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Pagrindinės NĮ stebėsenos klaidos
Duomenų anonimiškumo pažeidimai
NĮ, nesusijusių su konkrečiu pacientu, registravimas
Neteisingai nurodoma NĮ vieta

Pacientui sukeltos žalos įvertinimo problemos
Priskyrimo 11 grupei (Kiti NĮ) problemos
NĮ patvirtinimo vėlavimas- neteisinga statistika trumpais laiko periodais

Nepilni duomenys (neužpildyti laukai, nepriskirtas pogrupis)

Duomenų anonimiškumo pažeidimai
Teisės akto nuostata:
2. Nepageidaujamų įvykių stebėsena vykdoma vadovaujantis šiais principais:
2.3. konfidencialumo – skelbiama tik tokia informacija apie nepageidaujamus įvykius, kuri garantuoja
duomenų anonimiškumą.

Pavyzdžiui

Registruojant NĮ, neturi būti nurodoma:
▪
▪
▪
▪

Paciento ar sveikatos specialisto vardas, pavardė
Paciento asmens kodas
Paciento kortelės Nr.
Paciento gyvenamosios vietos adresas

Pacientas, M R, pasivaikščiojimo lauke metu, prižiūrimas slaugytojos
padejėjos HA, pabėgo iš ligoninės teritorijos. Budinti vyresnioji
gydytoja rezidentė N.Č - informavo vyr. budintį gydytoją A.Š, buvo
informuoti: policija, ligoninės apsaugos darbuotojai, paciento tėvai,
l.e.p vedėja L.Č.. 2020.10.18 02:30 pacientas MR pristatytas į
ligoninę su policijos pareigūnais.
NĮ vieta: Vyšnių tk 21 Noreikiškės, Kauno raj.

NĮ, nesusiję su konkrečiu pacientu
Pranešimo apie NĮ principas pagrįstas įvykiu, kuris nutiko/galėjo nutikti konkrečiam pacientui

Netikslinga registruoti įrangos gedimus

Sugedo abu ligoninės kompiuteriniai tomografai
Medicinos įrangos gedimas
Neveikė termometras, nes nepakeista baterija

Registruojami tokie gedimai, kurie susiję su konkrečiu
pacientu ir pacientas dėl to patyrė/galėjo patirti žalą

Pvz., Atliekant pacientui kompiuterinę tomografiją, sugedo
įranga ir pacientui reikėjo iš naujo atlikti procedūrą. Dėl to
jis gavo papildomą apšvitą

Neteisingai nurodoma NĮ vieta
Nereiktų kaip NĮ vietą nurodyti ASPĮ pavadinimo - užregistruotas NĮ automatiškai siejasi su
konkrečia ASPĮ
Aprašant NĮ vietą, turima omenyje konkreti vieta, kur pacientui nutiko NĮ. Reikėtų nurodyti:
❖skyriaus profilį, pvz., terapinis skyrius arba pvz., chirurginio skyriaus palatoje ar operacinėje
❖jeigu NĮ atsitiko ne skyriuje, tai gali būti įstaigos koridoriuje, WC, kavinėje/valgykloje, išėjus pavaikščioti ASPĮ
teritorijoje ir pan.
❖Kai NĮ registruoja GMPS, tai NĮ gali įvykti paciento namuose, gatvėje ir pan.

Jeigu ASPĮ nori analizuoti savo duomenis pagal skyrius (iš IS galima išsitraukti duomenų suvestinę),
tai tada galite nurodyti konkretaus skyriaus pavadinimą ir palatą).
Nacionaliniu lygiu pakanka nurodyti skyriaus profilį

NĮ patvirtinimo vėlavimas
Jeigu vėluojama patvirtinti NĮ, turime neteisingą NĮ statistiką trumpais laiko periodais
Tik patvirtinti NĮ matomi bendrame visų ASPĮ NĮ sąraše ir ataskaitose

!

◦ Paskelbus 2021 m. I –ojo pusmečio rezultatus, pasirodė, kad jie nėra tikslūs, nes ASPĮ iškart po pranešimo
pradėjo registruoti informacinėje sistemoje I-ojo pusmečio duomenis.

Siūlymai
▪ Pavirtinti NĮ per kaip įmanoma minimalesnį laikotarpį (pvz., savaitę). 2021 m. nepavirtinti 136 NĮ (kai kurie nuo sausio mėn.)
▪ ASPĮ, besinaudojančiomis savo elektroninėmis sistemomis, NĮ duomenis turėtų perkelti į VISS IS kaip įmanoma
dažniau (kas mėn.)
▪ Visoms ASPĮ, kurios dar vis naudojasi popierinėmis NĮ registravimo formomis, reiktų pereiti prie NĮ registravimo
tiesiai į informacinę sistemą

Kiti NĮ (11 grupė)
11 grupei priskiriama daug hospitalinių infekcijų
◦ Sprendimas - bus praplėstas klasifikatorius

Problema - nurodomi įvykiai,
neatitinkantys NĮ apibrėžties
arba jie blogai koduojami

Netinkamas kodavimas – kitų grupių NĮ priskiriami 11 grupei (kiti NĮ)
◦ Pvz, Pacientė pargriuvo eidama į valgyklą sanatorijoje (8 grupė)
◦ Valgyklos darbuotojos teigimu, pacientas nešdamasis gėrimą netyčia išpylė, o kitas pacientas paslydo ir pargriuvo (8
grupė).
◦ Lipant iš hamako iškrito ant žemės (žemė su išlindusiomis medžio šaknimis), susitrenkė k. klubo sąn. sr. (8 grupė)
◦ Galimai susvaigo galva, pacientas griuvo prie ligoninės (8 grupė)
◦ Atbėgus ergoterapeutė pasakė, kad koridoriuje nukrito žmogus. Radome žmogų ant žemės klūpantį prie minkštasuolių su
nubrozdinta ir kraujuojančia kakta (8 grupė)

Organizaciniai, infrastruktūros problemos neturėtų būti registruojamos kaip NĮ
◦ Pacientas 2 kartus mokėjo už paslaugą
◦ Dėl parkavimosi prie įėjimo - nėra galimybės palikti automobilį prie centrinio įėjimo. Apsauginis pareikalavo išvykti iš
ligoninės teritorijos praėjus 15 min., o senas žmogus greitai negalėjo išlipti iš automobilio ir nueiti iki kabineto

GMP registruojamos mirtys, kai paciento nepavyko atgaivinti
◦ Pacientas gaivintas, mirė

!

Pacientui sukeltos žalos įvertinimo problemos
Dažniausiai registruojami NĮ, kurie nesukėlė realios žalos arba sukėlė mažą žalą (92, 8 proc.)
Klasifikatoriuje nėra pasirinkimo – žalos nesukelta.

Siūlymas - koreguoti pacientui sukeltos žalos klasifikatorių
Problema – žalos įvertinimas laiko bėgyje gali pakisti
Pvz., iš pradžių registruojant NĮ atrodo, kad sukelta nedidelė žala (pvz., senyvo amžiaus pacientas nugriuvo,
susitrenkė, atsirado sumušimai ir mėlynės), o tik vėliau išryškėja rimtos komplikacijos (lūžiai), kartais net mirtis
(būdinga globos namams)

Siūlymas – auditorius turėtų paprašyti HI koordinatoriaus gražinti NĮ tikslinimui ir
pakoreguotą pranešimą pateikti iš naujo.

Kitos klaidos
1.
2.
3.
4.

Pažymimi kelių NĮ grupių kodai – privaloma NĮ priskirti tik vienai grupei
Nepriskiriamas pogrupis
Neaprašomos prevencinės priemonės, tik pažymima klasifikatoriuje, į ką jos nukreiptos
Neužpildomi visi laukai

Į VISS IS neturėtų būtų teikiami nepageidaujami reiškiniai ir reakcijos, susijusios su vaistinių preparatų vartojimu

!

Juos reiktų teikti VVKT. HI gali perduoti informaciją VVKT, tačiau HI NĮ duomenų rinkimo forma daug paprastesnė
(NĮ aprašymas ir jo priežasčių nurodymas)- nereikia nurodyti konkretaus vaisto pavadinimo, vartojimo būdo, dozės,
vartojimo pradžios ir pabaigos laiko, anamnezės (alerginės reakcijos) ir pan.

1 NĮ, susiję su vaistinių preparatų vartojimu
1.1. Neteisingai paskirta vaisto dozė
1.2. Neteisingai paskirtas vaisto įvedimo būdas
1.3. Nepaskirto vaisto sulašinimas, suleidimas ar sugirdymas
1.4. Vaisto neįvedimas
1.5. Kita

Pradėjus lašinti Monofero bandomąjį
mėginį iš karto pasireiškė reakcija:
kosėjimas, dusulys, paraudo veidas.
Lašinimas iš karto nutrauktas.

Siūlomi NĮ stebėsenos pokyčiai
◦ Klasifikatorių papildymas *
NĮ priežasčių klasifikatorius

P8- su paciento sveikatos būkle, amžiumi susijusios priežastys

NĮ sukeltos žalos klasifikatorius

Z0- žalos nesukelta

◦ NĮ sąrašo grupių /pogrupių koregavimas*
6. Hospitalinė infekcija, kuri sukėlė paciento
mirtį (dabartinė formuluotė)

6. Hospitalinė infekcija:
6.1. Hospitalinė infekcija, sukėlusi paciento mirtį;
6.2. Kita

*Problema – integracijos su VUL Santaros klinikomis, reiktų naujo „mapingo“ ir perprogramavimo (lėšų)
*Reikia teisės akto keitimo, nes NĮ grupės ir duomenų rinkimo forma tvirtinamos įsakymu
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