanih dejanj za dosego cilja. 

Načrt delovanja je primeren, ampak stvari ne gredo po načrtu ali pa gredo, kot je 
načrtovano, vendar je načrt neprimeren za dosego cilja. Nastane lahko kot 

dejanje storitve ali opustitve
39

. Napaka ni namerno dejanje, ampak so dejanja, 

kjer posamezniki želijo napraviti stvar dobro, a delajo v nepopolnem sistemu, ki 

ima latentne pomanjkljivosti, ki  s skupnim delovanjem pripeljejo do napake
40

 

o nesreča pri zdravstveni obravnavi je nenameren in nepričakovan dogodek, ki je 
ali bi lahko škodoval pacientu ob prejemanju zdravstvene oskrbe ter ne nastane 
zaradi narave pacientove bolezni. Nastane lahko zaradi izvedbe ali opustitve 
nekega postopka s strani izvajalca zdravstvene dejavnosti in ali zdravstvenega 

sistema
41

. Nesreča pri zdravstveni obravnavi se razlikuje od komplikacije 

o komplikacija pri zdravstveni obravnavi pacienta pomeni nenameravan in neželen 
izid zdravljenja že prisotne bolezni ali postopka in se z današnjim znanjem v 
stroki ne da preprečiti

42
 

o opozorilni nevarni dogodek pri zdravstveni obravnavi je resen nepričakovan 
varnostni incident pri pacientu, ki privede ali bi lahko privedel do smrti ali resne 
fizične ali psihične škode za zdravje pacienta. Resna fizična ali psihična škoda 
za zdravje pacienta je senzorna, motorna, fiziološka ali intelektualna motnja, ki 
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ni posledica bolezni in je pripeljala do večje spremembe načina življenja ali pa 

zahteva trajno medicinsko obravnavo
43

 

o varnostni zaplet brez škode pri zdravstveni obravnavi je varnostni zaplet, ki je 
dosegel pacienta, a do škode ni prišlo

44
 

o skorajšnja napaka je varnostni zaplet, ki bi lahko pripeljal do škode na zdravju 
pacienta, vendar do škode ne pride npr. zaradi pravočasne ugotovitve 
varnostnega zapleta in preprečitve možnih posledic za pacienta

45
 

o preprečevanje napak pomeni uporabo metod, ki na podlagi sodobnega znanja 
lahko  škodo preprečijo ali bi jo lahko preprečile

46
 

o sporočevalec je oseba, ki v dobri veri razkrije napake, nevarnosti, odklone, 
nemoralna, neetična, nepravilna, nezakonita ravnanja in dejanja z zlorabo 
pooblastil, za katere meni, da imajo ali bi lahko imele za posledico škodo za 
paciente, zaposlene ali širšo družbeno skupnost

47
 

o pravična kultura je kultura, kjer ljudje vedo, da jih bodo obravnavali pravično in 
jim je jasno, kje je meja med sprejemljivim in nesprejemljivim delovanjem. 
Pravična kultura je del kulture varnosti pacientov

48
 

Za obrazložitev: ko se zgodi škodljivi dogodek za pacienta, je potrebna analiza 
takega dogodka, ker so vzroki za dogodek različni (od komplikacije, napake, 
malomarnosti, hude malomarnosti pa vse do naklepnega dejanja). Ukrepanje 
proti posamezniku je v pravični kulturi zahtevano vedno, kadar pride do hude 
malomarnosti ali naklepnega ravnanja. Pri navadni malomarnosti pa je odvisno 
od mnogih dejavnikov, ki so vplivali na tako dejanje in je posameznik redkeje 
kriv. Ukrepanje proti posamezniku pri komplikaciji nikdar ne pride v poštev, saj je 
to del trenutnega znanja. Škodljivo pa je ukrepanje proti posamezniku v primeru 
napake (tj. nesreče, varnostnega incidenta ali napake), ker tako dejanje ni 
namerno. To ustvarja kulturo strahu s posledicami vse od skrivanja napak, 
pripisovanja napak komplikacijam in seveda defenzivne medicine. Ukrepanje 
proti posamezniku v primeru napake je škodljivo, ker se prekine krog učenja, 
sistemski ukrepi za vgraditev varoval v proces, kjer je nastala napaka, se ne 
izvedejo in podobnih napak zato v prihodnje ni mogoče preprečiti. 

o plačevanje po uspešnosti pomeni prilagoditev metod plačevanja z namenom 
promocije izmerjene kakovosti in drugih ciljev uspešnosti delovanja izvajalcev 
zdravstvene dejavnosti

49
 

o preprečljivi škodljivi dogodki so dogodki, ki so nastali zaradi napak in se glede 
na trdne znanstvene dokaze nikoli ne bi smeli zgoditi. So dogodki, ki jih je 
možno preprečiti z ustrezno ureditvijo varnosti pacientov v zdravstvu. 
 
 

II. NAČELA KAKOVOSTNE ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE 
 
Država, izvajalci zdravstvene dejavnosti, zdravstveni delavci, zdravstveni sodelavci in drugi 
zaposleni v zdravstvu, pacienti in svojci, zavarovalnice, zbornice in združenja ter 
izobraževalne ustanove s področja zdravstva morajo slediti šestim temeljnim načelom 
kakovostne zdravstvene obravnave: 

 uspešnost je doseganje želenih izidov zdravstvene obravnave na osnovi na dokazih 
podprte zdravstvene obravnave, ki jo dosežemo z dosledno uporabo raziskovalnih 
izsledkov, kompetenc zdravstvenega osebja,  primernih virov in pacientovih vrednot; 
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 varnost pacientov je lastnost sistema. Pomeni nenehno ugotavljanje, analiziranje in 
obvladovanje tveganj za paciente z namenom izvajati varno zdravstveno obravnavo 
pacienta in zmanjšati na minimum škodo za paciente. Varnost predstavlja odsotnost 
nepotrebne škode ali potencialne škode v zvezi z zdravstveno obravnavo; 

 pravočasnost pomeni dostopnost do zdravstvenih storitev v primernem času in 
spoštovanju pacientovega časa; 

 učinkovitost je doseganje optimalnih zdravstvenih izidov brez razsipavanja s 
človeškimi, materialnimi, finančnimi in časovnimi viri. Učinkovitost merimo s kazalniki 
kakovosti; 

 enakopravnost pomeni primerno zdravstveno obravnavo glede na potrebe 
posameznika brez diskriminacije in  za populacijo pa  univerzalen dostop do 
zdravstvenega varstva; 

 osredotočanje na pacienta pomeni spoštovanje pacientovih pravic, upoštevanje 
pacientovih vrednot, stališč, mnenj, motivov in pričakovanj ter potrebe po realizaciji 
življenjskih vlog, upoštevanje čustev in potreb (tudi glede odnosa s svojci), aktivno 
odločanje in sodelovanje v procesu zdravstvene obravnave, podpora v vseh življenjskih 
aktivnostih, spodbujanje stopnje samooskrbe, podpora pacientu z njemu prilagojenimi 
aktivnostmi promocije zdravja, preventive, diagnostike, zdravljenja, in rehabilitacije, skrb 
za udobno fizično okolje,  integracijo in koordinacijo zdravstvene obravnave, odprtost 
informacij, komunikacijo in edukacijo, vključevanje pri izboljševanju in ocenjevanju 
kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave ter  možnost sodelovanja pri oblikovanju 
zdravstvenih politik na državni in lokalni ravni. 

 
 

III. UKREPI ZA NENEHNO IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI  
- na nacionalni ravni: 

o sprejem petletne nacionalne strategije za kakovost in varnost, ki ga pripravi 
NAKVA in potrdi MZ. Prva strategija se sprejme v šestih mesecih po sprejemu 
zakona – pripravi neposredno MZ (brez predloga NAKVA) 

o na podlagi strategije iz prejšnje točke se pripravi letne programe, ki so 
zavezujoči in finančno ovrednoteni; pripravi jih NAKVA in potrdi MZ (razen za 
prvo leto, ko pripravi neposredno MZ v roku enega meseca po sprejemu 
strategije) 

o pripravi se letno poročilo kakovosti in varnosti slovenskega zdravstvenega 
sistema (pripravi NAKVA, predloži MZ) in objavi na spletni strani NAKVA (rok: do 
konca januarja za preteklo koledarsko leto) 

o razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije (zagotavljanje e-podpore za 
poročanje in platforma) 

o pristojnosti in odgovornosti drugih ključnih nosilcev:  
 RSK: naloge določa ZZDej in pravilnik o delovanju RSK, v tem zakonu 

njihovo vlogo opišemo v poglavju NAKVA pri nalogah
50

; RSK v 
sodelovanju s strokovnimi združenji in zbornicami oblikujejo in 
sprejmejo klinične smernice, spremljanje izvajanja smernic pa je v 
pristojnosti NAKVA. Slednja je tudi pristojna za predlaganje RSK za 
oblikovanje nove smernice,  

 NIJZ izhaja predvsem iz obveznosti in pristojnosti kot upravljavca zbirk 
podatkov s področja zdravstva, tudi s področja e-Zdravja (vključno s 
CRPP), sodeluje pri oblikovanju nabora kazalnikov kakovosti z glavno 
vlogo pri oblikovanju metodologije spremljanja teh kazalnikov, če le-ti 
temeljijo na podatkovnih bazah, ki jih upravljajo. Nujna je razbremenitev 
izvajalcev zdravstvene dejavnosti, odprava administrativnih ovir, 
določitev razmerja glede zbiranja in posredovanja podatkov med NIJZ 
in NAKVA, določiti javnost podatkov o kakovosti dela izvajalcev, naloge 
NIJZ določa ZZDej in ZZPPZ; v tem zakonu dodatne naloge pri 
nalogah agencije (poglavje NAKVA), 
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 ZZZS kot nosilec javnih pooblastil pri izvajanju obveznega 
zdravstvenega zavarovanja zasleduje cilj kakovostne zdravstvene 
oskrbe zavarovancev. Cilj, ki izhaja iz vloge plačnika zdravstvenih 
storitev, je spodbujati kakovost zdravstvenih storitev na primarni, 
sekundarni in terciarni ravni, kakor tudi kakovost predpisovanja zdravil. 
Za posamezne kazalnike, ki bodi prišli v poštev za plačevanje 
uspešnosti bo potrebno sodelovanje zdravstvene stroke. Teh procesnih 
kazalnikov in kazalnikov izida naj bi bilo za začetek malo (3-5), uvesti bi 
se morali pilotno za 6 do 12 mesecev (odvisno od pogostnosti bolezni, 
ki bi se spremljala. V tem zakonu se določi le, da ZZZS oblikuje načine 
stimulativnega financiranja izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži 
izvajalcev javne zdravstvene dejavnosti (poglavje o financiranju). Pri 
tem se upošteva merila kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave, ki 
jo izvaja izvajalec zdravstvene dejavnosti in stanje akreditacije 
izvajalca. Merila določi ZZZS v podzakonskem aktu, nanje da soglasje 
MZ, predhodno pa poda mnenje tudi NAKVA. Poudari se usmeritev v 
vzpostavitev sistema plačevanja zdravstvenih storitev na podlagi 
doseganja želenih rezultatov, izida oziroma kakovosti zdravstvene 
oskrbe izvajalca. ZZZS bo kazalnike za določene bolezni plačeval tudi 
po uspešnosti in ne samo po količini. Neplačevanje preprečljivih 
škodljivih dogodkov (tistih, za katere je na podlagi raziskav dokazano, 
da bi se jih dalo preprečiti; seznam teh dogodkov se navede v 
podzakonskem aktu ali v splošnem dogovoru, kjer se določi tudi 
ustrezen nadzor nad podatki izvajalca). Nagrada je lahko tudi 
financiranje projektov za izboljševanje kakovosti, varnosti in 
osredotočenja na paciente, na podlagi jasnega protokola za projekt. 

 zbornice in združenja z javnim pooblastilom
51

 naloge so določene v 
ZZDej, delno tudi v ZZdrS in ZLD; v tem zakonu se doda sodelovanje 
pri raziskavah, usposabljanju in širjenju izboljšav med svojimi člani s 
področja kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave. 

 

 na ravni izvajalca zdravstvene dejavnosti: 
o izvedbeni letni programi posameznega izvajalca (na podlagi nacionalnega 

letnega programa), ki morajo biti sprejeti do konca tekočega leta za naslednje 
leto (z upoštevanjem ciljev kakovosti varnosti, ki jih postavi NAKVA letno; to 
potem preverja NAKVA in po potrebi zahteva dopolnitve), 

o uvedba sistema kliničnega upravljanja in ravnanja zdravstvene prakse
52

 - sistem 
korakov in postopkov, ki zagotavlja, da pacienti prejmejo varno in visoko 
kakovostno zdravstveno oskrbo, 

o zagotavljanje virov za izboljševanje kakovosti in varnosti pacientov (človeških, 
finančnih in tehničnih); vključno z izobraževanjem s področja kakovosti, varnosti 
in osredotočenja na paciente in svojce ter zagotavljanjem  kompetenc osebja in 
opredelitvijo odgovornosti za izvajanje nenehnega izboljševanja kakovosti, 
varnosti in osredotočenja na paciente in svojce, 

o pridobivanje in vzdrževanje akreditacije (sicer na prostovoljni bazi, ob finančnih 
spodbudah in malusih ZZZS za izvajalce v mreži izvajalcev javne zdravstvene 
dejavnosti), 

o izvajanje presoj (redne vodstvene presoje, redno samoocenjevanje s poudarkom 
na odklone, napake in ukrepanje, izredne presoje z analizo odklonov in napak, 
zunanje presoje pri akreditacijah), sodelovanje z zunanjimi presojevalci in 
nadzorniki ter zagotavljanje povratnih informacij osebju o rezultatih presoj, 

o določitev zahtev glede profesionalnega obnašanja z ustreznimi sankcijami tudi v 
primeru, da do napak pride zaradi neprofesionalnega obnašanja (morda prenova 
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disciplinskih postopkov oziroma določitev finančnih posledic, če se ne upošteva 
pravil; poudariti namreč velja, da že samo neprofesionalno obnašanje do 
sodelavcev ali pacientov zahteva ustrezno ukrepanje vodstva in po potrebi tudi 
stanovskih organizacij), 

o povezovanje z ostalimi deležniki v zdravstvenih regijah z namenom integracije 
izboljševanja kakovosti, 

o zahteva po nenehnem izboljševanju kakovosti in varnosti in celovitem 
usposabljanju s tega področja ter osredotočanje na pacienta in svojce,  

o vzpostavitev podpornega sistema za nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti 
pacientov ter zaposlenih (tudi informacijsko komunikacijska tehnologija), 

o razvoj in merjenje kulture varnosti, 
o spremljanje, merjenje in poročanje kazalnikov kakovosti, varnosti in 

osredotočenja na paciente in svojce ter objava obveznih kazalnikov na spletni 
strani (na prvi strani, tako da je takoj in enostavno razvidno, nabor kazalnikov 
kakovosti v pravilnik), 

o izdelava kliničnih poti in njihova uporaba, 
o sporočanje škodljivih dogodkov, analiza in spremljanje ukrepov za 

preprečevanje ponovitev škodljivih dogodkov zaradi napak, vključno z OND) v 
lasten sistem in  nacionalni sistem  pri NAKVA,  

o obravnava škodljivega dogodka na mortalitetni in morbiditetni (v nadaljnjem 
besedilu: MM) konferenci, kadar je dogodek nastal zaradi domnevne napake, 

o zaščita sporočevalcev škodljivih dogodkov in prepoved uvedbe sankcij proti 
vpletenim v napako, če se ugotovi, da je šlo za t.i. človeško napako 
(upoštevanje načel pravične kulture),  

o odkrito komuniciranje s pacientom in svojci ob škodljivem dogodku zaradi 
napake ali komplikacije in opravičilo v primeru napake (pri čemer se opravičilo v 
primeru napake ne uporablja v morebitnih sodnih postopkih kot dokaz priznanja 
napake), 

o oblikovanje svetov pacientov pri izvajalcih zdravstvenih dejavnosti kot 
posvetovalnih teles, 

o vključevanje pacienta in svojcev (ob privolitvi pacienta) v multidisciplinarni tim, 
o vodenje MM konferenc, varnostnih vizit, pogovorov o varnosti, uvedba tedenskih 

sestankov v enotah s pregledom najnovejše literature za posamezno stroko in 
drugih orodij kakovostne zdravstvene obravnave; t.i. Journal club npr. ena ura 
tedensko, pri čemer poročevalci rotirajo (podrobnosti v pravilnik), 

o merjenje in spremljanje zadovoljstva zaposlenih (podrobnosti v pravilnik), 
o merjenje in spremljanje izkušenj pacientov (podrobnosti v pravilnik), 
o organizacijska struktura (pristojnosti in naloge) kakovosti in varnosti na ravni 

izvajalca: 
 izrecno določiti odgovornost (za kakovost in varnost) direktorja (v 

primeru dvotirnosti pa strokovnega direktorja), tudi kot pogoj za delovno 
mesto najvišjega in srednjega managementa, 

 večji izvajalci: odbor za kakovost na ravni izvajalca (3 – 4 člani: 
direktor, strokovni direktor, glavna medicinska sestra, vodja 
(koordinator) komisije za kakovost in varnost pacientov in 
pooblaščenec za varnost pacientov), komisija za kakovost in varnost 
pacientov na ravni izvajalca (vodja kakovosti + predstojniki oziroma 
koordinatorji kakovosti organizacijskih enot), koordinator kakovosti na 
ravni organizacijske enote – zakon, 

 manjši izvajalci: odgovorna oseba za kakovost in varnost – zakon, 
 pooblaščenec za varnost pacientov, 

o kazalniki kakovosti  
 obvezno spremljanje,  
 minimalen nabor v podzakonskem aktu (izda NAKVA s soglasjem MZ; 

poleg kliničnih kazalnikov, ki so sicer najpomembnejši, bi morali 
izvajalci poročati tudi o drugih kazalnikih npr. kazalnikih koriščenja 
aparatur, prostorov, delovne obremenitve posameznikov, kazalnikov 
razsipnosti),  

 obvezna objava na spletni strani (mora biti jasno vidno),  
 zahteva po analiziranju oziroma vrednotenju kazalnikov, 

o klinične poti na podlagi celotnega "potovanja" pacienta skozi zdravstveni sistem 
– integrirane klinične poti 



 

 minimalne zahteve glede obvezne izdelave, spremljanja, vrednotenja, 
objave, 

 

 na ravni zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev: 
o odgovorno in profesionalno izvajanje delovnih obveznosti (kar je sicer že 

splošna zahteva iz zakona, ki ureja delovna razmerja, pa tudi npr. ZZDej in 
ZZdrS), 

o odgovorno sodelovanje pri nenehnem izboljševanju kakovosti, varnosti in 
osredotočenju na paciente in svojce, 

o oblikovanje in uporaba kliničnih smernic, kliničnih poti in drugih orodij za 
izvajanje na dokazih podprte zdravstvene obravnave, 

o obvezno sporočanje vseh škodljivih dogodkov zaradi napak in skorajšnjih napak,  
o sistematično izboljševanje kakovosti je del profesionalne odgovornosti in mora 

biti sestavni del vsakodnevnega dela ter spada v opis delovnih dolžnosti, npr. 
zdravstveno osebje spremlja kazalnike svojih procesov in kazalnike izidov, 
ugotavlja probleme kakovosti in jih rešuje, oblikuje klinične poti itd.,  

o izvajanje aktivnosti na področju kakovosti poteka večpoklicno,  
o nenehno izboljševanje kakovosti se osredotoča na procese zdravstvene 

obravnave in dejavnosti in ne toliko na uspešnost delovanja posameznika,  
o sodeluje v projektih za izboljševanje kakovosti in varnosti in uporablja metode 

kakovosti in varnosti pacientov, 
 

 na ravni pacienta (oziroma svojca): 
o formalno sodeluje pri oblikovanju zdravstvene politike na državni in lokalni ravni, 
o formalno sodeluje v okviru svetov pacientov pri izvajalcih zdravstvene 

dejavnosti, 
o formalno sodeluje v procesih ocenjevanja kakovosti in varnosti zdravstvene 

obravnave, 
o ima zagotovljen prost dostop do podatkov o uspešnosti glede na kazalnike 

kakovosti in varnosti pacientov za posamezne izvajalce zdravstvene dejavnosti 
in storitev (prek spletnih strani izvajalca). 

 
 

IV. JAVNA AGENCIJA ZA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU  
 

 ustanovitev: 
o z zakonom kot javna agencija (upoštevajoč splošna določila zakona, ki ureja 

javne agencije), 

 delovanje: 
o samostojno in neodvisno, 
o v javnem interesu - sredstva porablja strogo namensko, 

 organi in sestava: 
o direktor, 
o svet agencije, 
o 12 – 15 zaposlenih (dodatnih 10 za vrednotenje zdravstvenih tehnologij), 

 naloge: 
o spremlja napredek uresničevanja šestih temeljnih načel kakovosti zdravstvene 

obravnave, 
o opravljanje regulatornih, razvojnih in strokovnih nalog s področja kakovosti in 

varnosti pacientov na nacionalni ravni, 
o v organizacijski obliki javne agencije se omogoča učinkovitejše in smotrnejše 

opravljanje nalog, prav tako ni potreben ali ni primeren stalni neposredni politični 
nadzor nad opravljanjem nalog (gre za povsem strokovno telo zaradi izvajanja 
povsem strokovnih nalog), z organizacijsko obliko organa v sestavi MZ ali 
organizacijske enote znotraj MZ ne bi bilo mogoče uresničiti zgoraj navedenih 
ciljev, 

o svetovalna, izobraževalna in razvojna vloga,  
o preverja kakovost podatkov izvajalcev zdravstvene dejavnosti (glede kazalnikov 

kakovosti, registrov škodljivih dogodkov itd.), 
o izdaja podzakonske akte; npr. glede načina in oblike poročanja o varnostnih 

zapletih in OND (priprava ob sodelovanju stroke, po sprejemu izda MZ soglasje),  



 

o vsebino dela NAKVA se usmerja prek 5-letnih strategij, ki so potrjena s strani 
MZ, 

o možnost ukrepanja zoper izvajalca, če ne izvaja zakonsko predvidenih nalog – 
npr. ne posreduje poročil, ne vzpostavi, razvija in vzdržuje sistema kakovosti in 
varnosti znotraj zdravstvene ustanove, ne vzpostavi organizacijske strukture za 
vzpostavitev in zagotavljanje kakovosti in varnosti, določene s tem zakonom, ne 
sodeluje z izvajalci zunanjih presoj, ne zagotovi potrebne dokumentacije za 
izvedbo nadzora, ne posreduje NAKVA rednega poročila o izvajanju aktivnosti 
določenih v strategiji (programu, planu ukrepov na področju kakovosti in 
varnosti), vnaša lažne podatke. NAKVA ukrepa prek obvestil drugim pristojnim 
organom, prek objav na svojih spletnih straneh, torej z močjo avtoritete, 

o oblikovanje in posodabljanje splošnih in specialnih standardov kakovostne in 
varne zdravstvene obravnave (NAKVA skupaj z zdravstveno stroko in 
strokovnjaki za kakovost in varnost pripravi standarde, ki jih akreditacijski 
standardi ne vsebujejo), 

o določitev pogojev za akreditacijske hiše (NAKVA sama ne izvaja akreditacij, ker 
je na podlagi SWOT analize za Slovenijo to predrago), 

o uveljavljanje samoocenjevanja na podlagi standardov kakovosti in kazalnikov 
kakovosti, 

o podpora pri uvajanju ter spremembe in dopolnitve kliničnih smernic in kliničnih 
poti pri izvajalcih (pomoč pri vpeljevanju v vsakdanje delo), 

o sodelovanje pri pripravi in spremljanju nacionalnega programa kazalnikov 
kakovosti (uporaba kazalnikov za izboljševanje sistemov in procesov in pomoč 
pri oblikovanju specifičnih standardov kakovosti s pomočjo strokovnjakov), 

o podaja predloge za vsebine, ki jih je potrebno vključiti v izobraževalne programe 
in v okviru vseživljenjskega učenja za poklice v zdravstvu (sodelovanje z 
NAKVIS), 

o vodenje nacionalne podatkovne zbirke varnostnih zapletov in opozorilnih 
nevarnih dogodkov, 

o določanje ukrepov in priporočil za preprečitev varnostnih zapletov in opozorilnih 
nevarnih dogodkov (ukrepi za izboljšave za izvajalce), 

o ocenjevanje oziroma sodelovanje pri ocenjevanju zdravstvenih tehnologij v 
povezavi z evropskimi ustanovami, 

o vodenje baze podatkov ocenjenih zdravstvenih tehnologij, vzpostavitev sistema 
za oceno novih ali že obstoječih zdravstvenih tehnologij, vzpostavitev 
mednarodnega sodelovanja na področju ocene zdravstvenih tehnologij, 

o koordiniranje ostalih organov oziroma delovnih teles, ki delujejo na področju 
spremljanja kakovosti in vigilance (npr. farmakovigilanca, hemovigilanca), 

o koordiniranje delovanja teles za preprečevanje in obvladovanje z zdravstvom 
povezanih okužb v skladu s posebnimi predpisi, 

o izvajanje oziroma sodelovanje pri izobraževanju in raziskavah na področju 
kakovosti in varnosti, 

o podeljevanje posebnih priznanj s področja kakovosti in varnosti izvajalcem 
zdravstvene dejavnosti, 

o obveščanje strokovnjakov in javnosti, 
o sodelovanje z zainteresiranimi skupinami in mednarodnimi organizacijami, 
o svetovanje zdravstveni politiki glede prednostnih nalog na področju kakovosti in 

varnosti pacientov, 
o zbiranje finančnih sredstev in njihovo razdeljevanje za potrebe usposabljanj 

zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (odmik donatorjev – 
farmacevtske industrije od izvajalcev in zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 
sodelavcev), 

o širjenje dobrih praks, vključno  s sistemi za preprečevanje napak, 
o posebej navesti, katere upravne naloge NAKVA se bodo (v celoti ali pretežno) 

financirale z upravnimi taksami oziroma plačili uporabnikov, 
o podrobneje se naloge oziroma dejavnosti (v skladu s tem zakonom) določijo z 

ustanovitvenim aktom, 

 sredstva: 
o zagotavlja proračun RS (sredstva morajo biti zagotovljena za samo delovanje 

NAKVA in za njene naloge, za pilotne projekte, ki jih bo uvajala pri izvajalcih, 
izobraževanja) 



 

o sredstva, ki jih pridobi z izvajanjem svojega poslovanja (pristojbine in takse); iz 
teh sredstev se lahko poravna sredstva za plačilo zunanjih strokovnjakov  

 
 

V. AKREDITACIJA 
 

 pristop: 
o prostovoljna pridobitev in vzdrževanje akreditacije, 
o finančne spodbude (bonusi in malusi) za akreditirane izvajalce (določiti je 

potrebno, v kakšnih primerih pride do bonusov oziroma malusov; npr. če 
izvajalec ni v postopku pridobivanja akreditacije, vprašanje dokazil o tem 
postopku – npr. potrdilo akreditacijske hiše), 
Za obrazložitev: verifikacija, licenciranje, certifikacija in akreditacija so različne 
stvari. Za vstop na trg je potrebna verifikacija, kot jo razumemo pri nas (ki se ne 
ukvarja s klinično kakovostjo). Licenciranje je dovoljenje za delo in ima pri nas 
pomen za posameznike določenih poklicnih skupin. Certificiranje pa pomeni 
pridobivanje standarda ISO 9001 oziroma drugih ISO standardov in pomeni 
sistem vodenja kakovosti, ki pa ne zajema klinične kakovosti. Akreditacija 
zajema vodenje kakovosti, klinično kakovost, podporne dejavnosti, varnost 
zgradb, požarno varnost itd. Pogosto zahteva tudi izpolnjevanje standarda ISO 
9001. Pri nas je potrebna poleg verifikacije samo akreditacija. Licenca pa je 
trenutno v pristojnosti zbornic in se podeljuje na ravni zdravstvenega delavca, ne 
izvajalca zdravstvene dejavnosti. 

 veljavnost: 
o za določen čas npr. treh let (obnavljanje) 

 obseg: 
o največ ena akreditacija (tj. izdana s strani ene akreditacijske hiše) na izvajalca 

zdravstvene dejavnosti,  
o pogoj: akreditacijske hiše in akreditacijske standardi morajo biti specifični za 

zdravstvo, potrjeni s strani mednarodne krovne organizacije za akreditacijo teh 
standardov. Vodenje kakovosti mora biti del akreditacijskih standardov. 
Za obrazložitev: mora izpolnjevati ISQUa zahteve, vsebovati zahtevo po vodenju 
kakovosti (ISO 9001 oziroma drugi ISO standardi) in zahteve MZ. To pomeni, da 
ni treba posebej plačevati za ISO standard, če to vsebujejo akreditacijski 
standardi. To pomeni tudi, da morajo imeti akreditacijske hiše v svojih standardih 
tudi vdelane zahteve ISO 9001 oziroma drugi ISO standardi). Prevod 
akreditacijskih standardov se posreduje na NAKVA. Rezultate akreditacij mora 
dobiti NAKVA, vendar brez javne objave, samo za svoje potrebe priprave 
ukrepov za izboljševanje v celotnem zdravstvu v RS, kadar pride do takih 
pomanjkljivosti, ki bi lahko ogrožalo zdravje pacientov in zaposlenih, 

 standardi kakovosti za pridobitev akreditacijske listine: 
o akreditacijski standardi kot obvezni za vse: določeno v zakonu,  
o dodatni standardi, ki se letno ali nekajletno posodabljajo s strani NAKVA (določi 

NAKVA, nanje da soglasje MZ)
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, 

 kazalniki kakovosti in klinične poti: 
o akreditacijske hiše morajo preveriti, ali se kazalniki kakovosti in klinične poti pri 

izvajalcu zdravstvene dejavnosti uporabljajo za nenehno izboljševanje kakovosti 
in varnosti pri vsakdanjem delu (vsakdanji zdravstveni obravnavi), 

 pogoji za presojevalce in nadzornike (glede akreditacijskih standardov) 
o notranji in zunanji presojevalci imajo ustrezna potrdila o usposobljenosti za 

presojo, izdane s strani akreditacijskih hiš (kar nadzoruje ISQUa), 
o izvajanje zunanje presoje izvajalcev zdravstvene dejavnosti z akreditacijskimi 

standardi. 
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 V Sloveniji smo sedaj na začetku akreditacije in večina akreditacijskih hiš je začela s splošnimi standardi; ena hiša pa 
tudi že s standardi za porodnišnice. V ZDA so razviti tudi standardi za posamezne specialnosti in za posamezne 
bolezni, ki jih uporabljajo nekatere akreditacijske hiše. Ne glede na akreditacijo posamezne specialnosti razvijajo 
standarde za  svoje specialnosti in posamezne bolezni, kar bo treba v nadaljnjih letih storiti tudi v Sloveniji. Sedaj bi bila 
priložnost pri otroški srčni kirurgiji. To bi NAKVA lahko reševala z  zahtevo, da določena specialnost pripravi nacionalne 
standarde za svojo dejavnost in bolezni, s katerimi se ukvarja npr. standard za obravnavo odraslih pacientov z rakom 
debelega črevesa ali standard za odrasle paciente s srčnim popuščanjem ali standard za možgansko kap. Vloga MZ bi 
bila, da izda ustrezen podzakonskih akt (zagotovi pravno podlago). 



 

 
 

VI. VREDNOTENJE ZDRAVSTVENI TEHNOLOGIJ 
 

 postopek vrednotenja  
o del NAKVA (posebna enota za HTA – gre za uresničevanje 15. člena Direktive 

2011/24/EU Evropskega parlamenta in sveta z dne 9. marca 2011 o 
uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu), 

o določiti je treba vrste tehnologij, ki bi jih vrednotila NAKVA: medicinski postopki 
– preventivni, diagnostični, terapevtski, rehabilitacijski; zdravila, medicinski 
pripomočki, krvni  pripravki, diagnostični izdelki in naprave, ki se uporabljajo v 
zdravstvu itd., 

o v normativnem delu določiti ciljni postopek, do takrat pa v prehodnih določbah 
upoštevati trenutno stanje glede postopka vrednotenja,  

o definirati način vrednotenja, natančen postopek vrednotenja glede na izbiro 
postopka ("Full HTA" po predpisanih 9 domenah vrednotenja ali skrajšan 
postopek "Rapid HTA") ter merila za izbiro enega ali drugega postopka, 

o vloga ter pravice in obveznosti predlagatelja postopka,  
o natančen postopek vrednotenja se opredeli v podzakonskem aktu, 
o določiti način sodelovanja z EUNetHTA ter medsebojne obveznosti in razmerja 

med NAKVA, MZ, NIJZ, ZZZS in JAZMP. 
 
 
VII. DOKUMENTACIJA 

 

 domneva o privolitvi pacienta za zbiranje podatkov 
o za spremljanje kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe posebna privolitev ni 

potrebna (pogoj: podatke se anonimizira; upoštevajo veljavno ureditev ZPacP, ki 
že določa, da privolitev ni potrebna, kadar istovetnost pacienta ni ugotovljiva, 
podatke pa se uporablja za namene spremljanja kakovosti in varnosti 
zdravstvene oskrbe), 

 določiti pravne podlage za neposredno izmenjavo podatkov med NAKVA, NIJZ, 
ZZS, MZ in ZZZS (definirati pogoje in namen) – npr. glede kazalnikov kakovosti, 

 spremljanje, zbiranje in obdelava podatkov o kakovosti in varnosti izvajalcev 
o na nacionalni ravni NAKVA, tudi primerjava podatkov med izvajalci na spletni 

strani NAKVA, zahteva po razširjanju najboljših praks med izvajalci, 
o obvezne objave tudi na ravni izvajalca (navesti katere), 

 evidence:  
o na ravni NAKVA: 

 varnostnih zapletov, 
 akreditacij, 
 o izdanih poročilih ocenjenih zdravstvenih tehnologij,  
 kazalniki kakovosti, 

o na ravni izvajalca zdravstvene dejavnosti: 
 kazalniki uspešnosti na ravni izvajalca zdravstvene dejavnosti za vsak 

tim, za vsakega zdravstvenega delavca, 
 varnostnih zapletov (analiza, ukrepi za preprečevanje, spremljanje 

uspešnosti ukrepov), 
 upravljanje s tveganji, 
 upravljanje z odkloni, 
 pooblastil za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce 

(kompetence), 
 kliničnih smernic in kliničnih poti, 

 zaščita dokumentacije o varnostnih zapletih 
Zbirke podatkov o varnostnih zapletih so javni in urejeni tako, da ni možna identifikacija 
pacientov in vpletenih v napako in tudi ne posameznih izvajalcev. NAKVA objavi lahko 
samo agregirano število za RS napak po raznih kategorijah, ravneh zdravstvene 
dejavnosti, specialnostih in vzrokih po zgledu OND po četrtletjih.  
Analiza varnostnih zapletov (napak) pri pacientih zahteva, da je dokumentacija, ki 
nastane pri  analizi zaščitena pred vsakim, razen pred komisijo, ki obravnava napako.  
Zaščiten izdelek varnosti pacientov je zaščitena dokumentacija, ki vsebuje vsak 
dokument (pisni, video, fotografijo orodja za analizo napak in drugo), ki ga notranja 



 

komisija napravi pri analizi napake. V teh dokumentih je možna identifikacija pacienta, 
svojcev, vpletenih v napako in vseh s katerimi se komisija pogovarja ali drugače 
pridobiva mnenja v zvezi z analizo napake. Možna je tudi identifikacija posameznika ali 
posameznikov, ki so sporočili napako, če ta ni bila sporočena anonimno. Zaščitena 
dokumentacija je dostopna samo notranjim članom komisije za analizo. Ti morajo 
podpisati izjavo o molčečnosti. Ta dokumentacija mora biti ustrezno hranjena z možnim 
dostopom samo članov komisije.  

o Nezaščiten izdelek varnosti pacientov pomeni poročilo komisije o izsledkih za 
analizo dogodka brez informacij, ki bi omogočale identifikacijo izvajalca 
zdravstvene dejavnosti, sporočevalca ali odgovornih za aktivnosti v zvezi z 
izdelkom varnosti pacientov in vseh tistih, ki so sodelovali pri analizi. Tak izdelek 
je dostopen vodstvu izvajalca zdravstvene dejavnosti, nadzornemu svetu, 
pacientu in svojcem ter vsem vpletenim v napako itd. (je javen),  

o Zaščiten izdelek in uporaba dokazov, pridobljenih iz poročil o varnostnih zapletih 
pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ni dovoljena v sodnih in predsodnih 
postopkih (razen izjemoma); sodišče na tako pridobljen dokaz ne sme opreti 
sodne odločbe (razen če sodišče dokaže, da ne more pridobiti druge 
dokumentacije v zvezi s preiskavo napake, npr. ker zdravstvena dokumentacija 
ni dostopna, se je uničila ali izgubila.)
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 Do zaščitenega izdelka ima torej dostop 

le komisija in pravosodni organi pod zgoraj omenjenimi pogoji. 
Za obrazložitev: navedena ureditev velja v ZDA in ima namen, da se ljudje ne bojijo 
sporočati napake. Že zgolj posamični vdor in uporaba zaščitenega izdelka o varnosti 
pacientov, ki postane javen ali ga uporablja nepristojna oseba, izniči vsa prizadevanja 
in sistem za zmanjševanje napak v zdravstvu. 

 zaščita sporočevalcev 
o proti sporočevalcem, ki v dobri veri sporočijo domnevo o napaki, kršitev 

zakonodaje in predpisov, znatno slabo vodenje in upravljanje; preveliko uporabo 
sredstev; zlorabo položaja; posebno veliko nevarnost za javno zdravje ali 
varnost; ter druge vrste nepravilnosti, ki sodijo pod izraz "korupcija" izvajalec ne 
sme uvesti povračilnih ukrepov, 

o morebitne kršitve ugotavlja NAKVA, ki nudi tudi zaščito sporočevalcem, 

 letno poročilo NAKVA 
o anonimizirano z vidika pacientovih podatkov, javno z vidika izvajalcev 

zdravstvene dejavnosti, 
o o stanju kakovosti in varnosti (podatki + vrednotenje), 
o javna objava na spletnih straneh NAKVA (povezava s strani vsakega izvajalca 

na spletno stran NAKVA), 
o na nacionalni ravni (pripravi NAKVA do konca februarja za preteklo leto in ga 

predloži na MZ), 

 poročilo na ravni izvajalca zdravstvene dejavnosti 
o pripravi izvajalec, predloži na NAKVA (do konca januarja za preteklo koledarsko 

leto), 
o vsebina teh in poročil NAKVA je del podzakonskega akta, 
o tudi javna objava kazalnikov uspešnosti za posameznega zdravstvenega 

delavca in zdravstvenega sodelavca.  
 
 

VIII.  FINANCIRANJE 

 določitev finančnih spodbud za izvajalce zdravstvene dejavnosti s strani plačnika 
o plačniki morajo v pogodbe z izvajalci vključiti zahteve po kakovostni in varni 

zdravstveni obravnavi 
o le za izvajalce znotraj javne službe, finančna sankcija, če ne izpolnjujejo 

minimalnih standardov iz tega zakona; npr. ne podpis pogodbe z ZZZS ali 
določen odstotek kazni iz proračuna izvajalca – plačilo ZZZS;  

o zasebnike se nadzira prek javnih objav glede uspešnosti njihovega dela, 
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 Bistvo tega je, da napake tako lahko preprečujemo, če so sporočene. Če napaka ni sporočena, je ne moremo 
analizirati in se iz nje nič naučiti, da jo bo v prihodnje lahko preprečili. Če izdelek ni zaščiten, osebje ne bo sporočalo 
domnevnih napak zaradi strahu. Ne gre za skrivanje napak. Za pacienta in sodno oblast še vedno velja dostop do 
zdravstvene dokumentacije in možnost analize dogodka pa ustaljenih poteh. Zaščiten izdelek ni zdravstvena 
dokumentacija. 



 

o treba je določiti, kdo bo oblikoval merila za stimulativno financiranje akreditiranih 
izvajalcev s strani ZZZS (pripravi ZZZS na podlagi predhodnega mnenja 
NAKVA, s  soglasjem MZ), 

o ureditev plačevanja po uspešnosti delovanja izvajalca in zagotavljati nadzor nad 
kakovostjo in pravilnostjo podatkov izvajalca (to naj bo naloga ZZZS – glej 
zgoraj kdo naj bi sodeloval pri pripravi strokovnih kriterijev merjenja za 
posamezne kazalnike, ki bi prišli v poštev za plačevanje po uspešnosti) 

o neplačevanje preprečljivih škodljivih dogodkov (le tistih, kjer je na podlagi 
raziskav dokazano, da bi se dali preprečiti – določen nabor) 

 zagotovitev financiranja ključnih aktivnosti in virov sistema celovite kakovosti in 
varnosti (na ravni MZ, izvajalcev, … - kadri v FTE, delež zaposlitve, materialni stroški  

 
 

IX. NADZOR 

 interni strokovni nadzor (redni in izredni)  
o v pristojnosti izvajalca zdravstvene dejavnosti (opredeljen med nalogami zgoraj) 
o redni (na podlagi letnega programa, ki se izda do 31. decembra za prihodnje 

koledarsko leto) in izredni (na podlagi predloga ali pobude znotraj ali izven 
izvajalca zdravstvene dejavnosti) strokovni nadzor 

o kadar gre za izredni strokovni nadzor, je potrebno v komisijo imenovati 
strokovnjaka, ki pozna orodja za analizo globljih vzrokov za napake 

o to pomeni tudi presoje (oboje naj se izvaja hkrati oziroma vzporedno, ni 
potrebno umetno razločevati), 

o minimalno vsebino in postopek izvajanja notranjih presoj oziroma internega 
strokovnega nadzora določi NAKVA (s soglasjem MZ) 

o izvajalec bo moral interni strokovni nadzor podrobneje določiti z internim 
splošnim aktom (izdaja novih ali uskladitev obstoječih pravil v roku nekaj 
mesecev po uveljavitvi tega zakona) 

 sistemski nadzor nad kakovostjo in varnostjo zdravstvene dejavnosti pri 
izvajalcih zdravstvene dejavnosti  

o izvaja ga MZ (mešana komisija ustreznih strokovnjakov) 
o redni na podlagi programa, ki ga letno sprejme minister  
o izredni (tudi nenapovedane) na predlog NAKVA, drugega upravičenega 

predlagatelja ali po lastni oceni,  
o nad delom izvajalcev zdravstvene dejavnosti z vidika spoštovanja določb tega 

zakona, 
o poročilo in odločba 
o (v prihodnje razveljavitev upravnega nadzora v ZZDej in namesto tega določitev 

inšpekcijskega nadzora ZIRS) 
o sestavi se poročilo in izda odločba (o odpravi nepravilnosti, če se ugotovi 

nepravilnosti, oziroma o ustavitvi nadzora, če ni ugotovljenih napak)  

 inšpekcijski nadzor 
o ZIRS  
o razmejitev področij, kdaj inšpekcijski in kdaj sistemski nadzor MZ 

 finančno medicinski nadzor ZZZS 
o ustreznost podatkov, ki so podlaga za obračun v povezavi s storitvami, 
o nadzor nad tistimi kliničnimi kazalniki, ki predstavljajo plačevanje po uspešnosti 

in neplačevanje preprečljivih škodljivih dogodkov, 

 nadzor nad delom NAKVA 
o izvaja MZ, 
o skladno z zakonom o javnih agencijah. 
 
 

X. KAZENSKE DOLOČBE 
 

 določitev prekrškov z globami 
o ZIRS, 
o restriktivno določanje prekrškov, 

 kazni v primeru neporočanja ali posredovanja neresničnih podatkov (preverjanje, ali so 
poročila poslana v določenem roku z določeno vsebino, ali so vidno objavljena na 



 

spletnih straneh ali kako drugače v vsakem trenutku) NAKVA, ZZZS, MZ in drugim 
pristojnim. Te morajo biti občutno višje kot malusi za slabe izide. 

 
 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

 uveljavitev zakona 15 dni od objave v Uradnem listu RS, 

 zakon bo določil vrsto nalog za izvajalce in tudi podzakonske predpise, zato bo 
potrebno zagotoviti ustrezen čas za prilagoditev; rok za pričetek uporabe zakona bo 
zato vezan na obdobje nekaj mesecev od datuma uveljavitve zakona, 

 urediti postopke, ki so na dan uveljavitve že pričeti, 

 določiti roke za ustanovitev NAKVA in izdajo podzakonskih aktov, 

 določiti veljavnost obstoječih akreditacij: 
o za obrazložitev: večina akreditacijskih hiš določa, da je veljavnost tri leta. 

Določiti treba, da se akreditacija, pridobljena pred uveljavitvijo tega zakona, 
upošteva kot veljavna glede na določila tega zakona (če je to skladno glede na 
dejansko stanje na terenu in zahteve po ISQUa). 


