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IZVLEČEK
Uvod: V magistrskem delu je predstavljen pomen varnosti pacienta v operacijski sobi, na
katero vplivajo različni dejavniki. Eni izmed bolj pomembnih so napake oz. varnostni
odkloni, ki se pojavljajo med operacijami in tako ali drugače ogrozijo varnost pacienta.
Varnostne odklone definiramo kot razliko med opazovanim dogodkom in standardom ali
normo. Namen: Namen magistrskega dela je oceniti, ali izvajanje kirurškega varnostnega
kontrolnega seznama vpliva na zmanjševanje oziroma preprečevanje varnostnih odklonov
tekom operativnega posega ter prepoznavanje varnostnih odklonov in ozaveščenost
javljanja varnostnih odklonov s strani zaposlenih v operacijskem bloku. Cilj magistrskega
dela je zagotoviti optimalno varnost v operacijski sobi, torej zdravstveno obravnavo
pacientov brez varnostnih odklonov (neželenih dogodkov), in predstaviti pomen izvajanja
kirurškega varnostnega kontrolnega seznama. Metode dela: Teoretični del magistrske
naloge je predstavljen na podlagi pregleda literature, objavljene med letoma 1998 in 2014.
Literaturo smo poiskali s pomočjo vzajemne bibliografsko - kataložne baze podatkov
COBIB, baz podatkov Willey online library, ScienceDirect ter PubMed in ostale strokovne
literature. Poleg tega je bila izvedena kvantitativna raziskava ‒ pregled prijav varnostnih
odklonov z analizo prijav varnostnih odklonov v Operacijskem bloku Univerzitetnega
kliničnega centra Ljubljana. Uporabljena je bila deskriptivna metoda z analizo virov, ki se
nanaša na proučevanje dokumentacije in člankov. Podatki so bili obdelani s pomočjo
programa Excel in SPSS. Postavljene hipoteze so potrjene ali zavrnjene z izračunom
deležev, kjer so podatki dopuščali, tudi s pomočjo t-testa. Rezultati: V raziskavi sta
predstavljena število in vrsta varnostnih odklonov po posameznih letih (2006‒2012).
Varnostni odkloni so razdeljeni v dve skupini – glede na osebo, ki je prijavila varnostni
odklon (medicinska sestra ali zdravnik), in glede na čas nastanka varnostnega odklona
(redni delovni čas, v času dežurstva), ter v štiri skupine – glede na stopnjo ogroženosti
pacienta (skupina I. – varnostni odkloni, kjer je škoda za pacienta, skupina II. – varnostni
odkloni, kjer ni škode za pacienta, skupina III. – varnostni odkloni, kjer ni škode za
pacienta, vendar predstavljajo velik finančni strošek, in skupina IV. – ostali varnostni
odkloni). Pregledanih je bilo 476 prijav varnostnih odklonov, ki so se zgodili v operacijski
sobi od leta 2006 ter do konca leta 2012. Povprečno število varnostnih odklonov letno je
68. Glede na izobrazbo zaposlenih varnostne odklone v večini prijavljajo medicinske
sestre. Na podlagi izračunanega trenda je bilo glede na starost ugotovljeno, da so do leta
2010 varnostne odklone v večji meri prijavljali starejši od 30 let, po letu 2010 pa se je
začel trend obračati v prid mlajših. Varnostni odkloni se v večjem številu zgodijo v
dopoldanskem času, se pravi v času rednega delovnega časa. Glede na stopnjo ogroženosti
pacienta in razdelitev varnostnih odklonov v posamezne skupine prevladujejo varnostni
odkloni iz skupine III., ki predstavljajo velik finančni strošek. Razprava in sklep:
Rezultati so pokazali, da število prijav varnostnih odklonov od leta 2006 do 2009 narašča,
v letu 2009 število prijav le-teh pade. S pričetkom izvajanja kirurškega varnostnega
kontrolnega seznama v letu 2010 število prijav varnostnih odklonov drastično naraste,
vendar z razširitvijo izvajanja kirurškega varnostnega kontrolnega seznama število prijav
varnostnih odklonov v naslednjih letih pada.
Ključne besede: varnost, varnostni odklon, prijava varnostnih odklonov, optimalna
zdravstvena obravnava, operacijska soba

ABSTRACT
Introduction: The main focus of this master thesis is the importance of patient safety in
the operating room. We are familiar with many factors that are affecting patient safety but
the most important are errors and security deviations, which are normally occurred during
the operation and could in different ways jeopardize patient safety. Security deviations are
defined as differences between an observed event and a standard or norm. Intention: The
purpose of the master thesis is to assess if the implementation of Surgical Safety Checklist
has an influence on decreasing or preventing security deviations during the surgery and if
the employees are more aware in recognizing and reporting this events. The goal of the
thesis is to ensure optimal patient safety in the operating room, which means providing
medical treatment without any security deviations, and to represent the importance of using
the surgical safety checklist. Methods: The theoretical part of the thesis is shown on the
basis of reviewing literature, published between 1998 and 2014. The literature was found
with the bibliographic - catalogue database COBIB, in databases Willey online library,
ScienceDirect, PubMed and in other professional publications. The other part of the thesis
represents the empirical research – overview and analysis of the reported security
deviations in Operating theatres of University Medical Centre Ljubljana. Analyzing the
sources, we used a descriptive method, which was supported by the studies in the
publications. The data was processed with Excel and SPSS program. Hypotheses are
confirmed or dropped with the calculation of shares and t-test. Results: The research
represents the number and type of security deviations by years (2006-2012). First we
divided them in two groups – according to the person, who reported a security deviation
(nurse or doctor) and according to the time of the occurrence of security deviation (regular
working hours, time spent on call). Secondly we divided them in four groups – depending
on the risk of the patient (group I. – security deviations, where there is harm to the patient,
group II. – security deviations, where there is no harm to the patient, group III. – security
deviations with a large financial cost but with no harm to the patient, and group IV. – other
security deviations). Reviewed were 476 application forms of security deviations, which
occurred in operating rooms between the years 2006 and 2012. The average number of
security deviations was 68. Depending on the education of the employees, the majority of
the security deviations were reported by nurses. Depending on age, the results showed that
until 2010 the majority of reporters were older than 30 years and after 2010 the number of
younger people increased. Security deviations mostly occurred in regular working hours.
In the groups dividing security deviations, the results showed that the majority of security
deviations fell into the third group (large financial cost). Conclusion: The results showed
that the number of security deviations increased from the year 2006 to 2009 and decreased
in 2009. With the implementation of surgical safety checklist in year 2010, the number of
reported security deviations drastically increased, but later its extension causes another
decrease.

Keywords: safety, security deviation, check the safety deviations, optimal medical
treatment, operating room
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Kotar E. Varnost in varnostni odklon v operacijskem bloku.

1 UVOD
Kakovostna zdravstvena oskrba je oskrba, ki posameznikom in populaciji poveča možnost
za doseganje želenih izidov zdravljenja in je skladna s trenutnim strokovnim znanjem
(Robida, 2009).

Varna in visoko kakovostna zdravstvena obravnava vsakega pacienta je prioriteta vseh
izvajalcev zdravstvenih storitev. Zaposleni v zdravstvu morajo pri vsakodnevnem delu
prepoznati možnosti za izboljševanje kakovosti in varnosti pacientov v zdravstveni
obravnavi, pri tem aktivno sodelovati z namenom zagotavljanja ravni zdravstvene oskrbe,
na kateri ne bo prihajalo do nepotrebnih smrti ali škode za zdravje zaradi napak, izidi
zdravstvene obravnave bodo skladni s standardi ali najboljšimi praksami (Simčič, 2010).
Operacijska soba je enota v bolnišnici, kjer se v anesteziji izvajajo različni operativni
posegi. Opremljena je z opremo, ki je primerna zdravstvenim stanjem pacientov in
zagotavlja varnost pri izvajanju operativnih posegov. Dostop do operacijske sobe je
omejen, prav tako nepotrebno gibanje v sami operacijski sobi. Operacijska soba je
»sterilno« okolje, osebje nosi predpisana oblačila, obutev, masko, kapo, zaščitna očala in
ostala zaščitna sredstva (PVC - predpasnik, plašč, ovratnico in zaščitna očala za zaščito
pred rentgenskim sevanjem) glede na vrsto operativnega posega. Operativni posegi se
izvajajo aseptično. Operacijska soba mora zagotavljati dober prezračevalni sistem za
preprečevanje infekcij (Fabjan in sod., 2005).
Varnost pacienta v operacijski sobi je vrednota. Nenehno zagotavljanje in izboljševanje
varnosti je ena najpomembnejših nalog celotnega kirurškega tima. Operativni poseg je
potrebno zagotoviti brez kakršnihkoli zapletov, brez varnostnih odklonov. Varnostni
odklon ali variabilnost definiramo kot razliko med opazovanim dogodkom in standardom
ali normo. Če prakse ne primerjamo s standardom ali najboljšo prakso, merjenje odklonov
ali variabilnosti ne ponuja priložnosti za izboljšave. Merjenje odklonov v zdravstvu in
uporaba za izboljšanje kakovosti se začneta z zastavljanjem cilja, kaj je treba meriti in kaj
je standard ali najboljša praksa (Robida, 2009).
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Vsak varnostni odklon predstavlja nevarnost za poslabšanje zdravstvenega stanja pacienta
in ga je potrebno znati pravočasno preprečiti. Za preprečitev varnostnih odklonov je nujno
upoštevanje navodil in smernic, ki zagotavljajo optimalno varnost pacienta v operacijski
sobi v času operativnega posega (Robida, 2009).

V Operacijskem bloku Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKC Ljubljana) se z
izpolnitvijo poročila o neželenem dogodku beleži vsak varnostni odklon. To je predpisan
obrazec, ki se uporablja v UKC Ljubljana in ga je potrebno izpolniti v primerih, ko se
varnostni odklon zgodi.

Poleg optimalne varnosti in kakovostne zdravstvene oskrbe pacienta sta med osnovnimi
cilji vsake zdravstvene ustanove tudi iskanje izboljšav in uporaba določenih orodij, ki
zagotavljajo, da postopek steče v določenem vrstnem redu. V Operacijskem bloku UKC
Ljubljana se v ta namen uporablja kirurški varnostni kontrolni seznam.
Uvedba kirurškega varnostnega kontrolnega seznama predstavlja enostavno in učinkovito
orodje po vzgledu kontrolnih seznamov v letalstvu. Izvaja se pred uvedbo pacienta v
anestezijo, pred začetkom in ob koncu operativnega posega, tik preden pacient zapusti
operacijsko sobo z namenom, da se preverijo vsi ključni dejavniki in postopki, ki bi lahko
vplivali na varno kirurško in anesteziološko oskrbo pacienta. Kirurški varnostni kontrolni
seznam uvaja novo varnostno kulturo v operacijski sobi in strukturirano komunikacijo med
posameznimi poklicnimi skupinami, ki sodelujejo pri operativnem posegu. Varnost
pacienta postavlja na prvo mesto (Beganovič, Oroszy, 2011).
V današnjem času se veliko govori o zagotavljanju kakovostne zdravstvene oskrbe. Vsaka
organizacija naj bi vzpostavila sistem vodenja kakovosti in bila certificirana po
mednarodnem standardu kakovosti. Tudi na področju zdravstva se opaža večjo zavezanost
k stalnemu izboljševanju varne in kakovostne celostne obravnave pacientov, zato se vedno
več bolnišnic tako v Sloveniji kot v tujini odloča za vzpostavitev celovitega sistema
vodenja kakovosti in za pridobitev mednarodne akreditacije na področju zdravstva
(Jerebič, Rems, 2012).
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2 NAMEN
Namen magistrskega dela je predstaviti varnost in pomen ugotavljanja in preprečevanja
varnostnih odklonov v operacijski sobi. Predstaviti želimo pomen varnostne kulture z
uporabo kirurškega varnostnega kontrolnega seznama ob učinkoviti komunikaciji
operacijskega tima. V ta namen je bila izvedena raziskava, katere cilj je ugotoviti
prepoznavanje varnostnih odklonov ter stopnjo ozaveščenosti o pomenu prijav varnostnih
odklonov. Analizirana sta bila število in vrsta varnostnih odklonov ter primerjava po
posameznih letih (2006‒2012) iz evidence prijav varnostnih odklonov (neželenih
dogodkov) Operacijskega bloka UKC Ljubljana.

Hipoteze
H1: Prijava varnostnih odklonov pada iz leta v leto zaradi uvedbe kirurškega varnostnega
kontrolnega seznama in ozaveščanja zaposlenih.
H2: Operacijske medicinske sestre statistično pomembno prijavljajo varnostne odklone v
večjem številu kot zdravniki.
H3: V dopoldanskem času se zgodi manj varnostnih odklonov kot v času dežurne službe.
H4: Na zmanjšano število varnostnih odklonov vpliva uporaba kirurškega varnostnega
kontrolnega seznama.
H5: Največje število varnostnih odklonov predstavljajo težave z opremo ali inštrumenti.
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3 METODE DELA
Za raziskavo oziroma pregled prijav varnostnih odklonov (VO) v Operacijskem bloku je
bilo pridobljeno soglasje glavne medicinske sestre Operacijskega bloka UKC Ljubljana,
glavne medicinske sestre Kirurške klinike UKC Ljubljana in Skupine za raziskovanje v
zdravstveni in babiški negi v UKC Ljubljana.

Izvedena je bila kvantitativna raziskava z analizo prijav varnostnih odklonov v
Operacijskem bloku UKC Ljubljana od leta 2006 do leta 2012. Podatke o številu
operativnih posegov v posameznem letu sem dobila iz evidence podatkov o operativnih
posegih, ki jih imamo na voljo v Operacijskem bloku. Podatke o številu varnostnih
odklonov sem zbrala iz arhiviranih obrazcev o neželenem dogodku. Podatki niso dostopni
vsakomur in predvsem nisem imela dovoljenja, da jih odnesem in obdelam kje drugje.
Vsako izpolnjeno poročilo o neželenem dogodku sem pregledala. Zanimal me je čas
nastanka in vrsta varnostnega odklona, kdo je prijavitelj in starost in ali so bili povzeti
kakšni ukrepi. Glede na pregledano število podatkov sem mnenja, da so podatki relevantni,
vendar pa verjetno v večjem številu po letu 2010.
Število operativnih posegov od leta 2006 do 2012 predstavlja populacijo, medtem ko
število varnostnih odklonov od leta 2006 do 2012 predstavlja vzorec.
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4 VARNA ZDRAVSTVENA OBRAVNAVA
Beseda varnost je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika razložena kot stanje varnega,
zagotavljanje varnosti ali imeti občutek varnosti (Slovar slovenskega knjižnega jezika,
2014).
Varnost je zmanjšanje tveganja za nepotrebno škodo do sprejemljivega minimuma.
Sprejemljiv minimum se nanaša na skupne predstave trenutnega znanja, razpoložljivih
virov in na kontekst, v katerem je bila dana zdravstvena oskrba s tehtanjem tveganja z
nezdravljenim ali drugačnim življenjem (Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije,
2009).

Varna zdravstvena obravnava vsakega pacienta je prioriteta vseh, ki delajo v zdravstvu, ne
glede na položaj ali poklicno skupino. Vse osebje mora čutiti, da lahko sodeluje pri
izboljševanju kakovosti in povečevanju varnosti pacientov pri svojem vsakodnevnem delu
ter zagotovi, da ne bi prihajalo do nepotrebnih smrti in škode za zdravje zaradi napak.
Večja kakovost in varnost pacientov bosta doseženi le, če bo osebje motivirano z
uresničevanjem varnostnih ciljev, ne da bodo ti zapisani le v strategiji ter programih
zagotavljanja varnosti pacientov (Simčič, 2010).
Pri izvajanju zdravstvene obravnave je potrebno upoštevati pravice pacientov, ki so
opredeljene v Zakonu o pacientovih pravicah (ZPacP). Zakon vsebuje štirinajst pacientovih
pravic. V operativni dejavnosti je potrebno upoštevati zlasti dve pacientovi pravici in sicer:
-

4. Pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave (11. člen –
primerna, kakovostna in varna zdravstvena obravnava);

-

12. Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo (41. člen – način seznanitve
z zdravstveno dokumentacijo).

Vsekakor pa je potrebno upoštevati tudi ostale pacientove pravice, ki so zapisane v ZPacP
(Zakon o pacientovih pravicah, 2008).
Dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe je osnovna človekova pravica, ki jo priznavajo
vse institucije Evropske unije in vsi državljani Evrope. V skladu s tem dejstvom imajo
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pacienti kot uporabniki zdravstvenih storitev pravico pričakovati, da bo v zagotovitev
njihove varnosti vložen ves trud (Luksemburška deklaracija o varnosti bolnika, 2005).
Varnost pacienta v operacijski sobi je že od nekdaj ena izmed glavnih skrbi bolnišnic.
Strokovnjaki s področja varnosti pacientov pišejo, da je ena večjih nalog izboljšati
varnostno kulturo. Včasih je bil kirurg odgovoren za vse, vendar je to zastarel način dela.
Medicina se spreminja, z njo tudi način dela, zato je danes nujno, da za varnost pacienta
skrbi celotna kirurška ekipa (H & HN Magazine, 2007).
Varnost pacienta v operacijski sobi se prične zagotavljati s trenutkom sprejema pacienta.
Zdravnik anesteziolog in anestezijska medicinska sestra pacienta sprejmeta in preverita
naslednja stanja: identifikacija pacienta (preverita identifikacijsko zapestnico in primerjata
pacientove podatke s pacientovo dokumentacijo), preverita, ali je pacient tešč, ali ima
kakšne alergije, posebnosti, ali jemlje kakšna zdravila, ali je podpisana izjava o pristanku
na anestezijo in na operativni poseg, ter ga seznanita s potekom anestezije. V nadaljevanju
je potrebno zagotoviti varno namestitev pacienta na operacijsko mizo. Pri tem sodelujejo
vsi člani zdravstvenega tima v operacijski sobi (zdravnik kirurg, zdravnik anesteziolog,
operacijska in anestezijska medicinska sestra, bolničar). Ko je pacient varno nameščen na
operacijsko mizo, sledi še namestitev v ustrezen položaj za predvideni operativni poseg.
Zagotavljanje varnosti pacienta v operacijski sobi se izvaja vse do tistega trenutka, ko
pacient zapusti operacijsko sobo in je odpeljan v prostor za prebujanje ‒ «recovery«
(Ivanuša

in

Železnik,

2000).

4.1 Kultura varnosti
Luksemburška deklaracija o varnosti bolnika (2005) priporoča uveljavitev kulture varnosti
za paciente v celotnem zdravstvenem sistemu. Kot rutinsko orodje je potrebno uvesti
upravljanje s tveganji, predpogoj tega pa predstavlja odprto in zaupanja vredno delovno
okolje, katerega kultura temelji na učenju iz varnostnih odklonov, ki so ali niso pripeljali
do škode za pacienta.
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Za kulturo varnosti v ustanovi je odgovorno vodstvo. Kultura varnosti je kultura, kjer se
vsakdo vedno zaveda, da gredo stvari lahko narobe, in deluje tako, da ugotavlja tveganja
ter o incidentu poroča odprto in pošteno; ljudje se tako lahko učijo iz stvari, ki so šle
narobe. Na ta način se v prihodnje prepreči podobne varnostne odklone (Ministrstvo za
zdravje Republike Slovenije, 2006).

Vsaka organizacija, ki stremi k dvigu varnostne kulture, vzpostavi sistem, s katerim
zagotovi vsakemu subjektu v sistemu anonimno sporočanje opaženih nepravilnosti,
vključno s svojimi lastnimi napakami, ki so ali pa bi lahko v drugačnih okoliščinah
pripeljale do neljubih posledic. Sistem mora sloneti na nekaznovanem principu, sicer je že
v začetku obsojen na neuspeh. Za dogodek so pomembni vzroki in ne udeleženci, saj se z
analizo dogodka izlušči nauk zgodbe, ki bo v prihodnje omogočil izboljšanje sistema in
preprečevanje incidentov ter zapletov. Vsak sistem, še posebej sisteme s povečanim
tveganjem, je potrebno nenehno izpopolnjevati in dopolnjevati z novimi znanji ter
izkušnjami. K dvigu varnostne kulture namreč pripomore kontinuirano in kvalitetno
izobraževanje vseh, ki so kakorkoli vpleteni v sistem. Pomemben del takega izobraževanja
mora biti učenje upravljanja s človeškimi viri, kamor sodijo veščine, kot so učinkovita
komunikacija, obvladovanje stresa, kronična preutrujenost in preprečevanje njenih vzrokov
ter posledic in osnove timskega dela (Prezelj, 2011).
Razvoj in stalne izboljšave na področju kulture varnosti ter kakovostne zdravstvene
obravnave pacientov v bolnišnicah zagotavlja zdravstveni sistem DNV. DNV je
mednarodna organizacija, ustanovljena leta 1864 v Oslu na Norveškem. Je avtonomna in
neodvisna fundacija, ki se ukvarja z upravljanjem s tveganji pri varovanju življenja,
lastnine in okolja. Zahteve standarda mednarodne akreditacije DNV za bolnišnice temeljijo
na standardih, ki jih uporablja DNV v Združenih državah Amerike (ZDA) in so jih sprejeli
državni centri za zdravstveno oskrbo in zdravstveno pomoč Centers for Medicare and
Medicaid (CMS) v ZDA. Mednarodni standardi so prilagojeni in lahko jih uporablja katera
koli bolnišnica, ne glede na kraj, nacionalne predpise in lokalno kulturo (Det Norske
Veritas, 2012).
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DNV je razvil zbirke standardov, smernic za interpretacijo in napotkov za presojevalce, s
katerimi zadošča potrebam različnih zdravstvenih organizacij in sicer:
-

Mednarodni akreditacijski standard DNV za bolnišnice;

-

Mednarodni akreditacijski standard DNV za ponudnike primarnega zdravstvenega
varstva;

-

Mednarodni akreditacijski standard DNV za specializirane ambulantne centre.

Vsi trije standardi temeljijo na akreditacijskem standardu National Integrated Accreditation
for Healthcare Organizations (NIAHO), ki ga je odobrila agencija ameriškega ministrstva
za zdravje CMS. Iz tega standarda izhaja mednarodni, ki je prilagojen mednarodnim
zahtevam in izključuje nekatere specifično ameriške zahteve. Imenuje se DNV
International Accreditation Standard oziroma DIAS. Po vsem svetu je akreditiranih preko
200 bolnišnic. Pri DIAS standardu gre za integriran sistem, ki poleg opisanih standardov za
bolnišnice vključuje tudi upravljanje s sistemom kakovosti. Bolnišnica, ki želi biti
akreditirana po tem standardu mora imeti definirane procese in biti skladna s standardom
ISO 9001. ISO 9001 je evropski standard. Cilj tega standarda je, da zahteve in določila
standarda uskladi z zahtevami in pogoji zdravstvenega varstva, uvede procesni pristop,
zagotovi vključevanje zahtev pacientov, s ciljem izboljšati izvedbo in varnost storitev.
Standard se osredotoča na klinične procese in obvladovanje tveganj v teh procesih, ker želi
spodbujati dobro in kakovostno zdravstveno varstvo. To skladnost mora izkazati v prvih
treh letih po prejemu prve akreditacije (Jerebič, Rems, 2012).
Kultura varnosti je kritični dejavnik uspeha pri izboljševanju varnosti pacientov. Razvoj
kulture varnosti zahteva skupno razumevanje vrednot, verovanj in norm o tem, kaj je
pomembno za zdravstveno ustanovo in katera ravnanja ter obnašanja v zvezi z varnostjo
pacientov so primerna in se jih pričakuje od vsega osebja. Kultura varnosti pomeni, da
osebje vedno deluje tako, da zagotovi varno zdravstveno obravnavo pacientov. To je
kultura, pri kateri se vsakdo nenehno in dejavno zaveda svojega prispevka k delovanju
ustanove ter možnosti, da gredo stvari narobe. Pravična kultura varnosti je kultura, kjer
lahko ljudje sporočajo napake, ne da bi se bali posledic. Zelo je odvisna od tega, kako
zdravstvena ustanova ravna, ko pride do napake - ali obtoži posameznika ali išče sistemske
vzroke za napako. Ta se lahko izvaja le, če je ustvarjeno ozračje zaupanja. Pravična kultura
je odvisna tako od vodstva organizacije kot od ljudi, ki delajo s pacienti. To ne pomeni, da
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posameznik ni odgovoren za svoja dejanja, ampak da ni odgovoren za nepopolne sisteme,
v katerih dela. Pravična kultura spodbuja poročanje o napakah, razkritje napak znotraj
organizacije z namenom učenja in opravičilo tistim, ki so utrpeli škodo zaradi varnostnega
odklona. Kultura učenja je kultura, kjer se je zdravstvena ustanova voljna učiti iz preteklih
dogodkov in to znanje tudi uresničiti. S pomočjo sistema o poročanju napak vpelje
izboljšave, ki zadevajo ne samo ene osebe, ampak celoten zdravstveni tim in oddelek ali
celotno zdravstveno ustanovo in zdravstvo (Robida, 2010).
Pomanjkanje varnih in zanesljivih sistemov je problem, s katerim se soočajo vsi izvajalci
zdravstvene obravnave pri zapiranju vrzeli med zdravstveno prakso, ki se trenutno izvaja,
in tisto, ki bi se lahko. Rešitev tega problema zahteva spremembo kulture varnosti
pacientov v zdravstvu. Kultura varnosti je del kulture zdravstvene ustanove, oddelka,
zdravstvenega tima. Varnostna kultura je osnovana na individualnih vrednotah, stališčih in
vzorcih vedenja vsakogar v zdravstveni ustanovi. Varnost je treba jemati resno na vseh
ravneh zdravstvene ustanove. Izboljševanje kulture varnosti v zdravstvu je dolgoročen,
sistematičen in nenehen proces. Je bistvena sestavina preprečevanja napak in izboljševanja
zdravstvene obravnave (Robida, 2011).

Menimo, da je kultura varnosti izrednega pomena za zagotavljanje varne in optimalne
zdravstvene obravnave pacientov. Upoštevanje ISO standarda 9001 in pridobitev
akreditacije pa nam nalaga, da svoje procese standardiziramo, zapišemo, izvajamo in
ocenjujemo. S standardizacijo procesov, s protokoli in navodili za posamezne naloge
zagotavljamo enako izvajanje postopkov vseh zaposlenih. Izvedena dela zabeležimo in s
podpisom prevzamemo odgovornost.

4.2 Menedžment zdravstvene prakse

Menedžment zdravstvene organizacije prehaja v menedžment zdravstvene prakse in
obratno. Menedžment zdravstvene prakse sta kakovost (pri kakovosti gre za zapiranje
vrzeli/odklonov/variabilnosti v zdravstveni praksi, ki ni skladna z dokazi podprtimi
standardi ali najboljšimi praksami) in varnost (zagotavljanje take zdravstvene obravnave
pacientov, ki bi zmanjševala napake pri obravnavi pacientov, da ti ne bi utrpeli škode za
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svoje zdravje ali celo umrli, ne zaradi svoje bolezni, ampak zaradi varnostnega odklona).
Menedžment zdravstvene prakse je torej način nenehnega izboljševanja kakovosti in
varnosti zdravstvene obravnave ter velja za vsako zdravstveno dejavnost. Menedžment
zdravstvene prakse ponuja povezovanje aktivnosti na področju kakovosti in varnosti.
Menedžment zdravstvene prakse ne pomeni metode menedžerjev, s katero bi kontrolirali
zdravnike, medicinske sestre ter druge, in tudi ni metoda, s katero bi zdravniki ali
medicinske sestre kontrolirali menedžerje ali drugo zdravstveno osebje. Zdravstveni
strokovnjaki morajo imeti visoko stopnjo odgovorne avtonomije na področjih, kjer so
eksperti. Odgovorna avtonomija pomeni, da se pri svojem delu odločajo na podlagi
znanstvenih dokazov z uporabo kliničnih smernic, poti in najboljših praks (Robida, 2010).
Isti avtor meni, da je menedžment zdravstvene prakse sistem, ki sestoji iz varnosti
pacientov, nenehnega izboljševanja kakovosti, profesionalne odgovornosti in odgovornosti
ustanove ter kulture in učenja. Zadnji dve sta pravzaprav sestavni del prvih dveh. Brez
strateškega pristopa je izboljševanje varnosti pacientov v najboljšem primeru razdrobljeno
in na ramenih navdušenih posameznikov, zato večje uspešnosti na ravni zdravstvene
ustanove ne more doseči. Potrebno je močno vodstvo z izkazanim sodelovanjem pri
izboljševanju kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave, izvajanje zdravstvene prakse na
osnovi znanstvenih dokazov, vzdrževanje kulture varnosti, ki je pravična, odgovornost,
sodelovanje pacientov, ter izobraževanje in opolnomočenje osebja, ki deluje v skladu z
dogovorjenimi cilji kakovosti in varnosti ter z merili, vključno z merjenjem kulture
varnosti, poti sporočanja napak, učenja iz napak, ocenjevanja tveganj in vpeljavo presoje
zdravstvene prakse.

4.3 Strategija kakovosti in varnosti v zdravstveni dejavnosti

Beseda strategija izvira iz grških besed stratus (vojska) in ago (voditi). Strategija so
postopki, načini načrtovanja in vodenja velikih vojaških operacij. Predstavlja načrt dejanj,
potrebnih za reševanje problemov pri doseganju določenega cilja (Slovar slovenskega
knjižnega jezika, 2014).
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V letu 2010 je bila s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije izdana Nacionalna
strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu 2010‒2015, ki govori o namenu strategije in
strateških ciljih, ki naj bi jih dosegali pri izvajanju zdravstvenega varstva. Namen strategije
je učinkovito razvijati sistematičnost in strokovnost aktivnosti nenehnega izboljševanja
zdravstvene obravnave ter varnosti pacientov ob upoštevanju šestih načel kakovosti v
zdravstvu (varnost, uspešnost, pravočasnost, učinkovitost, enakopravnost, osredotočenost
na pacienta) in načel vodenja kakovosti (Simčič, 2010).
Kakovost je skupek značilnosti predmeta obravnave, ki se nanaša na njegovo sposobnost,
da zadovolji izražene in pričakovane potrebe. Zagotavljanje kakovosti je merilo
zdravstvene oskrbe in metoda izboljševanja zdravstvene oskrbe samo tam, kjer je to
potrebno (razvoj sistema kakovosti, načrt kakovosti, statistična kontrola procesov in
izboljševanje procesov) (Žvab in sod., 2006).

Kakovost zdravstvene obravnave je nenehen napor vsakogar (zdravstvenih strokovnjakov,
pacientov in njihovih svojcev, raziskovalcev, plačnikov, načrtovalcev in izobraževalcev) za
uvedbo sprememb, ki bodo pripeljale do boljših zdravstvenih izidov za paciente, večje
uspešnosti delovanja sistema in boljšega razvoja strokovnjakov. Kakovost je stopnja, s
katero zdravstvena oskrba doseže specifične cilje in standard sprejetih norm dobre
zdravstvene oskrbe. Kakovost in kultura kakovosti delujeta skladno s standardi. Kakovost
ni cilj, ki naj bi ga dosegli, ampak poteka nenehno. Je stalno preverjanje, ocenjevanje,
analiziranje in izboljševanje, gre za krog »načrtuj, izvedi, preveri, ukrepaj« ‒ Demingov
krog. Brez nenehnega izboljševanja kakovosti ni kakovosti (Robida, 2009).
Dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe je osnovna človekova pravica, ki jo priznavajo
in spoštujejo članice Evropske unije, vse njene institucije in državljani Evrope. V skladu s
tem dejstvom imajo pacienti kot uporabniki njihovih storitev pravico pričakovati, da bo v
zagotavljanje njihove varnosti vložen ves trud (Žvab in sod., 2006).

Ugotavljanje kakovosti je poskus ugotavljanja osnovnega stanja procesa ali sistema in
merjenje po načelu prej/nato. Kontrola kakovosti je merjenje in primerjanje procesa ali
dejavnosti z določenimi cilji (samokontrola, načrtovanje kakovosti, uporaba osnovne
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statistike – poslovnik kakovosti, uporaba podatkov o uspešnosti delovanja procesov) (Žvab
in sod., 2006).

4.4 Strateški cilji kakovosti in varnosti v zdravstveni dejavnosti
Na sistem varnosti pacientov močno vplivajo kultura, učenje in vodstvo. Strateški cilji so
sestavljeni iz štirih poglavitnih ciljev:
-

razvoj sistematičnega vodenja kakovosti in varnosti. Namen tega cilja je s
procesnim pristopom vzpostaviti, razvijati in vzdrževati sistematično celovito
vodenje kakovosti ter varnosti na vseh ravneh v sistemu zdravstvenega varstva.
Osnovna kakovost zdravstvene obravnave preprečuje nepotrebne bolečine, trpljenje
in smrt, podstandardne izide, nepotrebno čakanje, neustrezno izrabo virov,
brezmočnost pacientov, diskriminacijo in osredotočanje zgolj na izvajalce;

-

razvoj kulture varnosti in kakovosti. Namen tega cilja je vzpostavitev načel
profesionalnega ravnanja in komunikacije v smislu preglednosti, pravičnosti,
zaupanja, učenja, proaktivnosti in prilagodljivosti;

-

vzpostavitev sistema izobraževanja in usposabljanja s področja kakovosti ter
varnosti. Namen tega cilja je zagotovitev splošnih znanj in veščin s področja
kakovosti ter varnosti za doseganje uspešnejše zdravstvene obravnave, kot so
veščine vodenja, komunikacija, medosebni odnosi, sistem osredotočenja na
pacienta, izgradnja timov, kakovost in varnost zdravstvene obravnave;

-

razvoj sistemov za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti zdravstvene oskrbe.

Namen tega cilja je razvoj pristopa za usklajevanje različnih vidikov zdravstvene oskrbe z
namenom povečanja uspešnosti sistema (npr. skrajšanje čakalnih dob, vpeljava integriranih
kliničnih poti, varnih praks, vrednotenje zdravstvenih tehnologij) (Simčič, 2010).
Izboljšanje sistema je rezultat ali izid kulture, procesov in struktur, ki so usmerjeni v
preprečevanje sistemske pomanjkljivosti ter izboljševanje varnosti in kakovosti (Simčič,
2010).
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5 VARNOSTNI ODKLON IN DRUGA ŠKODLJIVA
DEJANJA
Varnostni odklon je nepričakovan, nenačrtovan dogodek, ki bi lahko ali je povzročil škodo
pacientu in se zgodi pri opravljanju zdravstvene dejavnosti. To pomeni odstopanje od
pričakovanih norm zdravstvene stroke in od tega, kar je v stroki običajno in pravilno. Gre
za odklon od norme strokovnega ukrepanja, ki pacientu povzroči škodo na zdravju ali
premoženju. Zavest o škodljivosti varnostnih odklonov in nevarnosti prikritih odstopanj je
v svetu privedla do številnih modelov obvladovanja le-teh, s ciljem zmanjšati število
varnostnih odklonov in s tem dvigniti kakovost zdravstvene obravnave (Ministrstvo za
zdravje Republike Slovenije, 2009).

Svetovna zdravstvena organizacija je leta 2009 izdala Conceptual Framework for the
International Classification for Patient Safety, ki je bil v slovenščino preveden z naslovom
Konceptualni okvir za mednarodno klasifikacijo za varnost pacientov (v nadaljevanju
MKVP) (Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2009).
Zdravstvena dejavnost je področje z visokim tveganjem zaradi varnostnih odklonov. Začeti
je potrebno z razširjanjem znanja o potrebi in pomembnosti prepoznavanja odklonov,
prepoznavanjem pomena prijavljanja, analizo varnostnega odklona, odpravljanjem
pomanjkljivosti in uvajanjem izboljšav. Bolnišnica je rizično delovno okolje. Glavna skrb
so varnost pacienta, zaupanje med sodelavci in zaupanje pacientov. Zaradi varnostnih
odklonov je potrebno stalno nadgrajevati in ohranjati že doseženo znanje ter učenje iz
izkušenj. Pomembno se je naučiti zaznavati nevarne okoliščine, ki lahko pripeljejo do
varnostnega zapleta. Zaznavanje, prepoznavanje in predvidevanje so ključne veščine
vsakega zaposlenega v zdravstvu. Gre za način izvajanja vsakodnevnega varnega dela
(Pravilnik o sistemu upravljanja z odkloni v UKC Ljubljana, 2008).
»Motiti se je človeško« je potrebno imeti v mislih, ko se vsakodnevno dogajajo različni
varnostni odkloni od standardnega načina dela v zdravstveni oskrbi. Neprepoznavanje ali
celo prikrivanje odstopanj pa lahko vodi v nevarno kopičenje varnostnih odklonov in
takšno organizacijsko kulturo, kjer se dogajajo zdravstvene napake, skrb za varnost
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pacienta pa ni prioriteta (Pravilnik o sistemu upravljanja z odkloni v UKC Ljubljana,
2008).
Varnostni incident pri pacientu je dogodek ali okoliščina, ki bi lahko imel ali ima za
posledico nepotrebno škodo za pacienta. Do incidentov pride zaradi nenamernih ali pa
namernih dejanj. Napake so po definiciji nenamerne, medtem ko so kršitve po navadi
namerne, čeprav redko zlonamerne, v določenih kontekstih lahko postanejo rutinske
oziroma avtomatične (Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2009).
Napaka je pomanjkljivost izvedbe načrtovanega dejanja ali uporaba nepravilnega načrta.
Napake se lahko pokažejo bodisi pri izvajanju napačnih stvari (to so napake izvedbe)
bodisi kot pomanjkljivost opravljanja prave stvari (to je napaka opustitve) v fazi
načrtovanja ali v fazi izvedbe. Kršitev je namerno odstopanje (odklon) od delovnega
postopka, standarda ali pravila. Oboje, napake in kršitve, povečujejo tveganje, čeprav se
dogodek sploh ni zgodil (Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2009).
Tveganje je verjetnost, da se bo incident zgodil. Incident je lahko okoliščina, ki jo je
potrebno sporočiti, skorajšnja napaka in incident brez škode ali pa incident s škodo za
pacienta (škodljiv dogodek). Skorajšnja napaka je dogodek, ki ni dosegel pacienta. Incident
brez škode za pacienta je dogodek, ki je dosegel pacienta, a ni povzročil škode. Incident s
škodo za pacienta je dogodek, ki ima za posledico škodo za pacienta. Škoda pomeni
motnjo telesne strukture ali funkcije in/ali katerikoli škodljiv učinek, ki nastane zaradi tega,
vključno z boleznijo, poškodbo, invalidnostjo ali smrtjo, in je lahko fizična, socialna ali
psihološka (Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2009).
Dejanja za zmanjšanje tveganja so dejanja za zmanjšanje, menedžment ali nadzorovanje
katerekoli škode v prihodnosti ali pa verjetnosti škode, povezane z incidentom. Taka
dejanja lahko vplivajo na incidente, prispevajoče dejavnike, odkrivanje, blažitvene
dejavnike ali ukrepe za izboljšanje in so bodisi proaktivna bodisi retroaktivna. Proaktivna
dejanja lahko označimo s tehnikama analize možnih napak in njihovih posledic ter analize
možnih tveganj. Reaktivna dejanja so odgovor na pridobljeno razumevanje po dogodku
(npr. analiza osnovnih vzrokov) (Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2009).
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Zaradi lažje primerjave podatkov je bila sprejeta naslednja razdelitev varnostnih odklonov,
ki temelji na resnosti posledic za pacienta, pri katerem se je med zdravljenjem zgodil
varnostni odklon:
-

majhen ‒ odstopanje od optimalnega postopka, ki ne vpliva na potek operativnega
posega, invazivnega posega, zdravljenja ali zdravstvene nege pacienta;

-

večji ‒ dogodek, ki kratkotrajno vpliva na potek operativnega posega, invazivnega
posega ali zdravstvene nege pacienta, ki zahteva ukrepe za preprečitev posledic
nastalega dogodka, vendar končnega izida ne spremeni;

-

velik ‒ dogodek, ki pomembno spremeni potek ali izid operativnega posega,
invazivnega posega, zdravljenja ali zdravstvene nege pacienta (Trotovšek, 2009).

V kontekstu konceptualnega okvirja za MKVP so stopnje škode naslednje:
-

nobene škode ‒ pacient nima simptomov in znakov, zdravljenje ni potrebno;

-

manjša škoda ‒ pacient ima simptome, simptomi so blagi, izguba funkcije ali škoda
je minimalna ali zmerna in kratkotrajna, potrebna ni nikakršna ali le minimalna
intervencija (npr. dodatno opazovanje, preiskave, pregledi ali manjše zdravljenje);

-

zmerna škoda ‒ pacient ima simptome, zahteva intervencijo (npr. dodatna
operacija, dodatno zdravljenje), hospitalizacija je podaljšana ali povzročena trajna
oziroma dolgotrajna škoda ali izguba funkcije;

-

huda škoda ‒ pacient ima simptome, zahteva intervencijo za reševanje življenja ali
celo večjo kirurško/zdravniško intervencijo, skrajša pričakovano življenjsko dobo
ali povzroči večjo trajno oziroma dolgotrajno škodo ali pa izgubo funkcije;

-

smrt ‒ s preučitvijo verjetnosti je bila smrt povzročena z incidentom ali je do nje
prišlo v kratkem času po incidentu (Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije,
2009).

Glede na pregledano literaturo sklepamo, da je razdelitev varnostnih odklonov v Sloveniji
in po svetu v grobem enaka ali zelo podobna v vseh tistih bolnišnicah, ki delujejo v sklopu
standarda DNV.
Do nastanka varnostnega odklona pride v različnih obdobjih obravnave pacienta, in sicer v
predoperativnem, perioperativnem in postoperativnem obdobju obravnave pacienta
(Prišenk in Rebernik, 2006).
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V operacijski sobi so najpogostejši varnostni odkloni operativni poseg na napačni strani,
izguba kirurškega materiala, napake pri dajanju zdravil, napake pri uporabi inštrumentov in
rokovanju z aparaturami, poškodbe zaradi pritiska, napake pri rokovanju s preparati,
podhladitve pacienta, nastanek opekline (Steelman in Graling, 2013).
Pomemben varnostni odklon predstavljajo tudi možnost poškodb pacienta (pri transportu,
prestavljanju (možnost zdrsa, padca)), okužba kirurške rane (lahko ogrozi uspeh
operativnega posega, podaljša čas zdravljenja, ogroža pacientovo življenje, povzroča
invalidnost in znatno poveča strošek zdravljenja), možnost preobčutljivih odzivov (na
razkužilna sredstva, s katerimi se pripravlja operativno področje), poškodbe pri uporabi
manšete za bledo stazo (uporablja se pri operativnih posegih na okončinah; pomembno je,
da je manšeta za bledo stazo pravilno nameščena (po predpisih), čas trajanja manšete za
bledo stazo (inflacije) je do dve uri), tlak manšete (določi zdravnik kirurg glede na krvni
pritisk pacienta) in rentgensko sevanje (ustrezna zaščita pacientov pred rentgenskim
sevanjem) (Mihelič, 2006).
Varnostne odklone v operacijski sobi lahko povzročijo tudi spodrsljaji, kot so napake v
spominu, motnje koncentracije, odklon od dogovorjenih postopkov in napačne diagnoze
(Clarke, 2013).

5.1 Skorajšnja napaka
V Konceptualnem okvirju za MKVP (2009) je veliko izrazov za skorajšnjo napako. To ni
le seznam izrazov in njihovih definicij, ampak pomaga tudi pri razumevanju konceptov
varnosti pacientov. Omogoča enotno sporazumevanje med raziskovalci, strokovnjaki,
regulatornimi organi, mediji in javnostjo:
-

skorajšnja napaka je dogodek ali situacija, ki bi lahko privedla do nesreče,
poškodbe ali bolezni, a zaradi naključja ali pravočasnega ukrepanja do tega ni
prišlo;

-

skorajšnja napaka je dogodek, ki ni dosegel pacienta (npr. vrečka s krvjo, ki je bila
že priključena na intravenozni kanal napačnega pacienta, a je bila napaka odkrita
pred začetkom transfuzije);
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-

katerikoli dogodek, ki se je skoraj dogodil, ali dogodek, ki se je dogodil in nihče
zanj ne ve. Če oseba, ki je bila vpletena v dogodek, o dogodku molči, morda nihče
ne bo nikoli zvedel, da se je dogodil;

-

odklon od najboljše prakse pri zdravstveni obravnavi, ki bi lahko pripeljal do
neželene škode za pacienta ali škodil poslanstvu zdravstvene ustanove in je bil
preprečen s pomočjo načrtovanih ali nenačrtovanih dejanj;

-

dogodek ali situacija, ki bi lahko pripeljala do nesreče, poškodbe ali bolezni, toda
zaradi naključja ali pravočasne intervencije ni;

-

odklon (variabilnost) kateregakoli procesa, ki ni vplival na izid, a če bi se ta odklon
ponovil, bi to pomenilo veliko možnost resnega škodljivega izida;

-

napaka izvedbe ali opustitve, ki bi lahko škodovala pacientu, a do resne škode
zaradi naključne preprečitve ali ublažitve ni prišlo;

-

dogodek, ki bi lahko povzročil neželene posledice, a jih ni zaradi naključja ali ker
zaradi pravočasne intervencije dogodek ni dosegel pacienta;

-

nepričakovani in nenačrtovani dogodki pri izvajanju zdravstvene obravnave, ki bi
lahko, vendar niso pripeljali do škode ali izgube;

-

incident, ki ni povzročil škode;

-

dogodek ali situacija, ki bi lahko privedla do nesreče, poškodbe ali bolezni, a
zaradi naključja ali pravočasnega ukrepanja ni;

-

resne napake ali nesreča, ki ima zmožnost povzročiti škodljivi dogodek, a do tega
ne pride zaradi naključja ali zato, ker ga je nekdo prestregel (Ministrstvo za zdravje
Republike Slovenije, 2009);

-

skorajšnja napaka je varnostni incident, ki bi lahko pripeljal do zdravstvene škode
za pacienta, a do nje ne pride zaradi pravočasne ugotovitve napake in preprečitve
možnih posledic za pacienta (Kristensen et al., 2007).

Naštete definicije o skorajšnji napaki so izrednega pomena, ker v takem primeru ne pride
do škode za pacienta, prav tako pri vpletenih ni prisoten nikakršen strah, da bi jih kdo
neupravičeno obtoževal. To je »zastonjska lekcija« za preprečevanje podobnih napak.
Problem je v tem, da se skorajšnje napake sploh ne štejejo za napake, in se s tem izgubi
priložnost za učenje in povečanje varnosti pacientov (Robida, 2009).
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Skorajšnje napake se v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana ne prijavljajo. Incidenti
se prijavljajo le pri dogodkih, ki se zgodijo in lahko povzročijo škodo pri pacientu.
Pomembno je prepoznati skorajšnji dogodek in sprejeti vse potrebne ukrepe, da se zagotovi
varnost pacienta.

5.2 Zagotavljanje varnosti v operacijski sobi
Zagotavljanje varnosti pacientov v operacijski sobi je izrednega pomena. Poskrbeti je
potrebno za udobno namestitev pacienta v predviden operativni položaj, ter istočasno tudi
optimalen operativni položaj glede operativnega področja. Prav tako je potrebno zagotoviti
varnost osebja.
Prosunt - Center za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave (2012)
postavlja varnost pacienta v operacijski sobi v eno izmed glavnih skrbi vodstva vsake
bolnišnice. Izboljševanje varnosti pacientov je težko delo. Ne gre samo za uporabo metod
in orodij za varno zdravstveno obravnavo, najpomembnejša je sprememba kulture. Mnogi
v zdravstvu se še kar naprej držijo modela iz devetnajstega stoletja: pretirane hierarhije,
neodgovorne avtonomnosti, statusa in privilegijev, ki služijo predvsem njim, a mnogo
manj njihovim pacientom..

Po mnenju Clarka (2013) so za zagotavljanje varne in zanesljive zdravstvene oskrbe v
operacijski sobi pomembni naslednji dejavniki: vplivanje na človeški faktor (celoten
zdravstveni tim, okolje, menjava zaposlenih v zdravstvenem timu), standardizacija
postopkov (protokoli, navodila, podrobno opisani poteki postopkov) in kompetence
(spretnosti, znanje, vedenje zaposlenih). Posledično je potrebno urediti varnejši sistem v
obliki »švicarskega sira«, zato uvedba kirurškega varnostnega kontrolnega seznama ‒
«check list«.
Varnostni odkloni v operacijski sobi se pripetijo zaradi različnih faktorjev. S težnjo po
izboljšanju varnosti pacienta je potrebno sprejeti in uvesti spremembe na različnih
stopnjah, in sicer:
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-

stopnja organiziranja ‒ varnost pacienta mora biti ključnega pomena. Poslanstvo
mora biti natančno definirano. Zmanjševanje stroškov ne sme biti razlog za
zanemarjanje potencialnih problemov varnosti pacienta. Potrebno je zagotavljati
najvišjo stopnjo varnosti pacienta in jo tudi zagovarjati na vseh nivojih, tako na
nivoju menedžmenta, kliničnem nivoju in administrativnem nivoju;

-

oddelčna stopnja ‒ potrebno je delati na izboljšanju timskega dela in komunikacije
med zdravstvenim timom. Tradicionalno hierarhijo je potrebno nadomestiti s
konstruktivno, »prijateljsko«, podporno in spodbujevalno atmosfero. Izvajati se
morajo redni multidisciplinarni sestanki, z neobtožujočo analizo varnostnih
odklonov in določitvijo ukrepov za preprečevanje le-teh;

-

sistemska stopnja ‒ uvesti je treba specifične protokole z namenom izognitve
varnostnim odklonom oziroma prepoznavanja le-teh. Svetovna zdravstvena
organizacija WHO (Word Health Organisation) je pripravila »check list« (kirurški
varnostni kontrolni seznam) z namenom ugotavljanja potencialnih napak pred
operativnim posegom. Uporaba je pokazala zmanjšanje števila varnostnih
odklonov;

-

individualna stopnja ‒ tu je pomembno izobraževanje zaposlenih (izboljšati
strokovno usposobljenost z individualnimi ali skupinskimi izobraževanji,
vključevanje zaposlenih v dodiplomska ali podiplomska izobraževanja) (PatersonBrown, 2010).

Na koncu je najpomembnejše zavedanje, da nihče ne želi namerno škodovati pacientu,
vendar je v človeški naravi, da dela napake. Pomembno je, da se napak zavedamo, le-te
beležimo kot varnostni odklon, se o tem pogovarjamo in sprejemamo ukrepe za njihovo
preprečevanje. Varnost pacienta je naloga vseh v zdravstvenem timu (vseh sodelujočih
poklicnih skupin pri operativnem posegu) (Paterson-Brown, 2010).
Kljub mnogim pobudam za izboljšanje varnosti pacienta se napake še vedno dogajajo.
Najpogostejša napaka je napačna stran operativnega posega. V ta namen je uveden
protokol, ki zahteva potrditev postopka, označeno mesto in stran operativnega posega.
Dejstvo je, da se kljub uvedbi protokola napaka te vrste ponavlja. Morda zato, ker se bolj
dosledno prijavlja varnostne odklone in so sedaj vsi primeri prijavljeni. Varnost pacientov
se po mnenju strokovnjakov v dobri meri izboljša z varnostno kulturo. Gre za timski
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pristop, kjer sodelujejo vsi člani kirurške ekipe in je vsak odgovoren za svoje delo (H &
HN Magazine, 2007).
Paterson-Brown (2010) piše, da je bila večina varnostnih odklonov prepoznana pred
operativnim posegom, toda ne vsi, saj je bilo v zadnjih treh letih prijavljenih 14 varnostnih
odklonov v povezavi z operativnim posegom na napačni strani. Problem torej obstaja in
WHO je prepoznala širino problema, s katerim se spopada z usmerjeno kampanjo, kako
izboljšati varnost pacienta med operativnim posegom.

V letu 2007 je bilo Nacionalni agenciji za varnost pacientov (NPSA Velika Britanija)
prijavljenih 129416 potencialnih varnostnih odklonov, od tega je bilo 1136 povezanih z
operativnimi listi, ki so vključevali napačno mesto operativnega posega ali napačne
podatke pacienta.
Študija iz leta 2007, izvedena v Maimonides Medical Centru, je na podlagi vprašalnika
Safety attitudes questionnaire (SAQ) prišla do sklepa, da do varnostnih odklonov v
operacijski sobi prihaja v večini primerov zaradi slabe komunikacije, in sicer v 70 % (H &
HN Magazine, 2007).
V letu 2011 je bila izvedena anketa članov Svetovnega združenja operacijskih medicinskih
sester ‒ AORN (Association of Perioperative Registered Nurses). Izvedli so 3137 anket o
poglavitnem vprašanju, kaj je v zvezi z varnostjo pacienta največji problem. Razkrili so 10
najpomembnejših problemov glede varnosti pacienta (operativni poseg na napačni strani,
izguba kirurškega inštrumenta, napake pri dajanju zdravil, napake pri uporabi kirurških
inštrumentov, poškodbe pacientov, napačno rokovanje s preparati, požar v operacijski sobi,
tveganje za težko intubacijo, nastanek opekline in razjede zaradi pritiska), ki so bili
izpostavljeni s strani perioperativnih medicinskih sester (Steelman in Graling, 2013).
Organizacija irskih medicinskih sester in babic (INMO) je v raziskavi z naslovom «Patient
safety in the Operating Room« postavila tri vprašanja, in sicer:
-

Ali je varnost pacienta problem? Podatki so pokazali, da je varnost pacienta v
operacijski sobi problem, saj v 40 % pride do napake v zdravstveni oskrbi, od 2 do
4 % oškodovanih pacientov in 0,8 % pacientov zaradi napak umre.
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-

Če je varnost problem, v čem je problem in zakaj? Problem nastane zaradi izgube
nadzora nad situacijo (vzrok je komunikacija, izguba samozavesti in občutka za
čas).

-

Ali obstajajo možne rešitve? Rešitve obstajajo. Seveda je potrebno dobro preučiti
situacije, ki so se zgodile, na podlagi tega pa izdelati načrt, kako prepoznati
problem, ga razumeti in najti rešitev.

Pri tem je potrebno upoštevati osem človeških faktorjev, in sicer samozavedanje, timsko
delo, potek in prenos informacij, komunikacijo, vedenje, obvladovanje konfliktov, vodenje
in nadzor nad situacijo (Clarke, 2013).
Od leta 2010 tudi slovenske bolnišnice uvajajo sisteme za prepoznavanje, odkrivanje in
predvsem preprečevanje varnostnih odklonov ter stremijo k temu, da zaposleni ob
njihovem javljanju ne bi čutili strahu pred negativnimi ukrepi (Ministrstvo za zdravje
Republike Slovenije, 2009).

Na pojavnost in pogostnost incidentov v zdravstvu torej v grobem vplivajo naslednji
dejavniki:
-

človeški dejavniki;

-

dejavniki na nivoju organizacije oz. sistemski dejavniki.

Varnost pacienta (tudi v operacijski sobi) se izboljša:
-

z uvajanjem varnosti in kakovosti v izobraževalni sistem;

-

z grajenjem odgovornosti;

-

z uvajanjem poročanja in analize varnostnih zapletov v sistem;

-

z zaščito zdravstvenih delavcev, ki poročajo o varnostnem zapletu;

-

z zaščito udeležencev, razen v primeru malomarnosti in kriminalnega dejanja
(Steelman in Graling, 2013).

Varnost pacienta v operacijski sobi se zagotavlja:
-

z izboljšanjem natančnosti identifikacije pacienta (kako se piše), nalepko, ali je tešč
in ali ima kakšne alergije;
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-

s preverjanjem podpisane privolitve pacienta v anestezijo in operativni poseg
(seznanjen mora biti s potekom anestezije in tveganjem, prav tako pa tudi s
potekom operativnega posega in možnimi zapleti);

-

z izboljšanjem komunikacije med zdravstvenimi delavci;

-

z izboljšanjem varnosti pri ravnanju z zdravili, ki so za pacienta nevarna (dvojna
kontrola);

-

s preprečevanjem napačne operacije, pri napačnem pacientu, na napačni strani
(Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege, 2010).

5.3 Prijave varnostnih odklonov v Sloveniji in v svetu
Na podlagi podatkov iz evidence nacionalne in učne ustanove v Angliji in Walesu so
naredili analizo prijav varnostnih odklonov. V enem letu je bilo prijavljenih 135000
varnostnih odklonov v operacijski sobi, od tega brez škode za pacienta 94306, z nizko
škodo za pacienta 31108, s srednjo škodo za pacienta 8331, z veliko škodo za pacienta
1206 in s smrtjo pacienta v 296 primerih. Za povprečno angleško bolnišnico to pomeni
približno 25 smrti na leto (Clarke, 2013).
V istem obdobju (v letu 2007) je bilo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (v
nadaljevanju UKC Ljubljana) prijavljenih 288 neželenih dogodkov. Največ neželenih
dogodkov se je zgodilo v nočnem času (114), v dopoldanskem času (98) in v
popoldanskem času (76). Najpogostejši varnostni odkloni so bili: v 56,4 % padec, v 6,2 %
napaka pri dajanju zdravil, v 3,1 % izguba pacientove lastnine, v 10,6 % poškodba
zdravstvenega delavca, v 6,2 % nasilje nad zaposlenimi, v 0,9 % samopoškodba pacienta, v
2,5 % napaka pri postopku zdravstvene nege, v 2,5 % pogrešan pacient, v 8,4 % napaka na
opremi in v 5 % ostali varnostni odkloni. V UKC Ljubljana presojevalna skupina spremlja
in deluje predvsem na področju zmanjšanja varnostnih odklonov pri aplikaciji predpisane
terapije, zmanjšanju razjede zaradi pritiska, zmanjšanju bolnišničnih okužb in zmanjšanju
števila padcev pacientov (Letno poročilo, 2008).
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Po raziskavah v St. Michael᾽s Hospital v Torontu v Kanadi obstajajo trije odzivi na
varnostni odklon, in sicer:
-

hitro reševanje težav: gre za prepoznavanje in odpravljanje težav brez nadaljnjih
ukrepov. Največkrat so prepričani, da gre le za rutinske težave, zato se ti varnostni
odkloni ne prijavljajo, po drugi strani je v večini prisoten strah o prevzetju
odgovornosti (kdo je odgovoren za določeno stvar);

-

prijava varnostnega odklona, vendar brez ustreznega odziva: to je najhujši izid,
kajti osredotočiti bi se morali na varnost pacientov, na dogajanja v operacijski sobi,
in v primeru težav ustrezno pomagati, poiskati rešitve;

-

zapiranje lukenj v »švicarskem siru«: vsaka prijava varnostnega odklona dobi
ustrezen odziv in s tem odpravljanje težav v prihodnje. Tu je prisotna velika mera
učenja. Člani zdravstvenega tima se tako počutijo bolj varni in prepričani sami
vase. O vsakem varnostnem odklonu naj bi se poročalo tudi na timskih sestankih
(Lianne et al., 2012).

3.3.1 Prijava varnostnega odklona
Prvi namen sistema poročanja o zapletih je povečanje varnosti pacientov z učenjem na
napakah in varnostnih odklonih. Poročanje in zbiranje podatkov o zapletih je smiselno
samo takrat, kadar se jih analizira, oceni in da povratno informacijo osebju, ki je bilo
udeleženo pri zapletu, ter vsem drugim, ki bi se lahko kaj naučili iz tega. O varnostnih
zapletih lahko poroča zdravstveno osebje, pacienti, svojci in drugi. Namen poročanja ni in
ne sme biti kaznovanje udeleženih v varnostnem zapletu. Sistem poročanja mora biti
prostovoljen, anonimen, zaupen, nekaznovalen do poročevalcev in udeleženih, objektiven,
spodbuden, neodvisen od regularnih in akreditacijskih procesov (Robida, 2004).
Prvi korak pri obvladovanju in preprečevanju varnostnih odklonov je prepoznavanje in
zaznavanje le-teh. V pomoč so različne smernice, standardi, navodila in protokoli.
Prepoznati je potrebno potencialno nevarne dogodke z različnimi ocenami pacientove
ogroženosti (razjeda zaradi pritiska, padec) in z različno opredeljenimi kazalniki kakovosti.
Prepoznavanje in zaznavanje varnostnih odklonov poteka z negovalnimi in varnostnimi
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vizitami, kratkimi tedenskimi razgovori o varnosti pacienta ter rednimi strokovnimi
nadzori (Trotovšek in sod., 2008).
Prijavljanje in dokumentiranje varnostnih odklonov, ki se pripetijo nenačrtovano, pomaga
pri nadaljnjem delu, saj je potrebno vsak varnostni odklon preučiti in tako ugotoviti, kaj in
kje je šlo narobe. Naslednja faza je priprava navodil, s katerimi bi varnostni odklon v
prihodnje prepoznali in preprečili (Lianne et al., 2012).

Evidentiranje mora biti enostavno in dostopno v vsakem trenutku. Prijava ne sme biti
preveč zapletena in ne predolga, ker bi to zaposlene odvrnilo od prijave varnostnega
odklona (Trotovšek in sod., 2008).

V UKC Ljubljana je vzpostavljen sistem upravljanja z varnostnimi odkloni, katerega
namen je vzpostavitev čim boljše varnostne kulture. To se lahko doseže s celovitim
obvladovanjem sistema upravljanja z varnostnimi odkloni, s spremljanjem in obravnavo
vseh varnostnih odklonov in z zmanjševanjem pojavnosti varnostnih odklonov na
najmanjšo možno mero s ciljnimi preventivnimi ukrepi in sistemskimi rešitvami, ki
izhajajo iz primerov dobrih praks. Uvedba sistema upravljanja z varnostnimi odkloni
omogoča ozaveščanje, preprečevanje in ustrezno ravnanje ob varnostnih odklonih,
spremljanje problematike, povečanje zadovoljstva tako pacientov kot zaposlenih, večjo
kakovost in učinkovitost dela, upoštevanje zakonskih predpisov, ekonomsko organizacijski učinek, povečanje ugleda zavoda in pozitiven zgled za širši družbeni pristop
k tej problematiki (Pravilnik o sistemu upravljanja z odkloni v UKC Ljubljana, 2008).
Prijava varnostnega odklona ali neželenega dogodka v UKC Ljubljana je možna po
elektronski pošti (izpolni se elektronski obrazec s podatki (Priloga št. 6), po potrditvi
obrazca pa je

prijava posredovana direktno pooblaščencu za varnost), pisno (tiskani

obrazec) ali ustno (osebno ali po telefonu). Ne glede na način prijave je potrebno opredeliti
kraj in čas, ko se je varnostni odklon zgodil, kdo je bil v njem udeležen, kaj se je zgodilo,
kakšne so bile posledice in koga se je obvestilo. Način, pot, mesto in vsebina prijave so
odvisni od prijavitelja, razen v primeru, ko je to določeno s pravili UKC Ljubljana ali
zakonodajo Republike Slovenije. Tako je prijava varnostnega odklona lahko:
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-

formalna ‒ prijavitelj prijavi varnostni odklon na predpisanem obrazcu z
izpolnitvijo vseh predvidenih podatkov. Obvezna je takojšnja prijava vodstvu UKC
Ljubljana v primeru, če se je udeleženemu ob pripetitvi varnostnega odklona
zdravstveno stanje poslabšalo ali je nastala trajna invalidnost ali celo smrt. Prav
tako je obvezna prijava ter poročilo pooblaščencu za varnost in drugim službam v
primerih, ko protokol tako zahteva;

-

neformalna ‒ posameznik prijavlja varnostni odklon z identifikacijskimi podatki ali
brez z namenom, da se dogodek evidentira in obravnava na ravni zavoda kot
statistični podatek, ki bo zagotavljal evidentiranje varnostnih odklonov na ravni
ustanove in sistemske pristope za zmanjševanje varnostnih odklonov. Prijavitelj
prijavo posreduje direktno pooblaščencu za varnost (Pravilnik o sistemu
upravljanja z varnostnimi odkloni v UKC Ljubljana, 2008).

V Operacijskem bloku UKC Ljubljana se prijavlja varnostne odklone z izpolnitvijo
obrazca – poročilo o neželenem dogodku pri izvajanju zdravstvene nege in oskrbe.
Varnostni odkloni se izpolnjujejo ročno zaradi lažje analize varnostnih odklonov,
sodelovanja vpletenih pri korektivnih ukrepih in ne nazadnje gredo originali obrazcev po
hierarhični lestvici do nadrejenih. Kopije poročil o neželenih dogodkih se shranjujejo v
arhivu operacijskega bloka, originali se posredujejo glavni medicinski sestri Kirurške
klinike (Službi za kakovost na nivoju kirurgije) in Službi za kakovost na nivoju UKC
Ljubljana. Navodila o izpolnitvi poročila so dostopna na spletni strani Intranet UKC
Ljubljana (INDOKS – prijava varnostnega odklona). Zgoraj omenjeno poročilo je
univerzalno za vse oddelke UKC Ljubljana. Menimo, da ni primeren za vsa področja, zlasti
za delo v operacijskem bloku. Je pa trenutno v fazi prenove. Elektronska prijava varnostnih
odklonov gre direktno v roke pooblaščenkam za varnost UKC Ljubljana.

V navodilih za prijavo varnostnega zapleta (Sistem za upravljanje z odkloni, 2007) je
opredeljeno, da se varnostne odklone po številu, obliki, lokaciji in času vodi v bazi
podatkov na ravni pooblaščenk in skrbnika sklopa in odgovorne osebe organizacijske
enote, kjer se je dogodek pripetil (raven kliničnega oddelka, centra ali službe). Poročanje s
strani zaposlenih o varnostnih odklonih mora biti izvedeno v roku 7 dni. Udeleženec ali
priča je dolžan v skladu s standardi, pravili UKC, s Pravilnikom o sistemu z upravljanja z
odkloni in protokolom posameznega odklona prijaviti varnostni odklon.
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V Pravilniku o sistemu upravljanja z odkloni v UKC Ljubljana (2008) je v poglavju VII.
Varovanje podatkov v zvezi z odkloni, pod 18. členom zapisano: «Sistem upravljanja z
odkloni mora zagotavljati varnost in tajnost podatkov. Dokumentacija in drugi predmeti v
zvezi z odkloni so zaupen podatek in se hranijo varno in ločeno od druge dokumentacije.
Dostop je omogočen pooblaščencu za varnost«.
V navodilih za poročanje o opozorilnih nevarnih dogodkih v UKC Ljubljana je zapisano:
«Na Ministrstvo za zdravje (MZ) Republike Slovenije – oddelek za kakovost in varnost je
potrebno poročati naslednje opozorilne nevarne dogodke: nepričakovano smrt, večjo
izgubo telesne funkcije, samomor pacienta v zdravstveni ustanovi, zamenjavo
novorojenčka, hemolitično transfuzijsko reakcijo po transfuziji krvi ali krvnih produktov
zaradi neskladja glavnih krvnih skupin, kirurški operativni poseg na napačnem pacientu ali
na napačnem delu telesa in za sum kaznivega dejanja«. Po navodilih Ministrstva za zdravje
mora zdravstvena ustanova, v kateri je prišlo do zgoraj omenjenih varnostnih odklonov:
-

prijaviti varnostni odklon na predpisanem obrazcu v 24‒48 urah;

-

opraviti vzročno - posledično analizo okoliščin, procesov in postopkov, ki so
privedli do varnostnega odklona;

-

poslati poročilo o ugotovitvah analize (brez identifikacijskih podatkov) na
Ministrstvo za zdravje v roku 45 dni;

-

Ministrstvo za zdravje v roku 15 dni obvesti ustanovo o prejetju poročila in
morebitnih potrebnih dopolnitvah, ukrepih, odredi lahko izredni strokovni nadzor
(Pravilnik o sistemu upravljanja z odkloni v UKC Ljubljana, 2008).

5.4 Preprečevanje varnostnih odklonov v praksi
Paterson-Brown je z modelom »Shared mental model in the operating theatre« opisal
pomen prekrivanja delovanja posameznih poklicnih skupin (zdravnik kirurg, zdravnik
anesteziolog,

operacijska

medicinska

sestra,

anestezijska

medicinska

sestra)

v

zdravstvenem timu, kar pomeni, da drug drugega poslušajo in sodelujejo skladno z
navodili in standardi. Pri izboljševanju varnosti pacienta ima poleg komunikacije in
usklajenega delovanja zdravstvenega tima pomembno vlogo tudi zmanjševanje utrujenosti
in stresa. Utrujenost in stres vodita v zmanjšanje zaznavanja, sprejemanje napačnih
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odločitev in pomanjkljivo opravljanje nalog, zato se ju nikakor ne sme podcenjevati.
Utrujenost in stres se lahko omilita z zmanjševanjem prisotnosti na delu (zmanjševanje
delovnih ur). Zmanjševanje stresa in utrujenosti se kaže v boljšem opravljanju dela in
posledično boljši varnosti pacienta (Paterson-Brown, 2010).
Prezelj (2011) predstavi, kaj je napaka, kako doseči večjo varnost, kako uvajati varnostno
kulturo in obvladovati varnostne odklone (neželene dogodke) ter pomen varnostnih vizit.
Sistem za zgodnje odkrivanje tveganj in obvladovanje napak «Safety Managemet System«
(SMS), namenja izredno veliko pozornost človeškemu faktorju. Je učinkovito orodje za
dvig in vodenje varnostne kulture v vsaki organizaciji. Osnova uspešno delujočega sistema
SMS je v zavedanju, da človeških napak ni možno v celoti odpraviti, vendar se jih lahko s
pravilnim pristopom predvidi in pravočasno prepreči neželene posledice. Najmanj, kar sodi
v ta pristop, sta odprta komunikacija (horizontalna in vertikalna) ter oblikovanje
standardnih postopkov, kjerkoli je to mogoče. Izjemno pomemben del pravilnega pristopa
je tudi sistem, ki zagotavlja odkrivanje odstopanj od standardnih postopkov, napak in
tveganj, njihovo analizo ter sprejetje ukrepov, ki preprečujejo ponovitev napake oziroma
dogodka. Pomemben del SMS je nenehno preverjanje njegove učinkovitosti in spremljanje
nivoja varnostne kulture v organizaciji. Vzroki za mnoge incidente so tako imenovane
latentne napake, ki predstavljajo luknje v nivojih zaščite posameznega sistema. Med
latentne napake sodijo neustrezno ali pomanjkljivo izobraževanje, neustrezna obravnava
sicer znanih tveganj, zavestno izogibanje potrebnim aktivnostim za odpravo napak,
kronična utrujenost, neobstoječi standardni postopki, neustrezna politika napredovanj in
pretirano zmanjševanje stroškov. Ob primerni kombinaciji latentnih napak odpovedo še
tako dobri zaščitni mehanizmi in nesreča je ob aktivni napaki posameznika ali dela sistema
neizogibna.
Za preprečevanje varnostnih odklonov v operacijski sobi v katerikoli bolnišnici v Sloveniji
bi se morale izvajati naslednje aktivnosti:
-

v predoperativnem obdobju zdravstvene obravnave pacienta (varnostni odklon se
prepreči z dobro psihično in fizično pripravo pacienta, ustrezno izpolnjeno
dokumentacijo po standardih in navodilih ter z oblikovanjem negovalnih diagnoz);

-

v perioperativnem obdobju (varnostni odklon se prepreči z natančno identifikacijo
pacienta, pregledom zdravstvene dokumentacije, pravilno in varno namestitvijo
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pacienta na operacijsko mizo, natančno pripravo in skrbno uporabo vseh aparatur
ter inštrumentov, timskim pristopom k delu, z upoštevanjem aseptičnih postopkov
dela, izvajanjem le-tega in beleženjem);
-

v postoperativnem obdobju (varnostni odklon se prepreči s pravilno oskrbo
operativne rane, ustrezno izpolnjeno dokumentacijo, pri prelaganju pacienta
sodelujejo vsi člani kirurške ekipe, informacije in navodila glede postoperativnega
zdravljenja so podane ustno in pisno ob predaji pacienta). Varnostni odklon se
lahko prepreči s strokovno usposobljenim kadrom, ki ima ustrezne kompetence in
zna prepoznati nevarnost ter jo preprečiti, ki prizna tudi napake, s kontinuiranim
izobraževanjem zaposlenih na vseh nivojih, timskim pristopom k delu in
delovanjem v skladu s predpisi, standardi in navodili (Prišenk in Rebernik, 2006).

V času operativnega posega naj bi vse zdravstvene organizacije in posamezni izvajalci s
področja operativnih in invazivnih strok uporabljali predpisan protokol operativnega
posega. Protokol zagotavlja večplastna varovala. To je pomembno zlasti zato, ker
izpustitev enega varovala še ne pomeni, da bo prišlo do škode na pacientu. Druga varovala
lahko ujamejo nastajajočo napako in jo zaustavijo tako, da ne doseže pacienta. Škodo za
pacienta lahko prepreči tudi dobra timska komunikacija. Ta ne sme biti odvisna od načina
vodenja ali dobre volje posameznega člana, ampak mora biti standardizirana na podoben
način, kot so standardizirani posamezni operativni in invazivni posegi. Da bi protokol in
standardizirana komunikacija na področju preprečevanja varnostnih odklonov res prešla v
vsakdanje delo, je potrebno vztrajno usposabljanje celotnega zdravstvenega tima in
natančno opredeljena odgovornost za njegovo izvajanje. Samo zapisan protokol, ki se ne
uporablja vsakodnevno, predstavlja le birokracijo, da se vodstvo lahko pohvali: »Saj
imamo vse zapisano«. Vsak posameznik mora biti usposobljen za izvajanje nalog, za
katere je kompetenten (Robida, 2008).

V letu 2013 sta Steelman in Graling v AORN Journal pod naslovom Top 10 Patient Safety
Issues (10 najpomembnejših ukrepov za varnost pacienta) podrobno opisala, katere napake
se najpogosteje zgodijo, kako jih preprečiti oziroma katere ukrepe se izvaja, da do njih ne
pride:
-

preprečevanje izvedbe operativnega posega na napačni strani (natančnost
informacij, preverjanje izvidov, slik in označenega področja operativnega posega,
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uporaba kirurškega varnostnega kontrolnega seznama; to lahko preverijo vsi člani
kirurške ekipe, obvezno pa zdravnik kirurg);
-

preprečevanje izgube kirurškega materiala (pomembna sta štetje obvezilnega
materiala in pregled setov inštrumentov, preveriti je treba, ali so na voljo vsi
inštrumenti, in sicer pred začetkom operativnega posega, po potrebi tudi med
operativnim posegom zaradi menjave kirurške ekipe ali le dela kirurške ekipe in
obvezno pred zapiranjem operativnega polja; »umita« operacijska medicinska
sestra šteje ob prisotnosti »neumite« operacijske medicinske sestre);

-

preprečevanje napak pri zdravilih (upoštevati je treba sedem pravil, in sicer pravi
pacient, pravo zdravilo, prava doza, čas,

mesto

aplikacije, razlog in

dokumentiranje; to preverita zdravnik anesteziolog in anestezijska medicinska
sestra);
-

preprečevanje napak pri uporabi inštrumentov (izvajanje dekontaminacije, čiščenje
uporabljenih inštrumentov po navodilih, najbolje v termodezinfektorju, in zatem
ustrezni sterilizacijski postopek, ki prav tako ustreza predpisanim standardom –
opravlja ga usposobljeno osebje za to področje, ki ima ustrezne kompetence);

-

preprečevanje poškodb zaradi pritiska (preveri se stanje kože pacienta pred
operativnim posegom, zagotovi se, da je pravilno nameščen v določen položaj
glede na operativni poseg, da je podlaga ravna in suha, da nikjer nič ne pritiska na
kožo pacienta; to preverja operacijska medicinska sestra skupaj z zdravnikom
kirurgom, in sicer pred samim operativnim posegom in po končanem operativnem
posegu; v kolikor pride do odstopanj, se ustrezno ukrepa);

-

preprečevanje napak pri rokovanju s preparati (pomembna razločna in jasna
komunikacija, pravilno označevanje tkivnih vzorcev, pravilna izbira sredstva za
fiksiranje tkivnih vzorcev ter ponovni pregled le-teh pred oddajo; to preveri
operacijska medicinska sestra skupaj z zdravnikom kirurgom);

-

preprečevanje požara v operacijski sobi (pomembna komunikacija med člani
kirurškega tima, zagotavljanje multidisciplinarnih treningov in vaj v primeru požara
v operacijski sobi: sredstvo za razkuževanje operativnega področja se mora osušiti,
pravilna uporaba elektrokirurškega noža ‒ jakost in mesto odlaganja med
operativnim posegom; na vse to sta pozorna operacijska medicinska sestra in
zdravnik kirurg, tudi drugi člani kirurškega tima, če karkoli opazijo);
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-

preprečevanje perioperativne hipotermije (zagotoviti ogrevanje pacienta tako z zato
prirejenimi odejami kot toplimi infuzijskimi tekočinami, ne nazadnje tudi s
povečanjem temperature v operacijski sobi; o tem odloča zdravnik anesteziolog);

-

preprečevanje opeklin kot posledic operativnega posega (pravilna in varna uporaba
aparatur v operacijski sobi ‒ napisana navodila za uporabo, usposobljenost osebja
za uporabo določenih aparatur (npr. velikost nevtralne elektrode ‒ otroška ali
odrasla), redni letni pregled aparatur ‒ vzdrževanje);

-

pripravljenost na težke intubacije ali urgentna stanja pri dihalnih poteh (pripravljen
komplet, ki vsebuje vse pripomočke za težko intubacijo ‒ seznam opreme,
usposobljena ekipa ‒ multidisciplinarna izobraževanja, vaje v simulacijskem
centru; to opravlja zdravnik anesteziolog ob pomoči anestezijske medicinske sestre,
po potrebi se pokliče pomoč še enega zdravnika anesteziologa).

5.5 Varnostni pogovor

Varnostni pogovor je poglobljen pogovor odgovornih oseb posamezne organizacijske
enote z udeleženimi v dogodku in drugimi zaposlenimi o varnostnem odklonu, okoliščinah
in varnostnih priporočilih.

Varnostni pogovor se izvaja v primerih, ko se je zaradi varnostnega odklona zdravstveno
stanje pacienta poslabšalo in je bilo potrebno izvesti dodatne naloge ali postopke za
izboljšanje zdravstvenega stanja pacienta, po posebnem protokolu, zabeleži se ga na
predpisan obrazec (Priloga št. 5) (Prijava varnostnega zapleta, 2007).

Namen izvajanja varnostnih pogovorov je spodbujanje kulture sprememb glede varnosti
pacienta in pridobitev informacij za izboljšanje ter povečanje varnosti pacienta. Poleg tega
so varnostni pogovori priložnost za vključitev varnosti pacienta v vsakodnevno rutino.
Varnostni pogovor je priložnost za učenje, saj udeleženci pogovora razpravljajo o
varnostnih problemih in zanje iščejo rešitve. Ključno pri tem je zavedanje o varnostnih
problemih na vseh ravneh. Varnostni pogovor je krajevno in časovno napovedan vnaprej.
Poteka v obliki seminarja z udeležbo vseh članov zdravstvenega tima, ki so bili prisotni ob
nastanku varnostnega odklona. Varnostni pogovor vodi oseba po točno določenem
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protokolu (razviden iz obrazca varnostnega pogovora). Pomembno je, da se ugotovi, zakaj
je v dani situaciji prišlo do varnostnega odklona in kaj je bil vzrok nastanka. Sledi predlog
ukrepov (eden ali več), določi se čas za izvedbo korektivnih ukrepov in odgovorno osebo.
Varnostni pogovor je potrebno zabeležiti. Vsebina varnostnih pogovorov se vodilnim
oddaja mesečno glede na nivo izvedbe. Cilj varnostnega pogovora je prepoznati
potencialne nevarnosti za paciente, osebje in obiskovalce, povečati ozaveščenost
zaposlenih, da poročajo o varnostnih odklonih

(npr. zamenjava pacienta, napaka pri

aplikaciji zdravila, padec, zdrs pacienta in drugo), spoznati, da je prijava varnostnih
odklonov priložnost za učenje ter izboljševanje in ne za obtoževanje, zmanjšanje števila
varnostnih odklonov na osnovi pridobljenih podatkov in uvedba korektivnih ukrepov,
izboljšanje varnosti pacienta in izboljšanje delovanja osebja za varnost pacienta (Rajgelj in
Kramar, 2011).
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6 TIMSKO DELO V OPERACIJSKI SOBI
Najpomembneje je, da ima zdravstveni tim dobrega vodjo, ki bo znal druge člane
motivirati, jim zagotavljati varnost, jih spodbujati k svobodnemu razmišljanju in izražanju.
Poleg tega mora vedeti, da mora biti vsako uvajanje nekega novega postopka natančno
načrtovano z vnaprej določenimi cilji, prav tako morajo biti izpostavljeni problemi, ki
lahko nastanejo. Za izvedbo načrta uvajanja novega postopka je izrednega pomena
komunikacija (Edmondson, 2003).
Člani operacijskega tima so zdravnik anesteziolog, operater kirurg, anestezijska
medicinska sestra, dve operacijski medicinski sestri in bolničar. V operacijski sobi morajo
vsi člani operacijskega tima z maksimalno motiviranostjo združiti svoje sposobnosti,
znanja in prizadevanja za čim višjo kakovost izvedenih postopkov. Negovalni tim je
pomemben člen v zdravstvenem timu in s svojim usklajenim prepletanjem nalog »umite«
(operacijska medicinska sestra, ki neposredno sodeluje pri operativnem posegu) in
»neumite« (operacijska medicinska sestra, ki sodeluje posredno pri operativnem posegu)
operacijske medicinske sestre prispeva pomemben delež k skupnemu cilju. Njuna vloga je
kompleksna in neprecenljiva v procesu operativnega posega pri vzpostavljanju pogojev, ki
pacientu zagotavljajo optimalno in strokovno izveden operativni poseg. Delo v
operacijskih sobah mora biti za dosego zastavljenih ciljev usklajeno. Vsak član operativne
ekipe mora svoje delo dobro poznati in ga obvladati (Žmauc, 2003).
Timsko delo je pomembna komponenta, ki vpliva na pacientovo varnost. Čeprav se danes
veliko dela na učinkovitem timskem delu in varnost pacientov skozi proces izobraževanja
zdravstvenih delavcev raste, ni nobenega prav zanesljivega orodja, s katerim bi merili
učinkovitost timskega dela v operacijski sobi. Na podlagi tega je bila v Združenih državah
Amerike (ZDA) izvedena raziskava z vprašalnikom »Safety Attitudes Questionaire«
(SAQ) ‒ vprašalnik varnega dela« med zaposlenimi v operacijski sobi v 60 bolnišnicah v
16 državah Združenih držav Amerike v času julij‒avgust 2004. Med seboj so se ocenjevali
zdravniki kirurgi, zdravniki anesteziologi, anestezijske in operacijske medicinske sestre s
točkovno lestvico od 1 do 5 (1 ‒ zelo slabo, 5 ‒ zelo dobro). Izpolnjenih je bilo 2135
vprašalnikov od 2769, kar je 77,1 %. Zdravniki kirurgi in anesteziologi so bili v povprečju
moški. Povprečna starost anketiranih je bila 43 let z desetletnimi delovnimi izkušnjami.
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Operacijske in anestezijske medicinske sestre so ocenile timsko delo kot povprečno. V
primerjavi z drugimi člani tima so bile ocenjene z najboljšimi ocenami. Zdravniki kirurgi
in anesteziologi so bili ocenjeni najslabše, medtem ko so sami ocenili timsko delo kot
dobro. Delo anestezijskih in operacijskih medicinskih sester so ocenili kot zelo dobro.
Zaključek je bil, da so zdravniki kirurgi in anesteziologi ocenili timsko delo bolj uspešno v
primerjavi z anestezijskimi medicinskimi sestrami. S poudarkom timskega dela in
komunikacije v sklopu varnosti pacientov morajo zdravstvene organizacije timsko delo
meriti z zato primernimi lestvicami. »The Safety Attitudes Questionaire« je zelo primeren,
saj rezultati pokažejo razlike med dvema strokama, in ocenjuje le izvajanje intervencij
(Makary et al., 2006).
Timsko delo je tisto, ki močno okrepi medsebojno povezanost, sodelovanje, poveča
razumevanje vodij in zaposlenih. Timsko delo je bistvenega pomena pri zagotavljanju
kvalitetne zdravstvene nege. Kako uspešno bo delo v zdravstvenem timu, je odvisno od
posameznikov, njihovega karakterja in ciljev, prizadevanja in od tega, kaj je posameznik
pripravljen storiti za izboljšanje poteka dela. Člani zdravstvenega tima se morajo med
seboj dobro poznati, saj se jih lahko na podlagi spretnosti in sposobnosti razporedi na
delovno mesto, kjer bo njihova učinkovitost na visoki ravni (Leggat, 2007).
Timsko delo je skupinsko delo samostojnih članov. Vsakdo ima specifično znanje in
odgovarja za svoje odločitve, ki pa so podrejene skupnemu cilju v okviru določene delovne
naloge (Praper, 2011).

Delovanje vsake organizacije je odvisno od medosebnih odnosov, ki nastajajo med
zaposlenimi in uporabniki storitev, na področju zdravstva so to pacienti. Oblikovanje
odnosov za kakovostne zdravstvene storitve predstavlja temelj uspešne in konkurenčne
organizacije. Vodje so tisti, ki morajo iskati nove poti in možnosti, kako ostati konkurenčni
oziroma konkurenčnost še izboljšati. Za uspešno timsko delo je torej treba zagotoviti
učinkovito in nemoteno komunikacijo ter razvoj in ohranjanje zaupanja med člani tima, saj
pomanjkanje zaupanja pomeni izgubljanje časa pri skupnem delovanju (Lorbek, 2011).
V Združenih državah Amerike (ZDA) so pripravili nacionalni program «TEAM STEEPS«
(«Team strategies and tools to enhance performance and patient safety«) ‒ timska strategija
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in orodja za izboljšanje izvajanja dela in varnosti pacienta. Ključne točke, ki so jih
postavili v ospredje, so optimizacija izmenjave komunikacije, spremljanje dogodkov,
vodstvo, struktura tima, skupna podpora, predavanja s praktičnimi vajami (zloženke za
spodbujanje timskega dela), celovita strategija za organizacijsko spremembo, vključno z
načrtovanjem projekta in pripravo ocenjevalnih orodij, metod za izboljšanje sodelovanja in
orodij za evalvacijo. Izvajanje takih programov je spremenilo kulturo, dinamičnost dela, in
je dokaz povečane nagnjenosti k timskemu delu, saj posamezni izvajalec pacienta ne more
oskrbeti sam (Weaver et al., 2010).

Menimo, da je timsko delo izrednega pomena. V timu je dobro imeti ljudi, ki so sposobni,
zanesljivi, komunikativni, kajti uspešnost tima je odvisna od dobre komunikacije in
zaupanja in vestnega opravljanja nalog.
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7 KOMUNIKACIJA V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI
Beseda komunikacija izhaja iz latinske besede communicare in pomeni posredovati misli,
informacije, sporazumevati se, posvetovati se, razpravljati, vprašati za nasvet. To pomeni,
da udeleženci s komuniciranjem izmenjujejo in posredujejo informacije, znanje in izkušnje
(Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014).
Urbančič (1998) opiše komunikacijo v zdravstvu glede na njen namen, različne vsebine in
uporabnike na več ravneh:
-

strokovna komunikacija, ki zajema izmenjavo strokovnih informacij procesa
zdravljenja in procesa zdravstvene nege. Poteka med člani tima zdravstvene nege in
med člani zdravstvenega tima;

-

komunikacija s pacientom poteka med pacientom in zdravstvenim osebjem. Njen
namen ni zgolj posredovanje informacij pacientu ali zbiranje podatkov o njem,
ampak spodbuja aktivno sodelovanje pacienta ob analizi posredovanih vsebin,
kritično razmišljanje, zavzemanje ali spreminjanje stališč in spremembo v ravnanju
ali vedenju;

-

komunikacija v organizacijski enoti pomeni pretok informacij v vseh smereh
organigrama enote. Pomembna je za obstoj, ohranjanje in razvijanje organizacijske
enote, ki jo lahko razumemo tudi kot delovni okvir jedrnim strokovnim vsebinam.

Gre torej za večplastno komunikacijo, ki po mnenju strokovnjakov vpliva na izid
zdravljenja. Raziskave znotraj področja komuniciranja v zdravstvu proučujejo vidike
komuniciranja v različnih situacijah (npr. konfliktne situacije), vidike obvladovanja težav
in stresa, obvladovanje čustev in vživljanje v sogovornika. Najpogostejše kritike, ki so
namenjene zdravstvenim delavcem, se nanašajo prav na nezadostno komuniciranje s
pacienti. Pacienti menijo, da dobijo premalo informacij o svojem zdravstvenem stanju in o
nastanku obolenja. Informacije, ki jih dobijo, pa so pogosto nerazumljive in kot takšne
neuporabne. Pogovori so pogosto usmerjeni samo na obolenje, medtem ko se psihološke in
psihosocialne posledice bolezni pogosto zanemarijo (Gönc, 2004).
Včasih so bili pacienti pasivni (so bolj zaželeni, ker so bolj vodljivi in ne ugovarjajo),
danes želijo biti aktivni. Raziskava strokovnjakov inštituta Picker Institute Europe iz leta
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2004, v kateri je sodelovalo osem tisoč pacientov oziroma prebivalcev iz osmih evropskih
držav, je pokazala, da želijo imeti pacienti boljše stike s svojimi zdravniki, več informacij
o zdravljenju in zdravstveni oskrbi ter intenzivnejše sodelovanje pri sprejemanju odločitev,
ki zadevajo njihovo zdravstveno varstvo. V osmih državah je raziskava pokazala
nezadovoljstvo z dostopnostjo zdravstvenega varstva, številni sodelujoči so omenjali tudi
dolge čakalne dobe in premalo časa za pogovor. Pacienti želijo imeti vse informacije o
svojem zdravstvenem stanju, se o tem predhodno pozanimajo (preberejo literaturo,
internet) in posledično več sprašujejo ter zahtevajo oziroma želijo odgovore na svoja
vprašanja (Coulter in Ellins, 2006).
V razvitem svetu se odnos med zdravstvenim osebjem in pacientom že razvija v partnerski,
pogodbeni odnos, ki temelji na pogovoru in dogovarjanju. Več informacij pacienti
prejmejo od zdravstvenega osebja, večje je njihovo zadovoljstvo. Raziskave so potrdile, da
si večina pacientov želi k pacientu usmerjene obravnave, kar pomeni ne le profesionalnega
komuniciranja, temveč tudi informacije v zvezi z zdravljenjem ter partnerski pristop do
obravnave bolezni in celotnega zdravljenja (Little et al., 2001).
Ameriško združenje kirurgov je izvedlo anketo, ki preučuje vpliv komunikacije na
tveganje za pacientovo varnost. Od 460 primerov je bilo kar 90 primerov z napakami v
komunikaciji, kar je 19,6 %. Od tega je bila v 36 primerih napačna komunikacija s pacienti
ali njegovo družino, v 19 primerih je prišlo do napačne komunikacije med medicinskimi
sestrami in v 35 primerih do napake v komunikaciji z drugimi zdravniki (H & HN
Magazine, 2007).
Način komunikacije, za katero velja omogočanje dostopa do informacij, se imenuje
»gatekeeping«. V zdravstveni negi se pojavi občasno, vendar je v zdravstvu kljub temu
pomemben zaradi vpliva na pacienta. Izboljša komunikacijo, ki je ena izmed glavnih
razlogov za nastanek napak. V operacijski sobi je »gatekeeping« izrednega pomena.
Modela za analizo »gatekeeping-a« sta:
-

tradicionalni petstopenjski: individualnost (kdo je za kaj odgovoren, izkušnje,
preteklost in vloga), komunikacijska rutina (kako so informacije podane, kako jih
osebje razume, obsežnost le-teh), organizacija (na podlagi informacij se odloča,
postavlja standarde, pravila), raven inštitucije (pritisk trga, vodilnih in politikov),
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socialni sistem (ideološka perspektiva, kulturne in socialne razlike). Omogoča
pogled oziroma obravnavo samo iz enega zornega kota;
-

mrežni model, oblikovan na podlagi tradicionalnih: ti modeli so dosti bolj široki,
zato omogočajo pogled iz različnih zornih kotov in so dosti močnejši (Riley in
Manias,

2009).

7.1 Komunikacija v operacijski sobi
Učinkovita komunikacija in timsko delo sta ključni pri zagotavljanju varnosti pacienta v
operacijski sobi. Napake v komunikaciji se razlikujejo glede na različne profesije in glede
na način uporabe. Čeprav se veliko dela na komunikaciji v zdravstvenem timu (treningi
komunikacije, delavnice), je napredek še vedno majhen (Gillespie et al., 2010).
Prav tako slaba komunikacija med člani zdravstvenega tima v operacijski sobi privede do
varnostnih odklonov, ki lahko ogrožajo varnost pacientov. To je pokazala tudi anketa,
izvedena v bolnišnici v Houstonu. Na podlagi dobljenih rezultatov so izvedli usposabljanje
in treninge za vse člane zdravstvenega tima v operacijski sobi. Udeležencem so bile
podane poučne informacije, predvajani video treningi, igrali so različne vloge in aktivno
sodelovali. Po enem mesecu so rezultati pokazali napredek v komunikaciji za 64 % in po
štirih mesecih za 100 %. Na podlagi dobljenih rezultatov so prišli do zaključka, kako
pomembna so izobraževanja in treningi komunikacije za zaposlene, zlasti v operacijski
sobi, kjer sodelujejo različne poklicne skupine. Ustrezna komunikacija ni pomembna samo
z vidika pacienta, ampak ima pomemben vpliv na zadovoljstvo pri delu in nastajanju
sindroma izgorelosti. Neučinkovita komunikacija poveča možnost nastanka psihičnih
problemov pri članih zdravstvenega tima (Awad et al., 2005).
V Operacijskem bloku UKC Ljubljana se pripravi celoletni plan izobraževanj, v katerega
se razporedi zaposlene glede na udeležbe prejšnjih let. V sklopu teh izobraževanj so tudi
izobraževanja – delavnice o komunikaciji, ki se izvajajo vsako leto ter interklinični
seminarji znotraj UKV Ljubljana.
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8 SISTEM UPRAVLJANJA Z VARNOSTJO V
OPERACIJSKEM BLOKU UKC LJUBLJANA

8.1 Kirurški varnostni kontrolni seznam
V Operacijskem bloku UKC Ljubljana so se z dokumentiranjem timskega dela prvič
srečali leta 2010 z uvedbo uporabe kirurškega varnostnega kontrolnega seznama, ki je del
projekta Svetovne zdravstvene organizacije WHO, z nazivom »Varna kirurgija rešuje
življenja«. Uvedba kirurškega varnostnega kontrolnega seznama predstavlja enostavno in
učinkovito orodje po zgledu kontrolnih seznamov v letalstvu.
Kirurški varnostni kontrolni seznam uvaja v operacijski sobi novo varnostno kulturo in
strukturirano komunikacijo med posameznimi poklicnimi skupinami, ki sodelujejo pri
operativnem posegu. Varnost pacienta postavlja na prvo mesto.

Slika št. 1: Kirurški varnostni kontrolni seznam
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8.2 Namen uvedbe kirurškega varnostnega kontrolnega seznama
Uvedba kirurškega varnostnega kontrolnega seznama (»check list«) in zloženke z
naslovom «Implementation manual surgical safety checklist«, ki jo je 2008 izdala WHO, je
zelo pomembna. Gre za strategijo varna kirurgija rešuje življenja - «Safe surgery saves
lives«. V zloženki je opisan namen izvajanja kirurškega varnostnega kontrolnega seznama,
kako se izvaja in razdelitev v tri sklope (faze). Uporaba kirurškega varnostnega
kontrolnega seznama je priporočilo WHO. Pobudo uporabe le tega je izdalo Ministrstvo za
zdravje RS in vodstvo UKC Ljubljana. V UKC Ljubljana je bil sprva uveden kot projekt z
navodilom, da se uporabi v čim večjem številu. Sedaj je kirurški varnostni kontrolni
seznam kazalnik kakovosti na nivoju UKC Ljubljana.
Kirurški varnostni seznam je preprosto orodje, ki so ga v UKC Ljubljana uvedli z
namenom povečanja varnosti pacientov v perioperativnem obdobju. Uporaba seznama
spodbuja boljšo komunikacijo med člani tima v operacijski sobi. Z njim se zagotovi
učinkovito in pravočasno izvedbo kritičnih postopkov, katerih opustitev lahko privede do
zapleta (Beganović in Oroszy 2011).
Kirurški varnostni kontrolni seznam (»check list«) je orodje, s katerim se nadgradi
standard, timsko delo in kaže pravilen odziv v kritičnih situacijah. Njegova uporaba je
nujna, saj se je z njim število smrtnih primerov in komplikacij zmanjšalo. Uporaba
kirurškega varnostnega seznama je enostavna, praktična in koristna. Rezultati raziskave
(pilotne študije, izvedene 2011 na American College of Surgeons) so pokazali, da je bilo v
46 primerih brez uporabe kirurškega varnostnega kontrolnega seznama narejenih 11 napak,
medtem ko z doslednim izvajanjem le tega 2 napaki. Iz tega se sklepa, da je uporaba
kirurških varnostnih kontrolnih seznamov nujna, saj zagotavlja, da se ničesar ne izpusti ali
prepusti naključju. S tem se poveča varnost pacienta in nadzor v operacijski sobi ter
zmanjša

varnostne

odklone

(Ziewacz

et

al.,

2011).
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8.3 Faze pri uporabi kirurškega varnostnega kontrolnega
seznama
Kirurški varnostni kontrolni seznam je razdeljen v tri faze poteka operativnega posega, in
sicer:
-

pred uvodom v anestezijo (ta del izpolni anestezijska medicinska sestra);

-

pred kirurškim rezom (ta del izpolni »neumita« operacijska medicinska sestra);

-

preden pacient zapusti operacijsko sobo, se preverijo vsi ključni dejavniki in
postopki, ki bi lahko vplivali na varno kirurško in anesteziološko oskrbo pacienta
(WHO, 2008).

V vsaki fazi kirurškega varnostnega kontrolnega seznama se preverijo določeni postopki:


Faza »pred uvodom v anestezijo« ‒ postopke v tej fazi preveri medicinska sestra pri
anesteziji ali zdravnik anesteziolog (glede na mesto anesteziološke priprave
pacienta), in sicer:
-

pacient je potrdil identiteto, privolitev na operativni poseg in anestezijo, vrsto
operativnega posega in stran operativnega področja;

-

zdravnik anesteziolog pacienta zaprosi, da pove svoje ime, priimek ter datum
rojstva (če je seveda možno), identiteto preveri tudi s pregledom podatkov na
identifikacijskem traku. V primeru otrok ali pacientov, ki niso zmožni navesti
identifikacijskih podatkov, lahko to storijo starši ali skrbniki pacienta. Prav tako
preveri, ali je podpisana privolitev na operativni poseg in privolitev na
anestezijske postopke;

-

zdravnik kirurg preveri vrsto in stran operativnega področja pri pacientu in
pacientove navedbe s podatki v pacientovi dokumentaciji;

-

operativno polje je označeno; zdravnik kirurg preveri, ali je označeno
operativno mesto pri pacientu oziroma ali določitev operativnega mesta s
kirurške strani ni potrebna. Poleg tega zdravnik anesteziolog preveri
anestezijski aparat in zdravila, alergije pri pacientu (izvršeni ustrezni ukrepi),
tveganje za težko intubacijo (izvršeni ustrezni ukrepi), tveganje za aspiracijo
(izvršeni ustrezni ukrepi) ter tveganje za veliko izgubo krvi (izvršeni ustrezni
ukrepi).
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Faza »pred kirurškim rezom« ‒ drugi del kirurškega varnostnega kontrolnega
seznama izpolni diplomirana medicinska sestra v operativni dejavnosti, ki pred
kirurškim rezom prosi vse člane tima za kratek premor in zaprosi nove člane tima,
da se predstavijo po imenu in funkciji, ter nato zagotovi naslednje ustne potrditve:
-

zdravnik kirurg predstavi pacienta (kratek opis poteka operativnega posega,
posebnosti, trajanje, pričakovana izguba krvi);

-

zdravnik kirurg in anesteziolog, operacijski medicinski sestri in anesteziološka
medicinska sestra ustno potrdijo pacientovo identiteto, vrsto in stran
operativnega področja, varno namestitev pacienta;

-

zdravnik anesteziolog predstavi pacienta (posebnosti, rizične dejavnike);

-

»umita« operacijska medicinska sestra potrdi sterilnost, preverjen in preštet
inštrumentarij, material in opremo;

-

anestezijski tim potrdi, da je pacient prejel antibiotično profilakso (v kolikor je
to standardizirano oziroma potrebno za izvedbo operativnega posega);

-

prisotnost rentgenskih slik in izvidov, ki so potrebni za operativni poseg, potrdi
zdravnik kirurg.



Faza »preden pacient zapusti operacijsko dvorano« ‒ tudi ta del kirurškega
varnostnega kontrolnega seznama izpolni operacijska medicinska sestra. Ta del
kirurškega varnostnega kontrolnega seznama se izvede tik pred zaključkom
operativnega posega.
Preveri se:
-

ali je operativni poseg pravilno zapisan; s tem se preveri, ali je opravljen
predvideni operativni poseg, ali se je le-ta zaradi spremenjene situacije
spremenil ali razširil. Poleg tega se v tej fazi preveri tudi, ali je operativni poseg
pravilno zapisan v operacijske protokole;

-

štetje in kontrola inštrumentov ter operativnega materiala sta točna; »neumita«
operacijska medicinska sestra skupaj z »umito« operacijsko medicinsko sestro
preveri, ali je štetje inštrumentov in materiala zaključeno in ali je število
pravilno (končno število mora biti enako prvotnemu);

-

pravilno označeni tkivni vzorci; operacijska medicinska sestra vpraša kirurga,
ali so bili med operativnim posegom odvzeti vzorci za preiskave, in v kolikor so
bili, glasno prebere pacientovo ime, opis vzorca in označbe;
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-

evidence in pravilni ukrepi v primeru težav z opremo; pomembno je, da se
natančno identificira slabo delujoče inštrumente ali opremo in da se v tem
primeru ravna v skladu z navodili, ki veljajo v operacijskem bloku;

-

oba zdravnika podata navodila glede pooperativne obravnave pacienta;

-

zdravnik kirurg določi in obvesti oddelek, kamor bo pacient odpeljan po
operativnem posegu (glede na to, kako je potekal operativni poseg in kakšno je
stanje pacienta).

Zaključen in izpolnjen list kirurškega varnostnega kontrolnega seznama je del
dokumentacije izvajanja varnostnih standardov v operacijski sobi in ne sodi med
pacientovo dokumentacijo. Zbira in analizira ga operacijska medicinska sestra, ki je
zadolžena za kakovost v Operacijskem bloku, shranjuje se v arhivu Operacijskega bloka
(Beganović in Oroszy, 2011).
V primeru, da se zgodi varnostni odklon s škodo na pacientu, je zdravnik tisti, ki prvi
obvesti pacienta. V nadaljnjem postopku se vključi tudi predstojnik posameznega
kliničnega oddelka.
Kirurški varnostni kontrolni seznam je učinkovito orodje za izboljšanje kakovosti kirurške
oskrbe pacienta, saj je njegova uporaba v operacijski sobi zmanjšala pogostnost okužbe
kirurške rane in smrtnost za približno 30 % (Gawande, 2010).
Menim, da kirurški varnostni kontrolni seznam ne spada v dokumentacijo pacienta, ker
predstavlja le pripomoček, s katerim se izboljša kakovost našega dela in se preprečuje
odstopanja. V kolikor pride do varnostnega odklona se le ta zabeleži na obrazcu, ki je za to
predviden.

8.4 Koordinator kirurškega varnostnega kontrolnega seznama
Koordinator kirurškega varnostnega kontrolnega seznama je član operacijskega tima in
hkrati odgovorna oseba, ki preverja posamezne kritične postopke v zvezi z operativnim
posegom pri drugih članih tima in s tem zagotavlja njihovo dosledno izvajanje.
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Koordinator kirurškega varnostnega kontrolnega seznama pri odgovornih članih tima
preveri izvedbo posameznih postopkov in jih potrdi na kontrolnem seznamu z oznako »x«.
V primeru odklonov pri posameznih postopkih ustavi potek dela in se skupaj s člani tima
dogovori o nadaljnjih ukrepih, ki bodo zagotovili varno nadaljevanje operativnega posega.
Posamezni odkloni se zabeležijo pod opombe na kirurškem varnostnem kontrolnem
seznamu. Koordinator ob zaključku preverjanja postopkov navede svoje ime in priimek ter
se podpiše (WHO, 2008).
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9 REZULTATI
Tabela št. 1: Število operativnih posegov od leta 2006 do 2012

Leto

Redno delo

Dežurstvo

Skupaj

2006

13027

2853

15880

2007

12527

2915

15442

2008

12973

2787

15760

2009

13646

2849

16495

2010

12969

2961

15930

2011

13379

3091

16470

2012

12803

3193

15996

Tabela št. 2: Deleži varnostnih odklonov v rednem delovnem času in času dežurstva

Leto

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Št. VO/dop.

13

19

44

38

104

70

63

Št. VO/dež.

1

14

13

11

29

30

26

Skupaj št.
VO

14

33

57

49

134

100

89

Tabela št. 3: Starost in status prijaviteljev

Leto

Prijavitelj
Starost
ZDRAVNIK - Starost pod 30 Starost nad 30
MS
DR
let
let

2006

11

3

5

9

2007

25

8

12

21

2008

38

19

26

31

2009

36

13

22

27

2010

108

26

70

64

2011

77

23

50

50

2012

61

28

52

37
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Izpostavljeni so predvsem varnostni odkloni v zvezi s škodo na samih pacientih (opekline,
napačna operativna stran, napačen pacient, razjede zaradi pritiska ...), težavami z opremo
in poškodbo inštrumentov (zlomljeni svedri, vijaki ...).
Tabela št. 4: Razvrstitev varnostnih odklonov v posamezne skupine

I. skupina ‒
VO, kjer je
škoda za
pacienta

II. skupina ‒
VO, kjer ni
škode za
pacienta

III. skupina ‒
VO, kjer ni
škode za
pacienta,
predstavlja pa
velik finančni
strošek

2006

2

5

3

4

2007

2

12

18

1

2008

5

15

32

5

2009

3

17

18

11

2010

7

39

51

37

2011

7

31

34

28

2012

8

20

40

21

Leto

Ostalo

Razdelitev varnostnih odklonov v posamezne skupine glede na stopnjo ogroženosti za
pacienta (tabela št. 4):


Skupina I – varnostni odklon s škodo na pacientu ‒ dogodek, ki pomembno
spremeni potek ali izid operativnega posega (npr. padec ali zdrs z operativne mize,
v operativni rani je ostal inštrument, operiran napačen pacient, operativni poseg na
napačni strani, pritisk, opeklina, odrgnina, zagorel obvezilni material v operativni
rani, del poškodovanega inštrumenta je ostal v operativni rani);



Skupina II ‒ varnostni odklon brez škode za pacienta (npr. napaka v štetju
obvezilnega materiala (preveč, premalo), manjkajoči obvezilni material po
operativnem posegu, manjkajoči inštrument pred operativnim posegom, manjkajoči
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inštrument po operativnem posegu, obvezilni material brez radiopačne nitke,
izguba igle);


Skupina III ‒ varnostni odkloni brez škode za paciente, ki predstavljajo velik
finančni strošek (npr. pokvarjene aparature, poškodba inštrumentov, optik, vrvic
(zlom, uničenje), poškodba opreme (operacijske mize, endoskopski stolpi),
pokvarjen avtoklav – sterilizator, izguba inštrumenta – napačno zložen set);



Skupina IV ‒ varnostni odkloni – ostalo (npr. neupoštevanje aseptičnih pogojev
dela, napake pri oddajanju preparatov (histo in mikro preiskave), poškodba
ovojnine, nenadzorovan vstop v operacijske sobe, kraja, pacient ni klican
pravočasno, nepravočasna obveščenost o okužbi, poškodba zaposlenih, težave pri
izvajanju transplantacijske dejavnosti (manjkajoča dokumentacija, zavržen graft,
napačen organ), neprimerno obnašanje).

Zanimali so nas naslednji podatki: kdo od zaposlenih v operacijskem bloku prijavlja
varnostne odklone (medicinske sestre ali zdravniki); vrsta varnostnega odklona, ki se
najpogosteje pojavlja v operacijski sobi; primerjava operativnih posegov z varnostnimi
odkloni z operativnimi posegi brez varnostnih odklonov; primerjava prijav varnostnih
odklonov s strani operacijske medicinske sestre s prijavami zdravnikov; število varnostnih
odklonov v dopoldanskem času v primerjavi s številom varnostnih odklonov v času
dežurne službe.
Spremenljivke: odvisne in neodvisne (število varnostnih odklonov, leto, vrsta varnostnih
odklonov, poklic in starost prijavitelja, čas nastanka varnostnega odklona).
Odvisna spremenljivka: varnostni odklon.
Neodvisne spremenljivke: vrsta varnostnega odklona, poklic in starost prijavitelja, čas
nastanka varnostnega odklona, posamezen operativni poseg.
Podatki so bili obdelani s pomočjo programa Excel in SPSS. Hipoteze so bile preverjene
tudi s pomočjo t-testa. Če pri izračunanem t-testu dobimo t > 1.96, lahko pri običajnem
tveganju (vsaj p = 0.05) zavrnemo ničelno domnevo, da sta povprečji v resnici enaki.
Lahko rečemo tudi, da je razlika med povprečji statistično značilna, kar pa seveda trdimo z
5-odstotnim tveganjem (t-test 1, 2014).
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V vzorec je bilo zajetih 476 prijav varnostnih odklonov, ki so se zgodili od januarja leta
2006 do konca leta 2012. Povprečno število varnostnih odklonov za analizirana leta znaša
68 (slika št. 2).

Slika št. 2: Število varnostnih odklonov v letih 2006‒2012

Varnostni odkloni se prijavljajo s strani medicinskih sester ali zdravnikov. Glede na
analizirane podatke varnostne odklone v povprečju večkrat prijavi osebje, ki je starejše od
30 let. Na podlagi izračuna trenda je ugotovljeno, da so do leta 2010 v večji meri varnostne
odklone prijavljale starejše osebe, po letu 2010 se je začel ta trend obračati v prid mlajših
od 30 let (slika št. 3).

Slika št. 3: Število varnostnih odklonov glede na starost prijavitelja
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Razporeditev varnostnih odklonov (izraženi v številu in v deležih) po posameznih letih
glede na stopnjo ogroženosti (v povprečju gre največkrat za varnostne odklone, ki spadajo
v II. in III. skupino – varnostni odkloni, kjer ni škode za pacienta) (slika št. 4).

Delež varnostnih odklopnov določene
skupine

Deleži varnostnih odklonov po skupinah
60

56

55

50

45

40

36

36

35

29

30

29

26

31

34

28

28
22

22

21

20

38

37

24

I. Skupina

14

10

9

6

9

6

3

II. Skupina

9

7

5

III. Skupina
IV. Skupina

0
2006

2007

2008

2009
leto

2010

2011

2012

Slika št. 4: Deleži varnostnih odklonov po skupinah

V operacijskem bloku UKC Ljubljana je zaposlenih 105 operacijskih medicinskih sester. V
operativni dejavnosti deluje 126 zdravnikov kirurgov. Varnostni odkloni so večinoma
prijavljeni s strani medicinskih sester – podatki so prikazani po število in v deležih (slika
št. 5).

Delež varnostnih odklonov

Delež varnostnih odklonov glede na prijavitelja
90,0
80,0

78,6

80,6

75,8

77,0

73,5

68,5

66,7

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0

33,3
21,4

31,5

26,5

24,2

19,4

23,0

20,0

Medicinske sestre

10,0

Zdravniki

0,0
2006

2007

2008

2009
leto

2010

2011

2012

Slika št. 5: Delež varnostnih odklonov glede na prijavitelja
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Primerjava prijav v rednem delovnem času in v času dežurstva je prikazana na sliki št. 6. Iz
nje je razvidno, da se večina varnostnih odklonov zgodi v rednem delovnem času
(dopoldan).

Slika št. 6: Primerjava varnostnih odklonov glede na čas dogodka

Deleži varnostnih odklonov v rednem delovnem času in v
času dežurstva
delež varnostnih odklonov

1,2%
1,0%

1,0%

1,0%
0,8%

0,8%

0,8%
0,6%

0,5%

0,5%

0,4%

0,3%

0,4%
0,2%

0,5%

0,5%
0,3%

VO dopoldan

0,2%

0,1%

VO v času
dežurstva

0,04%

0,0%
2006

2007

2008

2009
leto

2010

2011

2012

Slika št. 7: Primerjava deležev varnostnih odklonov v dopoldanskem delovnem času ter v času
dežurstva, izračunanih glede na število operativnih posegov v posameznem obdobju

57

Kotar E. Varnost in varnostni odklon v operacijskem bloku.

Slika št. 8: Varnostni odkloni glede na vse opravljene operativne posege

Časovna karta varnostnih odklonov (slika št. 9) kaže naraščanje števila varnostnih
odklonov vse do leta 2010. Po letu 2010 pa trend upada. Mediana je 68.

Slika št. 9: Časovna karta varnostnih odklonov
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9.1 Rezultati preverjanja hipotez
Postavljene hipoteze:
H1: Prijava varnostnih odklonov pada iz leta v leto zaradi uvedbe kirurškega varnostnega
kontrolnega seznama in ozaveščanja zaposlenih.
H2: Operacijske medicinske sestre statistično pomembno prijavljajo varnostne odklone v
večjem številu kot zdravniki.
H3: V dopoldanskem času se zgodi manj varnostnih odklonov kot v času dežurne službe.
H4: Na zmanjšano število varnostnih odklonov vpliva uporaba kirurškega varnostnega
kontrolnega seznama.
H5: Največje število varnostnih odklonov predstavljajo težave z opremo ali inštrumenti.

H1: Prijava varnostnih odklonov pada iz leta v leto. Hipoteza ni potrjena.
Na podlagi vzorčnih podatkov zgornje hipoteze statistično ne moremo potrditi. Gibanje
prijav varnostnih odklonov je razloženo s pomočjo slike št. 10.

Varnostni odkloni glede na opravljene posege
Odstotek varnostnih odklonov

0,90%

0,84%

0,80%

y = 0,001x + 0,0004

0,70%

0,61%

0,60%

0,56%

0,50%
0,36%

0,40%

0,30%

0,30%

0,21%

0,20%
0,10%

0,09%

0,00%
2006

2007

2008

2009
leto

2010

2011

2012

Slika št. 10: Število varnostnih odklonov v letih 2006‒2012 glede na vse opravljene operativne
posege

Prikazani linearni trend (slika št. 10) še ne nakazuje padanja prijav varnostnih odklonov.
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Delež varnostnih odklonov je razumljivo razmeroma majhen, a vseeno nam nakazuje trend
spreminjanja prijav varnostnih odklonov tekom obravnavanih let. Linearni trend smo
izračunali s pomočjo programa Excel. V našem primeru gre za izračun najpreprostejšega
primera odvisnosti, kjer analiziramo dva pojava. Za raziskavo in zavrnitev hipoteze je
najpomembnejši podatek, ki ga dobimo iz zapisane formule (slika št. 10), (y = 0,001x +
0,0004), in sicer 0,001, ki predstavlja regresijski koeficient. Le-ta nam pokaže povprečno
spremembo vrednosti odvisne spremenljivke y, če se vrednost pojasnjevalne spremenljivke
x v povprečju poveča za eno enoto. Regresijski koeficient oziroma njegova vrednost nam
nakazuje tudi naklon odvisnosti. V kolikor je pozitiven, bo naklon trenda pozitiven, v
kolikor pa negativen, bo tudi naklon trenda negativen (Field, 2009). V našem primeru gre
za nizek, a še vedno pozitiven regresijski koeficient, ki nam nakazuje, da trend v danem
trenutku še rahlo narašča.

Iz porazdelitve lahko ugotovimo, da so prijave varnostnih odklonov v letih od leta 2006 do
leta 2010, z izjemo rahlega padca v obdobju od leta 2008 do leta 2009, ves čas naraščale
ter v letu 2010 tudi dosegle najvišjo raven med obravnavanimi vzorčnimi podatki.
Delež varnostnih odklonov nato od leta 2010 naprej sicer pada, vendar je še vedno znatno
višji kot v letih do leta 2010. Tudi na sliki prikazani linearni trend na podlagi obravnavanih
podatkov še ne nakazuje padanja prijave varnostnih odklonov. Verjetno pa je posledica
uporabe kirurškega varnostnega kontrolnega seznama.
Glede na analizo vzorčnih podatkov hipoteze ne moremo sprejeti, prav tako ne moremo
potrditi domneve, da prijava varnostnih odklonov pada iz leta v leto.
H2: Operacijske medicinske sestre statistično pomembno prijavljajo varnostne odklone v
večjem številu kot zdravniki. Hipoteza je potrjena.
Na podlagi vzorčnih podatkov in opravljenega t-testa lahko s 95-odstotno gotovostjo (t =
3,45, p = 0,006833) zavrnemo alternativno hipotezo ter potrdimo ničelno. Prav tako lahko
hipotezo sprejmemo tudi na podlagi primerjave samih izračunov deležev prijaviteljev
varnostnih odklonov. Na podlagi vzorčnih podatkov smo namreč izračunali, da so v vseh
obravnavanih sedmih letih, ter v kolikor upoštevamo vse prijavljene varnostne odklone,
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operacijske medicinske sestre prijavile kar 74,4 % varnostnih odklonov, medtem ko so jih
zdravniki prijavili zgolj 25,6 %.
Glede na analizo vzorčnih podatkov hipotezo torej lahko sprejmemo ter potrdimo
domnevo, da operacijske medicinske sestre statistično pomembno prijavljajo varnostne
odklone v večjem številu kot zdravniki.
Hipoteza 2: Rezultati analize s pomočjo SPSS programa

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVNIKI
11
78,6%
3
25
75,8%
8
38
66,7%
19
36
73,5%
13
108
80,6%
26
77
77,0%
23
61
68,5%
28
74,37%

21,4%
24,2%
33,3%
26,5%
19,4%
23,0%
31,5%
25,63%

H3: V dopoldanskem času se zgodi manj varnostnih odklonov kot v času dežurne službe.
Hipoteza je potrjena.
Na podlagi vzorčnih podatkov in opravljenega t-testa lahko s 95-odstotno gotovostjo (t = 3,18, p = 0,009493) zavrnemo alternativno hipotezo ter potrdimo ničelno. V tabeli št. 5
bodo za lažjo primerjavo ter razumevanje prikazani deleži varnostnih odklonov v rednem
delovnem času ter v času dežurstva, izračunani na podlagi primerjave vseh operativnih
posegov v rednem delovnem času in v času dežurstva v posameznem obravnavanem letu.
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Podatki o številu operativnih posegov v rednem delovnem času in v času dežurne službe so
razvidni iz tabele št. 1.
Tabela št. 5: Deleži varnostnih odklonov v rednem delovnem času ter v času dežurstva

Leto

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Razlika med
varnostnim odklonom
Varnostni odkloni v
Varnostni odkloni v
v rednem delovnem
rednem delovnem času
času dežurstva
času in v času
dežurstva
0,10 %
0,04 %
-65 %
0,15 %
0,48 %
217 %
0,34 %
0,47 %
38 %
0,28 %
0,39 %
39 %
0,80 %
0,98 %
22 %
0,52 %
0,97 %
86 %
0,49 %
0,81 %
65 %
77,7 %

Na podlagi podatkov v tabeli je razvidno, da je delež varnostnih odklonov, če izvzamemo
leto 2006, v času dežurstva veliko višji kot v času rednega delovnega časa.
Še boljšo predstavo o tem, koliko več varnostnih odklonov se zgodi v času dežurstva, pa
dobimo na podlagi izračunanega podatka, da se je v času dežurstva v obravnavanih letih
zgodilo kar 77,7 % vseh varnostnih odklonov.
Glede na analizo vzorčnih podatkov, hipotezo lahko sprejmemo ter potrdimo domnevo,da
se v dopoldanskem času zgodi manj varnostnih odklonov kot v času dežurne službe.
Hipoteza 3: Rezultati analize s pomočjo SPSS programa
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H4: Na zmanjšano število varnostnih odklonov vpliva uporaba kirurškega varnostnega
kontrolnega seznama. Hipoteza je pogojno potrjena.
Na podlagi analize vzorčnih podatkov, zgornje hipoteze statistično ne moremo popolnoma
potrditi. Gibanje prijav varnostnih odklonov in morebiten vpliv uporabe kirurškega
varnostnega kontrolnega seznama bomo skušali razložiti s pomočjo slike št. 2. Iz slike je
jasno razvidno, da je število varnostnih odklonov do leta 2010 naraščalo. Najvišji porast v
obravnavanih letih je jasno razviden na prehodu leta 2009 v leto 2010. Predvidevamo, da
na podlagi večje natančnosti pri zbiranju podatkov in uvedbe bolj strogega nadzora nad
tovrstnim dogajanjem. Kirurški varnostni kontrolni seznam se je, kot že omenjeno, pričel
uporabljati leta 2010 in po tem letu je opaziti, da se je začelo število varnostnih odklonov
zmanjševati.
Na podlagi vsega tega lahko pogojno sklepamo, da se bo trend zmanjševanja z uporabo
kirurškega varnostnega kontrolnega seznama tudi v prihodnosti nadaljeval, vendar tega ne
moremo trditi z gotovostjo.
H5: Največje število varnostnih odklonov predstavljajo težave z opremo ali inštrumenti.
Hipoteza je potrjena.
Na podlagi vzorčnih podatkov in opravljenega t-testa lahko s 95-odstotno gotovostjo (t =
5,17, p = 0,001035) zavrnemo alternativno hipotezo ter potrdimo ničelno. Prav tako lahko
hipotezo sprejmemo tudi na podlagi primerjave samih deležev vzrokov varnostnih
odklonov, ki smo jih združili v dve skupini, in sicer v skupino, ki zajema vse varnostne
odklone, povezane z opremo in instrumenti, druga skupina pa zajema vse ostalo.
Na podlagi vzorčnih podatkov smo izračunali, da je delež varnostnih odklonov, katerih
vzrok so oprema ali inštrumenti, kar 79,2 %. Preostalih 20,8 % pripada različnim ostalim
dejavnikom varnostnih odklonov, ki niso povezani z opremo in inštrumenti.
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Glede na analizo vzorčnih podatkov lahko hipotezo potrdimo. Iz tega sklepamo, da
največje število varnostnih odklonov predstavljajo težave z opremo ali inštrumenti.
Hipoteza 5: Rezultati analize s pomočjo SPSS programa

oprema in
instrumenti
ostalo

377

79,20%

99
476

20,80%
100%
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10 RAZPRAVA
Raziskava je pokazala, da je bilo v letih od 2006 do 2012 prijavljenih 476 varnostnih
odklonov. S pričetkom beleženja varnostnih odklonov se je začelo leta 2006. Menimo, da
je zato v tem letu prijavljenih tako malo varnostnih odklonov, in sicer 14. V letih 2007 in
2008 je število prijavljenih varnostnih odklonov naraščalo, in tako je bilo v letu 2008
prijavljenih 57 varnostnih odklonov. Verjetno je to posledica dviga ozaveščenosti
zaposlenih glede javljanja varnostnih odklonov. Vendar v letu 2009 zasledimo rahel upad
prijavljenih varnostnih odklonov. V letu 2010 se je uvedel kirurški varnostni kontrolni
seznam. Posledično se je število prijavljenih varnostnih odklonov dvakratno povečalo in je
znašalo 134 (predvidevamo, da predvsem zaradi uvedbe kirurškega varnostnega
kontrolnega seznama, saj se izvaja preverjanje vseh aktivnosti in beleži tudi vsako
odstopanje). V letih 2011 in 2012 je število prijavljenih varnostnih odklonov upadalo, kar
lahko povežemo z izvajanjem kirurškega varnostnega kontrolnega seznama. Glede na
število vseh operativnih posegov je delež uporabe kirurškega varnostnega kontrolnega
seznama v povprečju 90 %. V 10 % je kirurški varnostni kontrolni seznam neizpolnjen ali
nepopolno izpolnjen. Na podlagi tega lahko trdimo, da je izvajanje kirurškega varnostnega
kontrolnega seznama učinkovito in, da dejansko pripomore k zmanjševanju oziroma
preprečevanju varnostnih odklonov. Poleg tega izvajanje kirurškega varnostnega
kontrolnega seznama omogoča, da se zaposleni med seboj poslušajo in bolj komunicirajo.

Velik poudarek varnosti in varnostnim odklonom v operacijski sobi dajejo tudi v tujini, in
sicer z izvedenimi raziskavami ter projekti:
-

Svetovna zdravstvena organizacija ‒ SZO (WHO) izvaja številne globalne in
regionalne pobude na področju kirurške varnosti. Takšen je projekt »Varna
kirurgija rešuje življenja«. Namen tega projekta je zmanjšati število varnostnih
odklonov v operacijski sobi. V ta namen je bil sestavljen kirurški varnostni
kontrolni seznam;

-

Paterson-Brown (2010) je analiziral varnostne odklone, ki so bili prijavljeni v letu
2007 na Nacionalno agencijo za varnost pacientov (NPSA Velika Britanija), in
prišel do zaključka, da so glavni vzroki za nastanek le-teh v napakah pri opravljanju
dela, komunikaciji in v slabem vodstvu; Steelman in Graling (2013) sta predstavila
anketo članov Svetovnega združenja operacijskih medicinskih sester ‒ AORN
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najpomembnejših problemov glede varnosti pacienta (operativni poseg na napačni
strani, izguba kirurškega inštrumenta, napake pri dajanju zdravil, napake pri
uporabi kirurških inštrumentov, poškodbe pacientov, napačno rokovanje s
preparati, požar v operacijski sobi, tveganje za težko intubacijo, nastanek opekline
in razjede zaradi pritiska), ki so bili izpostavljeni s strani perioperativnih
medicinskih sester; Clarke (2013) ‒ Organizacija irskih medicinskih sester in babic
‒ (INMO) je v raziskavi z naslovom Patient safety in the Operating Room
izpostavila vprašanja: kaj je varnost pacienta, kako jo zagotavljamo in kateri so tisti
faktorji, ki predstavljajo največji problem varnosti pacienta v operacijski sobi;
izvedeni študiji (H & HN Magazine (2007) ‒ študija v izvedbi Maimonides Medical
centra in anketa ameriškega združenje kirurgov;

Weaver et al. (2010) ‒ v

Združenih državah Amerike sestavljen nacionalni program TEAM STEEPS); Awad
et al. (2005) so izvedli anketo o komunikaciji med osebjem v operacijski sobi.
Skupno vsem je ugotovitev, da v operacijski sobi prihaja do varnostnih odklonov v
največji meri zaradi pomanjkljive komunikacije med posameznimi poklicnimi
skupinami.
Zaključki teh raziskav so, da se zavedajo pomembnosti varnostnih odklonov, ki jih je
potrebno beležiti, proučevati in narediti zaključke ter opisati postopke, s katerimi se jih
prepreči. Kot razlog za nastanek varnostnega odklona v največji meri povsod navajajo
težave v komunikaciji in pomanjkljivo opravljanje dela.
Gawande (2010) je napisal, da je kirurški varnostni kontrolni seznam učinkovito orodje za
izboljšanje kakovosti kirurške oskrbe pacienta, saj je njegova uporaba v operacijski sobi
zmanjšala pogostnost okužbe kirurške rane in smrtnost za približno 30 %.
Na kirurški kliniki v UKC Ljubljana so se odločili spomladi 2010 izpeljati projekt »Varna
kirurgija rešuje življenja«. Varnostni odkloni v operacijski sobi se prijavljajo s strani
zdravnikov in operacijskih medicinskih sester. Iz raziskave je razvidno, da so varnostne
odklone v začetnih letih beleženja v večini prijavljale osebe, starejše od 30 let, medtem ko
po letu 2010 prevladujejo osebe, mlajše od 30 let, in so v večini operacijske medicinske
sestre. Sklepam, da v začetnih letih beleženja v kolektivu prevladujejo osebe, starejše od

66

Kotar E. Varnost in varnostni odklon v operacijskem bloku.

30 let, ki so največkrat tudi neposredno prisotne pri operativnih posegih. Po letu 2010 se
stanje spremeni, saj se zaposli večje število mlajših sodelavcev, kar doprinese k spremembi
v starosti prijaviteljev varnostnih odklonov. Varnostni odklon prijavi operacijska
medicinska sestra, ki je bila neposredno v bližini, ko se je le-ta pripetil. Zanimivo je tudi,
da z uvedbo kirurškega varnostnega kontrolnega seznama poskočijo deleži tako pri
operacijskih medicinskih sestrah kot pri zdravnikih. Sklepam, da zdravniki prijavljajo le
varnostne odklone, ki imajo za posledico resnejše zaplete pri zdravstvenem stanju pacienta
(oziroma opozorijo, da se varnostni odklon zabeleži), medtem ko operacijske medicinske
sestre prijavljajo vse varnostne odklone, ki se zgodijo v operacijski sobi (tudi v primerih,
ko varnostni odklon ne povzroči škode za pacienta). V letu 2010 se prične izvajanje
kirurškega varnostnega kontrolnega seznama, ne išče se krivca, ampak nas zanimajo
predvsem ukrepi za preprečevanje varnostnih odklonov ter ukrepi, ki pripomorejo k dvigu
in zagotavljanju varnosti pacienta v operacijski sobi. Iz slike št. 7, kjer so prikazani deleži
varnostnih odklonov glede na prijavitelja, je razvidno, da je delež prijav s strani
operacijskih medicinskih sester in zdravnikov skozi vsa leta približno enak. Zanimivo je,
da se z uvedbo kirurškega varnostnega kontrolnega seznama v letu 2010 delež prijav malo
spremeni, in sicer delež prijav s strani operacijskih medicinskih sester naraste nad 80 %,
medtem ko delež prijav s strani zdravnikov pade pod 20 %. Poleg tega je zanimivo, da v
letu 2012 delež prijav s strani medicinskih operacijskih sester pade na 68,5 %, medtem ko
delež prijav s strani zdravnikov naraste nad 30 % (tako je tudi v letu 2008). Če pogledamo
podatke iz preostalih let, je delež prijav s strani operacijskih medicinskih sester vedno nad
70 %, medtem ko je delež prijav s strani zdravnikov vedno pod 27 %. Težko bi rekla, kaj
se je zgodilo v letih 2008 in 2012. Predvidevam, da v letu 2012 pade delež prijav s strani
operacijskih medicinskih sester zaradi izpolnjevanja obrazca oziroma se jim ne zdi
potrebno prijavljati vsake najmanjše zadeve. Pri tem mislim na varnostne odklone, ki sem
jih uvrstila v četrto skupino (strgana ovojnina, napake pri oddajanju preparatov,
neupoštevanje aseptičnih pogojev dela, nenadzorovan vstop v operacijske sobe,
manjkajoča dokumentacija). V letu 2012 smo imeli težave z rokovanjem sterilnih setov.
Ker nimamo kontejnerskega sistema za vse inštrumente, so v večini zaviti v dva sloja
sterilizacijskega papirja. Ker so seti inštrumentov težki in se z njimi ni ravnalo primerno,
je velikokrat prihajalo do strgane ovojnine. Poročilo o neželenem dogodku se je izpolnilo
le v primeru, ko ni bilo na razpolago istega seta inštrumentov. Težavo smo rešili postopno,
in sicer nekaj s kontejnerskim sistemom, nekaj z zaščito za sete (plastične košare, ki gredo
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v postopek čiščenja in steriliziranja skupaj z inštrumenti). Kljub temu bi bilo potrebno na
dolgi rok vse sete inštrumentov dati v kontejnerski sistem in posodobiti aparature in
naprave, s katerimi se izvaja sterilizacijski postopek.

Posamezne varnostne odklone sem razdelila v posamezne skupine. Iz podatkov, ki sem jih
dobila, lahko sklepam, da varnostni odkloni vseh skupin, z izjemo I. skupine, do leta 2010
naraščajo. Po letu 2010 število teh varnostnih odklonov pada. Izjema so varnostni odkloni
III. skupine, ki v letu 2012 prevladujejo in predstavljajo kar 45 %. Sklepam, da predvsem
zaradi izrabljenosti posamezne opreme in inštrumentov, mogoče tudi zaradi nevestnega
ravnanja. Potrebno je izpostaviti, da varnostni odkloni I. skupine ostajajo nekje na isti
ravni, saj se gibljejo v povprečju (število varnostnih odklonov I. skupine je 7) in se kljub
izvajanju kirurškega varnostnega kontrolnega seznama še vedno dogajajo. Vendar z
uvedbo kirurškega varnostnega

kontrolnega seznama zelo blago naraščajo (predvsem

vidno iz podatkov, izraženih v deležih), saj je neizogibno, da jih ne bi prijavili. Zanimivo
je, da je bilo v letih 2009 in 2011 opravljenih 16 470 operativnih posegov. Ostala leta je
število operativnih posegov pod 16 000. V letu 2009 so se zgodili 3 varnostni odkloni I.
skupine, v letu 2010 7, v letu 2011 7 in v letu 2012 8 varnostnih odklonov iste skupine. Za
leti 2009 in 2011 bi lahko bil vzrok v večjem številu operativnih posegov in posledično
tudi preobremenjenosti zaposlenih (utrujenost, zmanjšana koncentracija zlasti v času
dežurstva). Za leto 2010 predvidevam, da je rezultat odraz uvedbe kirurškega varnostnega
kontrolnega seznama. Pomemben je podatek, da delež varnostnih odklonov iz II. skupine
po letu 2010 upada. Menim, da gre za posledico doslednega izvajanja kirurškega
varnostnega kontrolnega seznama in s tem obveznega preverjanja obvezilnega materiala
kot tudi posameznih inštrumentov pred začetkom operativnega posega. Prav tako upada
delež varnostnih odklonov iz III. in IV. skupine.
Varnostne odklone se prijavlja 24 ur dnevno (v rednem delovnem času in v času
dežurstva). Veliko več varnostnih odklonov se prijavi v rednem delovnem času kot v času
dežurstva, vendar je potrebno upoštevati dejstvo, da se v rednem delovnem času opravi
tudi več operativnih posegov kot v času dežurstva (v času dežurstva se opravi štirikrat
manj operativnih posegov v primerjavi s številom v rednem delovnem času). Vendar
število varnostnih odklonov tako v rednem delovnem času kot času dežurstva ne narašča
izrazito, ampak se giblje nekje okoli iste številke.
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V kolikor primerjamo število prijavljenih varnostnih odklonov glede na vse operativne
posege, opazimo naraščanje varnostnih odklonov do leta 2010 (izjema leto 2009), po letu
2010 pa padec varnostnih odklonov, kar zopet potrjuje dejstvo pomembnosti izvajanja
kirurškega varnostnega kontrolnega seznama. To potrjuje tudi prikaz deležev prijavljenih
varnostnih odklonov glede na vse operativne posege (slika št. 12). Iz te slike je razvidno,
da je delež varnostnih odklonov glede na vse operativne posege v letu 2010 0,84 %, v letu
2011 pade na 0,61 % in v letu 2012 na 0,56 %, kar potrjuje upadanje varnostnih odklonov.
V kolikor pa primerjamo delež varnostnih odklonov v rednem delovnem času in v času
dežurstva, ugotovimo, da je delež varnostnih odklonov v času dežurstva kar 0,8 %, kar je
skoraj enkrat več kot v rednem delovnem času. Menim, da se v času dežurne službe izvaja
kirurški varnostni kontrolni seznam pri večini poškodovancih, razen pri zelo težko
poškodovanih - «pacienti, ki so pripeljani kot reanimacija in zahtevajo takojšnjo oskrbo«.
Lahko je delež varnostnih odklonov tudi posledica utrujenosti operativne ekipe. Cilj bi bil,
da je delež varnostnih odklonov enak v rednem delovnem času kot tudi v času dežurne
službe.
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11 SKLEP
Zelo pomembno je dejstvo, da prevladujejo varnostni odkloni iz III. skupine (v povezavi z
opremo ali inštrumenti). To so varnostni odkloni, kjer ni škode za paciente, vendar
predstavljajo velik finančni strošek. Zavedati se moramo, da tudi medicina z vsakim dnem
napreduje. Glede na to, da se postopki dela neprestano izboljšujejo (novi inštrumenti, nova
oprema, novi pristopi), in glede na število vseh opravljenih operativnih posegov, je težko
imeti na razpolago vse te nove sete inštrumentov v zadostnem številu. Posledica tega je, da
so določeni seti inštrumentov pri operativnih posegih uporabljeni večkrat (včasih tudi
dnevno). Posledično gredo tudi večkrat v proces čiščenja in sterilizacije, zato je še toliko
bolj pomembno skrbno negovanje in servisiranje. Le z vestnim in rednim izvajanjem tega
lahko podaljšamo življenjsko dobo inštrumentov in opreme, ter s tem tudi zmanjšamo
stroške uničenih, pokvarjenih inštrumentov in opreme.
Glede na dobljene rezultate menim, da bi morali še več energije vložiti v to, kako
zaposlene prepričati v pomembnost izvajanja kirurškega varnostnega kontrolnega seznama.
Kirurški varnostni kontrolni seznam ne predstavlja le list papirja, na katerega narediš
kljukice, ampak da gre dejansko za pregled vseh opravljenih postopkov, ki zajemajo tako
identifikacijo pacienta, stran in vrsto operativnega posega, namestitev pacienta v pravilen
položaj in njegovo varnost tekom operativnega posega, oziroma vseh postopkov od
sprejetja pacienta v operacijsko sobo do trenutka, ko zapusti operacijsko sobo. V
Operacijskem bloku imamo zelo dobro zastavljen plan strokovnih izobraževanj,
interkliničnih seminarjev in različnih delavnic na letni ravni, tako doma kot tudi v tujini.
Vsi zaposleni imamo možnost, da se strokovnih izobraževanj udeležimo pasivno ali
aktivno kot predavatelji. Menim, da bi bilo zaposlene dobro izobraževati s področja
varnosti in namestitve pacienta. In v sklopu tega je v mesecu novembru 2014 potekalo
interno izobraževanje s področja operativnih posegov, ki se izvajajo na abdominalni,
kardiovaskularni, torakalni in otroški kirurgiji ter kirurgiji za urologijo. V marcu 2015 bo
predvidoma interno izobraževanje s področja operativnih posegov, ki se izvajajo v sklopu
travmatološke in plastične kirurgije, kasneje sledi še s področja nevrokirurgije. Varnost
pacienta je enako pomembna pri vsakem operativnem posegu, medtem ko je nameščanje
pacienta v določen položaj odvisno od vrste in področja operativnega posega. Poleg tega je
velik izziv, kako se naučiti prepoznavanja in preprečevanja varnostnih odklonov.
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Prepričana sem, da je zelo pomembno poznavanje posameznih postopkov. Teh je veliko,
če upoštevamo, da ima vsako področje kirurgije svoje posebnosti. Poleg tega so druga utež
delovne izkušnje, saj se z leti dela lahko ogromno naučiš. Operacijske medicinske sestre
moramo imeti pri delu v operacijski sobi ogromno znanja, biti moramo iznajdljive in
natančne, organizirane in sposobne sprejemati hitre odločitve v še tako težkih situacijah.
Poleg tega moramo biti dovolj samozavestne. Poznati moramo naloge in kompetence na
svojem področju dela. Samozavest pa pomeni tudi to, da v kolikor nisi prepričan in dovolj
siguren v svoje delo, vprašaš sodelavce in jih prosiš za pomoč.
V tem ni nič slabega, saj moramo vedeti, da nikoli v življenju, naj se še tako učimo, ne
bomo znali vsega. In menim, da je velik problem zaposlenih v tem, da v kolikor niso
prepričani, tudi ne vprašajo. Čaka nas še veliko dela tako na področju izvajanja kirurškega
varnostnega kontrolnega seznama kot tudi na področju varnosti pacienta, prepoznavanju in
preprečevanju varnostnih odklonov. Torej, vsi se učimo ali iz izkušenj ali iz napak, ki so se
zgodile drugim ali celo nam. Vedeti pa moramo, da se je potrebno učiti vsak dan znova. In
nikoli nismo tako dobri, da ne bi lahko bili še boljši.

Novembra 2013 je UKC Ljubljana pridobil mednarodno akreditacijski standard DNV. Na
podlagi tega smo tudi v Operacijskem bloku standardizirali veliko postopkov, ki so bili
utečena praksa, a ni bilo navodil za izvajanje. Sedaj imamo navodila za dela in naloge, ki
jih opravljamo in so nam dostopna v vsakem trenutku. Menim, da je to za delovno
organizacijo kot je UKC Ljubljana zelo dobrodošlo, saj nam omogočajo in zagotavljajo
izvajanje postopkov in nalog v točno določenem zaporedju. Poleg tega je tudi poročilo o
neželenem dogodku v prenavljanju in predvidevam, da bo bolj primeren tudi za operativno
dejavnost, ki se izvaja v UKC Ljubljana.
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