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10 nasvetov
za varnejπe zdravljenje
1.

Aktivno sodelujte pri vaπem zdravljenju.

2.

Kadar imate vpraπanja ali pomisleke,
vpraπajte.

3.

Poizvejte veË o svoji bolezni in zdravljenju
tako, da zdravniku ali sestri zastavite
vpraπanja, ali pa skuπate tovrstne informacije
pridobiti iz drugih zanesljivih virov.

4.

Hranite seznam vseh zdravil, ki jih jemljete

5.

PrepriËajte se, da poznate zdravila, ki jih
jemljete.

6.

PrepriËajte se, da ste prejeli rezultate vseh
preiskav.

7.

»e morate v bolniπnico, se s svojim zdravnikom
pogovorite o tem, kakπne so vaπe moænosti
glede izbire bolniπnice.

8.

PrepriËajte se, da razumete, kaj se bo zgodilo,
Ëe potrebujete kirurπki poseg ali doloËeno
preiskavo.

9.

PrepriËajte se, da se vaπ zdravnik in kirurg
strinjata oziroma dogovorita o tem, kaj vse bo
operacija obsegala.

10.

Preden zapustite bolniπnico, prosite zdravnika
in medicinsko sestro, da vam razloæita naËrt
zdravljenja in zdravstvene nege, ki ju boste
izvajali doma.
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Predstavitev
broπure

Broπuro je izdalo Ministrstvo za zdravje RS z namenom, da
se boste aktivneje vkljuËevali v vaπe zdravljenje. V njej
boste lahko izvedeli, kako in zakaj lahko gredo stvari pri
zdravljenju narobe in kako lahko, da bi bili deleæni najboljπe
zdravstvene obravnave, z zdravnikom in drugim
zdravstvenim osebjem sodelujete tudi vi. Ta broπura prav
tako:
‡ opisuje, kaj lahko priËakujete od
zdravstvenega osebja, s katerimi pridete v stik
‡ razlaga, kaj lahko storite, Ëe imate skrbi
glede vaπe zdravstvene obravnave
‡ navaja 10 nasvetov za izboljπanje vaπe
zdravstvene oskrbe in vkljuËuje vpraπanja,
ki bi jih morda æeleli zastaviti vaπemu
zdravniku in drugim zdravstvenim
strokovnjakom.
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Zakaj je varnost v zdravstvenem varstvu tako
pomembna?

Slovenija ima dober sistem zdravstvenega varstva. To
pomeni, da kadarkoli obiπËete zdravnika ali drugega
zdravstvenega strokovnjaka priËakujete varno in kakovostno
zdravstveno obravnavo, ki je osredotoËena na vaπe potrebe.
VeËina teæav se pojavi zaradi naËina dela in
ne zaradi osebja, ki delo opravljajo. Tovrstni
sistemski problemi poveËajo tveganje, da bo
πlo nekaj narobe.

Toda zdravstvena obravnava postaja vsak dan bolj zapletena
in sredstva zanjo niso neomejena. Le manjπa napaka na
enem podroËju ima lahko obseæne posledice na drugem
podroËju. Stvari gredo lahko narobe, lahko pride do napak
in nesreË. VËasih se stvari ne izidejo tako, kot priËakujete.
Raziskave so pokazale, da pride lahko do napak pri 1 od 10
bolniπniËnih sprejemov in sicer pred, med in po bivanju v
bolniπnici.1 Posledice so najveËkrat relativno majhne in jih je
mogoËe hitro obvladati, lahko pa so tudi bolj resne.
Primer :

Ko zdravnik naroËi neko preiskavo, obstaja veË
dejavnikov, zaradi katerih gredo stvari lahko
narobe. »e je pisava neËitljiva, vam lahko opravijo
napaËen test ali pa vam preiskavo opravijo na
napaËnem mestu. Po preiskavi pa lahko pride do
napak pri branju rezultatov ali njihovem
zapisovanju. Rezultati so lahko poslani na napaËen
naslov, se med potjo izgubijo ali pa sploh niso bili
poslani, lahko so shranjeni tudi pod napaËno ime.

Thomas EJ, Studdert DM, Runciman WB et al. A comparison of iatrogenic injury studies in Australia and America 1:
context, methods, casemix, population, patient and hospital characteristics. International Journal for Quality in Healthcare.
1999; 12:371‡78.

1
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Rezultati preiskav

Sisteme in procese zdravstvene obravnave je treba izboljπati
tako, da bi bili zapleti æe od samega zaËetka manj pogosti.
»e pa do njih pride, jih moramo hitro prepoznati in jih
odpraviti preden bolnikom povzroËijo πkodo. Na tak naËin
lahko zdravnikom in drugim zdravstvenim strokovnjakom
nudimo podporo pri prizadevanjih za izvajanje najboljπe
moæne zdravstvene oskrbe.
»e uporabimo gornji primer ‡ delno je reπitev
lahko v tem, da vsakega bolnika vpraπamo, kakπne
vrste preiskave mora opraviti, da uporabljamo
elektronsko naroËanje preiskav ter Ërtne kode s
katerimi zagotovimo, da so rezultati poslani pravim
osebam.

Ko gredo stvari narobe, je zelo pomembno, da zdravstvene
sluæbe natanËno ugotovijo, kaj se je zgodilo ter aktivno
iπËejo naËine za prepreËevanje tovrstnih teæav v prihodnje.
Prav tako morajo o tem, kaj se je zgodilo, obvestiti bolnika
in tiste, ki zanj skrbijo, ter jim razloæiti, kaj bodo v zvezi s
tem storile.
Izboljπevanje varnosti ni le delo zdravnikov, medicinskih
sester ali drugih zdravstvenih poklicev. Nobena skupina
loËeno ne more biti uspeπna. Vsakdo mora prevzeti svojo
vlogo ‡ od vlade, ki sprejema odloËitve o zdravstvenem
sistemu na visoki ravni, pa vse do bolnika, ki prejema
zdravstveno oskrbo.
S tem, ko prevzamete bolj aktivno vlogo pri vaπi
zdravstveni oskrbi, lahko pomagate zagotoviti, da
boste dobili najboljπo moæno oskrbo.

7
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Ko zbolite, gre za vaπo ozdravitev, zdravstveni
tim dela za vas in z vami in tako skupaj primorete k
vaπi ozdravitvi.

Marijin primer, ki ga predstavljamo, nazorno prikazuje,
kako lahko aktivno sodelujemo pri svoji zdravstveni
obravnavi. Kaæe tudi, kako se zdravstveni sistem lahko uËi
iz napak z namenom, da jih v bodoËe prepreËi.
Primer:

Marija2 ugotovi pomembnost sodelovanja pri svojem
zdravljenju.
Poklicala je svojega zdravnika. Povedala mu je, kako
se poËuti in kaj je opazila. Zdravnik ji je svetoval,
da prinese πkatlico z zdravili, ki jih skupaj
pogledata. Na πkatlici je bila nalepka, kjer je pisalo,
naj jemlje 1/2 tablete enkrat na dan.
Ker so bile tablete πe enkrat moËnejπe (20
miligramske) kot jih je jemala prej (10 miligramske),
je Marija vzela enkrat veË zdravila. Nalepke ni
prebrala in je zato vzela celo tableto, tako kot je bila
navajena prej, namesto da bi vzela samo eno
polovico. Skupaj z zdravnikom in farmacevtom v
lekarni so ugotovili, da je treba vsakiË preveriti, ali
bolnik razume in ve, kako mora zdravilo jemati.
Dolænost zdravnika in farmacevta je, da posebej
opozorita bolnika, Ëe pride do kakrπnekoli
spremembe pri predpisovanju in izdajanju zdravil.
Da bi se v bodoËe izognili takim zapletom, je lekarna
opozorila tudi Agencijo za zdravila in medicinske
pripomoËke, ta pa proizvajalca zdravil, naj spremeni
embalaæo in obliko/barvo/velikost tablet, kadar gre
za drugaËno vsebnost.

Od takrat Marija preverja vsa zdravila, da bi se izognila
morebitni ponovni napaki.
2

Ime je izmiπljeno
8
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Kako lahko izboljπate vaπo zdravstveno oskrbo?

Dobro zdravstveno oskrbo je najlaæje doseËi na osnovi
partnerstva med vami in vaπim zdravnikom in drugim
zdravstvenim osebjem. Da bi bilo vaπe zdravljenje najboljπe,
morate zaËeti gledati nase, na zdravnike in drugo
zdravstveno osebje kot na tim ter kolikor je le mogoËe,
aktivno sodelovati pri vsaki odloËitvi glede vaπega
zdravljenja.
Med vaπim zdravljenjem vas mora zdravstveno osebje
obveπËati o vsakem postopku in pridobiti vaπo privolitev.
Bodite aktivni: iπËite in sporoËajte informacije.
Z jasnim posredovanjem svojega sporoËila in s tem, da
razumete, kaj se dogaja, lahko zmanjπate moænost, da gredo
stvari narobe. Prav je, da zdravniku in drugemu
zdravstvenemu osebju zastavite vpraπanja in da od njih
priËakujete tudi odgovore, ki jih lahko razumete. Nekateri
ljudje so ugotovili, da je koristno, Ëe si vpraπanja pred
obiskom zdravnika zapiπejo in si nato zabeleæijo tudi
odgovore. Drugi æelijo imeti ob sebi druæinskega Ëlana ali
tistega, ki zanje skrbi.

9
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10 nasvetov za varnejπo zdravstveno obravnavo

Naslednjih 10 nasvetov3 vam lahko pomaga pri aktivnejπem
sodelovanju pri vaπem zdravljenju. VkljuËena so tudi
nekatera vpraπanja, ki bi jih morda æeleli zastaviti zdravniku
in drugemu zdravstvenemu osebju. »e niste uspeli zastaviti
vseh vpraπanj, se dogovorite za daljπi obisk.
1. Aktivno sodelujte pri vaπem zdravljenju.

Aktivno sodelovanje pri sprejemanju odloËitev o vaπem
zdravljenju je eden od najpomembnejπih naËinov
prepreËevanja, da bi πle stvari narobe, ter hkrati
zagotavlja najboljπo moæno zdravstveno obravnavo.
2. Kadar imate vpraπanja ali pomisleke, vpraπajte.

Izberite zdravnika, s katerim se boste lahko povsem
odkrito pogovarjali o vaπem zdravju in zdravljenju.
Zapomnite si, da imate pravico zastavljati vpraπanja in
priËakovati odgovore, ki so vam razumljivi. Zdravniki
vam æelijo odgovoriti na vaπa vpraπanja, vendar lahko to
storijo le, Ëe jim vpraπanja zastavite. »e pomaga, vas
lahko med obiskom zdravnika spremlja druæinski Ëlan ali
oseba, ki za vas skrbi. »e æelite, lahko vedno zaprosite za
dodatno strokovno mnenje.
Vpraπajte:

‡ Nisem povsem prepriËan, da razumem, kar ste
rekli...
‡ Skrbi me, da...
‡ Bi mi lahko to ponovno razloæili?
‡ Se lahko vrnem z nekom od svojih bliænjih, da bi
se o tem ponovno pogovorili?

3

Ti nasveti so prirejeni iz seznamov US Agency for Healthcare Researche and Quality ‡ www.ahrq.gov/consumer.
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3. Poizvejte veË o svoji bolezni in zdravljenju tako, da zdravniku
ali sestri zastavite vpraπanja ali pa skuπate tovrstne informacije
pridobiti iz drugih zanesljivih virov.

Pridobitev Ëim veËjega πtevila informacij o vaπi bolezni,
preiskavah in zdravljenju, je dobra zamisel.
Vpraπajte:

‡ Mi lahko prosim poveste veË o mojem
bolezenskem stanju?
‡ Kako gotovi ste, da imam to bolezen?
‡ Imate na voljo kakπne informacije, ki jih lahko
vzamem s seboj?
‡ Mi lahko poveste, kje lahko pridobim dodatne
informacije?
‡ Zakaj moram opraviti doloËeno preiskavo?
‡ Kakπna razliËna zdravljenja obstajajo za to
bolezen?
‡ Kako mi bo to zdravljenje pomagalo?
‡ Ali to zdravljenje temelji na najnovejπih
znanstvenih dokazih?
‡ Kakπna so tveganja povezana s tem
zdravljenjem?
‡ Kaj se lahko zgodi, Ëe s tem zdravljenjem ne
zaËnem?
‡ Kaj zdravljenje vkljuËuje?
‡ Na kaj moram biti pozoren?
‡ Kaj lahko storim, da si pomagam?
‡ Kdaj naj se ponovno vrnem k vam?

11
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4. Hranite seznam vseh zdravil, ki jih jemljete.

Ta seznam lahko uporabite zato, da zdravnika ali farmacevta
seznanite z vsemi zdravili, ki jih jemljete in morebitnimi
alergijami na posamezna zdravila. Pazite, da boste v seznam
vkljuËili vsa zdravila na recept, tista brez recepta in
dopolnilna zdravila (kot so vitamini in zeliπËa).
Pri tem bo v bodoËe pomagala tudi zdravstvena kartica z
uvedbo zapisa predpisanih zdravil. Zdravila, ki so bila
izdana na zeleni recept v breme obveznega zdravstvenega
zavarovanja, bo na kartico zapisal farmacevt ob izdaji
zdravila v lekarni. Zapis bo namenjen zdravnikom za laæje in
bolj strokovno odloËanje ob predpisovanju zdravil ter
farmacevtom za svetovanje ob izdaji zdravil.
5. PrepriËajte se, da poznate zdravila, ki jih jemljete.

Ko dobite zdravilo, preberite navodila, vkljuËno z opozorili.
PrepriËajte se, da gre za tisto zdravilo, ki vam ga je predpisal
zdravnik.
Vpraπajte:

‡
‡
‡
‡
‡
‡

Kaj pomenijo navodila na nalepki?
Kolikπen odmerek moram vzeti in kdaj?
Kateri so obiËajni stranski uËinki zdravila?
Na kaj moram biti pozoren?
Po kakπnem Ëasu zaËne zdravilo uËinkovati?
Ali lahko pride do medsebojnega vpliva tega
zdravila z drugimi, ki jih jemljem?
‡ Obstaja kakπna hrana ali drugo, Ëemur se moram
med jemanjem teh zdravil izogibati?
‡ Kako dolgo moram zdravilo jemati?

12
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6. PrepriËajte se, da ste prejeli rezultate vseh preiskav.

»e rezultatov preiskav ne prejmete v priËakovanem roku, ne
razmiπljajte "Ëe jih ni, potem to pomeni, da je vse v redu".
PokliËite vaπega zdravnika, da vam pove o rezultatih ter ga
vpraπajte, kaj ti pomenijo za vaπe zdravljenje.
Naslednji πtirje nasveti so namenjeni ljudem, ki se zdravijo v
bolniπnici, razmiπljajo o tem, da bi πli v bolniπnico, ali bodo
πli na operacijo ali kakπen drug zdravstveni poseg.
7. »e morate v bolniπnico, se s svojim zdravnikom pogovorite o
tem, kakπne so vaπe moænosti glede izbire bolniπnice.

VeËina bolniπnic zelo dobro zdravi veËino zdravstvenih
teæav. Nekatere bolniπnice so specializirane za doloËena
podroËja, kot na primer za srËne operacije, za zdravljenje
hujπih pljuËnih bolezni in podobno. Sodelujte pri procesu
odloËanja o izbiri bolniπnice z vaπim zdravnikom!
Vpraπajte:

‡ Kako hitro moram na tako zdravljenje?
‡ Obstaja kakπna moænost, da bi bil ta poseg/
postopek opravljen v okviru dnevne bolniπnice,
tako da ostanem v bolniπnici samo 1 dan?
‡ Ali obstaja veË kot ena bolniπnica izmed katerih
je mogoËe izbirati?
‡ »e jih obstaja veË, katera nudi najboljπo
obravnavo in ima najboljπe rezultate zdravljenja
mojega bolezenskega stanja?

13
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8. PrepriËajte se, da razumete, kaj se bo zgodilo, Ëe potrebujete
kirurπki poseg ali doloËeno preiskavo.

Vpraπajte vaπega zdravnika ali kirurga, kaj natanËno poseg
obsega in kdo bo vodil vaπe zdravljenje, ko boste v
bolniπnici.
Zapomnite si, da morate kirurgu, anesteziologu in
medicinskim sestram povedati o morebitnih alergijah,
neæelenih reakcijah na anestetike ali na kakπno drugo
zdravilo.
Bodite pozorni, da zdravstveno osebje potrdi vaπo identiteto
in vas vpraπa za priimek in ime, preden boste dobili zdravilo
in preden bodo opravili kakπno preiskavo ali poseg. Ne
ostanite tiho, ampak opozorite zdravstveno osebje, Ëe
mislite, da so vas zamenjali za drugega bolnika.
Ne ustraπite se vljudno opozoriti zdravstveno osebje, Ëe si
pozabi razkuæiti roke, ko pride v stik z vami, kar je vaæen
ukrep za prepreËevanje okuæb.
Pravico imate, da vas spoπtujejo.
Zdravstveno osebje ima pravico, da ga spoπtujete.

»e ne æelite izvedeti preveË podrobnosti o vaπem zdravju in
zdravljenju, imate pravico, da to poveste.
Vpraπajte:

‡ Kako mi bo kirurπki poseg, ki mi ga predlagate,
pomagal?
‡ Kakπna so moæna tveganja in kolikπna je
verjetnost, da do njih pride?
‡ Kaj bi se zgodilo, Ëe me ne bi operirali?
‡ Ali obstajajo tudi drugi naËini, s katerimi je
mogoËe moje zdravstveno stanje zdraviti
oziroma obvladovati?
14
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‡ Kdo me bo operiral?
‡ Kaj bo operacija obsegala in koliko Ëasa bo
trajala?
‡ Kako se bom poËutil med okrevanjem?
‡ Kaj se bo dogajalo po operaciji?
‡ Kdo bo vodil mojo zdravstveno obravnavo med
bivanjem v bolniπnici?
‡ Koliko Ëasa bom v bolniπnici?
9. PrepriËajte se, da se vaπ zdravnik in kirurg strinjata oziroma
dogovorita o tem, kaj vse bo operacija obsegala.

Tik pred samo izvedbo posega se pri vaπem zdravniku in
kirurgu prepriËajte glede vrste operacije, ki vam jo
nameravajo izvesti.
Izvedba operacije na napaËni strani (npr. na levem namesto
na desnem kolenu) ali izvedba napaËen operacije (npr.
odstranitev slepiËa namesto æolËnika) sta zelo redka pojava ‡
vendar je tudi enkraten tovrsten pojav prepogost. Dobra
novica je, da πtevilne strokovne organizacije spodbujajo
zdravnike k sprejemu takπnih ukrepov, ki bi zmanjπali
tveganje operacij na napaËni strani.
10. Predno zapustite bolniπnico, prosite zdravnika in medicinsko
sestro, da vam razloæita naËrt zdravljenja in zdravstvene nege, ki
ju boste izvajali doma.

Zdravniki in medicinske sestre vËasih mislijo, da njihovi
bolniki o nadaljnjem zdravljenju in spremljanju po odpustu
iz bolniπnice v domaËo oskrbo vedo mnogo veË, kot je
dejansko res.

15
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Vpraπajte:

‡ Kateri zdravnik bo spremljal moj potek
zdravljenja in kdaj ga moram obiskati?
‡ Kako dolgo moram jemati doloËeno zdravilo?
‡ Bom potreboval fizioterapijo ali drugo obliko
rehabilitacije?
‡ Kdaj se lahko vrnem na delo?
‡ Kdaj lahko zaËnem voziti?
‡ Bom dobil pisni povzetek moje zdravstvene
obravnave, da jo lahko predloæim svojemu
osebnemu zdravniku?

Zapomnite si, da morate po odpustu iz bolniπnice Ëim prej
obiskati svojega osebnega zdravnika.

16
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Kaj lahko priËakujete od zdravnika in drugega
zdravstvenega osebja?
Od zdravnika in drugega zdravstvenega osebja lahko priËakujete,
da:
1.

Bodo pri zdravljenju aktivno vkljuËevali
bolnike s tem, da se bodo z njimi pogovorili,
kako jih nameravajo zdraviti, iskali njihovo
privolitev in jim razloæili, kaj je dobro, da sami
store za svoje zdravljenje

2.

Si bodo vzeli Ëas in se z bolniki pogovorili o
vseh pomislekih, ki jih morda imajo

3.

Bodo bolnikom zagotovili vse informacije v
jeziku in obliki, ki jim je razumljiva

4.

Bodo bolnike vpraπali glede jemanja zdravil, kar
vkljuËuje tudi zdravila brez recepta

5.

Bodo podali ustna in pisna navodila oziroma
informacije o zdravilih v preprostem jeziku

6.

Bodo poskrbeli za to, da bolniki prejmejo
rezultate pregledov in preiskav

7.

Bodo bolnikom predstavili vse moænosti
zdravljenja, ki jih imajo

8.

Bodo bolnikom podali celovite informacije o
nameravanem kirurπkem posegu ali postopku

9.

Se bodo prepriËali, da bolniki razumejo, kaj se
jim bo med kirurπkim posegom dogajalo, ter od
njih pridobili pisno privolitev o izvedbi posega

10.

Se bodo v primeru, ko mora bolnik v bolniπnico,
pogovorili o naËrtovanju odpusta ter zaËeli z
naËrtovanjem, ko je to najbolj smotrno ‡ Ëe je
moæno, æe pred sprejemom v bolniπnico.

17

10 NASVETOV ZA VARNEJ©E ZDRAVLJENJE

Kje lahko pridobite dodatne informacije?

Bolj kot poznate svoje bolezensko stanje in zdravljenje zanj,
bolj verjetno je, da boste dobili najboljπo moæno zdravstveno
oskrbo. »e imate kakπna vpraπanja, se o njih lahko
pogovorite z vaπim zdravnikom, medicinsko sestro,
farmacevti in drugimi. Morda bi æeleli stopiti v stik s
skupinami za podporo ljudem s podobnimi bolezenskimi
stanji, kot je vaπe.
Imate pomisleke v zvezi z vaπo zdravstveno oskrbo?
Potrebujete pomoË?

Najprej se o vaπih pomislekih pogovorite z vaπimi
zdravnikom.
VeËina zdravnikov in drugo zdravstveno osebje pozdravlja
priloænost za pogovor o pomislekih, ki jih imate v zvezi z
vaπo zdravstveno oskrbo.
Lahko poiπËete tudi drugo strokovno mnenje.
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Lahko naveæete stike z ustreznim oddelkom bolniπnice.
©tevilne bolniπnice imajo osebe pristojne za pritoæbe, ki so
vesele povratnih informacij in rade pomagajo ljudem pri
njihovih pomislekih.
Zapomnite si!

‡
‡
‡
‡
‡

Aktivno sodelujte pri vaπem zdravljenju.
Sodelujte pri odloËitvah.
Smatrajte se za del zdravstvenega tima.
Pravico imate, da vas spoπtujejo.
Tudi zdravstveno osebje, ki skrbi za vas, ima
pravico, da ga spoπtujete.
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Iz PriporoËila Sveta Evrope Rec(2000)5 o razvoju
organiziranosti dræavljanov in vlogi pacientov pri odloËanju
v zdravstvenem varstvu

Zaupanje pacientov je samo bistvo sistema zdravstvenega
varstva. »e obstoja dvom pri zaupanju v zdravnika, je
potrebno celoten sistem ponovno pretehtati. V kontekstu
sodelovanja je potrebno razvijati ustrezne pogoje za
promocijo zaupanja tako, da se sprejme razliËne ukrepe:
- za zdravstvene delavce: kakovost strokovnega
usposabljanja in raven etike, neodvisnost njihovih
odloËitev, spremljanje razvoja stroke;
- za paciente: pravice pacientov, preglednost in obveπËenost
o pomenu postopkov in zbranih rezultatov, moænostih za
posredovanje in spravo, itd.
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