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1.SVRHA 

 
Opća bolnica Dubrovnik izradila je i primjenjuje postupak obavješćivanja pacijenta o 
neželjenim događajima, odnosno njegovog zakonskog zastupnika ili skrbnika, te osobe koje  
pacijent ovlasti da za njega primaju obavijesti, kako bi osigurala pacijentovo pravo na  
obaviještenost o tijeku postupka prilikom pružanja zdravstvene zaštite, a ujedno poduzela  
korektivne i preventivne postupke kako bi se slučajevi neželjenih događaja što je moguće  
više izbjegli.  

 

 

2.PODRUČJE PRIMJENE 

 
Postupak obavješćivanja pacijenata o neželjenim događajima primjenjuje se na svim 
odjelima Opće bolnice Dubrovnik i za sve pacijente.  

 

 

3. ODGOVORNOSTI I OVLAŠTIVANJE 

 
Odgovornost i ovlaštenje za obavješćivanje pacijenata o neželjenim događajima imaju  
doktori medicine specijalisti koji sudjeluju u neposrednom pružanju zdravstvene zaštite 
pacijentu i šefovi odjela, gdje je nastupio neželjeni događaj, a po potrebi pomoćnik ravnatelja  
za kontrolu kvalitete i ravnatelj Bolnice.  
 
 

 

 

 

 Ime i prezime Datum Potpis 

Izradio(la):  Denis Čerimagić, dr.med. 

Pomoćnik ravnatelja za kontrolu kvalitete 

20.03.2012.  

Pregledao(la): Branko Bazdan, dipl. iur. 

Ravnatelj 

20.03.2012.  

Odobrio(la):  Branko Bazdan, dipl. iur. 

Ravnatelj 

20.03.2012.  



 
 

 
 

 
 

 

4.OPIS POSTUPKA 

 
Medicinska pogreška, kao opći pojam za neželjeni događaj prouzročen liječenjem 
pacijenta mora biti priopćena pacijentu, odnosno njegovom zakonskom zastupniku ili 
skrbniku.  

 
 

Kada je nedvojbeno da je neželjeni događaj nastupio, pacijenta, odnosno  njegovog 
zakonskog zastupnika, o toj okolnosti obavješćuje se odmah čim je to moguće.   

            Jedinicu za kontrolu kvalitete i ravnatelja izvješćuje se o nastalom neželjenom                        
      događaju odmah. 

Doktori medicine, specijalisti koji izravno sudjeluju u pružanju zdravstvene zaštite  
pacijenta kod kojega je nastupio neželjeni događaj i šef odjela izvješćuju o toj 
okolnosti pacijenta, odnosno njegovog zakonskog zastupnika, usmeno, obrazlažući 
mu nastalu situaciju, te poduzete radnje i dalje postupke.  

 
Ukoliko pacijent, odnosno njegov zakonsku zastupnik/skrbnik ili osoba koju je pacijent 
ovlastio da za njega prima obavijesti o liječenju to zahtjeva, izdat će se pisana 
obavijest o nastupanju neželjenog događaja.  

 

Uz podatke o neženjenom događaju, prigodom obavješćivanja pacijenta, odnosno  
njegovog zakonskog zastupnika, skrbnika ili druge ovlaštene osobe za prijem 
obavijesti pacijent se obavješćuje i o pravu vođenja postupka za naknadu štete, 
ukoliko smatra da je šteta radi neželjenog događaja nastupila.  

 
Pisano izvješće o svakom neželjenom događaju sa raspoloživom dokumentacijom i 
navodima o poduzetim korektivnim-popravnim i preventivnim radnjama, kao i izvješće 
dano pacijentu, dostavlja se Jedinici za kontrolu kvalitete Opće bolnice Dubrovnik radi 
analize i poduzimanja potrebnih radnji i postupaka, a pacijenta, odnosno njegovog 
zakonskog zastupnika, skrbnika ili drugu ovlaštenu osobu za primanje obavijesti 
izvješćuje se i o toj učinjenoj radnji. 

 

 

5.RADNE UPUTE  

 
S posebnom pozornošću utvrditi najprimjereniji način obavješćivanja pacijenata, odnosno 
ovlaštenih osoba o nastupanju neželjenog događaja, te dati sve relevantne podatke na način 
da u kasnijim radnjama i medicinskoj dokumentaciji ne bi proizišle okolnosti i činjenice koje bi 
pacijentu omogućile sumnjati u točnost dane obavijesti.  

 

 

6.OBRASCI/ZAPISI  
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7.PRILOZI  
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8.VEZE S DRUGIM DOKUMENTIMA  
 

• Zakon o zaštiti prava pacijenata (“NN” 169/04). 

• Pravilnik o  kvaliteti zdravstvene zaštite (“NN” 107/07). 
• Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite (“NN” 79/011). 

 

 

9.PREGLED IZMJENA 

 

Izdanje 1: Početno izdanje 

 

 

 

 


