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Należy pamiętać, że wszyscy
odpowiedzialnie wykonują swoją pracę i
nikt nie ma zamiaru wyrządzać umyślnej
szkody pacjentom. Zdarzenie
niepożądane wynika z określonych
braków lub niedomogów systemowych
połączonych z konkretnymi
uwarunkowaniami i okolicznościami
środowiska pracy.

Etap 1 – Rozpoczęcie analizy przyczyn
źródłowych
• wystąpiło poważne zdarzenie niepożądane
• istnieje potencjalna możliwość jego wystąpienia
• bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia należy zapewnić

opiekę pacjentowi
• powiadomić nadzór
• przeprowadzić analizę przyczyn źródłowych

MATRYCA SAC

Etap 1B – Powołanie zespołu
( przykładowy zespół)
• Ordynator/Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej
•
•
•
•
•

Terapii
Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i
Intensywnej Terapii
Naczelny Inżynier Medyczny Szpitala
Lekarz anestezjolog – konsultant zaangażowany w
zdarzenie
Kierownik Bloku Operacyjnego

Etap 2 – Określenie przebiegu
zdarzenia
• Wstępny opis
• Chronologiczny, precyzyjny, uporządkowany opis

zdarzenia
• Uzupełnienie opisu przez wszystkich uczestników
• Konieczne do dalszej analizy
• Bardzo czasochłonne

Etap 3 – Określenie czynników
dodatkowych
• główne czynniki dodatkowe, które doprowadziły do

wystąpienia zdarzenia
• zadawanie serii pytań zaczynających się od
„dlaczego...?”, „jak to się mogło zdarzyć...?” albo “co...?”.
• unikać pytań w rodzaju “kto...?”
• Kiedy zespół nie można już zadać więcej pytań typu
„dlaczego...?”, proces zostaje zatrzymany

Etap 4 – Określenie wstępnych
przyczyn źródłowych
• Lider określa wstępne przyczyny źródłowe i wprowadza

stosowne zmiany
• w celu określenia wstępnych przyczyn źródłowych,
wykorzystuje się diagram przyczynowo-skutkowy.
• zastosowanie metody pięciu zasad przyczynowości (
5Why)

Zasady stosowania 5W
1.
2.
3.

4.
5.

Należy wyraźnie pokazywać zależność „przyczyna-skutek”.
Nie należy używać określeń negatywnych.
Dla każdego tzw. błędu ludzkiego w łańcuchu przyczynowym
musi istnieć odpowiednie uwarunkowanie, które przyczyniło
się do niepożądanego skutku.
Należy określać przyczynę naruszenia procedury, a nie
samo naruszenie.
Niepodjęcie działania jest przyczynowe tylko wtedy, jeśli
istniał wcześniej obowiązek działania. Obowiązek działania
może wynikać ze standardów, wytycznych postępowania,
tzw. dobrej praktyki, wymogów administracyjnych itp.

Etap 5 – Zgromadzenie dodatkowych
danych i przegląd piśmiennictwa
• Ten etap obejmuje też kontaktowanie się z innymi

profesjonalistami medycznymi, którzy mogą dostarczyć
dalszych informacji.

Etap 6 – Przedyskutowanie, określenie i
zatwierdzenie zidentyfikowanych przyczyn
źródłowych (2 spotkanie zespołu)
Zespół, w trakcie zebrania, identyfikuje przyczyny źródłowe
opierając się na analizie zebranych danych
• Przyjmuje chronologię zdarzeń,
• Zatwierdza propozycje zidentyfikowanych przyczyn
źródłowych,
• Przygotowuje zalecenia poprawy.

Etap 7 – Opracowanie planu działania
• zespół przygotowuje konkretne i realistyczne zalecenia

(plan działania)
• poprawy bezpieczeństwa opieki (kto ma robić co i kiedy?)
• wskazanie osób odpowiedzialnych za wdrożenie
• dotrzymanie terminów i raportowanie każdego działania
naprawczego

Etap 8 – Sporządzenie analizy
końcowej i jej zatwierdzenie
lider przekazuje raport nt. analizy końcowej Kierownictwu
oddziału i szpitala do ostatecznego zatwierdzenia.
Analiza końcowa:
• Nie może zawierać numeru historii choroby, ani żadnej
innej informacji, która mogłaby identyfikować pacjenta.
• Nie może zawierać danych osobowych ani żadnej innej
informacji, która mogłaby identyfikować profesjonalistów
medycznych, którzy uczestniczyli w zdarzeniu.
• Nie jest elementem dokumentacji medycznej, gdyż
dotyczy bezpośrednio poprawy procesów funkcjonujących
na oddziale/w szpitalu, a nie leczenia pacjenta.
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Model błędów organizacyjnych

Wykaz czynników wpływających na
praktykę kliniczną

Problemy Zapewnienia Opieki (PZO)
• Opieka wybiegała poza bezpieczne granice
• Powyższe przekroczenie granic miało przynajmniej

potencjalny bezpośredni lub pośredni wpływ na
ewentualne niekorzystne skutki dla chorego, członka
personelu lub opinii publicznej.

Przykładami PZO są:
• Błąd w monitorowaniu, obserwacji lub podjęciu działań
• Podjęcie niewłaściwej (z perspektywy czasu) decyzji
• Brak poszukiwania pomocy w sytuacji, kiedy zajdzie taka

potrzeba

Kontekst kliniczny
• Istotne zdarzenia kliniczne i stan kliniczny chorego w

chwili wystąpienia PZO
• krwotok,
• spadek ciśnienia krwi
• utrata przytomności

Czynniki współdziałające
• Czynniki związane z chorym mogą wynikać z przygnębienia

•

•
•

•

chorego lub braku zrozumienia przez niego przekazywanych
informacji.
Czynniki związane z realizowanymi zadaniami i sposobem ich
wykonania mogą wynikać ze złego wyposażenia lub braku
protokołów.
Indywidualne czynniki mogą obejmować brak wiedzy lub
doświadczenia danego personelu.
Czynniki związane z zespołem mogą obejmować słabą
komunikację między poszczególnymi jego członkami.
Czynniki związane ze środowiskiem pracy mogą obejmować
niezwykle wysokie obciążenie pracą lub niewłaściwy poziom
zatrudnienia.

Schemat postępowania wyjaśniającego i
przebiegu analizy

Powołanie zespołu wyjaśniającego i
wybranie jego członków
• Lider i 3-4 osoby
• ekspertów ds. analizy i badania PZO.

• ekspertów zewnętrznych (może to być członek rady
nadzorczej bez konkretnej wiedzy medycznej).
• ekspertyzy wyższej kadry kierowniczej (np. dyrektor
medyczny, dyrektor pielęgniarstwa, szef wykonawczy).
• ekspertyzy doświadczonych klinicystów (dyrektor
medyczny lub starszy konsultant).
• warto zaangażować kogoś znającego dobrze dany typ
oddziału lub działu, jednak nie związanego bezpośrednio
ze zdarzeniem.

Organizacja i gromadzenie danych
wszystkie rejestry medyczne (np. pielęgniarskie,
medyczne, lekarskie, społeczne, pracowników socjalnych )
• dokumentacja i formularze związane ze PZO (np.
protokoły i procedury).
• natychmiastowe oświadczenia i obserwacje.
• przeprowadzenie wywiadów z osobami zaangażowanymi.
• dowody rzeczowe (np. Schemat układu oddziału itp.).
• zabezpieczenie urządzeń związanych ze zdarzeniem (np.
wąż prysznicowy wykorzystany do samobójstwa).
• Informacje o istotnych czynnikach wpływających na
zdarzenie (np. grafik pracy personelu, dostępność
przeszkolonych pracowników itd.)

Warunki przeprowadzenia wywiadu/składania wyjaśnień
Stworzenie spokojnych i intymnych warunków wywiadu (składania wyjaśnień), z dala
od oddziału/ stanowiska pracy
Zapewnienie osobie udzielającej wyjaśnień, jeżeli sobie tego życzy, obecności świadka
(krewny, znajomy)
Wyjaśnienie celu przeprowadzanego wywiadu/wyjaśnienia
uzyskanie wyjaśnień na temat tego „co się wydarzyło”
unikanie konfrontacyjnego stylu przeprowadzania wywiadu/składania wyjaśnień
Ustalenie chronologii zdarzenia niepożądanego
określenie roli składającego wyjaśnienie w zdarzeniu niepożądanym/PZO
stworzenie chronologii PZO/zdarzenia niepożądanego
Identyfikacja zdarzenia niepożądanego
wyjaśnienie pojęcia PZO osobie składającej wyjaśnienia
umożliwienie osobie składającej wyjaśnienia na wskazanie wszystkich działań
niepożądanych związanych z analizowanym przypadkiem PZO/zdarzeniem
Identyfikacja czynników sprzyjających wystąpieniu zdarzenia
wyjaśnienie pojęcia czynnika sprzyjającego wystąpieniu PZO
wykorzystywanie podpowiedzi/przykładów celem zidentyfikowania czynników
sprzyjających wystąpieniu zdarzenia niepożądanego
Zakończenie wywiadu/składania wyjaśnień:
umożliwienie osobie składającej wyjaśnienia zadawania pytań
czas trwania wywiadu/składania wyjaśnień nie powinien przekraczać 20-30 minut.

Lokalizacja
Wywiad ma odbyć się w prywatnej i relaksującej lokalizacji, z dala od oddziału.
Należy dać rozmówcy możliwość skorzystania ze wsparcia osoby trzeciej, jeżeli sobie tego życzy.

Wytłumaczenie celu wywiadu
Dowiedz się, co się zdarzyło.
Unikaj stylu konfrontacyjnego w przeprowadzaniu wywiadu.

Ustalenie chronologii wydarzeń
Określ rolę rozmówcy w zdarzeniu.
Stwórz chronologiczny plan zdarzenia.

Zidenty@
ikowanie PZO
Wyjaśnij koncept PZO rozmówcy.
Umożliw rozmówcy rozpoznanie wszystkich PZO istotnych dla incydentu.

Zidenty@
ikowanie czynników przyczynowe
Wyjaśnienij rozmówcy konceptu czynników przyczynowych.
Użyj sugestii dla uporządkowanego odkrywania czynników przyczynowe.

Zakończenie wywiadu
Umożliw rozmówcy zadanie pytań.
Wywiad zajmuje średnio 20-30 minut.

Przeprowadzanie wywiadów (uzyskiwanie składania wyjaśnień) wymaga

odnaleziony przez policję, został zlokalizowany w domu, pokryty krwią ,
odnaleziony przez policję, został zlokalizowany w domu, pokryty krwią ,
po tym jak zabił swoją żonę.
po tym jak zabił swoją żonę.

Określenie przebiegu PZO

Forma osi czasu: śledzi zdarzenie i pozwala zespołu wyjaśniającego
Forma osi czasu: śledzi zdarzenie i pozwala zespołu wyjaśniającego
przyczyny ZN na odkrycie, tych elementów, gdzie mogły się pojawić
przyczyny ZN na odkrycie, tych elementów, gdzie mogły się pojawić
problemy; to podejście jest szczególnie użyteczne, kiedy zespól pracuje
problemy; to podejście jest szczególnie użyteczne, kiedy zespól pracuje
razem,
odtworzyć
ramy czasowe zdarzenia
razem, żeby odtworzyć
ramy żeby
czasowe
zdarzenia

• Forma narracji

Przykład:
• Forma
osi czasu

Przykład:

Przygotowywanie
lekówprzygotowane
godz 24
przygotowane leki zostały
Przygotowywanie leków
godz 24
leki zostały
pomylone
00:15
podanie zatrzymanie
złego leku 1.15
pomylone 00:15
podanie
złego
leku 1.15
oddechu zatrzymanie oddechu
1.30

1.30
zgon chorego
1.45

zgon chorego 1.45

Forma pozwala
siatki czas/osoba:
prześledzić
Forma siatki czas/osoba:
prześledzić pozwala
przemieszczanie
się przemieszczanie się
przed/ w trakcie/ po zdarzeniu
osób przed/ w trakcie/osób
po zdarzeniu

• Forma siatki czas osoba
Przykład:

Przykład:
9.02 am9.06 am
9.04 am9.08 am
9.06 am
9.02 am
9.04 am
rezydentW dyżurce
Z pacjentem
W dyżurce
W dyżurce
Z pacjentem
W dyżurce
Z pacjentem

9.08 am

Z pacjentem

dyżurny

Lekarz W dyżurce
W dyżurce
W dyżurce
Z pacjentem
W dyżurce
Z pacjentem
Z pacjentem
dyżurny

pielęgniarka

pielęgniarka
Z pacjentem
Z pacjentem
Z pacjentem
Z pacjentem
Z pacjentem
Z pacjentem
Z pacjentem

Z pacjentem

rezydent
Lekarz

Z pacjentem

działańschemat
– przedstawiony
Diagram sekwencjiDiagram
działań sekwencji
– przedstawiony
ilustrujący schemat ilustrujący

identyfikacja „problemów z zapewnieniem
opieki”
• Nazwać zdarzenie niepożądanym

• Precyzyjnie zidentyfikować przyczynę
• Opisać działania personelu
• Opisać zaniechania personelu
• Unikać uogólnień- zła atmosfera pracy

CHRONOLOGIA

Identyfikacja czynników współdziałających
CZAS
Rys
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PZO

Indentyfikacja

Problemu

Zapewnienia Opieki (PZO) i Identyfikacja Czynników Przyczyniających
się

Czynniki
przyczyniające
CHRONOLOGIAsię

Zalecenia
CZAS

Na rysunku 5 przedstawiono tę samą informację o czynnikach

PZO
Czynniki

przyczyniających się do wystąpienia zdarzenia niepożądanego w

przyczyniające

alternatywnej formie, jako schemat typu „rybi szkielet”

się

Zalecenia

Na

rysunku

5

przyczyniających
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tę

samą

informację

Ryc 5 CPD diagram rybi szkielet

się
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wystąpienia

zdarzenia

o

czynnikach

niepożądanego

w

alternatywnej formie, jako schemat typu „rybi szkielet”

Ryc 5 CPD diagram rybi szkielet

organizacja
i zarząd

zespół

zadanie

organizacja
i zarząd

zespół

zadanie

PZO
PZO

pacjent

osoba

środowisko

pacjent

osoba

środowisko

Opracowanie zaleceń
plan działania
• Czynniki dodatkowe uszeregowane pod względem

•
•
•
•
•

znaczenia dla bezpieczeństwa przyszłej opieki
zdrowotnej.
Wypisane działania, aby uwzględnić te czynniki, które
zostały określone przez zespół dochodzeniowy.
Informacja o tym, kto jest odpowiedzialny za realizację
działań
Określenie czasu realizacji
Określenie wszelkich potrzebnych zasobów
Dowód zakończenia. Formalne wyrejestrowanie działań
po ich zakończeniu

• Rejestr zdarzeń niepożądanych służy

poprawie jakości pracy i identyfikacji
problemów
• Dane poszczególnych spraw
pozostają w szpitalu
• Rejestr jest anonimowy i niedostępny
dla prawników!!
• Zakażenia są raportowane ilościowo

