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Ukrepi Zakona o kakovosti in 
varnosti v zdravstvu

– spodbujanje timskega dela in medpoklicnega
učenja med različnimi zdravstvenimi izvajalci, ki 
je nujni pogoj za 

– izboljšanje organizacijske kulture izvajalcev v 
smeri razvijanja kulture varnosti pacientov, ki 
je nujni pogoj za

– dvig kakovosti zdravstvenega varstva in 
varnosti zdravstvene obravnave za paciente
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• Ustanovitev neodvisnega telesa za področje kakovosti in 
varnosti v okviru MZ

• Vrednotenje zdravstvenih tehnologij (HTA)
• Cilje (kazalniki kakovosti) glede dosežene kakovosti 

izvajalcev
• Sistem obveščanja in učenja o varnostnih incidentih pri 

pacientu
• Opredelitev obveznosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti
• Ureditev nadzora nad kakovostjo in varnostjo v zdravstvu 
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Predstavitelj
Opombe o predstavitvi
Uvedba sistemskega nadzora nad kakovostjo in varnostjo zdravstvene dejavnosti – izvajalo ga bo MZ v obliki interdisciplinarne oz. medresorske komisije. Inšpekcijski nadzor bo usmerjen v preventivno delovanj z odrejanjem ustreznih ukrepov. 



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Predvidena področja kakovosti 
in varnosti
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Kvaliteta in varnost obravnave
• Spremljanje in učenje na podlagi neželenih dogodkov
• Kazalniki kakovosti s področja varnosti in zadovoljstva 

bolnikov

Zdravstveni sistemi
• Klinične smernice in klinične poti
• Procesni  kazalniki kakovosti
• HTA

Učenje
• Timsko delo
• Medpoklicno učenje in grajenje kompetenc
• Kazalniki kakovosti s področja znanja, varnosti zaposlenih

Uspešnost in 
učinkovitost notranjih 

procesov

Sposobnosti 
organizacije

(znanje in inovacije)

Zadovoljstvo 
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Kakovost kot osnova za merjenje
uspešnosti zdravnikov

Zaključki pogajanj Vlade z zdravniškim 
sindikatom 
 poseben vladni projekt za skrajševanje čakalnih 

dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti 
zdravstvene obravnave

 vsebina pogojev za zasedbo delovnega mesta 
višjih zdravnikov specialistov in višjih 
zdravnikov/zobozdravnikov
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Predstavitelj
Opombe o predstavitvi
Primarna raven: predpogoj za izplačilo delovne uspešnosti je dosledna uporaba storitev e-Zdravja (e-recept, e-napotnica). Meri se delovna uspešnost iz glavarine, delovna uspešnost na podlagi opravljenih storitev (posegi, hišni obiski in e-konzultacija), ki pomenijo kakovostnejšo obravnavo pacientov, manj nepotrebnih napotitev na sekundarni nivo ter bolj učinkovito povezanost zdravnikov med ravnmi ZV. Sekundarna, terciarna raven ter zobozdravstvo: predpogoji za izplačilo: v bolnišničnem delu pacient prejme odpustno pismo ob odpustu, v ambulantnem delu se pacientu izda izvid najkasneje v treh delovnih dneh, dosledna uporaba storitev e-zdravja. Meri se delovna uspešnost iz naslova preseganja normativa dela zdravnika, delovna uspešnost iz naslova skrajševanja čakalnih vrst in iz izboljševanja kakovosti dela: skrajševanje skupnega števila čakajočih, evidentiranje e-konzultacije, povečanje razmerja med prvimi in kontrolnimi pregledi v korist prvih.Pogoji za zasedbo delovnega mesta višjih zdravnikov/zobozdravnikov: najmanj 12 let delovnih izkušenj po opravljenem strokovnem izpitu, doseganje standardov in normativov, prenos znanja na druge zdravnike in zdravstvene delavce, aktivno sodelovanje z zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci različnih specialnosti in različnih ravni zdravstvene dejavnosti, kreativnost in komunikativnost za uspešno timsko delo, kontinuirano sodelovanje pri vpeljavi izboljšav na delovnem mestu.
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Eden izmed najpomembnejših členov v družbi 
zdravja

optimizacija zdravstvene oskrbe
povečanje uspešnosti sistema zdravstvenega varstva

Hvala!
Skupaj za družbo zdravja

Kakovost in varnost zdravljenja 
pacientov

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi
Resolucija je dokument, s katerim naslavljamo ključne probleme zdravja in sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji in postavljamo temelje za zdravje v vseh politikah. Z vlaganji v zdravje in zdravstvo, ki jih predvideva Resolucija, naj bi v prihodnje tudi bolj učinkovito prispevali k trajnostnemu razvoju Slovenije. 
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