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Vlada Republike Hrvatske je upoznata s Deklaracijom iz Tokija o sigurnosti 

pacijenata, usvojenom u Tokiju, 14. travnja 2018. godine, u tekstu koji je dostavilo 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova aktom, klase: 018-05/18-97/12, urbroja: 521-III-02-

02/02-18-2, od 8. lipnja 2018. godine. 
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Treći Globalni ministarski samit o sigurnosti pacijenata, 14. travnja 2018., Tokio, 
Japan

Deklaracija iz Tokija o sigurnosti 
pacijenata

(Završni nacrt)

Deklaraciju predlažu Japan, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, a 
podržavaju Australija, Brunej Darussalam, Hrvatska, Češka, Danska, Finska, Francuska, Grčka, Indonezija, 
Litva, Luksemburg, Mongolija, Oman, Poljska, Katar, Južnoafrička Republika, Slovačka, Šri Lanka, 
Švicarska, Vijetnam, Institut Azijske banke za razvoj. Japanska agencija za međunarodnu suradnju. Grupa 

Svjetske banke. Svjetska zdravstvena organizacija, Zaklada Pokreta za sigurnost pacijenata i Svjetsko 

liječničko udruženje.

Deklaracija iz Tokija o sigurnosti pacijenata temelji se na politikama koje su definirane u rezoluciji 
Skupštine Svjetske zdravstvene organizacije VVHA55.18 (2002.), prema kojoj su države članice pozvane 

da „problemu sigurnosti pacijenata posvete najveću moguću pažnju te osnuju i ojačaju sustave 

temeljene na znanosti, koji su potrebni za poboljšavanje sigurnosti pacijenata i kvalitete zdravstvene 

skrbi."

Oko 500 sudionika koji su predstavljali izaslanstva vlada na visokoj razini iz ministarstava zdravstva iz 

44 svjetske države te ključne međunarodne organizacije sastalo se u razdoblju od 13. do 14. travnja 

2018. u Tokiju u Japanu kako bi prisustvovali Globalnom ministarskom samitu o sigurnosti pacijenata za 

2018. godinu, kojeg je organiziralo japansko Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi, uz tehničku 

podršku Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske te Svjetske zdravstvene 

organizacije. Ovaj niz samita pokrenuli su Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske i 
Savezna Republika Njemačka.

Pozdravljamo viziju i vodstvo država u razvijanju političkog pokroviteljstva i jačanju zamaha na najvišim 

razinama vlasti kako bi se na globalnom, ali i na lokalnom planu riješili izazovi u području sigurnosti 
pacijenata. Iznova potvrđujemo svoju predanost unapređivanju sigurnosti pacijenata s ciljem smanjivanja 

broja povreda koje su se mogle izbjeći, odnosno rizika od povrede kojem su izloženi pacijenti i druge osobe 

prilikom interakcije sa sustavima zdravstvene skrbi, neovisno o tome tko su i gdje žive, do 2030. godine te 

podržavamo Deklaraciju iz Tokija, istovremeno;

prepoznavajući da nesigurne zdravstvene prakse i povrede pacijenata koje se mogu izbjeći 
predstavljaju ozbiljan izazov za pružanje usluga zdravstvene skrbi na globalnoj razini, ali i veliku 
ljudsku patnju koja se mogla izbjeći, značajno opterećenje za financije zdravstvenih sustava te 

razlog za gubitak povjerenja u zdravstvene sustave i vlade

prepoznavajući potrebu za promicanjem i provedbom mjera za sigurnost pacijenata kao 

temeljnog uvjeta u svim sustavima pružanja usluga, na svim razinama zdravstvene skrbi i u svim 

okruženjima u kojima se pruža zdravstvena skrb

prepoznavajući da je sigurnost pacijenata jedna od najvažnijih komponenata pružanja 

zdravstvene skrbi te je ključna za ostvarivanje univerzalne zdravstvene zaštite (UZZ) i 
približavanje ciljevima ođrživog razvoja (COR) UN-a, odnosno da sustavi i prakse za sigurnost
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pacijenata moraju biti uspostavljeni u svim državama kao dio ključnih standarda zdravstvene 

skrbi za ostvarivanje UZZ-a na održivim osnovama

imajući u vidu globalne potrebe vezane uz sigurnost pacijenata u području akutne skrbi, 
ambulantne njege, uključujući primarnu zdravstvenu zaštitu, te cjelovite kućne njege i skrbi kroz 

zajednicu, uz integrirani pristup koji je usmjeren na ljude kao jamstvo uspješnog zdravstvenog 

sustava

prepoznavajući veću osjetljivost starijih osoba spram nepoželjnih događaja, odnosno posebne 

potrebe koje u osiguravanju sigurnosti pacijenata na svim razinama zdravstvene i socijalne skrbi 
ima društvo koje stari

imajući u vidu ulogu informacijske i komunikacijske tehnologije - od prikupljanja podataka i 
nadzora do praćenja i obavješćivanja, predviđanja rizika, poboljšanog pružanja usluga te veće 

sigurnosti i kvalitete

uzimajući u obzir da, iako se sustavi zdravstvene skrbi razlikuju od države do države, mnoge 

prijetnje koje ugrožavaju sigurnost pacijenata imaju slične uzroke, a nerijetko i slična rješenja, što 

je odraz potrebe za suradnjom između država i institucija u području dijeljenja informacija, 
učenja iz postojećih incidenata vezanih uz sigurnost pacijenata te implementacije sigurnosnih 

praksi

naglašavajući važnost robusnih sustava za mjerenje sigurnosti pacijenata na svim razinama 

zdravstvene skrbi, uključujući i primarnu zdravstvenu zaštitu

naglašavajući važnost obrazovanja, transparentnosti i nastavljanja obuke i poučavanja 

zdravstvenih stručnjaka kako bi se razvili u kompetentno i suosjećajno zdravstveno osoblje koje 

skrb pruža na siguran način, pri čemu je zdravstvenom osoblju potrebno prikladno radno 

okruženje kako bi mogli doprinijeti činjenju skrbi sigurnijom

prepoznavajući ulogu koju u pružanju sigurne i kvalitetne skrbi u svim područjima ~ 

osmišljavanju politika, organizaciji, donošenju odluka, zdravstvenoj pismenosti i samostalnoj 
skrbi - ima uključivanje i osnaživanje pacijenata i njihovih obitelji.

S obzirom na zabrinutost zbog toga što do napretka u osiguravanju sigurnosti pacijenata, unatoč 

naporima koje su uložile pojedine države, dolazi presporo, pozivamo na veću predanost kako bi se 

ubrzalo ostvarivanje veće sigurnosti pacijenata na globalnoj razini.

Izjavljujemo kako ćemo:

potvrditi svoju snažnu predanost održavanju visoke razine političkog zamaha u provođenju 
„Globalne akcije za sigurnost pacijenata" u državama diljem svijeta te kako ćemo s istima blisko 

surađivati, uključujući države niskog i srednjeg dohotka, kako bi se suradnjom i učenjem ojačale 

sposobnosti za djelovanje, odnosno kako ćemo dati prednost sigurnosti pacijenata u politikama i 
programima koji se tiču zdravstvenog sektora, uz istovremeno jačanje napora u ostvarivanju UZZ-

a

preuzeti obvezu podržavanja i pružanja mogućnosti javnim i privatnim zdravstvenim 

ustanovama, od razine primarne zdravstvene zaštite do specijalističke skrbi, da u svoje sustave i
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prakse uvedu izmjene kojima bi se poboljšala sigurnost pacijenata, uz istovremeno doprinošenje 

ostvarivanju UZZ-a i COR-a

uložiti napore u izgradnju kapaciteta za vodstvo i upravljanje kako bi se potaknula skrb koja je 

usmjerena na pacijenta, implementirali i ojačali sustavi i procesi za sigurnost pacijenata, razvila 
kultura sigurnosti i transparentnosti, uskladili poticaji, educiralo i obučilo zdravstveno osoblje o 

sigurnosti pacijenata, uključili pacijenti i njihove obitelji te kako bi se dijeljenjem znanja o 

rizicima, najboljoj praksi i uspješnim metodama poboljšala učinkovitost i minimaliziraia šteta

raditi zajedno s pacijentima i obiteljima pacijenata koji su doživjeli povrede, međunarodnim 

organizacijama i drugim ključnim zainteresiranim stranama kako bi se povećala vidljivost i usmjerili 
napori u djelovanje na globalnoj razini u području sigurnosti pacijenta, što uključuje određivanje 17. 
rujna kao godišnjeg datuma obilježavanja Svjetskog dana sigurnosti pacijenata
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