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Kategorie zdarzeń niepożądanych  
a kategorie pojęciowe “DRUGIEJ OFIARY ZN” 

 

Podejście: 

 Podmiotowe - sprawca, wina i kara 

 Systemowe -  

 Przyczyna i struktura,  

 Metodyka zarządzania ryzykiem (bezpieczeństwem!),  

 Wdrożenie aktywnych metod kultury bezpieczeństwa 

 



Pojęcie "druga ofiara" odnosi się do pracowników 
ochrony zdrowia mających udział w zdarzeniu 
niepożądanym lub w błędzie medycznym, którzy 
w wyniku tego doświadczają negatywnego stresu 
psychicznego, a niekiedy też fizycznego ??? 
 



Kategorie “bycia drugą ofiarą ZN   
w zależności od analizy kontekstowej zdarzeń 
niepożądanych 

1. Źródło – osoba zakażona lub istniejące w JOZ patogeny, 
wirusy, grzyby. Drugą ofiarą może być osoba spośród 
personelu medycznego (uszkodzenia rękawic podczas 
zabiegu, zakłucia) lub inny pacjent, osoba odwiedzająca, 
czy również profesjonalista medyczny w wyniku kontaktu 
środowiskowego. 

2. Źle zaprojektowane lub niebezpieczne procedury – drugą 
ofiarą może być osoba spośród personelu medycznego  

3. Klasyczne błędy lub zdarzenia medyczne – rozpatrywane 
w kategorii winy. Drugą ofiarą może być osoba której tę 
winę bardziej lub mniej formalnie przypisano lub która 
poczuwa się choć częściowo do odpowiedzialności za 
zajście ZN. 

 



Kategorie “bycia drugą ofiarą ZN   
w zależnosci od analizy kontekstowej zdarzeń 
niepożądanych 

4. Ukryte systemowe przyczyny lub błędy (nierozpoznane) 
natury zarządczej, ekonomicznej, logistycznej, 
ergonomicznej czy też kategorii luki proceduralnej  - 
które stanowią o dyskomforcie i poczuciu przynależenia 
do dysfunkcyjnego systemu. Drugą ofiarą może być 
profesjonalista medyczny o takiej świadomości. 

5. Niezależnie od kontekstu ZN drugą ofiarą może być 
osoba bliska osobie poszkodowanej, która oczekiwała 
od SOZ realizacji skutecznych procedur diagnostyczno-
terapeutycznych a nie ZN o poważnych konsekwencjach 
dla pacjenta. 

6. Efekt kaskady  - drugą ofiarą może być sam pacjent, 
czyli pierwsza ofiara 

 



2 zgony  przeciętnie na 5 dni w typowym OIOM 
w USA w wyniku błędu medycznego  
(99% niezawodności)  

 

 Niezawodnościowy model 
zdarzeń niepożądanych 

 Niedoszłe ZN (zdrzenia prawie 
niepożądane,  zdarzenia 
strażnicze)  - near miss - jako 
źródło wiedzy o przyczynach i 
strukturze ZN 

 ZASADA HEINRICHA (1 : 30 : 
300) choć proporcje w RD czy 
w SOZ są nieco inne. 



PRZYCZYNY ZN 

 

 Nietypowa (wg współczesnej 
wiedzy i poziomu dobrej 
praktyki) reakcja na działania 
medyczne  

 Przewidywalne skutki uboczne  

 Zachowania pacjenta nie 
zwia ̨zane ze schorzeniem 
podstawowym  

 Warunki środowiska* w 
jednostkach ochrony zdrowia  

 Sytuacje nadzwyczajne   

 

 

 

 Działania osób trzecich  

 Klasyczne błe ̨dy profesjonalistów 
(brak wiedzy, umiejętności, należytej 
dbałości, lekceważenie procedur, 
zła wola)  

 Błędy ukryte (latent errors – w tym: 
systemowe błędy zarządzania również 
o genezie polityczno-prawnej, błedy 
systemu logistyki oraz dysfunkcyjność 
ergonomiczna  SOZ)  

 Zmęczenie – jego przyczyny (finanse, 
wieloetatowość, obsady)  



O ile przy jawnych błędach zwykle dość łatwo 
wytypować osoby winne (sprawców) to błędy ukryte 
bez rozpoznania pozostają w systemie.  
 
 
ZN nie jest postrzegane jako konsekwencja błędu 
systemowego zarządzania czy logistyki, albo też 
popełnionego przy projektowaniu procedur, 
aparatury, opakowań, ustalaniu kanałów i form 
komunikacji zespołowej. 



Przykład 1. :  

 Błędny odbiór informacji lub niezgodny z intencją jej 
nadawcy (może skutkować) błędną decyzją i działaniem lub 
jego zaniechaniem (może skutkować) ZN. (problem 
opakowań i oznaczeń na sprzęcie, małych napisów, braku 
kontrastu, agregacji informacji np. o dawkach leku, braku 
standaryzacji, nie wystarczającego zróżnicowania)  

 



Przykład 2. : Sala operacyjna  a błędy systemu logistyki oraz 
dysfunkcyjność ergonomiczna    (Matern, Buchel 2011) 

 

  

 

 
 

chirurdzy* %  pielęgn.* %  

przeczytali wszystkie instrukcje  6.7 23.4 
 

zagrożenie ze str. sprzętu elektrycznego  39,7 47,7 

kable na podłodze utrudniające pracę    >50  >50  

„ niebezpieczbe sytuacje”  60,5 81,7 

kłopoty z poła ̨czeniem kabli przewodów   46,1 21,1 

 kłopoty ze stosowaniem urza ̨dzeń  70,0 50,0 

urza ̨dzenia – zagroz ̇enie pacjenta/zespołu   >40   >40  

* chirurdzy n=425,         *piele ̨gniarki n=190  



Strategie ZR (bezpieczeństwa pacjenta) 

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

 Pakiety obejmujące czeklisty dla zapobiegania infekcjom 
pochodza ̨cym od centralnego wkłucia  

 Działania zapobiegawcze w celu: ograniczenia uz ̇ycia cewników 
dróg moczowych, w tym: sposoby przypominania o cewniku, 
zasady przerywania, protokoły usuwania kontrolowane 
(inicjowane) przez piele ̨gniarke ̨  

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



Strategie ZR (bezpieczeństwa pacjenta) 

 Higiena rąk  

 Wykaz skrótów, których nie powinno sie ̨ uz ̇ywać  

 Wielokierunkowe działania w celu ograniczenia odlez ̇yn  

 Środki zapobiegawcze przeciw zakaz ̇eniom związanym                         
z procedurami medycznymi  

 Uz ̇ycie USG w czasie rzeczywistym w celu załoz ̇enia linii 
centralnych  

 Działania interwencyjne w celu poprawy zapobiegania 
zatorowości z ̇ylnej  



 KOMUNIKACJA ZESPOŁOWA  

(“pracujemy razem, ale nie stanowimy zespołu”)  
Wg Nurses Early Exit Study (NEXT) % pielęgniarek stwierdzających wrogość relacji “pielęgniarka - 

lekarz” w Polsce jest największy w UE i wynosi ponad 23%,  



Wprowadzenie lub zmiana kultury bezpieczeństwa 

POSTULATY  

 usprawnienie i poprawa funkcjonalności systemu zamiast 
“palenia czarownic” 

 rozpoznawanie przyczyn i struktury ZN 

 stosowanie metod eksperckich do wyznaczania błędów                                   
i ukrytych wad systemu 

 przestrzeganie procedur, jeżeli tak nie jest, to należy je 
uszczelnić wykorzystując metodę zespołowej dyskusji.                  
Przy trudnych i niebezpiecznych procedurach rozważenie 
certyfikacji uprawnień. 

 



 
 
 
 
 

SYSTEM (W TYM ZARZĄDZANIE PERSONELEM )                          
I TECHNIKI WSPARCIA DLA OSÓB SPOŚROD 

PERSONELU, KTÓRE STAŁY SIĘ LUB SĄ NARAŻONE 
NA BYCIE DRUGĄ OFIARĄ ZN. 

 



Wdrożenie takiego systemu wymaga zmiany jego kultury i organizacji 
nie tylko na poziomie kultury bezpieczeństwa oraz wspólpracy                      
i komunikacji zespołowej 

Przykład 3 (Hannan i inni, Baltimore, Johns Hopkins Medicine  2011).  
U pacjenta stwierdzono hiperkaliemię. Lekarz zlecił niezwłoczne 

podanie dożylne 10 j. insuliny aspart i wlew glukozy.  
  

UWARUNKOWANIA:  

w szpitalu wprowadzono 
wielodawkowe wstrzykiwacze 
(peny), znacznie rzadziej korzystano 
ze strzykawek insulinowych, które 
nie były od razu dostępne 
w szpitalu. Pielęgniarka pracowała 
niecały rok. Insulinę podawała tylko 
podskórnie i wyłącznie za pomocą 
penów. Nie miała doświadczenia 
w odmierzaniu dawki insuliny 
z fiolki strzykawką insulinową 
i zapomniała, że konieczna jest do 
tego specjalna strzykawka.  

 

REALIZACJA PROCEDURY:  

Pielęgniarka zadzwoniła do farmaceuty szpitalnego, który wyjaśnił, że 
musi ona użyć fiolki z insuliną aspart, którą znajdzie w chłodziarce 
z lekami. Pielęgniarka znalazła fiolkę, ale stężenie insuliny nie było 
dobrze widoczne na etykiecie – informacja była podana 6-punktową 
czcionką. Pokazała fiolkę pielęgniarce oddziałowej i zapytała: "czy to 
jest to?" (czy to prawidłowa dawka). Pielęgniarka oddziałowa 
odpowiedziała "tak" (to jest właściwa fiolka). Pielęgniarka pobrała 10 
ml roztworu insuliny aspart (100 j./ml) do strzykawki o pojemności 
10 ml i wstrzyknęła ją dożylnie. Podana dawka insuliny wynosiła 
1000 j.  
Zdarzenie natychmiast zgłoszono za pomocą internetowego systemu 
raportowania, do ustalonej listy odbiorców. Wśród nich był 
specjalista ds. bezpieczeństwa stosowania leków (Medication Safety 
Officer), który skontaktował się z przełożoną pielęgniarek 
i zaoferował pomoc pielęgniarkom. Ustalono, że oprócz pacjenta są 
jeszcze dwie ofiary zdarzenia – pielęgniarka, która podała lek, 
i pielęgniarka oddziałowa, która była obecna  w czasie podania 
insuliny. Przełożona udzieliła pielęgniarkom słownego wsparcia. 
Rozumiała, że ważna jest rozmowa z osobą spoza personelu 
pielęgniarskiego, która zna system stosowania leków w szpitalu. 

 



  Konsultant od razu zaznaczył, że celem spotkania nie jest szukanie 
winnych, lecz zastanowienie się nad tym, jakie zmiany w systemie 
mogłyby ograniczyć możliwość, że inne dobre pielęgniarki ucierpią na 
skutek podobnego zdarzenia w przyszłości. Konsultant zapytał "co się 
stało" i pozwolił pielęgniarkom, spokojnie opisać całe zajście. 
W trakcie rozmowy wypłynęły problemy związane z funkcjonowaniem 
systemu, które konsultant wykorzystał, tłumacząc pielęgniarkom, że 
obie działały rozsądnie, a to co się wydarzyło, było w dużej mierze 
winą systemu. 

 

 Pielęgniarki przedstawiły sugestie zmian, które ich zdaniem 
ograniczyły by możliwość zajścia takich zdarzeń w przyszłości. 
Z obiema pielęgniarkami często spotykała się przełożona, udzielając 
im ciągłego wsparcia. Szczegółowe postępowanie wyjaśniające 
ujawniło kilka wad w systemie z powodu których mogliby ucierpieć 
kolejni pacjenci. Doprowadziło to do: wprowadzenia szkoleń 
w podawaniu insuliny, zmiany zasad zlecania insuliny oraz stworzono 
protokół leczenia hiperkaliemii.   



Programy instytucjonalne 

 
W odpowiedzi na problem "drugich ofiar" Uniwersytet Missouri, 
Uniwersytet Illinois w Chicago, Brigham and Women's Hospital , 
Medically Induced Trauma Support Services (MITSS), 
opracowały programy wspierania pracowników mających 
problemy emocjonalne na skutek popełnienia błędu medycznego.  

Uczą, jak sobie radzić po ZN. Istnieją różne rozwiązania, które 
można zastosować zarówno dla indywidualnych osób, jak i całych 
instytucji. Podstawowe znaczenie ma edukacja personelu, 
ponieważ każdy lekarz i pielęgniarka powinny mieć okazję 
porozmawiania z kolegą/koleżanką, który/która stał/stała się 
"drugą ofiarą" zdarzenia ZN. Rozmowa w takiej sytuacji ma dać 
wsparcie i pomoc, a nie potęgować negatywne emocje. Edukacja 
jest istotna dlatego, że osoba będąca "drugą ofiarą" ZN potrzebuje 
nie tylko wsparcia emocjonalnego, ale także informacji. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesjonalista medyczny jest często drugą ofiarą 
błędu medycznego i potrzebuje pomocnej rady jak 
postępować w wypadku zetknięcia się lub popełnienia 
błędu.  
 
W tym celu zaleca ABC kryzysowego zachowania 
obejmujące 6 kroków: 
  
1. przyznać się,  
2. przeprosić,  
3. pocieszyć, 
4. ujawnić,  
5. wyciągnąć naukę,  
6. naprawić szkodę. 



SYSTEMOWE DZIAŁANIA PREWENCYJNE 
POWIĄZANE ZE ZMIANĄ KULTURY SYSTEMU 

I Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM 
 



Ukierunkowanie na podejście systemowe a nie na podmiotowe, czyli: 
 

 kształcenie menadżerów ochrony zdrowia 

 wprowadzenie systemu zarządzania ryzykiem i jakością  

 



1. Stosowanie czynnych a nie 
biernych metod zarządzania 
ryzykiem ZN (w tym zarządzania 
personelem).  

2. Identyfikacja błedów i luk 
proceduralnych, słabych 
(czarnych) punktów w systemie.  

3. Rozpoznanie przyczyn ZN i ich 
struktury.  

4. Wprowadzenie metod 
monitorowania ryzyka i zgłaszania 
ZN wg kategorii przygotowanych 
rejestrów.  

5. Wykorzystanie technik 
eksperckich do opracowania 
wniosków ogólnych oraz 
szczegółowych dla ZR 
odpowiednich typów ZN.  

6. Opracowanie i wdrożenie 
przyjaznych metod szkoleniowych 
i ich adresowania do właściwej 
części personelu medycznego. 
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