Pacientu drošības aspekti
neatliekamā medicīnā
Bērnu kīniskā universitātes slimnīca
Vilnis Grīnbergs
2015. gada 6. marts

Visas patiesības meklējumi iziet trīs stadijas
jeb attieksme pret ziņotāju

• Pirmā ir smiekli,
• Otrā ir vardarbīga pretestība,
• Trešā akceptēta ābeces patiesība.
– Arthur Schopenhauser 1788-1860

• Pasaules veselības organizācijas(WHO)
Ķirurģisās drošības čekliste , janvāris 2009.g.
• Helsinku deklarācija 13. jūnijs 2010.g.
• Liepājā notiek Latvijas Anesteziologu un
reanimatologu asociācijas 5. kongress 2011.g.

Helsinki Declaration on Patient safety
in Anaesthesiology
ESA ( European Society of Anesthesiology)

Kopsavilkums 2011.g.
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Dažas atziņas
• Līdzās virknei izglābtu dzīvību, pētījumi rāda, ka vidēji
10% no stacionētajiem pacientiem tiek nodarīts
kaitējums
• Neatliekamā medicīniskā palīdzība, anestezioloģija,
intensīvā terapija – visvairāk nevēlamo gadījumu,
kļūdu
• Neatliekamā medicīniskā palīdzība pārsvarā tiek
sniegta mainīgā un dinamiskā vidē, lēmumu
jāpieņem un jārīkojas ātri, kas rada papildu risku
pacientu drošībai.

Cilvēciskie faktori, kas var palielināt
risku
•
•
•
•

Garīgā slodze
Traucējošie apstākļi
Fiziskā vide
Fiziskās prasības

• Ierīces / produkta dizains
•
•
•
•

Komandas darbs
Process- dizains/ ieradumi
Tā mēs to darām šeit – kultūras tradīcijas
Slikta ziņošanas kultūra
– Human Factors Training in the National Health Service: A Scoping Study .For
NHS Institute for Innovation and Improvement June 2010 .Dr. Ken Catchpole,
Dr. Allan Goldman, Dr. Melinda Lyons, Dr. Nikki Maran
Dr. Heather Shearer, Mr Hugh Rogers

Nozīmīga riska gadījums
Pacients 5 g.v. smagā stāvoklī (apziņas traucējumi, ph-6,483,
cukurs 21,1mmol/l) nonāk NMPON atkārtoti – 2,5 dienas
pēc ambulatora apmeklējuma. Bērns stacionēts intensīvās
terapijas nodaļā.
Pirms 2,5 dienām vērsās NMP ar sūdzībām par sāpēm kr. ausī,
ap ausi. Samazināta apetīte, miegainums. Apmēram 1
nedēļu esot saguris, daudz dzer, ap 2 l šķidruma dienā.
Papildus informācija - tēvam 1.tipa cukura diabēts. Vitālo fju mērījumi-atb.vecuma normām. Ar dg Parotīts, bērns
observācijā 4 stundas, veikti izmeklējumi: p.a.a.+CRO
(neliela leikocitoze, nedaudz paaugst.CRO), glikoze no
pirksta (ar stripu NMPON): 3,6 mmol/l. Bērns izrakstīts
ambulatorai terapijai.

Glikometrs un stripi

Biežākie riski, veicinošie faktori NMP
• Nepilnīgs (nepietiekams, neadekvāts)
pacienta klīniskais vērtējums ar sekojošu
lēmuma pieņemšanu
• Specifiskās prasmes – reanimācija,
intubācija u.c.
• Komunikācijas un informācijas nodošanas
riski
• Pacienta stāvokļa monitorēšana,
pasliktināšanās atpazīšana, savlaicīga
reaģēšana

• Ar zāļu ievadi saistīties riski,
t.sk.devu kalkulācija
• Aprīkojuma pieejamības un darbības riski

2014.g.: Antibiotiku (AB) terapijas nozīmējumu
lapas Andromedā
• Dg kods: SSK-10: S42-S92
• 372 AB terapijas nozīmējumu lapas ar AB
profilaksi
• 58% no visām lapām aizpildījis viens ķirurgs
• 24% – cits ķirurgs
• Pavisam:
– 24 speciālisti ar vārdiem un
– 13 – bez vārdiem

• Diagnoze nav norādīta 238 (64%)
• Pacienta svars norādīts 1 lapā ...

Cefazolīna devas 2011.-2013.g
300

Devas nepareizas:
* Ražotāji: 120 (33%)
* BKUS rekomedācijas: 217 (59%)
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Metronidazols – gr vai ml?
Diklofenaks – tiešām 2 gr?!

Paciente 9,8 gadus veca,
sver 46 kg

?

Apendicīti
•
•
•
•

Andromedā ar dg K35 - 244 pacienti
AB lapas - 112
18 pacientiem norādīta AB profilakse
Profilaksei nozīmētās AB:
Nevienā gadījumā nav lietota
– Ampicilīns – 1 pacientam
BKUS rekomendācijās minētā
– Ampicilīns + gentamicīns – 6 AB!
– Amoksicilīns + gentamicīns – 1
– Cefazolīns – 1
– Cefuroksīms – 9
• Cefotaksīms nozīmēts 1 reizi, bet ne profilaksei

Pacienta izvērtēšana (clinical judgement)
Vislielākais (biežākais un ar nozīmīgākajām sekām) risks NMP
procesā - pacienta klīniskais izvērtējums un lēmuma
pieņemšana
Pacienta izvērtēšana (clinical judgement) – uz pacienta apskati,
novērojumiem, subjektīviem un objektīviem datiem balstīta
informācija, kas noved līdz secinājumiem.

Riska grupas, stāvokļi:
• jaundzimušie un agrīna vecuma bērni
• retas, specifiskas patoloģijas – iedzimtas sirdskaites, sirds
ritma traucējumi
• SIRS, sepses atpazīšana

•
•
•
•

Kolektīvā attieksme
Ticība lietai
Vērtība
Zināšanas par pacientu drošību

• Kļūdīties ir cilvēka dabā - nav iespējams
izmainīt cilvēku, bet ir iespējams mainīt
apstākļus, kādos cilvēks darbojas

• Produkti vai sistēmas, kas ir atkarīgas tikai no perfekta
cilvēka snieguma ir “neveselas” un nedrošas (lemtas
neveiksmei)
• Uzdrošināties atklāti runāt, ziņot par savām kļūmēm,
neveiksmēm, nedrošām situācijām ar mērķi dot ziņu
kolēģiem – TĀ VAR NOTIKT un DOMĀT, kā samazināt
iespējamību atgadīties atkal.
• Ziņošana par saskatīto iepriekšējā posmā nenozīmē, ka es
nosūdzu vai vainoju savu kolēģi . Tajā situācijā varēja un
izskatījās savādāk, kā skatoties retrospektīvi .
• Gadījumu analīze komandā nenosodošā gaisotnē –
pievienotā vērtība cēloņsakarību un risku izpratnē.

Cilvēka (cilvēciskie) faktori = Ergonomika
Cilvēka faktors – mijiedarbība starp cilvēku un sarežģītas sistēmas
tehniskajiem komponentiem – vai viss ir acīmredzmi?
Cilvēka faktori medicīnā (Clinical human factors)
(Dr Ken Catchpole, a human factors expert; www.chfg.org)

Cilvēka faktori medicīnā
• Cilvēku mijiedarbība
•
•

Cilvēciskais faktors ( kļūdīties ir cilvēciski)
Tehniskās iekārtas ( lietošanas instrukcija)

• Veidot nacionālo veselības sistēmu, kurā katrs
darbinieks ar kaislību, uzticību un prasmēm
dabojas, lai novērstu kaitējumu pacientiem
• Incidentu meklēšana( drošības ziņojumi)
• Veicināt izpratni par klīnisko uzdevumu
•
•

Cilvēku klīnisko procesu kognitīviem, sociāliem un uzvedības elementiem.
Anestēzija ir radījusi veidu iekļaut cilvēka faktoru principus un prasmes apmācībā un praksē

– Human Factors Training in the National Health Service: A Scoping
Study .For NHS Institute for Innovation and Improvement June
2010 .Dr. Ken Catchpole, Dr. Allan Goldman, Dr. Melinda Lyons, Dr.
Nikki Maran
Dr. Heather Shearer, Mr Hugh Rogers
–

3.marta gadījums
• Šodien 8 dienas vecs jaundzimušais.
• Vecākiem raizes par nabu – ģimenes ārsts iesaka lietot
“zeļonku” un arī viņam ir raizes.
• Vecāki ar bērnu ierodas dzemdību nodaļā, kuru
pametuši divas dienas atpakaļ.
• Neonatologs apskata nabu – apskates laikā zarnu
eventrācija. Izsaukts NMPD. Vēsturē tikai neonatologa
nosūtījums.
– Ne vārda par analgēziju
– Ne vārda par eventerēto zaru aprūpi.
– Neviena vitālo parametru mērījuma.

• Ķirurgs NMPON noņēm pārsēju, lai pārliecinātos.
• Zarnu rezekcijas 90 cm garumā.

Pamatprincipi
• kas notika?
• kāpēc notika? veicinošie faktori?
pamatcēloņi?
• kas varētu tikt darīts, lai samazinātu un
nepieļautu problēmu atkārtošanās
iespējamību?
• Ko mēs varam uzlabot mūsu procesos,
sistēmā?
Un nekad - KURŠ!

Sistēmas problēmas
Izolēta palāta, smagi pacienti...
Aktīva kļūme no māsas puses
Līdzīga izskata ampulas

Apkopēja ievieto
ampulu atpakaļ
plauktā
Robi

barjerās
Organizatorās
procedūras,
pienākumu
sadalījums

Vide, aprīkojums u.c.veicinošie
Kaitējums
faktori
Apmācība, info darba vietā par
pacientam
medikamentiem
Tehniskās barjeras - ampulu
marķējums, iespēja ievietot
nepareizā vietā

Mirušā gadījuma analīze
• Bērns iestājas BKUS 5.nodaļā pēc zvana no MR kabineta, kur
izmeklējuma laikā konstatēts negaidīti liels jaunveidojums
galvaskausa mugurējā bedrē ar stumbra kompresiju un
izteiktu hidrocefāliju.
• Iestājoties, vispārējais stāvoklis vērtēts kā nopietns.
Iestāšanās dienā veikta operācija – ventrikulostomija (09:5010:30).
• 18:00 sākas vemšanas, naktī 02: 05 sākas hipertermijas.
• No rīta 09:35 operācija pēc vitālam indikācijām. Ex.letalis
operācijas laikā 12:25.

Problēmas definējums
Plānveida pacientam ar nejauši MR
diagnosticētu plašu audzēju, bet bez vitālo
funkciju traucējuma, iestājas kritisks stāvoklis
22 stundu laikā kopš stacionēšanas jeb 17
stundas pēc operācijas tās sarežģījumusaasiņojumu tumorā spiediena samazināšanās
dēļ.

Gadījuma hronoloģija

Gadījuma hronoloģija

Gadījuma hronoloģija

Risku (negadījumu) veicinošie faktori
Veicinošais faktors – notikums, pazīme, efekts, saistāms ar
cēloni un attiecināms uz pacientu, uzdevuma izpildi,
indivīdu, komandu, vidi/aprīkojumu, komunikāciju,
izglītību/apmācību, organizatoro lomu

• Pacienta faktori – (sarežģīts, smags stāvoklis, hronisku
patoloģiju kombinācija, vecums, valoda..)
• Indivīda (individuālie) faktori: unikālas incidentā iesaistītai
personai (psiholoģiskie, attiecības darbā, problēmas
mājās..)
• Uzdevuma faktori: to mērķis- sniegt atbalstu ārstēšanas
procesā (vadlīnijas, procedūras, to pieejamība, izpratne,
pielietojamība, aktualizācija..)
• Komunikācijas faktori: rakstiskā, mutiskā, neverbālā. Info
var būt neefektīva, sajaukta, novēlota

Risku veicinošie faktori
• Komandas un sociālie faktori: komunikācija starp komandas
locekļiem, menedžmenta stils, respekta trūkums, lomu
izpratnes trūkums
• Izglītības un apmācības faktori: apmācības programmu
pieejamība un kvalitāte personālam tiešo pienākumu
veikšanai
• Aprīkojums, resursu faktori: vai personāls prot rīkoties, kur
tas atrodas, uzturēšana. Resursu: kapacitāte aprūpes
nodrošināšanai, budžeta, personāla sadale
• Darba apstākļi, vides faktori: ietekmē iespēju izpildīt
funkcijas optimālā līmenī; iekļauj traucēkļus, karstums, slikts
apgaismojums, troksnis, nepiemērota vieta
• Organizatorie, stratēģiskie faktori

Mirušo gadījumu analīze
Kā to organizējam šobrīd? (kā nosakām, kuri
piedalīsies analīzē; kad uzsākam analīzi; vai
analizējam kompleksi ārstēšanu un aprūpi...)
Kas būtu jāmaina?

Nepieciešamie uzlabojumi

Pieci likumi secinājumiem
(By David Marx)
• Gadījuma analīzes secinājumā skaidri jāparāda
cēloņa un seku savstarpējā saistība.
• Negatīvs attēlojums (apraksts) cēloņsakarību
paziņojumā netiek lietots.
• Katrai cilvēka kļūdai pamatā jābūt kādam
iepriekšējam cēlonim – secinājumā jābūt
saprotamiem kļūdas cēloņiem, veicinātājiem.
• Katrai novirzei no procedūras jābūt kādam
iepriekšējam cēlonim - secinājumā jāatspoguļojas
pārkāpuma cēloņiem, veicinātājiem.
• Rīcības iztrūkums ir cēlonis vienīgi tad, ja iepriekš
eksistējis noteikums tā rīkoties.

Februāra gadījums
• 7.dienas vecs jaundzimušais ar šoka klīnisko ainu
stacionāts ar NMPD Jelgavas slimnīcā.
• Slimnīcā pretšoka terapijas pirmie soļi neefektīvi.
• Aizdomas par iedzimtu sirdskaiti.
• Piesaka SMC - iespējams nepieciešams
prostoglandīns. Dienestam pieejams, tiek uzglabāts
speciālos apstākļos. Brigāde preperātu nepaņem.
• Transports pasliktina veselības stāvokli.
• Jautājumi
– Kur saturācijas mērījumi pirms izrakstīšanās no dzemdību
nama?
– Kur prostoglandīns?

Drošības gadījums – nāve nodaļā
Neefektīva reaģēšana
Nevar sazvanīt IT, nav vēnas pēc ķirurģiskas manipulācijas,
nav kardiomonitora,
skābekļa padeve pievienota vakumam, izvēlētais AMBU nav
paredzēts 1 m.v. zīdainim
IT ierodas ārsts un rezidents
I/v nav, pieeja neizdodas

Zvans uz nepareizo numuru

I/o nav reanimācijas somā

Ko darīt tālāk?

Nav laringoskopa

Zvanītājs nezin, kur meklēt
numuru

Netiek paņemts defibrilators

Nav reanimācijas
somas kontroles un
skaidra definējuma

Nav
definētas
komplektācij
as
reanimācijas
pasākumiem

Nav rīcības algoritma
Sliktas iemaņas esošā
aprīkojuma lietošanā

Uzdevuma faktori
Neskaidrības- ķirurģiska vai arī terapeitiska
patoloģija? Konsultants - kardiologs vai kardioķirurgs?
„Neierasta” pacientu kategorija, nav diagnostikas,
ārstēšanas vadlīniju
Nav skaidras taktikas - kuros gadījumos jākontaktē
ar dežūrējošo kardiologu

Pacienta faktori
Pacients - 1 mēn.vecs ar kr.sirds
hipoplāziju, kuram pazemināts O2
ir atbilstošs patoloģijai
-pēc sirds operācijas

Komandas, sociālie faktori
Medicīniskajā dokumentācijā neatspoguļojas komandas darbs, ķirurgs vērtē lokālo stāvokli, sagaidot, ka vispārējo izvērtēs
pediatrs, bet pediatrs - konsultē ķirurgu, domājot, ka vispārējo
vērtē ķirurgs.
Nav ārstu- māsu sadarbības NMPO procesā, māsa neinformē
ārstu par neveiksmīgiem vēnas katetrizācijas mēģinājumiem

Izglītība, apmācība
Nepietiekama SIRS kritēriju aktualizācija, īpaši ķirurgiem.
Nepietiekama jaunā NMPO procesa, pacienta novērtēšanas
aktualizēšana, tās atspoguļošana medicīniskajos ierakstos,
veidlapu aizpildīšanā.
Nepietiekama apmācība šķirošanas kritērijos, algoritmā
Nepietiekama apmācība sirds hipoplāzijas pacientu
izvērtēšanā un ārstēšanas taktikā taktikā
Nav apmācības PEWS kritēriju pielietošanā

Vide
Steiga
Nav atbilstošas vides šķirotāja darbam, pacienta
izvērtēšanā
Observācijas pacienta „vietas” iekārtojums
neveicina (neatvieglo) uzdevuma veikšanu - nav ērti
veikt pierakstus par ārstēšanas-aprūpes procesa
aktivitātēm, jo dokumentācija atrodas attālināti
no pacienta- postenī

Aprīkojums, resursi
Trīs pediatru vietā maiņā strādā divi
Nestrādā pulsa oksimetrs šķirotājam
Ierobežotas pacientu monitorēšanas iespējas NMPO procesā

Nepilnīgi izvērtēts pacients
NMPO procesā,
neatpazīta pacienta
stāvokļa nopietnība
Komunikācija
Māsas nav apspoguļojušas pacienta novērtējumu,
aktivitātes, PEWS kritēriju vērtējumu, novērojumus
Nav pilnīgi medicīniskie ieraksti - nav aizpildītas
visas prasītās ailes pacienta apskates veidlapā
Nebija komunikācijas starp māsu un ārstu par
neveiksmīgiem i/v mēģinājumiem

Organizatorie, stratēģiskie faktori
Nepietiekama jaunu procesu skaidrošana.
Drošības kultūras problēmas, pacientu drošības gadījumu
ziņošanas - mācīšanās procesa kultūra
Kardiologa iesaiste - kuros gadījumos un kā?

“Zilā koda” aktivizēšana
• Nekavējoša rīcība slimnīcas pacientu vai
apmeklētāju dzīvības glābšanai
– Zvans (definēts numurs) visās slimnīcas struktūvienību
posteņos
– Skaidri definēta saruna
– Standarta reaģēšana īstām personām
– Standarta primārā komanda ( ārsts un māsa)
– Standarta aprīkojums ar definētu, regulāru pārbaudi
(defibrilators, jauna reanimācijas soma)
– Regulāras mācības

Efektīva komunikācija

Mērķi
• Attīstīt cilvēka faktora nozīmīgumu Nacionālā
veselības sistēmā
• Apzināt nepilnības un izstrādāt mācības pacientu drošības apzināšanai
•

Aprakstīt viedokli attiecībā uz cilvēka faktoriem apmācībā

• Kam varētu būt vislielākā ietekme, lai uzlabot
pacientu drošību?
• Kā izmanto apmācību par cilvēka faktoru, lai
atbalstītu pacientu drošību
• Šķēršļi cilvēka faktora apmācībai
•

Dažādie notikumi, kas veido apmācību pacientu drošībā

– Human Factors Training in the National Health Service: A Scoping
Study .For NHS Institute for Innovation and Improvement June
2010 .Dr. Ken Catchpole, Dr. Allan Goldman, Dr. Melinda Lyons, Dr.
Nikki Maran
Dr. Heather Shearer, Mr Hugh Rogers

• 1.daļa: Organizāciju vadība un cilvēka faktors
• Galvenā uzmanība uz tiem elementiem par
cilvēka faktoru, kas prasa izpildvaras vadības
atbalstu.
• Attīstīt drošības kultūru, jo tas attiecas uz
pacientu drošību
• 2.daļa: Drošāku ārstniecību un aprūpi
•

Šī sadaļa ir vērsta uz to, kā darbinieki var izmantot zināšanas par cilvēka faktoru, lai padarītu savu ikdienas darba
vidi un darbības drošākas. Tā arī sniedz ieskatu vadītājiem un augstākā līmeņa vadītājiem, kā cilvēka faktors
ietekmē ikdienu “priekšējās līnijās”

• Atbalstīt, ieviešot attiecīgās izmaiņas
– Human Factors Training in the National Health Service: A Scoping
Study .For NHS Institute for Innovation and Improvement June
2010 .Dr. Ken Catchpole, Dr. Allan Goldman, Dr. Melinda Lyons, Dr.
Nikki Maran
Dr. Heather Shearer, Mr Hugh Rogers

Apmācība vadības līmeņos
• Personas līmenis - vadīt, palīdzēt komandai pārvarēt,
izmantot klīnisko pieredzi efektīvi un droši, efektīva
komunikācija, lēmumu pieņemšana, riska izpratne,
pārvaldīt stresu ar ne-tehniskām prasmēm. Izveidot
taisnīgu ar kultūru saistītu incidentu ziņošanu.
• Sistēmas līmeņa cilvēka faktors - analītiska pieeja cilvēcisko
aspektu pārvaldībā, veselības aprūpes sistēmā, lai atbalstītu
darbības, incidentu izmeklēšanā, jaunu procedūru
novērtēšanā, slimnīcu projektēšanā. Sistēmas līmeņa
cilvēka faktori ir cieši saistīti ar sistēmu inženieriju un
drošības pārvaldību organizāciju.
– Human Factors Training in the National Health Service: A Scoping Study .For
NHS Institute for Innovation and Improvement June 2010 .Dr. Ken Catchpole,
Dr. Allan Goldman, Dr. Melinda Lyons, Dr. Nikki Maran
Dr. Heather Shearer, Mr Hugh Rogers

Drošības ieviešana
•
•

Iekārtu projektēšana – vides projektēšana
Vadības sistēmas

•

Ierobežot sistēmas operatora – cilvēka ietekmi.

• Personas līmeņis - izveidot taisnīgu, ar kultūru
saistītu incidentu ziņošanu
•

Apmācība nav piemērota visiem darbiniekiem.

•

Praktiskā apmācība ir cieši saistīta ar darbu

• Darbinieki apmāca darbiniekus pacienu drošībā –
iespējams vadošais apmācības process
• Programmu, lai veicinātu izpratni par cilvēka
faktoru un tās ieguldījumu pacientu drošībā
» Human Factors Training in the National Health Service: A
Scoping Study .For NHS Institute for Innovation and
Improvement June 2010 .Dr. Ken Catchpole, Dr. Allan
Goldman, Dr. Melinda Lyons, Dr. Nikki Maran
Dr. Heather Shearer, Mr Hugh Rogers

Galvenie punkti gadījumu izpētē
• Ticība - izmaksu slogs ir pamatots ar ieguvumiem
pacientu drošībā un kvalitātē. Svarīgs valdes atbalsts,
lai uzturēt “cilvēka faktoru” spējas.
• Ticība - veiksmīgi risinot aktuālus jautājumus kultūrā jo īpaši veicinot diskusiju un nevēlamo notikumu
ziņošanu. Komandas darbu apstrīdēt - apdraudēta
drošība
• Ticība apmācībai visās specialitātēs
• Ticība ārējo ekspertu konsultācijām, lai attīstītu savas
cilvēka faktora apmācības programmas
– Human Factors Training in the National Health Service: A Scoping Study
.For NHS Institute for Innovation and Improvement June 2010 .Dr. Ken
Catchpole, Dr. Allan Goldman, Dr. Melinda Lyons, Dr. Nikki Maran
Dr. Heather Shearer, Mr Hugh Rogers

Datorizēta medikamentu ordinācijas
(CPOE) sistēma
• Veikti 12 pētījumi ieviešot klīnisko
informācijas sistēmu
• 8 pētījumi veltīti ITN
• 4 pētījumi pieaugušo ITN
• 4 pediatrijas ITN un jaundzimušo ITN
–

The Effect of Computerized Physician Order Entry on
Medication Prescription Errors and Clinical Outcome
in Pediatric and Intensive Care: A Systematic Review
Floor van Rosse, MSca, Barbara Maat, PharmDb, Carin M. A. Rademaker, PharmD, PhDb, Adrianus J. van Vught, MD, PhDa,
Antoine C. G. Egberts, PharmD, PhDc, Casper W. Bollen, MD, PhDa
aPediatric Intensive Care Unit and bDepartment of Clinical Pharmacy, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands

Secinājumi.
• Rezultāti liecina par kļūdu mazināšanos
medikamentu ordinācijās
• Nemazina zāļu blakņu biežumu
• Nemazina letalitāti
• Ieviešanas process ir kritisks ITN
• Uzlabo PITN ārstēšanu un aprūpi

• Cilvēkiem vajadzētu justies pietiekami
pilnvarotiem, lai apturētu procesu un paustu
savas bažas
• Apzināt cilvēcisko faktoru no organizācijas vadības
• Informētība par cilvēka faktoru ir ierobežota visās
struktūrās - līdz ar to, cilvēka faktors nav
prioritāte augstākās vadības līmenī
• Human Factors Training in the National Health Service: A
Scoping Study .For NHS Institute for Innovation and
Improvement June 2010 .Dr. Ken Catchpole, Dr. Allan
Goldman, Dr. Melinda Lyons, Dr. Nikki Maran
Dr. Heather Shearer, Mr Hugh Rogers

Ziņošana un mācīšanās no gadījumiem
Pacientu drošības kultūra
• Ziņošanas kultūra – darbinieki uzticas lokālajai ziņošanas
sistēmai un ziņo, lai pievērstu vadītāju uzmanību nelabvēlīgām
lietām, kas notiek. Tā ir viegli īstenojama, brīva no soda,
pārmetumiem, konstruktīva ziņošana.
• Atvērta kultūra – darbinieki jūtas komfortabli, diskutējot par
drošības incidentiem un riskiem gan ar kolēģiem, gan vadītājiem.
• Mācīšanās kultūra – organizācija ir noskaņota mācīties no
problēmām, komunicē par tām ar kolēģiem, domā par to.
• Informēta kultūra – organizācija ir mācījusies no pagātnes
pieredzes un tai ir iespējas identificēt un mazināt nākotnes
incidentus, jo tā mācās no gadījumiem, kas ir notikuši

Ziņot
• Vai ir ziņots?
• Pārskati neietver 70% notikumu nepieciešama bezmaksas drošības nodarbības
• Vai daži dienesti un / vai darbinieku grupas
ziņojumo vairāk nekā citi?
• Ārstiem raksturīga zemāka ziņošanas
incidence

Izpratne par ziņošanu
Māsa
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Labākais ieviešanā
• Informētība par cilvēka faktoru
• Saprast, kāpēc veselības aprūpes darbinieki pieļāvuši kļūdas,
jo īpaši "sistēmikie faktori”, kas apdraud pacientu drošību
• Uzlabot drošības kultūru komandā un organizācijā
• Uzlabot komandas darbu un uzlabotu saziņu starp veselības
aprūpes darbiniekiem
• Uzlabotu dizainu veselības aprūpes iekārtām un to
novietojumam
• Identificēt, “ kas nogāja greizi" un prognozēt "kas varētu noiet
greizi"
• Kas no minētā var samazināt varbūtību pacienta kaitējumam
• Attīstīt pozitīvu atieksmi par pacientu drošības kultūru
• Veikt apmācību par cilvēka faktoru veselības aprūpē
• Pozitīva attieksme pret incidenta ziņošanu
» Human Factors Training in the National Health Service: A Scoping Study .For NHS
Institute for Innovation and Improvement June 2010 .Dr. Ken Catchpole, Dr. Allan
Goldman, Dr. Melinda Lyons, Dr. Nikki Maran
Dr. Heather Shearer, Mr Hugh Rogers

Padarīt vieglāk izdarāmas “pareizās” lietas
un grūtāk – “nepareizās”.

Paldies par uzmanību!
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NMPO pacienti, kurus nosūta NMPD
• Ambulatori 7096/ 42%
• Stacionēti 4456/ 26 %
• Observēti 5306/ 31 %

Nosūtītāji uz NMPO
• Bez nosūtījuma 40582/ 62%
• NMPD 16959/ 26%
• Cita iestāde 7749/ 12%

Šķirošanā piešķirtās prioritātes
ambulatorajiem pacientiem
• Sarkans 7/ 0,02 %
• Oranžs 184/ 0,47 %
• Dzeltens 2682/ 6,91%
• Zaļš 26959/ 69,42 %
• Balts 9003/ 23,18 %

