
SVETOVNI DAN VARNOSTI PACIENTOV 

ČETRTEK, 17. SEPTEMBER 2020 

VARNOST ZDRAVSTVENIH DELAVCEV: PRIORITETA VARNOSTI PACIENTOV 

Letošnji moto SZO: »Varni zdravstveni delavci, varni pacienti« 

»Govorite o varnosti zdravstvenih delavcev« 

IZJAVA OB SVETOVNEM DNEVU VARNOSTI PACIENTOV 

Svetovna zdravstvena organizacija je prvič v letu 2019  17. september razglasila za Svetovni dan 

varnosti pacientov z napotkom  »Varnost pacientov: prednostna naloga vseh v zdravstvu«. 

Letošnji moto Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) » Varni zdravstveni delavci, varni pacienti« - 

»Govorite o varnosti zdravstvenih delavcev« se osredotoča na medsebojno povezanost med varnostjo 

zdravstvenih delavcev in varnostjo pacientov. To poudarja potrebo po varnem delovnem okolju za 

zdravstvene delavce kot pogoj za zagotavljanje varnosti pacientov. Skupaj s tem sloganom SZO 

predlaga aktivnosti za ukrepanje, ki zahtevajo nujne in trajnostne ukrepe vseh zainteresiranih strani, da 

prepoznajo in investirajo v varnost zdravstvenih delavcev kot prednostno nalogo za varnost bolnikov. 

Države članice SZO so se zavezale, da bodo varnost pacientov priznale kot ključno zdravstveno 

prednostno nalogo in se strinjale, da bodo ukrepale za zmanjšanje varnostnih odklonov v zdravstvenih 

ustanovah. Gre za: 

- povečevanje usklajenih globalnih ukrepov za varnost pacientov, 

- uvedbo ukrepov za zmanjševanje preprečljivih varnostnih odklonov, 

- ozaveščanje vodilnih in ostalih zaposlenih pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti, 

- ozaveščanje javnosti in medijev o ključnih vprašanjih v povezavi z varnostjo pacientov, 

- razvijanje in preizkušanje novih pobud za izboljšanje varnosti pacientov in 

- pomoč pacientom, da prispevajo k lastni varnosti. 

Pandemija COVID-19 je trenutno med največjimi izzivi in grožnjami, s katerimi se sooča svet in 

človeštvo, zdravstvena oskrba pa doživlja največjo krizo na področju varnosti pacientov doslej. 

Pandemija povzroča izjemni pritisk na zdravstvene sisteme po vsem svetu. Zdravstveni sistemi lahko 

delujejo le z zdravimi zdravstvenimi delavci.  Za zagotavljanje varne oskrbe pa je ključna usposobljena 

in motivirana zdravstvena delovna sila. Pandemija je razkrila velike izzive, s katerimi se zdravstveni 

delavci srečujejo po vsem svetu. V mnogih državah se zdravstveni delavci soočajo z večjim tveganjem 

za okužbe, nasilje, nesreče, stigmo, bolezni in smrt. Poleg tega delo v stresnem okolju poveča tveganje 

za fizično in duševno zdravje ter varnost zdravstvenih delavcev, zaradi česar so bolj nagnjeni k napakam, 

ki bi lahko povzročile škodo pacientu. 
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