Ljubljana, 4. junij 2015
Izjava za javnost

Mreža NVO 25x25 je danes javno objavila »Teze za Zakon o kakovosti zdravstvene obravnave,
varnosti pacientov in osredotočenju na paciente in njihove svojce«. Ob tem pa dodala še »Zahteve
nevladnih organizacij za visoko kakovostno, varno in na paciente ter svojce osredotočeno
obravnavo«.
Teze je pripravila delovna skupina za reformo zdravstvenega sistema, ki deluje v okviru Mreže NVO
25x25, pod vodstvom izr. prof. dr. Andreja Robide, dr. med., ki so jo imenovali v preteklem letu.
Kakovost zdravstvene obravnave in varnost pacientov je po mnenju delovne skupine tema, s katero
naj se začne zdravstvena reforma. Za pripravo tez so pregledali kar nekaj rešitev iz drugih držav (npr.:
Danske, Anglije, ZDA) in razpoložljivo strokovno literaturo.
Kakovostna in varna zdravstvena obravnava sta temeljni pravici pacienta, ki spadata med osnovne
človekove pravice. Vloga zdravstvenega varstva pa je zagotavljanje in izboljševanje kakovosti storitev,
varnosti pacientov in osebja ter osredotočanje na pacienta in njegove svojce.
Področje varnosti pacientov zdravstvene obravnave je v primerjavi z drugimi državami EU pri nas eno
od najbolj zanemarjenih področij. Zato je glavni namen »Tez za Zakon o kakovosti zdravstvene
obravnave, varnosti pacientov in osredotočenju na paciente in njihove svojce«, ki jih predlaga tisti
del civilne družbe, ki jo slabo urejena varnost pacientov najbolj prizadeva, urediti sistem z
upoštevanjem šestih načel kakovosti. To pa so: varnost, uspešnost, učinkovitost, osredotočenje na
pacienta, pravočasnost in enakost.
Mreža NVO 25x25 predlaga, da se področje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave uredi s
posebnim zakonom. Prepričani so, da bo ta zakon v korist vsem deležnikom v zdravstvu, torej tako
pacientom, kot zdravnikom, vsemu zdravstvenemu osebju in zdravstveni blagajni. In prepričani so, da
so teze pripravljene tako, da je pot do zakona razmeroma lahka. Če bo le volja tudi na drugi strani.

Izr. prof. dr. Andrej Robida, dr. med. andrej.robida@telemach.net
Prim. Matija Cevc, dr. med.: matija.cevc@kclj.si, 041/774-133
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naj se začne zdravstvena reforma. Za pripravo tez so pregledali kar nekaj rešitev iz drugih držav (npr.:
Danske, Anglije, ZDA) in razpoložljivo strokovno literaturo.
Kakovostna in varna zdravstvena obravnava sta temeljni pravici pacienta, ki spadata med osnovne
človekove pravice. Vloga zdravstvenega varstva pa je zagotavljanje in izboljševanje kakovosti storitev,
varnosti pacientov in osebja ter osredotočanje na pacienta in njegove svojce.
Področje varnosti pacientov zdravstvene obravnave je v primerjavi z drugimi državami EU pri nas eno
od najbolj zanemarjenih področij. Zato je glavni namen »Tez za Zakon o kakovosti zdravstvene
obravnave, varnosti pacientov in osredotočenju na paciente in njihove svojce«, ki jih predlaga tisti
del civilne družbe, ki jo slabo urejena varnost pacientov najbolj prizadeva, urediti sistem z
upoštevanjem šestih načel kakovosti. To pa so: varnost, uspešnost, učinkovitost, osredotočenje na
pacienta, pravočasnost in enakost.
Mreža NVO 25x25 predlaga, da se področje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave uredi s
posebnim zakonom. Prepričani so, da bo ta zakon v korist vsem deležnikom v zdravstvu, torej tako
pacientom, kot zdravnikom, vsemu zdravstvenemu osebju in zdravstveni blagajni. In prepričani so, da
so teze pripravljene tako, da je pot do zakona razmeroma lahka. Če bo le volja tudi na drugi strani.

Izr. prof. dr. Andrej Robida, dr. med. andrej.robida@telemach.net
Prim. Matija Cevc, dr. med.: matija.cevc@kclj.si, 041/774-133
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Ljubljana, 4. junij 2015
Izjava za javnost

Mreža NVO 25x25 je danes javno objavila »Teze za Zakon o kakovosti zdravstvene obravnave,
varnosti pacientov in osredotočenju na paciente in njihove svojce«. Ob tem pa dodala še »Zahteve
nevladnih organizacij za visoko kakovostno, varno in na paciente ter svojce osredotočeno
obravnavo«.
Teze je pripravila delovna skupina za reformo zdravstvenega sistema, ki deluje v okviru Mreže NVO
25x25, pod vodstvom izr. prof. dr. Andreja Robide, dr. med., ki so jo imenovali v preteklem letu.
Kakovost zdravstvene obravnave in varnost pacientov je po mnenju delovne skupine tema, s katero
naj se začne zdravstvena reforma. Za pripravo tez so pregledali kar nekaj rešitev iz drugih držav (npr.:
Danske, Anglije, ZDA) in razpoložljivo strokovno literaturo.
Kakovostna in varna zdravstvena obravnava sta temeljni pravici pacienta, ki spadata med osnovne
človekove pravice. Vloga zdravstvenega varstva pa je zagotavljanje in izboljševanje kakovosti storitev,
varnosti pacientov in osebja ter osredotočanje na pacienta in njegove svojce.
Področje varnosti pacientov zdravstvene obravnave je v primerjavi z drugimi državami EU pri nas eno
od najbolj zanemarjenih področij. Zato je glavni namen »Tez za Zakon o kakovosti zdravstvene
obravnave, varnosti pacientov in osredotočenju na paciente in njihove svojce«, ki jih predlaga tisti
del civilne družbe, ki jo slabo urejena varnost pacientov najbolj prizadeva, urediti sistem z
upoštevanjem šestih načel kakovosti. To pa so: varnost, uspešnost, učinkovitost, osredotočenje na
pacienta, pravočasnost in enakost.
Mreža NVO 25x25 predlaga, da se področje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave uredi s
posebnim zakonom. Prepričani so, da bo ta zakon v korist vsem deležnikom v zdravstvu, torej tako
pacientom, kot zdravnikom, vsemu zdravstvenemu osebju in zdravstveni blagajni. In prepričani so, da
so teze pripravljene tako, da je pot do zakona razmeroma lahka. Če bo le volja tudi na drugi strani.
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