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Zdarzenia niepożądane
• 10% pacjentów hospitalizowanych 

(WHO)

• Błędy medyczne  

44 000 – 98 000 

zgonów w USA 

w skali rocznej 
(1999, Inst. of Medicine, USA)



Zdarzenie niepożądane

Uszczerbek na zdrowiu lub zagrożenie 

życia pacjenta w trakcie diagnostyki lub 

leczenia, 

które nie są związane z naturalnym 

przebiegiem choroby lub stanem zdrowia 

pacjenta, 

a także zdarzenia zwiększające ryzyko ich 
wystąpienia.

(Deklaracja WHO – 23.03.2002) r.) 



Przeciętny OIOM w USA:

- 2 błędy / dzień

- 20% z nich  śmierć pacjenta

tj. 99% niezawodności 

(kilka rzędów wielkości 

mniej niż w lotnictwie, 

badaniach kosmicznych 

i bankowości)

 spaghetti syndrome



ZDARZENIE 
NIEPOŻĄDANE

ZDARZENIE 
SPOWODOWAŁO 

SZKODĘ

ZDARZENIE NIE 
SPOWODOWAŁO 

SZKODY

ZDARZENIE 
NIEDOSZŁE

dosięgnęło pacjenta nie dosięgnęło pacjenta

Zdarzenia niepożądane (ZN) i niedoszłe zdarzenia niepożądane (NZN) 
Canadian Patient Safety Institute, Canadian Incident Analysis Framework, 2012



Sytuacje błędu niedoszłego (near miss) 

to bardzo ważne źródło wiedzy 

nie tylko w lotnictwie



zdarzenie 
z poważną 
szkodą/zgon

zdarzenie 
z umiarkowaną 
szkodą

zdarzenie niedoszłe

Zasada 1-30-300 
Heinricha

Uwaga!
Każde zdarzenie 
niedoszłe mogło 

zakończyć się 
poważną szkodą.



Piramida zdarzeń niepożądanych – Kaniulacja żyl
(wg. Banku Internistów Szwajcarskich – Cranovsky 2012)



Lotnictwo Zdarzenia mają 
zwykle wymiar 

KATASTROFY,
nawet jeżeli nikt nie 

ginie

Analizuje się również 
near misses (niemal 

zdarzenia)



ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE - PRZYCZYNY
• Nietypowa reakcja na  działania medyczne

• Skutki uboczne przewidywalne

• Zachowania pacjenta nie związane ze schorzeniem podstawowym

• Warunki środowiska w obiektach służby zdrowia

• Sytuacje nadzwyczajne

• Działania osób trzecich

• Klasyczne błędy profesjonalistów (brak wiedzy, umiejętności, 
należytej dbałości, lekceważenie procedur)

• BŁĘDY UKRYTE (latent errors - ergonomiczna 
niedoskonałość systemu)

• ZMĘCZENIE – jego przyczyny (finanse, 
wieloetatowość, obsady) i jego konsekwencje.



Tradycyjne podejście (anachroniczne)

Przypisywanie winy 

wykonawcy działania 

medycznego: 

– brak wiedzy

– brak umiejętności

– zaniedbanie

– zła wola

to się zdarza, jednak rzadziej, niż się 

powszechnie uważa



Pracownicy medyczni mający 

udział w zdarzeniu niepożądanym 

także są jego ofiarami 

- lekarz, pielęgniarka

- złamana kariera zawodowa,

samobójstwo
Medical error: the second victim: the doctor who makes the mistake needs help too 

Albert W. Wu (BMJ, 2000; 320: 726–727)

Druga ofiara błędu

Second victim



reakcja mediów na zdarzenie 

w jednym z krakowskich szpitali:

„minęły 3 dni, 

a ona 

jeszcze 

pracuje!!!”



Dysocjacja błędu medycznego
błędy ukryte prowokują błąd jawny



Zdarzenia niepożądanego nie 

kojarzy się zwykle z błędem 

popełnionym przy projektowaniu 

opakowania lub sprzętu;

Wini się zwykle „sprawcę”,

„ostatnie ogniwo”łańcucha, 

tj. lekarza, pielęgniarkę



Jawny (active) – ostatnie ogniwo łańcucha przyczynowo-skutkowego 
lekarz/pielęgniarka, łatwo dostrzegalny „sprawca” (część nadziemna rośliny)
Ukryty (latent) – tkwi w systemie: 
- pozostaje w systemie po ukaraniu „sprawców”
- b. często wynika z „niedoskonałości ergonomicznej (Root Cause)

błąd jawny, widoczny,

oczywisty (zdarzenie)

 błąd ukryty,

przyczyna błędu  jawnego

(Root Cause)                        

BŁĘDY MEDYCZNE



z 1 300 000 /rok  zdarzeń 
niepożądanych w szpitalach USA 
połowa wynika ze złej jakości 
(ergonomicznej) urządzeń

---

UWAGA! nie chodzi tu o zły 

stan techniczny



Uwaga!

• Zły DESIGN (niedoskonałość 

ergonomiczna) to coś innego niż zły 

stan techniczny (zużycie, uszkodzenie)

• Urządzenie sprawne technicznie, ale 

błędnie zaprojektowane 

(Zły DESIGN) może „wymuszać” 

pomyłki podczas obsługi 



Ergonomia
(w rozumieniu dzisiejszym)
narodziła się w czasie 
II wojny światowej
(inwestycja się opłaciła)

Kabina pilotów B-17 była 
stosunkowo przestronna. 

Charakteryzowała się 
opancerzeniem obu foteli oraz 

ogromną liczbą przyrządów 
pokładowych, przełączników 

i dźwigni.



Dlaczego?
(problem lotnictwa II wojny światowej)

SPRZĘT OPERATOR WYNIK

(pilot)

- doskonały - wyselekcjonowany

technicznie - młody

- ogromne - zdrowy KATASTROFA

możliwości - wysoka motywacja

HUMAN - Technology – gap

przepaść człowiek – technika

Teraz mamy ten problem w medycynie



Układ człowiek-aparatura 
Problem interfejsów: informacyjnych i wykonawczych 

(Grandjean E., 1971, modyf. Pokorski)



Sterownia 
niemieckieg

okrętu 
podwodnego 

(II wojna 
światowa)



Niedoskonałość ergonomiczna wskaźników, 
urządzeń pomiarowych i sterowniczych

Możliwość pomyłki:

• odczyt wskazań

• interpretacja

• decyzja

• wykonanie



Błąd Błędna Zdarzenie

podczas   decyzja   niepożądane

odbioru i

informacji działanie*

--------------

* nawet jeżeli są adekwatne do 

odebranej informacji



1. Czy obydwa wskaźniki 

spełniają swoją funkcję 

(dostarczenie informacji)?

TAK NIE 

2. Czy można odczytać je 

jednakowo szybko 

i bezbłędnie?

TAK NIE

A

B

J. Pokorski



Sposób przedstawienia wyników 
a możliwość  pomyłki przy czytaniu



•Pisanych:
Piromal, Piramil

•Wymawianych:
Lamicel   &   Lamisil

Problem pisma ręcznego

10U 100

?



Programy DEMO  - „sztuczny pacjent”

• Nieprzytomny pacjent z POChP był przewożony 

z oddziału szpitalnego na OIOM

• Miał 2 pompy infuzyjne i był monitorowany

• Monitor wskazywał stale 120/80 mm Hg i 72/min

• Pielęgniarka do studenta: „ale wyjątkowo stabilny” 

• Student policzył oddechy – 24/min – wydało mu się to 

zbyt dużo

• Na OIOM stwierdzono 80/60 i 140/min

• System pracował w trybie DEMO – małej literki D 
w dolnym prawym rogu nikt nie zobaczył 



UWAGA!
Programy DEMO

 Mało widoczny  

sposób oznaczenia                 

 OK!

trybu DEMO



• Przychodnia w mieście na południu Polski

• Przez tydzień aparat EKG pracował w trybie „sztuczny 
pacjent”

• Wszyscy badani mieli takie same zapisy

Problem programów DEMO  - „sztuczny pacjent”



Wada Interfeisu wykonawczego



B17 – skutek pomyłki pilota „wymuszonej” 

podobieństwem dźwigni klap i podwozia



Design dla bezpieczeństwa w lotnictwie - zróżnicowanie kształtu 

gałek dla rozpoznawania bez kontroli wzrokowej (Shape Coding)



Normalizacja 

urządzeń, 

sprzętu, 

terminologii

• współpraca urządzeń 
wytworzonych przez różnych 
producentów

• problem „LUER – RECORD”
(kaliber konusa strzykawki)

• problem „wózek/nosze – drzwi”

• problem „karetka – nosze”

• nazewnictwo leków, urządzeń, 
procedur



Problem normalizacji



Gazik nasycony 

płynem do 

dezynfekcji 

 niebieski

 biały  



Normalizacja kodów barwnych (Marella WM 2007)

• Zespół reanimacyjny przygotowuje defibrylację, ale …

• … ktoś zauważył żółtą opaskę oznaczającą w tym szpitalu 

DNR (do not resuscitate, nie reanimować)

• Zespół zaprzestaje akcji, pakuje sprzęt, gdy ..

• … wpada pielęgniarka opiekująca się pacjentką i mówi, że 

założyła tę opaskę jako zagrożenie upadkiem – w drugim 

szpitalu (w którym też pracowała) oznaczano to żółtą opaską

• Reanimacje podjęto ponownie - ze skutkiem 

Dlaczego to się zdarzyło?

- Brak normalizacji kodów barwnych w różnych jednostkach

- Na opasce nie było napisu DNR



W Johns Hopkins Hospital wymieniono 
ok. 1300 pomp infuzyjnych różnych 

producentów na pompę jednego typu



Problem anestezjologa „libero”
respiratory – podobne funkcje, różna obsługa



Stosowanie różnych 

jednostek
- we Włoszech glikemię określa się w mg%

- na 6 typów glukometrów na rynku:

- 5 podaje wynik wyłącznie w mg%

 - 1 w mmol/l lub mg% i wymaga

każdorazowo zaprogramowania 

(był źródłem wielu zdarzeń niepożądanych) 

Problem znany z lotnictwa

Wysokościomierze wyskalowane w metrach i stopach

Prędkość w milach lub kilometrach na godz.



• Zakres odpowiedzialności i skutki błędnej  

decyzji - podobne

• Ogromne uzależnienie od jakości interfejsów 

informacyjnych i wykonawczych



Gdy się zdarzy

katastrofa, zdarzenie niepożądane 

•LOTNICTWO

- niezwykle dokładne 
badania interdyscyplinarne

- cel: 
1) wykrycia błędu ukrytego 
w systemie
2) - dla uniknięcia takiej 
sytuacji w przyszłości

•MEDYCYNA

- różnie (wyłacznie
aspekty medyczne)

- cel: 
1) znalezienie SPRAWCY

2) przykładne ukaranie 
„SPRAWCY” ( zwykle 
lekarza lub pielegniarki)



Rurka Pitot’a w rządowym samolocie (X 2015)



Pomyłki przy dozowaniu 
i rozdawaniu leków
(Medication Error)

• pośpiech,

• stres,

• zmęczenie,

• polipragmazja,

• odwoływanie do nagłych 
interwencji lub do spraw 
nieistotnych,

• opakowania







• Błyszcząca folia

• Napisy - małe wymiary liter

• Słaby kontrast napisów

• Zanik informacji w miarę zużycia





• Możliwość  
zażycia przez 
pacjenta 
kapsułki 
wysuszającej



Pudełko górne: 
ampułki  1-mililitrowe, 
stężenie 40 mg/ml, 
 dawka 40 mg.

Pudełko dolne: 
ampułki  2-mililitrowe,  
stężenie 40 mg/ml, 
 dawka 80 mg.

W obu przypadkach dominuje 
informacja o stężeniu. 
Brak informacji o dawce –
można o niej wnioskować 
pośrednio biorąc pod uwagę 
stężenie i mało widoczną 
informację
o objętości roztworu. 

Rozwiązanie problemu:
40mg/1ml
80mg/2ml



Opis ampułki obowiązujący w Japonii

- objętość roztworu …… 5 ml

- dawka ……………… 100 mg

- stężenie …………….     2 %



Podobieństwo ampułek (Ranzani 2009)



W tym wypadku o błędzie zadecydowało 

podobieństwo kapturków gumowych

Lorazepam i Diphenhydramina
(UPS Quality Review No 78, 2004)



Zróżnicowanie nazw leków
• Ramipril:

- Apo-Rami, Ampril, Axtil, Mitrip, Piramil, 

Polpril, Ramicor, Ramipril-ratiopharm, 

Ramistad, Ramve,Tritace, Vivace, Ramipril-

Pfizer, 

• Preparaty zawierające Paracetamol (ok. 60)

- Apap

- Codipar

- Panadol

- Novo-Gesic



Podobieństwo nazw

•Pisanych:

Piromal, Piramil

•Wymawianych:

Lamicel   &   Lamisil



Podobieństwo nazw pisanych
(Tsuchiya F. 2011)



Problemy sali operacyjnej

(Matern, Buchel 2011)

chirurdzy* pielęgn.*

przeczytali wszystkie instrukcje       6.7%         23.4%

zagrożenie ze str. sprzętu                 39.7 47.7

elektr. kable na podłodze utrudn. pracę         >50 >50

„        „ – niebezp. sytuacje   60.5 81.7

kłopoty z połączeniem kabli przewodów           46.1            21.1          

kłopoty ze stosowaniem urządzeń 70.0            50.0

urządzenia – zagrożenie pacj./ zespołu          >40 >40

-------------

* chirurdzy n=425, pielęgniarki n=190





Identyfikacja pacjenta

• PESEL nie jest dobrym rozwiązaniem



Identyfikacja pacjenta
opaska włoska



Identyfikacja pacjenta
(Pokorski J & Pokorska J 2014)



Zapobieganie zmęczeniu
(czas pracy, optymalizacja obciążeń, 

warunki wypoczynku, 

zmianowość,wieloetatowość)



Accident Risk by Time on Task

Registered Accidents 1994 - 1997 (FRG, HVBG)
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Konsekwencje zdrowotne pracy zmianowej

• Zaburzenia snu

• Zaburzenia procesu czuwania (senność w pracy)

• Zmęczenie chroniczne

• Schorzenia przewodu pokarmowego

• Zespoły nerwicowe

• Zaburzenia sercowo-naczyniowe (CHD, HD)

• Zaburzenia hormonalne

• Zaburzenia immunologiczne

• Nowotwory hormonozależne

• Wpływ na dynamikę starzenia

• Zaburzenia układu rozrodczego

• Zespół nietolerancji pracy nocnej
i zmianowej



Możliwość oficjalnej drzemki pod 

warunkiem zapewnienia ciągłosci opieki

• Zawsze na zmianach 
nocnych

•Przy zmianach dziennych 
trwających 12 godzin

Janusz Pokorski 

koordynator Badawczo-Edukacyjnego 

Centrum Pacy Zmianowej i Ochrony Zdrowia 

(Centrum Doskonałosci KBN)



|  HCWs network in Asia, 

project meeting
|  67

Health care action checklist is used to jointly identify 
feasible improvements in each situation (30 items)

11. Use a notice board to share necessary 
information correctly among all workers. 
Do you propose action?
o No o Yes o Priority
Remarks:………………………

13. Use labels and colors for making it 
easy to  distinguish materials or displays. 
Do you propose action?
o No o Yes o Priority
Remarks:………………………

19. Provide relaxing resting rooms and  
good napping rooms for night workers. 
Do you propose action?
o No o Yes o Priority
Remarks:………………………
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Zdolność do pracy (WAI) 

a możliwość drzemki 

podczas zmiany nocnej 



Wieloetatowość, nadgodziny

• 100 godzin pracy pod rząd!!!

• Jedyny sposób uniknięcia to znaczące 
podniesienie wynagrodzeń

• Wartość czasu wolnego musi przeważać 
wartość zarobków w nadgodzinach



Ergonomiczne listy kontrolne
• narodziły się w lotnictwie 

bojowym,

• przyjęły się w przemyśle,

• zastosowanie w życiu 
codziennym:

Przed wyjściem sprawdź:

• gaz,

• żelazko,

• piecyk w łazience,

• dowód rejestracyjny.

• nieocenione w medycynie 
(zapobieganie pomyłkom), np.:

• instrumentarium,

• patient „input-output”,

• przygotowanie do dyżuru.



28 lipca  1935  pierwszy lot Boeinga  Model 299,  

prototypu  B-17 Flying Fortress (Latająca Forteca)

Zdarzenie przyczyniło się 

do wprowadzenia „czeklist”





Strategie bezpieczeństwa pacjenta gotowe do wprowadzenia
(Shekelle et al., 2013, The Top Patient Safety Strategies That Can Be Encouraged 
for Adoption Now, Annals of Internal Medicine, vol. 158, no 5, 365-368)

• Mocno zalecane:

• Czeklisty przedoperacyjne i czeklisty anestezjologiczne dla zapobiegania zdarzeniom 
podczas i po operacji

• Pakiety obejmujące czeklisty dla zapobiegania infekcjom pochodzącym od centralnego 
wkłucia

• Działania zapobiegawcze w celu: ograniczenia użycia cewników dróg moczowych, w 
tym: sposoby przypominania o cewniku, zasady przerywania, protokoły usuwania 
kontrolowane (inicjowane) przez pielęgniarkę

• Pakiety obejmujące uniesienie zagłówka łóżka, przerwy w sedacji (sedation vacation), 
pielęgnacja jamy ustnej z chlorhexydyną, podgłośniowe odsysanie rurek 
dotchawiczych dla zapobiegania zapaleniom płuc wentylatoropochodnym

• Higiena rąk

• Wykaz skrótów, których nie powinno się używać

• Wielokierunkowe działania w celu ograniczenia odleżyn

• Środki zapobiegawcze przeciw zakażeniom związanym z działań medycznych

• Użycie USG w czasie rzeczywistym w celu założenia linii centralnych

• Działania interwencyjne w celu poprawy zapobiegania zatorowości żylnej



Sytuacje 

krytyczne 

w czasie 

znieczulania
David C. Barshaff 
pod red. J. Andresa

Wprowadzenie list 
kontrolnych

zwiększyło  6-krotnie 
podejmowanie 

właściwych decyzji
(Krawczyk P, 2015)



Doskonalenie pracy zespołowej



W tym locie drugi pilot 18 razy informował 

kapitana o swoich obawach



Crew Resource Management
(trening dla pracy zespołowej)

• Seria katastrof 
lotniczych w latach 
80-tych

• Nadmierna 
autorytatywność 
Kapitana 
(kierownika)

• Konieczność zmiany 
kultury dominującego 
wszechwiedzącego …

• … i wprowadzenie 
kultury 
współpracującego
zespołu



Lekarz – Pielęgniarka „pracujemy razem, 
ale nie stanowimy zespołu”

(wypowiedź pielęgniarki OIT w ramach         

europejskiego programu badawczego 

EURICUS I; Miranda 1997)

• niepewność co do leczenia 
pacjentów,

• brak porozumienia odnośnie 
informacji dla pacjenta, 
rodziny,

• brak porozumienia, dyskusji 
(autorytatywność lekarzy),

• harassment



NEXT - % pielęgniarek 

skarżących  się na wrogość

na linii „pielęgniarka – lekarz”
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Zmiana kultury bezpieczeństwa

• Doskonalenie systemu zamiast poszukiwania 
„sprawcy”

• Pytania:  Jak (W jaki sposób)?, Dlaczego?
Zamiast pytania: Kto?

• Aktywne poszukiwanie słabych punktów, 
błędów ukrytych

• „Ludzie nie mylą się złosliwie”

„ … uczyć się a nie oskarżać!”
(Wilf-Miron R i in. 2002)



Procedury powinny być przestrzegane

Działania „na skróty” wskazują na konieczność 

weryfikacji procedur w drodze zespołowej dyskusji

Trudne i niebezpieczne procedury mogą wymagać 

certyfikacji uprawnień 

Osoby z „zewnątrz” muszą znać lokalne procedury 

i sprzęt (np. USG i in)



Pacjent mocno 

uzależniony

- problem toalet, 

szczególnie w zimie

- palenie pod kołdrą

- zagrożenie 

pożarowe

- konsekwencje 

poszukiwania 

miejsc ukrytych



Wypowiedzi  pielęgniarek (n=97)
(Pokorska J, Pokorski J  2013)

Pacjenci palą mimo zakazu:

• na sali chorych …………………… 41.2%

• w łóżku …………………………… 28.9%

• na zewnątrz ……………………... 66.0%

• w toaletach ………………………. 76.3%

• zakaz nie rozwiązuje problemu

zagrożenia pożarowego ………... 79.1%



Poszukiwanie przyczyn zdarzenia niepożądanego
6 x dlaczego?

• 70-letni pacjent spędził w szpitalu dodatkowe dwa tygodnie 
po udanej operacji hemoroidów. Dlaczego?

• W drugiej dobie wystąpiło zapalenie płuc. Dlaczego?

• Przeziębił się w toalecie dla pacjentów. Dlaczego?

• 1)  W toalecie spędził 20 minut (oczywiście był rozebrany) 
oraz
2)  w toalecie było bardzo zimno. Dlaczego?

• 1)  Był luty, na zewnątrz było  -9ᵒC      
oraz
2)  w sąsiedniej kabinie było otwarte okno. Dlaczego?

• W toalecie w tym czasie było kolejno kilku pacjentów palących 
papierosy. Dlaczego?

• W szpitalu obowiązywał całkowity zakaz palenia papierosów



Zakaz palenia w szpitalu stworzył zagrożenie dla życia 
pacjentki Seven Oaks in 2000 (Winnipeg, Canada)

• Mroźna -30 st. C noc grudniowa 2000 roku

• 54-letnia pacjentka wymknęła się ze szpitala 

w pidżamie ciągnąc za sobą stojak z kroplówką

• Chciała zapalić 

• Przypadkowo zamknęła drzwi i nie mogła  się dostać 

do szpitala

• Po godzinie została odnaleziona  przysypiająca 

w zaspie

• Hypotermia i odmrożenia rąk i stóp  4 palce prawej 

ręki amputowano, pozostał niedowład lewej ręki



Problem niestety  bardzo poważny – wystarczy zbyt 

długi korytarz by nie dowieźć pacjenta



Problemy nowe 

nie oczekiwane

J. Pokorski



Informatyzacja systemu opieki 

zdrowotnej

W USA bardzo duże nakłady na 

HIT (Health Information 

Technology) nie przyniosły 

spodziewanych efektów 

– nie uwzględniono 

w wystarczającym stopniu 

Human Factors (ergonomii)



Syndrom 

supermana
(działa w każdych, 

najtrudniejszych warunkach, 

nie narzeka)

piękna cecha, ale

utrudnia postęp 

w zakresie 

doskonalenia 

systemu

(superman się nie 

skarży)



The organization for Patient Safety
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Patient Safety Practices

Appropriatezza 
terapia 
antibiotica

Corretta 
identificazione 
paziente

Igiene
mani

Scheda 
Teraputica 
Unica

Prevenzione
Trombosi 
Venosa 
Profonda

Rischio 
nutrizionale

Audit
clinico

Incident 
reporting

Rassegna 
mortalità
e morbilità

Emorragia
post-partum

Prevenzione 
infezioni CVC

Gestione 
del dolore

Segnalazione 
evento 
sentinella

Gestione 
Terapia 
Anticoagulante 
Orale

Prevenzione 
distocia 
di spalla

Gestione 
farmaci 
antiblastici

Prevenzione 
ulcere 
da pressione

Adozione indice 
deterioramento 
cardiaco

Prevenzione 
delle cadute

Sorveglianza 
delle 
antibiotico
resistenze 

Check list
di sala 
operatoria

Comunicazione 
difficile

Prevenzione 
infezioni da 
ventilazione 
medicalmente 
assistita

Handover



Koniec



Błąd medyczny uwarunkowany 

czynnikami ergonomicznymi to 

potencjalna przyczyna zaistnienia 

zdarzenia niepożądanego w systemie 

opieki zdrowotnej wynikająca 

z niedoskonałości ergonomicznej

jakiegokolwiek  ogniwa systemu        

(Pokorski 2008, zmodyf. 2014)



Zgłaszanie sytuacji niemal-wypadek (niebieskie) 

i liczba wypadków (czerwone) (2001, Bernard Borg)



Never events - zdarzenia, które nigdy nie powinny 

się zdarzyć)

6 kategorii, 28 zdarzeń:
1. zdarzenia chirurgiczne (5):

a) operacja niewłaściwej części ciała

b) operacja niewłaściwego pacjenta

c) niewłaściwa operacja u danego pacjenta

d) pozostawienie ciała obcego w ciele u pacjenta po zabiegu

e) zgon pacjenta zaliczonego do klasy ASA 1 – podczas operacji 

lub w czasie 24 godzin po operacji

2. Zdarzenia związane z produktem lub urządzeniem medycznym (3)

3. Zdarzenia związane z nadzorem nad pacjentem (3)

4. Zdarzenia związane z procesem leczniczym (8)

5. Zdarzenia związane ze środowiskiem technicznym (5)

6. Zdarzenia kryminalne (4)



• Związane z działalnością kliniczną

• Związane z farmakoterapią

• Związane z przetaczaniem krwi i jej składników

• Związane z użyciem sprzętu, materiału, technologii 
medycznych, organizacją pracy

• Związane z kontrowersyjnymi, „nieżyciowymi”, ale 
obowiązującymi przepisami (np. zakazem palenia 
w szpitalu)

• Inne: upadki, samobójstwo i in.

Rodzaje zdarzeń



Anestezjologia wczoraj i dziś

Narkoza „węgierska” Systemy obecne
anaesthesia dolorosa



„Ergonomia a ryzyko błędu medycznego” „Bezpieczeństwo pacjenta w ujęciu
Kraków ‚ 2008 ujęciu holistycznym”, Kraków 2014


