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Rezumat 
 

Prezentul Raport Tehnic Final oferă un tablou detaliat al cadrului conceptual al Clasificării 
Internaționale pentru Siguranța Pacientului (CISP) care include o expunere a fiecărei clase, a 
conceptelor cheie cu termenii preferați, și aplicațiile practice. 
 
Alianța Mondială pentru Siguranța Pacientului a reunit un Grup de Redactare pentru a duce 
înainte un program de lucru consistent pentru definirea conceptelor relative siguranței 
pacientului, armonizarea și gruparea într-o clasificare acordată internațional care să 
favorizeze învățarea și îmbunătățirea siguranței pacientului în diferite sisteme. 
 
Scopul Clasificării Internaționale pentru Siguranța Pacientului este permiterea categorizării 
informației despre siguranța pacientului prin intermediul seturilor standardizate de concepte 
cu definițiile agreate, termenii preferați și relațiile între ele bazate într-o ontologie de domeniu 
explicită (de exemplu, siguranța pacientului). CISP s-a elaborat în ideea unei convergențe 
reale a percepțiilor internaționale asupra principalelor chestiuni aflate în legătură cu siguranța 
pacientului și pentru ușurarea descrierii, comparării, măsurării și urmăririi, analizei și 
interpretării informațiilor cu scopul îmbunătățirii asistenței acordate pacientului.¹ 
 
Este important de semnalat că CISP încă nu este o clasificare completă. Este vorba de un 
cadru conceptual pentru clasificarea internațională care aspiră la a oferi o înțelegere 
rezonabilă a lumii siguranței pacientului și unele concepte conexe cu care clasificările 
naționale și regionale existente să poată stabili corespondențe. 
 
Grupul de Redactare a elaborat cadrul conceptual al CISP, integrat de zece clase 
superioare: 
 

1. Tip de incident; 
2. Rezultatul pentru pacient; 
3. Caracteristicile pacientului; 
4. Caracteristicile incidentului; 
5. Factori / Pericole care contribuie; 
6. Rezultate pentru organizație; 
7. Detectare; 
8. Factori atenuanți; 
9. Măsuri de ameliorare; 
10. Măsuri adoptate pentru reducerea riscului. 

 
Conceptele CISP grupate pe clase figurează în Anexa tehnică. 
 
S-au definit 48 de concepte cheie și le-au fost atribuiți termenii preferați pentru a ușura 
înțelegerea și transferul  informației legate de siguranța pacientului; ei reprezintă începutul 
unui proces continuu orientat către înțelegerea internațională comună din ce în ce mai bună 
a termenilor și conceptelor aflate în legătură cu aceasta. 
 
_____________________________________________________________ 
 
¹International Classification for Patient Safety Statement of Purpose -
http://www.who.int/patientsafety/taxonomy/ICPS_Statement_of_Purpose.pdf 
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Cadrul conceptual al CISP este realizat astfel încât să ofere o metodologie de organizare a 
datelor și informațiilor asupra siguranței pacientului care este foarte necesară și care permite 
agregarea și analizarea lor cu privire la: 
 

• compararea datelor asupra siguranței pacientului între discipline, între organizații, între 
țări și de-a lungul timpului; 

• analizarea rolurilor jucate de factorii umani și cei de sistem în siguranța a pacientului; 
• identificarea posibilelor probleme ale siguranței pacientului; 
• fixarea priorităților și conceperea soluțiilor legate de siguranță. 

 
Acest document oferă informații generale despre Grupul de Redactare și elaborarea cadrului 
conceptual al CISP (capitolul 1) și o panoramă detaliată a acestuia care include respectiva 
analiză a claselor (capitolul 2), descrierea conceptelor cheie cu termenii preferați (capitolul 3) 
și expunerea aplicațiilor practice ale cadrului (capitolul 4). Mulțumirile figurează în capitolul 5. 
Conceptele CISP ordonate pe clase constituie Anexa tehnică 1. Anexa tehnică 2 conține 
glosarul de concepte ale siguranței pacientului și referințele. 
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Capitolul 1 

Informații generale 
 
Antecedente 
 
A 55-a Adunare a Organizației Mondiale a Sănătății a aprobat în luna mai 2002 rezoluția 
WHA55.18, în care se cere statelor membre „să acorde cea mai mare atenție posibilă 
problemei siguranței pacientului, să stabilească și să consolideze sisteme fundamentate 
științific, necesare îmbunătățirii siguranței pacientului și calității asistenței medicale”2 . 
Adunarea a solicitat OMS să formuleze norme și standarde conceptuale mondiale și să 
sprijine eforturile statelor membre prin politici și practici legate de siguranța pacientului. 
 
În octombrie 2004, OMS a prezentat Alianța Mondială pentru Siguranța Pacientului. S-a 
identificat proiectul de elaborare a unei clasificări internaționale pentru siguranța pacientului, 
ca una dintre principalele inițiative a Programului de activitate al Alianței pentru 2005 
(Taxonomia siguranței pacientului). 
 
Ce este o clasificare 
 
O clasificare cuprinde un ansamblu de concepte legate între ele prin relații semantice. Oferă 
o structură pentru organizarea informației destinată utilizării cu mai multe scopuri, ca statistici 
naționale, studii descriptive și cercetări evaluative. Este importantă distincția între o 
clasificare și un sistem de notificare, care asigură o interfață ce permite utilizatorilor 
colectarea, depozitarea și recuperarea datelor într-un mod organizat și fiabil. 
 
Clasificarea Internațională privind Siguranța Pacientului (CISP) încă nu este o clasificare 
completă. Este vorba de un cadru conceptual pentru o clasificare internațională care aspiră 
să ofere o înțelegere rezonabilă a lumii siguranței pacientului și o serie de concepte anexe cu 
care pot relaționa  clasificările regionale și naționale existente. 
 
Grupul de Redactare 
 
Au fost integrați în Grupul de Redactare experți în domeniul siguranței pacientului, teoriei 
clasificării, informaticii sanitare, protecția consumatorului și pacientului, drept și medicină. De 
la început, grupul a înțeles că „problemele nu rezidă în cuvintele utilizate, ci mai ales în 
conceptele din spatele acestora”3. Aceasta înseamnă că definițiile conceptuale sunt cele care 
au importanță, la fel ca  termenii și etichetele atribuite acestor concepte. În lipsa unor definiții 
conceptuale universal acceptate, înțelegerea va fi în continuare dificilă. 
 
 
 
 
 
 
 
2Fifty-Fifth World Health Assembly. Res. WHA55.18. 18 May 2002 
3Perneger, T. Borges on classification. Int J for Qual in Health Care 2006;28(4):264-265.  
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Pentru orientarea acestei activități, Grupul de Redacție a aplicat o serie de principii: 
 

• scopul și potențialii utilizatori precum și utilizarea clasificării trebuie să fie în mod clar 
subliniate; 

• clasificarea se va baza pe concepte, nu pe termeni și etichete; 
• limbajul utilizat în definirea conceptelor va fi adecvat din punct de vedere cultural și 

lingvistic; 
• conceptele vor fi organizate în categorii pertinente și utile; 
• categoriile vor fi aplicabile la tot spectrul de contexte ale asistenței sanitare din țările în 

dezvoltare, în tranziție și dezvoltate; 
• clasificarea va fi complementară celor incluse în familia clasificărilor internaționale ale 

OMS4,5,6; 
• se vor utiliza clasificările existente ale siguranței pacientului ca bază pentru elaborarea 

cadrului conceptual al clasificării internaționale7,8,9,10; și 
• cadrul conceptual va fi o convergență originală a percepțiilor internaționale ale 

principalelor chestiuni aflate în legătură cu siguranța pacientului. 
 
Cum s-a elaborat cadrul conceptual, s-au identificat și s-au definit conceptele cheie? 
 
Grupul de Redactare a elaborat cadrul conceptual al CISP timp de trei ani11. A fost important 
angajamentul ferm de a reuși ca acest cadru să reprezinte o convergență originală a 
percepțiilor internaționale asupra principalelor chestiuni legate de siguranța pacientului. 
Validitatea sa s-a evaluat prin intermediul unui sondaj bifazic cu ajutorul Internet-ului, bazat 
pe metoda Delphi modificată12 și o analiză profundă dusă la capăt de experți tehnici care 
reprezentau domeniile siguranței, ingineriei de sistem, politicilor sanitare, medicinei și 
dreptului.13 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
 
4World Health Organization, Family of International Classifications Overview (2004, June). http://www.who.int/classifications/en/ 
5World Health Organization. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. 10 Revision. 
Version for 2006 (ICD-10). http://www.who.int/classifications/icd/en/index.html 
6World Health Organization Drug Dictionary (maintained by the Uppsala Monitoring Centre), 2004. 
http://www.who.int/medicines/services/medicines_etools/en/ 
7Chang, A, Schyve P, Croteau R, O’Leary D, Loeb J. The JCAHO patient safety event taxonomy: a standardized terminology and 
classification schema for near misses and adverse events. Int J Qual Health Care 2005;17:95-105. 
http://www.who.int/patientsafety/taxonomy/NQF_Standardizing_Patient_Safety_Taxonomy_Jan202006.pdf 
8The National Reporting and Learning System, National Health Service, National Patient Safety Agency. 
http://www.npsa.nhs.uk/nrls/reporting/ 
9Runciman WB, Williamson JAH, Deakin A, Benveniste KA, Bannon K, Hibbert PD. An integrated framework for safety, quality and risk 
management: an information and incident management system based on a universal patient safety classification. Quality & Safety in Health 
Care. 2006;15(Suppl 1):i82-90. http://www.apsf.net.au/ 
10The Eindhoven Classification Model for System Failure (ECM) and The Prevention and Recovery Information System for 
Monitoring and Analysis – Medical (PRISMA). The Netherlands: Eindhoven University of Technology. 
http://www.who.int/patientsafety/taxonomy/PRISMA_Medical.pdf 
11History of the Project to Develop the International Classification for Patient Safety – 
http://www.who.int/patientsafety/taxonomy/evolution/en/index.html 
12World Health Organization, Alliance for Patient Safety (2007, May) Report on the Results of the Web-Based Modified Delphi 
Survey of the International Classification for Patient Safety. Geneva, Switzerland. 
13World Health Organization, Alliance for Patient Safety (2008, April). Report of the WHO World Alliance for Patient Safety 
Challenge Group Meeting - Validity Testing of the Conceptual Framework for the International Classification for Patient Safety, 11-12 April 
2008. Geneva. 
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De asemenea, experți tehnici vorbitori nativi de coreeană, spaniolă, franceză și japoneză au 
evaluat adecvarea culturală și lingvistică a cadrului conceptual al CISP și al celor 48 de 
concepte cheie și termeni preferați.14,15,16 Experții tehnici care au participat la probele de 
validare și la evaluarea culturală și lingvistică au considerat acest cadru adecvat scopurilor și 
pertinent, util și potrivit pentru clasificarea datelor și informațiilor despre siguranța pacientului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
14World Health Organization, Alliance for Patient Safety (2008, October). Report of the WHO World Alliance for Patient Safety 
Meeting with Francophone Technical Experts – Cultural and Linguistic Evaluation of the Conceptual Framework for the International 
Classification for Patient Safety, 13 October 2008. Paris, France. 
15World Health Organization, Alliance for Patient Safety (2008, October). Report of the WHO World Alliance for Patient Safety 
Meeting with Spanish and Latin American Technical Experts – Cultural and Linguistic Evaluation of the Conceptual Framework for the 
International Classification for Patient Safety, 15 October 2008. Madrid, Spain. 
16World Health Organization, Alliance for Patient Safety (2007, November). Report of the WHO World Alliance for Patient Safety Meeting 
with Technical Experts from the South East Asian and Western Pacific Regions of the WHO, 26 November 2007, Tokyo, Japan. 
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Capitolul 2 

Cadrul conceptual al Clasificării Internaționale pentru 

Siguranța Pacientului 
 

 
Introducere 
 
Acest capitol descrie cele 10 clase agregate care integrează cadrul conceptual al Clasificării 
Internaționale privind Siguranța Pacientului. Acest cadru s-a conceput pentru a oferi o 
înțelegere globală a domeniului siguranței pacientului. Obiectivul său este reprezentarea unui 
ciclu continuu de învățare și îmbunătățire, subliniind identificarea riscurilor, prevenirea, 
detectarea, reducerea riscurilor, recuperarea în urma incidentelor și reziliența sistemului, 
toate cele care apar în oricare moment și în oricare punct în interiorul cadrului conceptual. 
 
Cele 10 clase  agregate sunt: 
 

1. Tip de incident / Tipul incidentului 
 

2. Rezultatele pentru pacient 
 

3. Caracteristicile pacientului 
 

4. Caracteristicile incidentului 
 

5. Factori / Riscuri care contribuie 
 

6. Rezultate pentru organizație 
 

7. Detectarea 
 

8. Factori atenuanți 
 

9. Măsuri de ameliorare 
 

10. Măsuri adoptate pentru reducerea riscului 
 
Fiecare clasă are subdiviziuni dispuse ierarhic (a se vedea Anexa tehnică 1). Aceste 
concepte pot fi reprezentate de o serie de termeni care permit dialectele regionale, diverse 
limbi, diferite discipline clinice sau preferințe ale furnizorului de îngrijiri de sănătate sau ale 
pacientului. 
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Cadrul conceptual al Clasificării Internaționale pentru Siguranța Pacientului 
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TIPUL DE INCIDENT ȘI REZULTATUL PENTRU PACIENT 
 

Clasa tip de incident este un termen descriptiv pentru o categorie constituită din incidente de 
natură comună care se grupează pentru că au în comun caracteristici convenite, ca „proces 
clinic / procedură” sau ”medicație / lichid pentru administrare intravenoasă”. Deși fiecare 
concept de tip de incident este distinct, un incident legat de siguranța pacientului se poate 
clasifica în mai mult de un singur tip de incident. 
Clasa rezultate pentru pacient conține conceptele legate de impactul pentru pacient, total sau 
parțial atribuibile unui incident. Rezultatele pentru pacient se pot clasifica după tipul de 
leziune, gradul de leziune și impactul social sau economic. 
În ansamblu, clasele tip de incident și rezultate pentru pacient au ca obiect gruparea 
incidentelor legate de siguranța pacientului în categorii pertinente clinic. 
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CARACTERISTICILE PACIENTULUI, CARACTERISTICILE INCIDENTULUI, 
FACTORII / PERICOLELE CARE CONTRIBUIE, ȘI REZULTATELE PENTRU 

ORGANIZAȚIE 
 
Patru clase se referă la informația descriptivă pertinentă care stabilește contextul incidentului: 
caracteristicile pacientului, caracteristicile incidentului, factorii / pericolele care contribuie și 
rezultatele pentru organizație. 
 

 
Caracteristicile pacientului clasifică informația demografică despre pacient, motivul inițial 
pentru care s-a solicitat asistența sanitară și diagnosticul principal. 
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Caracteristicile incidentului clasifică informația despre circumstanțele din jurul incidentului, 
cum ar fi: în ce moment și în ce loc al trecerii pacientului prin sistemul de sănătate a avut loc 
incidentul, cine a fost implicat și cine a notificat. 
 
Factorii / pericolele care contribuie sunt circumstanțele, acțiunile sau influențele despre care 
se crede că au avut un rol în originea și desfășurarea incidentului sau care măresc riscul de 
a se produce unul. Exemple sunt factorii umani cum ar fi comportamentul, execuția sau 
comunicarea; factorii care țin de sistem,  cum ar fi mediul de lucru și factorii externi care 
scapă de sub controlul organizației cum ar fi mediul natural sau politicile legislative. Este 
obișnuit ca într-un incident aflat în legătură cu siguranța pacientului să intervină mai mult de 
un factor care contribuie sau un pericol. 
 
Rezultatele pentru organizație se referă la impactul pentru organizație, total sau parțial 
atribuibil unui incident. Se evidențiază consecințele directe pentru organizație, cum ar fi 
creșterea resurselor destinate asistenței acordate pacientului, atragerea atenției mass media 
sau ramificațiile juridice, spre deosebire de consecințele clinice sau terapeutice, care sunt 
considerate ca fiind rezultate pentru pacient. 
 
Există o relație complexă între tipul de incident și factorii care contribuie. În funcție de 
context, circumstanțe sau rezultat, același incident sau circumstanță poate fi perceput ca un 
incident sau un factor care a contribuit. 
 
Un incident este însoțit întotdeauna de o serie de factori care contribuie. Deși un incident 
poate fi un factor care contribuie la apariția sau dezvoltarea unui alt incident, unii factori care 
contribuie pot fi să nu fie incidente în sine. De aceea, un incident poate fi clasificat ca tip de 
incident principal după regulile administrative specifice unui anumit context (ex., incidentul cel 
mai apropiat de rezultatul identificat pentru pacient), structurii unui sistem informatic sau 
tipului de analiză a datelor. 
 
De exemplu, dacă un pacient cu fibrlilație auriculară tratată cu warfarină se scoală noaptea 
pentru a merge la baie, alunecă și cade fără a suferi nici o leziune perceptibilă, incidentul 
aflat în legătură cu siguranța pacientului se consideră incident fără leziuni, și tipul de incident 
se clasifică ca „accident al pacientului – cădere”. Dacă acest pacient ar fi fost întâlnit în 
dimineața următoare pe pardoseală, incapabil să se ridice, probabil incidentul legat de 
siguranța pacientului se clasifica ca incident cu leziuni (eveniment advers) și tipul de incident 
se considera de „administrare clinică”. Căderea se considera ca un factor care contribuie, 
implicând „factori de personal”, „factori care țin de mediul de lucru” și „factori care ţin de 
organizație / Serviciu”. 
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DETECTARE, FACTORI ATENUANȚI, MĂSURI DE AMELIORARE ȘI MĂSURI ADOPTATE 
PENTRU REDUCEREA RISCULUI 

 
Clasele detectare, factori atenuanți, măsuri de ameliorare și măsuri adoptate pentru 
reducerea riscului furnizează informații aflate în legătură cu prevenția, recuperarea după 
incident și reziliența sistemului. 
 

 
Împreună, detectarea și factorii atenuanți reprezintă recuperarea după incident (adică, 
prevenția secundară). Măsurile de ameliorare sunt cele utilizate în faza de salvare în timpul 
recuperării după incident (adică, prevenția terțiară). 
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Măsurile luate pentru reducerea riscului reprezintă învățarea colectivă bazată pe informația 
clasificată în cele zece clase și trebuie să aibă ca efect îmbunătățirea sistemului, reducerea 
riscului și îmbunătățirea asistenței medico-sanitare a pacientului. 
 
Conceptul de recuperare după incident,17 derivat din ingineria industrială și teoria erorilor, 
este, în special, important când se intenționează învățarea din incidentele aflate în legătură 
cu siguranța pacientului.18, 19 Este procesul prin care se identifică, înțelege și corectează un 
factor  sau un pericol care contribuie, împiedicându-l, astfel, să evolueze către un incident 
legat de siguranța pacientului. Recuperarea după incident și reziliența (în contextul CISP, 
reziliența este „gradul în care un sistem previne, detectează, atenuează sau îmbunătățește 
continuu pericole sau incidente” pentru ca o organizație să-și poată recupera capacitatea 
originală de a furniza funcțiile sale centrale ) asigură contextul pentru a discuta detectarea, 
atenuarea, îmbunătățirea și reducerea riscurilor. 
 
Detectarea se definește ca o acțiune sau împrejurare care permite descoperirea unui 
incident. De exemplu, un incident se poate detecta printr-o schimbare în situația pacientului 
prin intermediul unui monitor, o alarmă, un audit, un examen sau o evaluare a riscurilor. 
Mecanismele de detectare pot fi incorporate sistemului ca bariere oficiale sau stabilite în 
formă nestructurată. 
 
Factorii atenuanți sunt acțiuni sau împrejurări care previn sau moderează progresul unui 
incident către producerea unei daune pacientului. Acești factori au scopul de a reduce, în 
măsura posibilului, această daună odată ce eroarea s-a produs și a pus în mișcare 
mecanismul de control al daunei. Împreună, detectarea și atenuarea pot împiedica  un 
incident să ajungă la pacient sau să-i dăuneze. Dacă incidentul determină o daună, se pot 
adopta măsurile de ameliorare. 
 
Măsurile de ameliorare sunt măsurile care se adoptă sau împrejurările care se modifică 
pentru a îmbunătăți sau compensa dauna în urma unui incident. Se aplică pacientului 
(tratamentul clinic al leziunii, prezentarea de scuze) și organizației (reuniune informativă cu 
personalul, schimbări în cultură, managementul reclamațiilor). 
 
Măsurile adoptate pentru reducerea riscului se concentrează asupra pașilor făcuți pentru 
evitarea repetării aceluiași incident legat de siguranța pacientului sau unul similar și în 
îmbunătățirea rezilienței sistemului. Sunt acele măsuri care reduc, gestionează sau 
controlează dauna sau probabilitatea de daună asociată unui incident. Poate fi adresată 
pacientului (furnizarea unei asistențe adecvate, sprijin în luarea deciziilor), personalului 
(formare, disponibilitatea politiicilor și protocoalelor), organizației (îmbunătățirea conducerii 
sau orientării, evaluarea proactivă a riscului) precum și agenților și echipamentelor 
terapeutice (audituri regulate, constrângeri în utilizare). Detectarea, factorii atenuanți și 
măsurile de îmbunătățire înfluențează măsurile adoptate de reducere a riscului și le 
orientează. 
 
 
 
________________________ 
17 Denumit de asemenea  «recuperare din eroare» și «recuperare». 
18 van der Schaaf, T. W. A framework for designing near miss management systems. In van der Schaaf, T. W., Lucas, D. A. and Hale, A. R. 
(eds) Near miss reporting as a safety tool. Oxford, Butterworth-Heinemann Ltd, 1991. 
19 van der Schaaf TW, Clarke JR, Ch 7 – Near Miss Analysis. In Aspden P, Corrigan J, Wolcott J, Erickson S, (eds). Institute of Medicine, 
Committee on Data Standards for Patient Safety, Board on Health Care Services. Patient Safety: Achieving a New 
Standard for Care. Washington DC: National Academies of Sciences, 2004.  
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Capitolul 3 

Concepte cheie și termeni preferați din Clasificarea 

Internațională privind Siguranța Pacientului 
 
Introducere 
 
În acest capitol se descriu identificarea și elaborarea conceptelor cheie din Clasificarea 
Internațională privind Siguranța Pacientului. Aceste concepte reprezintă începutul unui 
proces continuu orientat către o înțelegere internațională comună, tot mai bună, a termenilor 
și conceptelor din domeniul siguranței pacientului. Această înțelegere este o cerință pentru 
unele din zonele de acțiune identificate în rezoluția WHA55.18: 
 

• elaborarea de norme, standarde și ghiduri mondiale pentru a defini, măsura și notifica 
evenimente adverse din asistența sanitară, produse sau evitate; 

• promovări și formulări de politici fundamentale în probele științifice; și 
• stabilirea de referințe internaționale de excelență. 

 
Utilizarea coerentă a conceptelor cheie cu definițiile agreate și termeni preferați, împreună cu 
un cadru conceptual amplu, însă adaptabil, va ajuta investigatorii să înțeleagă munca 
colegilor lor și va favoriza colectarea, agregarea și analiza sistematică a informației 
pertinente. Aceasta va permite compararea între stabilimentele sanitare și jurisdicțiile și 
realizarea unei urmăriri a tendințelor de-a lungul timpului. 
 
Grupul de Redactare a agreat următoarele: 
 

• conceptele și termenii vor fi aplicabili în tot spectrul asistenței sanitare, începând de la 
asistența primară până la cea înalt specializată, și coerenți cu procesele și sistemele 
existente; 

• întotdeauna, când e posibil, conceptele vor fi corelate cu cele din alte terminologii și 
clasificări din familia de clasificări internaționale de la OMS; 

• definițiile conceptelor și termenii preferați trebuie să reflecte utilizările familiare; 
• definițiile conceptelor trebuie să transmită sensul adecvat, cu privire la siguranța 

pacientului; 
• definițiile vor fi scurte și clare, fără calificative inutile sau redundanțe, începând prin 

definiții de bază și dezvoltând fiecare definiție ulterioară pe baza lor; 
• conceptele cheie și termenii preferați vor fi adecvați pentru scopurile cadrului 

conceptual al CISP. 
 
S-au identificat 48 de concepte și s-au pus de acord definițiile și termenii preferați. 
Conceptele definite și selecționate reprezintă un set de elemente de bază pentru 
îmbunătățirea studiului siguranței pacientului și ușurarea înțelegerii și transferului de 
informație. 
 
Există alte seturi de definiții și termeni în legătură cu siguranța pacientului. Principalul criteriu 
în identificarea și definirea conceptelor cheie, respectiv în atribuirea unor termeni preferați,  a 
fost ca aceste definiții să fie potrivite în contextul specific al cadrului conceptual al CISP. Dată 
fiind abundența de termeni, concepte și definiții, este inevitabil ca unele să difere față de 
altele. 
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Grupul de Redactare s-a bazat pe un mare număr de surse (dicționare, bibliografie, Internet) 
pentru elaborarea definițiilor conceptelor cheie. Aceste surse nu sunt legate explicit de 
definiții specifice, pentru că sursele primare ale informației și prima utilizare a conceptelor 
sau termenilor legați de siguranța pacientului rămân adesea necunoscute.  
 
Grupul de Redactare a rafinat mult definițiile conceptelor, prin contribuțiile experților tehnici, 
în cursul a șapte ședinte, numeroase teleconferințe și corespondență prin poșta electronică. 
A lega referințe specifice de concepte presupune un risc înalt de atribuiri eronate. Totuși, 
Grupul de Redactare a considerat că este importantă cunoașterea etiologiei definițiilor și 
termenilor preferați pentru conceptele cheie (a se vedea Anexa tehnică 2). 
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Definirea conceptelor 
 
În diagrama cadrului semantic se arată modul în care conceptele cheie, cu termenii preferați 
aleși, se relaționează cu cadrul conceptual al CISP. Termenii preferați figurează în ordine 
alfabetică, urmați de conceptele cheie cu definițiile respective. Diagrama semantică, lista 
alfabetică de termeni preferați și definițiile conceptuale se întâlnesc la finalul acestui capitol. 
 
Conceptele sunt prezentate progresiv pentru a permite dezvoltarea înțelegerii lor, începând 
cu cele care figurează în titlul Clasificării Internaționale privind Siguranța Pacientului 
(clasificare, pacient și siguranță). Termenii cu litere îngroșate sunt selecționați ca fiind 
preferați pentru CISP, și apar urmați de respectiva definiție  agreată.  
 
O clasificare este o organizare de concepte (purtători de semnificație) și clase (grupuri sau 
seturi de lucruri similare, cum ar fi „Factorii care contribuie”, „Tipuri de incidente” şi „Rezultate 
pentru pacienți”), și subdiviziunile lor, legate între ele pentru a exprima relațiile semantice 
(cum se asociază unele cu altele în funcție de semnificația lor). De exemplu, „factorii care 
contribuie” preced generarea oricărui „tip de incident” și participă în aceasta. În același mod, 
„detectarea” precede „facorii atenuanți” și apare urmată de „rezultate”: progresia unui incident 
nu se poate limita, înainte de a-l detecta și a-i determina natura, iar rezultatele nu pot fi 
descrise atâta timp cât încercările de a-l limita nu și-au exercitat influența. 
 
S-a definit pacientul ca persoana care primește asistența sanitară, iar asistența sanitară ca 
serviciile primite de persoane sau comunități pentru promovarea, menținerea, supravegherea 
sau restabilirea sănătății. Se utilizează termenul de pacient în loc de client, rezident sau 
consumator, deși se admite că este posibil ca mulți receptori de îngrijiri de sănătate, cum ar fi 
o gravidă sănătoasă sau un copil care se vaccinează, nu sunt considerați pacienți sau nu se 
văd pe ei înșiși astfel. Organizația Mondială a Sănătății definește sănătatea ca „o stare de 
completă bunăstare fizică, mentală și socială, și nu doar absența afecțiunilor sau bolilor”.20 
 
Siguranța este reducerea riscului de daune non-necesare până la un minim acceptabil, care 
se referă la noțiunile colective asupra gradului de cunoștințe din momentul respectiv, 
resurselor disponibile și contextului în care se prestează asistența, puse în balanță cu riscul 
de a nu administra tratamentul sau de a administra alt tratament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
20 Organizația Mondială a Sănătății. Preámbul la Constituirea  Organizației Mondială a Sănătății care a fost adoptată  de Conferența 
Sanitară Internațională, celebrată în New York dîn 19 iunie până în 22 iulie 1946, semnată înl 22 iulie 1946 de representanții a 61 de state 
(Official Records of the World Health Organizations, No 2, p. 100), și a intrat în vigoare în 7 aprilie 1948 www.who.int/en/. 
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Un pericol este o împrejurare, un agent sau o acțiune care poate provoca daune. 
 
O împrejurare este o situație sau un factor care poate influența un eveniment, un agent sau 
una ori mai multe persoane. 
 
Un eveniment este ceva care i se întâmplă unui pacient sau care îl implică, și un agent este 
o substanță, un obiect sau un sistem care acționează pentru a produce schimbări. 
 
Siguranța pacientului este reducerea riscului de daune ne-necesare legate de asistența 
sanitară până la un minim acceptabil, care se referă la noțiunile colective asupra gradului de 
cunoștințe din momentul respectiv, resurselor disponibile și contextului în care se prestează 
asistența, puse în balanță cu riscul de a nu administra tratamentul sau de a administra alt 
tratament. 
 
Dauna asociată sănătății este dauna care apare în urma planurilor sau măsurilor adoptate 
pe durata furnizării asistenței medicale sau care se asociază acestora, mai degrabă decât  
datorate unei boli sau leziuni de bază. 
 
Un incident în legătură cu siguranța pacientului este un eveniment sau împrejurare care 
ar fi putut provoca sau a provocat o daună ne-necesară unui pacient. În contextul CISP, 
incidentele legate de siguranța pacientului se denumesc simplu incidente. Utilizarea 
adjectivului „ne-necesar” în această definiție recunoaște că în asistența sanitară se produc 
erori, infracțiuni, cazuri de abuz asupra pacientului și acte efectuate în mod deliberat în 
condiții nesigure. Acestea se consideră incidente, în timp ce anumite forme de daună sunt 
necesare, cum ar fi incizia pentru o laparotomie, și nu se consideră incidente. Erorile sunt, 
prin definiție, involuntare, în timp ce infracțiunile pot fi intenționate, deși rareori rău 
intenționate, și pot ajunge de rutină și automate în anumite contexte. 
 
O eroare este  eșecul de  a duce la capăt o acțiune prevăzută după cum se pretindea sau de 
a aplica un plan incorect. Erorile se pot manifesta atunci când se face ceva greșit (eroare de 
comitere) sau când nu se face ceea ce este corect (eroare prin omisiune), fie în faza de 
planificare, fie în faza de execuție. 21, 22 Astfel,  dacă screening-ul cancerului de colon constă 
în determinări periodice ale prezenței oculte de sânge în scaun, atunci a face o colonoscopie 
de screening fără a dispune înainte de o probă ocultă de sânge în scaun presupune o eroare 
de comitere (aplicarea unui plan incorect), în timp ce faptul de a nu solicita determinarea de 
sângerare ocultă constituie o eroare prin omitere. O infracțiune este o deviere deliberată de 
la, reguli sau proceduri operative. Atât erorile ca și infracțiunile măresc riscul, deși nu ajunge 
să se producă un incident. 12, 13 Riscul este probabilitatea de a se produce un incident. 
 
Un incident poate fi o împrejurare notificabilă, un incident potențial (near-miss), un incident 
fără daune sau un incident cu daune (eveniment advers). O împrejurare notificabilă este o 
situație cu mare capacitate de a cauza daune, însă în care nu se produce niciun incident (de 
exemplu, cazul unei unități de terapie intensivă, supraîncărcată cu pacienți care pe toată 
durata unei ture lucrează cu personal mult sub limita minimă permisă, sau cazul transferului 
unui defibrilator către o unitate de primiri urgențe și constatarea că este nefuncțional deși, în 
final, se descoperă că defibrilatorul nu era necesar).  
 
___________________ 
21 Reason J. Human Error. New York: Cambridge University Press, 1990. 
22 Runciman WB, Merry AF, Tito F. Error, blame and the law in health care – an Antipodean perspective. Ann Intern Med 2003; 138: 974-9. 
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Un incident potențial este un incident care nu ajunge la pacient (de exemplu, se 
conectează o unitate de sânge la calea de infuzie intravenoasă a pacientului greșit, însă se 
detectează eroarea înainte de începerea infuziunii). Un incident fără daune este acela în care 
incidentul ajunge la pacient, însă nu se provoacă nici o daună apreciabilă (de exemplu, se 
transfuzează pacientul, însă nu era incompatibil). Un incident cu daune (eveniment 
advers) este un incident care a cauzat daune pacientului (de exemplu, se perfuzează 
unitatea greșită de sânge, iar pacientul decedează datorită reacției hemolitice). Se consideră 
daună alterarea structurală sau funcțională a organismului și/sau tot efectul prejudicial 
derivat din aceasta. Daunele cuprind bolile, leziunile, suferințele, dizabilitatea și moartea, și 
pot fi fizice, sociale sau psihologice. Boala se definește ca o disfuncție fiziologică sau 
psihologică. Leziunea este o distrugere a țesuturilor cauzată de un agent sau un eveniment. 
Suferința constă în experiența de ceva subiectiv dezagradabil și cuprinde durerea, 
disconfortul general, greața, depresia, agitația, alarma, frica și supărarea. Se înțelege prin 
disabilitate orice tip de alterare structurală sau funcțională a organismului, limitare a 
activității și/sau restricția de participare în societate, asociate unei daune trecute sau 
prezente.  
 
Un factor care contribuie se definește ca o împrejurare, acțiune sau influență (de exemplu, 
o distribuție neinspirată a turelor sau o proastă atribuire de sarcini) care se consideră că a 
jucat un rol în originea sau evoluția unui incident sau care a crescut riscul de a se produce un 
incident. Factorii care contribuie pot fi externi (adică, în afara controlului unui serviciu sau 
organizație), din organizație (de exemplu, indisponibillitatea protocoalelor acceptate), aflate 
în relație cu un factor care ține de personal (un defect cognitiv sau de conduită al unui individ, 
o muncă în echipă nesatisfăcătoare  sau o comunicare inadecvată) sau legate de un factor al 
pacientului (de exemplu, neîndeplinirea). Un factor care contribuie poate fi un precursor 
necesar al unui incident și poate fi sau nu suficient pentru a cauza un incident. 
 
Incidentele se clasifică în diverse tipuri. Un tip de incident este o categorie formată din 
incidente de natură comună care se grupează pentru că împart caracteristicile agreate, și 
constituie o categorie „parentală” sub care se pot grupa multe concepte.  Tipurile de 
incidente cuprind următoarele: administrație clinică, proces clinic/procedură, documentație, 
infecții asociate îngrijirii medicale, medicamente/lichide pentru administrare i.v., 
sânge/produse sanguine, nutriție, oxigen/gaz/vapori, dispozitive/echipamente medicale, 
comportament, accidente ale pacientului, infrastructură/clădiri/instalații, și 
resurse/management al organizației. 
 
Caracteristicile pacientului sunt atribute selecționate ale unui pacient, cum ar fi datele 
demografice sau motivul consultației. Atributele sunt calități, proprietăți sau trăsături de ceva 
sau ale cuiva. Caracteristicile incidentului sunt atribute selecționate ale unui incident, cum 
ar fi unitatea sanitară, statusul tratamentului, specialitățile implicate sau data incidentului. 
 
Referitor la un agent, se înțelege prin reacție adversă o daună neprevăzută derivată  
dintr-un tratament justificat. De exemplu, o neutropenie neașteptată în urma administrării 
unui produs farmaceutic despre care nu se știa că putea avea acest efect, este o reacție 
adversă. Recurența unei reacții adverse cunoscute poate fi prevenibilă (de exemplu, o 
reacție alergică la un medicament se poate preveni evitând reexpunerea). Un efect 
secundar este un efect cunoscut, distinct de cel urmărit inițial și aflat în legătură cu 
proprietățile farmacologice ale unui medicament, cum ar fi greața în urma administrării 
morfinei pentru calmarea durerilor. 
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Prevenibil înseamnă acceptat în general ca evitabil în împrejurările particulare ale cazului. 
Detectarea constă într-o acțiune sau împrejurare care determină descoperirea unui incident 
(de exemplu, faptul de a-și da seama de o eroare prin intermediul unui monitor sau unei 
alarme, printr-o schimbare în starea pacientului, sau prin intermediul unei evaluări de risc). 
Mecanismele de detectare pot forma parte dintr-un sistem (de exemplu, alarmele de joasă 
presiune sau desconectare în circuitele respiratoarelor) sau pot fi rezultatul unui proces de 
verificare sau de alertă și „conștiența situației”. Un factor atenuant este o acțiune sau 
împrejurare care împiedică sau moderează evoluția unui incident către provocarea unei 
daune pacientului. Mecanismul prin care se poate produce dauna este deja în desfășurare, 
însă nu s-a produs încă nici o daună sau nu a apărut dauna maximă. S-a utilizat termenul 
„recuperare” pentru a descrie combinația de detectare și atenuare; în acest context nu se 
referă la recuperarea clinică (reabilitare), ci la procesul de recuperare dintr-un incident care 
deja a început. Un exemplu de recuperare din incident ar fi reconectarea unui respirator după 
ce alarma de deconectare a sunat. Proiectarea sistemelor și formarea și educarea pot utiliza 
informațiile colectate despre cum și de ce se realizează „salvarea”. 
 
Rezultatul pentru pacient sunt repercursiunile pentru pacient, total sau parțial atribuibile 
unui incident. Când s-a produs o daună, gradul daunei se referă la gravitatea, durata și 
repercursiunile terapeutice ale daunei rezultate în urma incidentului. Principiile directoare ar 
indica înregistrarea separată a naturii, gravității și duratei daunei; deși din punct de vedere 
tehnic s-ar putea înclina către acestă opțiune, în practică, majoritatea scalelor de măsurare a 
daunei recunosc faptul că evaluarea naturală a daunei, care stabilește gradul acesteia, ia 
mai degrabă aceste elemente împreună. Incercările anterioare de a califica gradul daunei 
tindeau a fuziona acești parametri într-o singură scală.23, 24, 25 În contextul cadrului conceptual 
al CISP, gradul daunei se califică după cum se indică în continuare; 

• Nici una: rezultatul pentru pacient nu este simptomatic sau nu s-au detectat simptome 
și nu este nevoie de tratament; 

• Ușoară: rezultatul pentru pacient este simptomatic, simptomele sunt ușoare, pierderea 
funcțională sau dauna sunt minime sau intermediare, însă de scurtă durată, și nu este 
nevoie să se intervină, ori intervenția necesară este minimă (de exemplu, observare 
mai îndeaproape, solicitare de probe, efectuarea unui examen sau administrarea unui 
tratament de importanță minoră). 

• Moderată: rezultatul pentru pacient este simptomatic și necesită intervenție (de 
exemplu, o altă intervenție chirurgicală, un tratament suplimentar) sau prelungește 
internarea, sau provoacă o daună ori o pierdere funcțională permanentă sau de lungă 
durată. 

• Gravă: rezultatul pentru pacient este simptomatic și necesită o intervenție pentru 
salvarea vieții ori o intervenție chirurgicală sau medicală majoră, scurtează speranța 
de viață, sau provoacă o daună ori o pierdere funcțională importantă și permanentă 
sau de lungă durată. 

• Moarte: depășind așteptările, incidentul a cauzat moartea sau a grabit-o. 
 
Incidentele, de asemenea, afectează organizațiile sanitare. Rezultatul pentru organizație 
se definește ca efectul asupra organizației, total sau parțial atribuibil unui incident (de 
exemplu, publicitate negativă sau utilizarea de resurse suplimentare).  
_____________________ 
23 NSW Health. Incident Management. Policy Directive PD2007...061. July 2007. Sydney: New South Wales Health, 2007. 
www.health.nsw.gov.au/policies/2007/pdf/PD2007...-61.pdf [Accessed 11 February 2008]. 
24 VA National Center for Patient Safety. VA National Patient Safety Improvement Handbook. Washington DC. Department of 
Veterans Affairs, US Veterans Health Administration, 2002. www.va.gov/NCPS/Pubs/NCPShb.pdf [Accessed 11 February 2008]. 
25 National Patient Safety Agency. eForm User Guide v4. www.eforms.npsa.nhs.uk/staffeform/help.ALL/eForm_Help.htm [Accessed 27 
November 2008]. 
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O măsură de ameliorare este o măsură adoptată sau o împrejurare modificată, cu scopul de 
a îmbunătăți situația sau a compensa orice daune rezultate dintr-un incident. Factorii de 
ameliorare legați de pacient sunt măsurile adoptate sau împrejurările modificate cu scopul de 
a repara dauna suferită de pacient, de exemplu, fixarea unei fracturi produse în urma căderii. 
La rândul lor, cele legate de sistemul de îngrijiri de sănătate reduc pierderile sau daunele pe 
care un incident le poate cauza unei organizații: de exemplu, un bun management al relațiilor 
publice în urma unei catastrofe cu mari repercursiuni publice poate îmbunătăți efectele 
asupra reputației unității sanitare. 
 
Măsurile adoptate pentru reducerea riscului se definesc ca acțiuni menite să reducă, 
managerieze sau controleze viitoarele daune asociate unui incident, sau probabilitatea de a 
se produce. Pot afecta direct incidentele, factorii care contribuie, detectarea, factorii atenuanți 
sau măsurile de ameliorare și pot fi proactive sau reactive. Acțiunile proactive pot fi 
identificate prin intermediul tehnicilor cum ar fi analiza tipurilor de defectare și efectele 
acestora26 sau analiza probabilistică a riscului27, pe când cele reactive sunt cele care se 
adoptă în funcție de cunoștințele acumulate în urma unui incident (de exemplu, analiza 
cauzelor profunde). 
 
Reziliența se referă la gradul în care un sistem previne, detectează, atenuează sau 
îmbunătățește continuu pericole sau incidente. Permite unei organizații „recuperarea” cât mai 
rapidă a capacității sale originale de a desfășura funcțiile de asistență după ce s-a produs o 
daună. 
 
În domeniul managementului organizațiilor se utilizează diferiți termeni. Responsabil 
înseamnă că răspunde pentru ceea ce face. Calitatea este gradul în care serviciile de 
sănătate furnizate indivizilor și populațiilor cresc probabilitatea de a obține rezultatele 
sanitare dorite și sunt coerente cu cunoștințele profesionale ale momentului. Se înțelege prin 
eșec al sistemului un defect, întrerupere sau disfuncție în metodele operative, procesele 
sau infrastructura unei organizații. Factorii care contribuie la eșecurile sistemului pot fi latenți 
(ascunși sau care trec ușor neobservați) sau evidenți, și în relație cu sistemul, organizația, 
personalul sau pacientul. Un exemplu de factor latent ar fi alarma de deconectare a circuitului 
unui aparat de ventilație care nu dispunea de o alarmă la lipsa de curent sau de o baterie în 
plus.28    
 
O îmbunătățire a sistemului este rezultatul sau consecința culturii, proceselor și structurilor 
care sunt destinate prevenirii eșecurilor sistemului și îmbunătățirii siguranței și calității. Un 
proces pentru contracararea eșecului latent mai sus menționat ar fi modificarea 
echipamentului pentru a porni alarma atunci când este o problemă de furnizare a curentului, 
sau utilizarea unui dispozitiv adițional, cum ar fi un capnograf, care să pornească alarma 
atunci când nu se detectează dioxid de carbon în aerul respirat. 
 
În sfârșit, analiza cauzelor rădăcină, formă reactivă de evaluare a riscurilor cu scopul de a 
orienta măsurile luate pentru reducerea riscului, este un proces sistematic și iterativ prin 
intermediul căruia se identifică factorii care contribuie la un incident reconstruind 
succesiunea evenimentelor și întrebându-se repetat „de ce” până  la elucidarea cauzelor 
profunde ascunse (factori/pericole care au contribuit). 
 
_____________________ 
26 Senders JW, FMEA and RCA: the mantras of modern risk management. Qual Saf Health Care 2004;13:249-50. 
27 Marx DA, Slonim AD. Assessing patient safety risk before the injury occurs: an introduction to sociotechnical probabilistic risk modeling in 
health care. Qual Saf Health Care 2003;12(Suppl 2):ii33-8. 
28 Myerson K, Ilsley AH, Runciman WB. An evaluation of ventilator monitory alarms. Anaesth Intens Care 1986;14:174-85. 
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S-au exclus unele concepte, pentru că au semnificații diverse în funcție de jurisdicții (de 
exemplu, neglijența), posedă semnificații specifice în determinate discipline (de exemplu, 
accident, care în aviație poate însemna pierderea fuselajului unei aeronave), sunt utilizate 
deja cu semnificații speciale într-o clasificare a OMS (de exemplu, problema/accident aferent 
îngrijirii medicale, sau sechelă) sau definițiile lor conceptuale nu se pot folosi universal. În 
consecință, s-au elaborat alte concepte aflate în legătură cu siguranța pacientului și care 
acoperă toate mediile de acordare a asistenței medicale. De exemplu,  
s-a inclus conceptul de daună asociată îngrijirii de sănătate în loc de daună iatrogenică sau 
daună nosocomială, care se asociază, respectiv, cu medicii și spitalele. Dauna asociată 
îngrijrilor de sănătate recunoaște că aceasta este produsă de diferite persoane, inclusiv 
pacienții, în  tipuri diverse de asistență   (spitale, consultații ambulatorii, servicii de sănătate 
mintală și comunitară, domicilii, etc.). Trebuie remarcat, de asemenea, că această listă de 
concepte cheie este dinamică. Trebuie să crească, și o va face, pe măsură ce se amplifică 
cunoștințele în materie de siguranța pacientului. 
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GLOSAR DE CONCEPTE CHEIE ȘI TERMENI PREFERAȚI 
 
 

Agent (nr. 12)  Incident potenţial (nr. 20) 

Analiza cauzelor rădăcină (nr. 48)  Infracțiune (nr. 17) 

Atribute (nr. 31)  Împrejurare (nr. 10) 

Boală / Maladie (nr. 24)  Împrejurare notificabilă (nr. 19) 

Calitate (nr. 45)  Îmbunătățirea sistemului (nr. 47) 

Caracteristicile pacientului (nr. 30)  Îngrijiri de sănătate (nr. 6) 

Caracteristicileincidentului (nr. 32)  Leziune (nr. 25) 

Clasă (nr. 3)  Măsuri adoptate pentru reducerea riscului 
(nr. 42) 

Clasificare (nr. 1)  Măsuri de ameliorare (nr. 41) 

Concept (nr. 2)  Pacient (nr. 5) 

Daună (nr. 23)  Pericol (nr. 9) 

Daună legată de îngrijirile de sănătate (nr.14)  Prevenibil (nr. 35) 

Detectare (nr. 36)  Reacție adversă (nr. 33) 

DisabilitateDisabilitate (nr. 27)  Relație semantică (nr. 4) 

Efect secundar (nr. 34)  Reziliență (nr. 43) 

Eroare  (nr. 16)  Responsabil (nr. 44) 

Eșec al sistemului (nr. 46)  Rezultat pentru pacient (nr. 38) 

Eveniment (nr. 11)  Rezultat pentru organizație (nr. 40) 

Factor atenuant (nr. 37)  Risc (nr. 18) 

Factor care contribuie (nr. 28)  Sănătate (nr. 7) 

Gradul daunei (nr. 39)  Siguranță (nr. 8) 

Incident cu daune (eveniment advers) (nr.22)  Siguranța pacientului (nr. 13) 

Incident legat de siguranța pacientului (nr.15)  Suferință (nr. 26) 

Incident fără daune (nr. 21)  Tip de incident (nr. 29) 
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Definiții ale conceptelor cheie: 
 

1. Clasificare: organizarea conceptelor în clase și diviziunile lor, grupate în așa fel  
încât să exprime relațiile semantice între ele. 

 
2. Concept: element purtător de semnificație. 

 
3. Clasă: grup sau set de lucruri similare. 

 
4. Relație semantică: forma în care lucrurile (cum ar fi clasele sau conceptele) se 

asociază între ele, pe baza semnificației acestora. 
 

5. Pacient: persoană care primește îngrijri de sănătate. 
 

6. Îngrijiri de sănătate: servicii primite de persoane sau comunități cu scopul de a 
promova, menține și restabili sănătatea. 

 
7. Sănătate: stare de completă bunăstare fizică, mentală și socială, și nu doar absența 

de afecțiuni sau boli. 
 

8. Siguranță: reducere a riscului de daună ne-necesară până la un minim acceptabil. 
 

9. Pericol: împrejurare, agent sau acțiune care poate cauza daună. 
 

10. Împrejurare: situație sau factor care poate influența un eveniment, un agent sau una 
ori mai multe persoane. 

 
11. Eveniment: ceva care i se întâmplă unui pacient sau îl implică pe acesta. 

 
12. Agent: substanță, obiect sau sistem care acționează pentru a produce schimbări. 

 
13. Siguranța pacientului: reducerea riscului de daună ne-necesară asociată asistenței 

sanitare până la un minim acceptabil. 
 

14. Daună asociată îngrijirilor de sănătate: daună derivată din planurile sau măsurile 
adoptate pe durata furnizării îngrijirilor de sănătate sau asociate acesteia, mai degrabă 
decat datorită unei boli sau leziuni ascunse. 

 
15. Incident legat de siguranța pacientului: eveniment sau împrejurare care a creat 

ocazia sau putea crea ocazia producerii unei daune ne-necesare pacientului. 
 

16. Eroare: faptul de a nu duce la capăt o acțiune prevăzută după cum se pretindea sau 
de a aplica un plan incorect. 

 
17. Incălcare: deviere deliberată de la norme, reguli sau proceduri operative. 

 
18. Risc: probabilitatea de a se produce un incident. 

 
19. Împrejurare notificabilă: situație cu potențial dăunător ridicat, însă în care nu se 

produce nici un incident. 
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20. Incident potențial: incident care nu ajunge la pacient.. 
 

21. Incident fără daune: incident care ajunge la pacient, însă nu provoacă nici o daună 
apreciabilă. 

 
22. Incident cu daune (eveniment advers): incident care produce daune unui pacient. 

 
23. Daună: alterare structurală sau funcțională a organismului și/sau orice efect vătămător 

derivat din aceasta. Cuprinde conceptele de boală, suferință, disabilitate și moarte. 
 

24. Boală / Maladie: disfuncție fiziologică sau psihologică. 
 

25. Leziune: daună produsă țesuturilor de un agent sau un eveniment. 
 

26. Suferință: experiența oricărei senzații subiectiv dezagreabilă. 
 

27. Disabilitate: orice tip de alterare structurală sau funcțională a organismului, limitarea 
activității și/sau restricția de a participa în societate, asociată unei daune trecute sau 
prezente. 

 
28. Factor care contribuie: împrejurare, acțiune sau influență care se consideră că a 

jucat un rol în originea sau evoluția unui incident sau care a crescut riscul de 
incident. 

 
29. Tip de incident / Tipul incidentului: termen descriptiv pentru o categorie constituită 

din incidente de natură comună, care au  caracteristici comune. 
 

30. Caracteristicile pacientului: atribute selecționate ale unui pacient. 
 

31. Atribute: calități, proprietăți sau caracteristicile unui lucru sau ale unei persoane 
 

32. Caracteristicile incidentului: atribute selecționate ale unui incident. 
 

33. Reacție adversă: daună neprevăzută apărută în urma unui act justificat, realizat pe 
durata aplicării unei proceduri corecte pentru contextul în care s-a produs 
evenimentul. 

 
34. Efect secundar: efect cunoscut, altul decât cel dorit original, legat de  proprietățile 

farmacologice ale unui medicament. 
 

35. Prevenibil: acceptate de comunitate ca fiind evitatbile într-un set particular de 
împrejurări.  

 
36. Detectare: acțiune sau împrejurare care duce la descoperirea unui incident. 

 
37. Factor atenuant: acțiune sau împrejurare care împiedică sau moderează evoluția 

unui incident către provocarea unei daune unui pacient. 
 

38. Rezultat pentru pacient: repercursiuni pentru un pacient, total sau parțial atribuibile 
unui incident. 
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39. Gradul daunei: gravitatea și repercursiunile terapeutice ale daunei derivate dintr-un 
incident. 

 
40. Rezultat pentru organizație: efectul asupra organizației, total sau parțial atribuibile 

unui incident. 
 

41. Măsură de ameliorare: măsura adoptată sau circumstanța modificată pentru a 
îmbunătăți sau compensa oricare daună derivată dintr-un incident. 

 
42. Măsuri adoptate pentru reducerea riscului: acțiuni destinate reducerii, 

managementului sau controlului unei daune viitoare sau probabilității de daună 
asociată unui incident. 

 
43. Reziliența: gradul în care un sistem previne, detectează, atenuează sau ameliorează 

continuu pericole sau incidente. 
 

44. Responsabil: persoana care răspunde 
 

45. Calitate: gradul în care serviciile de sănătate prestate persoanelor și populațiilor cresc 
probabilitatea de a obține rezultatele sanitare dorite și sunt coerente cu cunoștințele 
profesionale ale momentului. 

 
46. Eșec al sistemului: defect, întrerupere sau disfuncție în metodele operative, 

procesele sau infrastructura unei organizații. 
 

47. Îmbunătățirea sistemului: rezultatul sau consecința culturii, proceselor și structurilor 
îndreptate spre prevenirea eșecurilor sistemului și pentru a îmbunătăți siguranța și 
calitatea. 

 
48. Analiza cauzelor rădăcină: proces sitematic și iterativ prin intermediul căruia se 

identifică factorii care contribuie la un incident reconstruind secvența evenimentelor și 
întrebându-se repetat „de ce” până când s-au elucidat cauzele rădăcină ascunse. 
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Capitolul 4 

Aplicații practice 
 
 
Grupul de redactare a elaborat cadrul concepual al Clasificării Internaționale pentru 
Siguranța Pacientului cu scopul de a oferi o metodă de organizare a datelor și informației 
despre siguranța pacientului care este foarte necesară și care va permite agregarea și 
analiza. 
 
Un cadru conceptual al CISP bine dezvoltat ar putea, în plus, să impulseze progresul în 
domeniul siguranței pacientului, pentru că: 
 

• ar facilita descrierea, compararea, măsurarea, urmărirea, analiza și interpretarea 
informațiilor pentru îmbunătățirea asistenței sanitare a pacientului; 

• ar permite categorizarea datelor și informațiilor despre siguranța pacientului astfel 
încât să fie utilizate în scopul de planificare în domeniul epidemiologiei și politicilor de 
sănătate de către profesioniștii din domeniul sănătății, cercetători, dezvoltatorii de 
sisteme de raportare, decidenți, și grupuri de protecție a pacienților sau 
consumatorilor; 

• Ar furniza o schiță pentru dezvoltarea unui curriculum de curs  privind siguranța 
pacientului, prin stabilirea unui set esențial de date care descriu stadiul actual al 
cunoștințelor din domeniul siguranței pacientului 

 
O clasificare furnizează o structură pentru organizarea datelor și a informației stând la baza 
unui sistem de notificare. Un sistem de notificare bazat pe o clasificare coerent elaborată, 
compusă din elemente de date esențiale relative la siguranța pacientului, oferă o interfață 
care permite utilizatorilor colectarea, depozitarea și recuperarea datelor pertinente într-un 
mod organizat. Aceasta permite învățarea asupra „științei siguranței” și are rol de informare 
în dezvoltarea materialelor educative și formare. 
 
Cadrul conceptual al CISP se poate, de asemenea, utiliza împreună cu sistemele de 
notificare existente pentru a obține rezultate similare. Elementele de date ale sistemului de 
notificare pot fi asociate conceptelor conținute în fiecare din cele 10 clase care compun CISP 
sau se pot utiliza pentru codificarea secundară. 
 
Datele și informațiile obținute din sistemele de notificare, existente sau nou create, se pot 
agrega într-o bază de date exploatabile, analiza, și utiliza pentru a identifica sursele de risc și 
factorii care contribuie la acesta, alerta profesioniștii în domeniul sănătăţii despre problemele 
efective sau potențiale, sau evalua sistemele existente. Aceste date și informații pot fi 
angajate în evaluarea și elaborarea sistemelor, politicilor și procedurilor unei organizații. 
Experiențele colective ale multor organizații pot informa o anumită organizație asupra 
modului de a proceda față de riscul potențial sau real de incident aflat în relație cu siguranța 
pacientului. Prin examinarea experiențelor altor organizații care s-au confruntat cu situații 
similare, o organizație poate determina care din măsurile adoptate pentru reducerea riscului 
au avut succes și de ce. Învățăturile extrase pot fi de ajutor responsabililor pentru elaborarea 
politicilor sanitare regionale, naționale sau internaționale. 
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Capitolul 5 

Mulțumiri 
 
Grupul de Redactare pentru Proiectul de Elaborare a Clasificării Internaționale pentru 
Siguranța Pacientului. 
 
Martin Fletcher – National Patient Safety Agency (Regatul Unit al Marii Britanii), în numele 
Alianței Mondiale pentru Siguranța Pacientului, Organizația Mondială a Sănătății 
 
Gerry Castro – The Joint Commission (Statele Unite ale Americii) 
 
Peter Hibbert – National Patient Safety Agency (Regatul Unit al Marii Britanii) 
 
Robert Jakob – Organizația Mondială a Sănătății 
 
Richard Koss – The Joint Commission (Statele Unite ale Americii) 
 
Pierre Lewalle – Organizația Mondială a Sănătății 
 
Jerod Loeb – The Joint Commission (Statele Unite ale Americii) 
 
Thomas V. Perneger – Hôpitaux Universitaires de Genève (Elveția) 
 
William Runciman – University of Adelaide and Joanna Briggs Institute and Royal Adelaide 
Hospital (Australia) 
 
Heather Sherman – The Joint Commission (Statele Unite ale Americii) 
 
Richard Thomson – Newcastle University Medical School (Regatul Unit al Marii Britanii) 
 
Tjerk van der Schaaf – Technische Universiteit Eindhoven (Țările de Jos) și Universiteit 
Hasselt (Bélgia) 
 
Martti Virtanen – STAKES (Nordic Centre for Classifications in Health Care) 
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Sondaj bifazic prin intermediul Internet-ului cu metoda Delfi 
August – Noiembrie 2006 
 
Cei 253 de experți tehnici în câmpul siguranței pacientului, politici sanitare, sisteme de 
notificare, controlul siguranței și calității, teoria și elaborarea clasificărilor, informatica 
sanitară, apărarea consumatorilor și medicina care au răspuns șa sondajul 1 și cei 75 din 
253 care au răspuns sondajului 2. 
 
Experți tehnici din regiunile OMS din Asia Sudorientală și Pacificul Occidental 
27 noiembrie 2007 
 
Somsak Chunharas – Thai National Health Foundation (Tailanda) 
 
Naruo Uehara – Tohoku University School of Medicine (Japónia) 
 
Shunzo Koizumi – Saga Medical School (Japónia) 
 
Mia Kobayashi – International University of Health and Welfare (Japónia) 
 
Kenichiro Taneda – National Institute of Public Health (Japónia) 
 
Hiroshi Takeda – Japanese Association of Medical Safety in National University Hospitals 
(Japónia) 
 
Tomonori Hasegawa – Tohoku University School of Medicine (Japónia) 
 
Sergio Gutierrez – Tohoku University School of Medicine (Japónia) 
 
Kathleen Fritsch – Centrul de coordonare regională al Organizației Mondiale a Sănătății 
 
Dean Shuey – Centrul de coordonare regională al Organizației Mondiale a Sănătății 
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Experți tehnici al grupului de discuții 
11-12 aprilie 2008 
 
Ahmed Al-Mandhari – Director General Adjunct, Afaceri Clinice, Sultan Qaboos University 
Hospital (Omán) 
 
Mahi Al-Tehewy – Profesor de Sănătate Públică, Ain Shams University (Egipt) 
 
Rene Amalberti – Haute Autorité de Santé (Franța) 
 
Brian Capstick – Asociat Principal Emérit, Capsticks Solicitors (Regatul Unit al Marii Britanii) 
 
Mark Chassin – Președinte, The Joint Commission (Statele Unite ale Americii) 
 
Peter Goldschmidt – World Development Group (Statele Unite ale Americii) 
 
Harold Kaplan – Profesor de Anatomíe Patológică Clínica și Director de Medicină 
Transfuzională, Columbia University (Statele Unite ale Americii) 
 
Tebogo Kgosietsile Letlape – Ex președinte, World Medical Association (Sudáfrica) 
 
James Reason – Profesor Emérit, University of Manchester (Regatul Unit al Marii Britanii) 
 
Pedro Saturno – UD Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de Murcia (Spania) 
 
Kenichiro Taneda – Șef Departament de Polítici Sanitare, National Institute of Public Health 
(Japónia) 
 
Mikel Torrontegui – Institutul Avedis Donabedian (Spania) 
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Experți tehnici francofoni 
13 octombrie 2008 
 
Rene Amalberti – Haute Autorité de Santé (Franța) 
 
Jean Bacou – Haute Autorité de Santé (Franța) 
 
Patrice Blondel - Association Française des Gestionnaires de Risques Sanitaires (Franța) 
 
Charles Bruneau – Haute Autorité de Santé (Franța) 
 
Jean Carlet – Haute Autorité de Santé (Franța) 
 
Philippe Chevalier – Haute Autorité de Santé (Franța) 
 
François Clergue – Hôpitaux Universitaires de Genève (Elveția) 
 
Marie Françoise Dumay – Société Française de Gestion des Risques en Établissements de 
Santé 
(Franța) 
 
Jacques Fabry – Hôpital Henry Gabrielle - HCL (Lyon, Franța) 
 
Michael Hunt – Institut canadien d'information sur la santé (Canadá) 
 
Philippe Michel – Comité de Coordination pour l'Evaluation Clinique et la Qualité en Aquitaine 
(Franța) 
 
Anne-Sophie Nyssen – Université de Liège (Bélgia) 
 
Tiui Ojasoo – Haute Autorité de Santé (Franța) 
 
Michele Perrin – DHOS (Franța) 
 
Michel Sfez – Société Française de Gestion des Risques en Établissements de Santé 
(Franța) 
 
Micheline Ste-Marie – Hôpital De Montréal Pour Enfants (Canadá) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 35 din 160    Drepturile de copyright şi publicare a traducerii în limba romană au fost acordate de Organizaţia Mondială a Sănătaţii către 
ASOCIAŢIA VEHMED PENTRU SĂNĂTATE (ASSOCIATION VEHMED FOR HEALTH). Utilizarea sau reproducerea textului se 
va face doar cu acordul acesteia. 

Experți tehnici din Spania și America Latină 
15 octombrie 2008 
 
Yolanda Agra Varela – Agencia de Calidad del SNS, Ministerio de Sanidad y Consumo 
(Spania) 
 
Carlos Aibar Remón – Universidad de Zaragoza (Spania) 
 
Joaquín Álvarez Rodríguez – Hospital de Fuenlabrada (Madrid, Spania) 
 
Joaquim Bañeres Amella – Instituto Universitario Avedis Donabedian (Spania) 
 
Antonio Bartolomé Rubial – Hospital de Alcorcón (Spania) 
 
David Cantero González – Subdirección de Calidad, Organización Central de Osakidetza 
(Spania) 
 
Carlos Campillo Artero – Subdirector de Evaluación Asistencial del Servei de Salut de les 
Illes Balears (Spania) 
 
Ana Clavería Fontán – Xefa de Servicio de Calidade e Programas Asistenciais. Sergas 
(Spania) 
 
Oscar Corcho – Universidad Politécnica de Madrid, Campus de Montegancedo (Boadilla de 
Monte, 
(Spania) 
 
María del Mar Fernández Maíllo – Agencia de Calidad del SNS, Ministerio de Sanidad y 
Consumo 
(Spania) 
 
Francisco Javier Gost Garde – Jefe de Servicio de Medicina Preventiva, Hospital de Navarra 
(Spania) 
 
Juan Ángel Jover Jover – Hospital Universitario San Carlos (Madrid, Spania) 
 
Edith Leutscher – Dirección General de Calidad y Atención al Paciente (Valencia, Spania) 
 
Mariano Madurga – Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Spania) 
 
Rafael Manuel Ortí Lucas – Hospital Clínico Universitario de Valencia (Spania) 
 
María José Otero – ISMP Salamanca y Hospital Universitario de Salamanca (Spania) 
 
María José Pérez Boillos – Técnico Servicio de Calidad. Junta Castilla y León (Spania) 
 
Cecilia Plested Álvarez – Escuela de Idiomas, Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia) 
 
Neus Rams Pla – Servicio de Planificación Farmacéutica, Generalitat de Catalunya (Spania) 
 
Francisco Raúl Restrepo – Ministerio de la Protección Social (Colombia) 
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Arturo Romero Gutiérrez –Información y documentación clínica (Spania) 
 
Vicente Santana López – Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (Spania) 
 
Pedro Jesús Saturno Hernández – Universidad de Murcia (Spania) 
 
Mikel Torrontegui – Ministerio de Sanidad y Consumo (Spania) 
 
Trinidad Valle Madrazo – Subdirección de Desarrollo y Calidad Asistencial del Servicio 
Cántabro de Salud (Spania) 
 
Paula Vallejo Gutiérrez – Instituto Universitario Avedis Donabedian (Spania) 
 
Julio César Vergel Garnica – Ministerio de la Protección Social (Colombia) 
 
Fernando Vázquez Valdés – Coordinador de Calidad. Hospital Monte Naranco (Oviedo, 
Spania) 
 
Dra. Fresia Cárdenas García – Ministerio de Salud (Perú) 
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Nu doar cuvinte... 

 
 
 
 

Anexa tehnică 1 

Clasificarea Internațională  

pentru Siguranța Pacientului 

Concepte pe clase 
 
 

 
 

Cadrul Conceptual al 

Clasificării Internaționale 

pentru Siguranța Pacientului 

Versiunea 1.1 
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Lista de termeni și referințe considerate pentru cadrul conceptual al CISP 
 

Termen Definiție 
Abordare sistemică Utilizarea unei investigații prompte și intensive, urmată de o analiză 

multidisciplinară a sistemului (...), pentru (descoperirea) cauzelor apropiate 
și sistemice ale erorilor. (...) Se bazează pe conceptul că, deși persoanele 
comit erori, caracteristicile sistemelor în care lucrează pot face aceste erori 
mai probabile și, de asemenea mai dificil de detectat și corectat. Pe 
deasupra, adoptă poziția în care dacă indivizii trebuie să fie responsabili de 
calitatea muncii lor, concentrarea asupra sistemului va elimina mai multe 
erori decât concentrarea asupra indivizilor. Substituie cercetarea vinovaților 
și se focalizează mai mult pe circumstanțe decât pe personaj.84  

Accident 1. Eveniment în care se produce o daună unui sistem definit care perturbă 
produsul actual sau viitor al sistemului.1 a se vedea de asemenea 2 

A se vedea și eveniment 
advers  

2. Întâmplare sau eveniment involuntar și/sau neprevăzut care se poate 
solda cu  leziune sau moarte.3 

  3. Eveniment neplanificat, neprevăzut și nedorit, în general cu o consecință 
       adversă.4 
  4. Eveniment în care se produce o daună unui sistem definit care perturbă 

produsul prezent sau viitorul sistemului.1 
  

 
  5. Rezultat advers care NU se datorează șansei sau destinului.5 

Accident normal Când complexitatea interactivă și conectarea strânsă– ambele 
caracteristici ale sistemului – produc inevitabil un accident, (...) ciudatul 
termen de accident normal este menit să semnaleze faptul că, date fiind 
caracteristicile sistemului, sunt inevitabile multiple și neașteptate 
interacțiuni ale eșecurilor. (...) accidentele sistemului nu sunt frecvente, ba 
chiar sunt rare, însă acest fapt nu este  absolut deloc liniștitor, dacă pot 
provoca catastrofe.67 

Accident 
organizațional 

Evenimente comparativ rare, însă foarte frecvent catastrofice, care au loc 
în tehnologiile moderne și complexe. (...) Accidentele organizaționale au 
multiple cauze în care intervin multe persoane care operează diverse 
nivele în companiile respective.7 

Accidente  Accidente în care o persoană sau un grup este foarte des atât agent cât și 
victima accidentului. Consecințele pentru persoanele afectate pot fi 
importante, însă întinderea lor este limitată.7 

individuale 

Accident medical 
A se vedea și eveniment 
advers 

Eșec grav, real sau potențial, al standardului îngrijrii furnizate unuia sau 
diverșilor pacienți sau daună cauzată unuia sau mai multor pacienți în timp 
ce li se prestează unui serviciu de îngrijiri de sănătate și/sau de 
profesioniștii în domeniul sănătăţii care lucrează în cadrul acestui 
serviciu.77  

Activități de atenuare Activități întreprinse de o organizație în încercarea de a reduce gravitatea  
și impactul unei posibile urgențe.11 

Acte periculoase 
intenționate 

Actele periculoase intenționate (...) sunt evenimente, consecință a unei 
infracțiuni, unei acțiuni deliberat periculoase, în legătură cu abuzul de 
alcool sau substanțe, sau furnizori de îngrijiri de sănătate, personal/furnizor 
afectat – sau – evenimente implicând orice tip de maltratare presupusă sau 
suspectată a pacientului.29 
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Termen Definiţie 
Agent 1.  Substanță chimică sau biologică ori organism capabil să producă un 

efect.6 

2.  Forță sau substanță activă capabilă să producă un efect.33 

3.  Substanță, obiect sau sistem care acționează pentru a produce 
schimbări.100 

Alergie 
medicamentoasă 

Stare de sensibilitate indusă de expunerea la un antigen farmacologic 
particular  și care provoacă reacții imunitare dăunătoare la expunerile 
ulterioare la medicament, cum ar fi alergia la penicilină.36 

Amenințare pentru 
siguranța pacientului 

Orice risc, eveniment, eroare, situație periculoasă sau complex de 
împrejurări care a provocat daună pacienților sau ar putea provoca.48 

Analiza cauzelor 
rădăcină (ACR) 

1.  Proces pentru identificarea factorilor de bază sau cauzali care stau la 
baza variației performanței, inclusiv la apariția sau potențiala apariție a unui 
eveniment santinelă.11 a se vedea de asemenea 2, 31 

A se vedea și 
investigare și  

2.  Proces sistematic prin care se identifică factorii care contribuie la un 
incident.14 

analiza cauzală   
  3.  Proces sistematic de investigare a unui incident critic sau a unui rezultat 

advers pentru a determina multiplii factori care contribuie. Analiza se 
centrează pe identificarea condițiilor latente care stau la baza variației 
performanței și, dacă e cazul, la elaborarea recomandărilor de îmbunătățire 
care reduc probabilitățile unui incident similar în viitor.5, 18  

  4.  Tehnică de investigare sistematică care merge dincolo de persoanele în 
cauză și încearcă să înțeleagă cauzele care stau la bază și contextul 
ambiental în care s-a produs incidentul. Analiza se centrează în 
identificarea condițiilor latente care stau la baza variațiilor performanței și, 
dacă este cazul, în elaborarea recomandărilor de îmbunătățire care reduc 
probabilitățile de recurență.22 

  5.  Proces orientat către identificarea factorilor cauzali de bază sau care 
contribuie, care stau la baza variației performanței asociate evenimentelor 
adverse sau incidentelor potențiale. O ACR reunește următoarele 
caracteristici: 

  - Revizuirea factorilor este de natura interdisciplinară cu implicarea celor 
mai apropiați de proces. 

  - Analiza se centrează în principal în sisteme și procese, nu în performanța 
individuală. 

  - Analiza cercetează în profunzime,  întrebând ce și de ce,  până când se 
examinează toate aspectele procesului și se identifică toți factorii care 
contribuie (avansând de la considerarea cauzelor speciale până la cele 
comune). 

  - Analiza identifică modificările care s-ar putea face în sisteme și procese 
reproiectându-le sau dezvoltând altele noi care îmbunătățesc performanța 
și reduc riscul de recurență a evenimentelor adverse sau incidente 
potențiale. 

  



Pagina 109 din 160    Drepturile de copyright şi publicare a traducerii în limba romană au fost acordate de Organizaţia Mondială a Sănătaţii către 
ASOCIAŢIA VEHMED PENTRU SĂNĂTATE (ASSOCIATION VEHMED FOR HEALTH). Utilizarea sau reproducerea textului se 
va face doar cu acordul acesteia. 

Termen Definiţie 
  Pentru a fi exhaustivă, o ACP trebuie să includă: 
  - Determinarea factorilor umani și de alt tip asociați mai direct cu 

evenimentul sau incidentul potențial, și ai proceselor și sistemelor aflate în 
legătură cu apariția lor (foarte rar există numai o cauză de bază). 

  - Analiza sistemelor de bază prin “ de ce-uri succesive” în vederea stabilirii 
locului unde se poate reduce riscul prin intermediul reproiectării. 

  - Identificarea riscurilor și posibilele lor contribuții la eveniment sau incident 
potențial. 

  - Determinarea posibilelor îmbunătățiri ale proceselor sau sistemelor care 
ar fi tins să reducă probabilitățile unor asemenea evenimente în viitor, sau 
determinarea, în urma analizei, a faptului că astfel de oportunități de 
îmbunătățire  nu existau. 

  Pentru a fi credibilă, o ACR trebuie: 
  - să includă participarea conducătorilor organizației (aceasta poate merge 

de la contractarea unei echipe de ACR până la participarea directă în 
echipa respectivă și intervenția în proiectarea planului de acțiuni corective) 
și a persoanelor mai strâns implicate în procesele și sistemele care fac 
obiectul examenului. 

  - Să posede coerență internă (adică, să nu se contrazică ea însăși și nici 
să lase întrebări evidente fără răspuns). 

  

- Să includă un examen al bibliografiei relevante.29 

  6. Proces sistematic și iterativ prin care se identifică factorii care contribuie 
la un incident reconstruind secvența evenimentelor și întrebând repetat “de 
ce” până când sunt elucidate cauzele rădăcină de bază.100  

Analiza modurilor de 
defectare și efectelor 
acestora (FMEA) 

1.  Evaluarea sistematică a unui proces sau produs ce permite localizarea 
eșecurilor potențiale și determinarea mecanismului acestora.54 

2.  Metodă de evaluare a riscului bazată pe analiza simultană a modurilor 
de eșec, consecințelor acestora și factorilor asociați.55 a se vedea de asemenea 22 

Analiza sistemelor 1.  Evaluarea formală a unei activități, unei metode, unei proceduri sau 
unei tehnici, în care se examinează problema în totalitatea ei cu scopul de 
a îmbunătăți fluxul de muncă.3 
2.  Analiza resurselor (personal, instalații, echipamente, materiale, fonduri 
și alte elemente), organizației, administrației, procedurilor și politicilor 
necesare pentru a duce la capăt o anumită sarcină. Analiza abordează în 
general alternativele la fiecare categorie, precum eficacitatea și eficiența 
relativă a acestora.6 
3.  Analiza resurselor (umane, financiare, materiale, etc.), organizației, 
administrației, procedurilor și politicilor necesare pentru a duce la capăt un 
anumit proces. Analiza include de obicei o listă de opțiuni în fiecare 
categorie și calitățile relative ale acestuia.8 
4. Evaluarea funcționării sistemelor unei organizații de îngrijiri de 
sănătate.11 

Analiza arborelui de 
defecte 

Metodă sistematică de examen prospectiv a unui proiect pentru a 
determina formele în care se poate produce un eșec. Analiza studiază 
posibilele cauze apropiate directe care a putea da loc evenimentului și 
caută originile sale. Odată realizată, trebuie identificate căi prin care se pot 
evita originile cauzelor.8 
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Termen Definiţie 
Analiza barierelor Metodă care poate fi utilizată pentru investigarea accidentelor luând în 

considerare motivul eșecului barierelor (față de erori) și dacă acestea 
există în număr suficient.34 

Analiza vulnerabilității 
la pericole 

Identificarea posibilelor urgențe și a efectelor directe și indirecte asupra 
operațiunilor unei organizații de îngrijiri de sănătate și a cererii de servicii 
ale acesteia.11 

Asistență sigură Asistența sigură constă în luarea deciziilor clinice bazate pe evidențe,  cu 
scopul de a maximiza rezultatele asupra sănătății unui individ și a reduce la 
minim capacitatea de a cauza daună.31 

Aserţiune Cunoștință primară care nu poate decurge dintr-o altă cunoștință.31 
 

Atribut 
Calitate, proprietate sau caracteristică a ceva sau a cuiva.100 

Audit clinic 1.  Ciclu de activități care implică evaluarea asistenței, compararea cu un 
anumit standard (poate fi de proces sau un rezultat) și, la modul ideal, 
intervenții de îmbunătățire a calității atunci când e cazul. Se bazează 
esențial (...) pe probe la scară mare29 

2.  Analiza asistenței pacienților cu afecțiuni frecvente orientată către 
identificarea și corectarea deficiențelor managementului (preferabil prin 
intermediul protocoalelor sau ghidurilor scrise).40 

3.  Revizie organizată a procedurilor clinice în uz comparate cu standarde 
predeterminate. Se adoptă măsuri orientate către corectarea deficiențelor 
detectate în practică. Se repetă revizia pentru a stabili dacă standardele 
îndeplinesc normele.14  

Bazarea pe 
supraveghere 

Procesul se bazează pe observarea frecventă sau constantă pentru a 
garanta exactitatea.2  

Bazarea pe 
verificările umane 

Faptul de a nu utiliza instrumente nici „înscrisuri” pentru a ghida persoana 
de-a lungul procesului. (Memoria umană se degradează în timp. A te baza 
doar pe memorie în timpul realizării sarcinilor multiple predispune la multe 
erori).2  

Baza de reguli Componentă a sistemului de reguli de producție care reprezintă 
cunoașterea ca reguli cu forma „dacă... atunci”.31 

Boală 1.  Afecțiune sau tulburare a funcționării organismului sau a unor țesuturi, 
organe sau sisteme. Bolile diferă față de leziuni prin faptul că acestea sunt 
consecința agenților fizici și chimici externi.6  

  2.  Disfuncție fiziologică sau psihologică.100  
Calitate Gradul în care serviciile de sănătate furnizate persoanelor și populațiilor 

cresc probabilitatea de se obține rezultatele dorite asupra sănătății și sunt 
în concordanță cu cunoștințele profesionale ale momentului.100 
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Termen Definiţie 
Calitatea îngrijirii 1.  Gradul cu care serviciile de sănătate prestate persoanelor și 

populațiilor cresc probabilitatea de se obține rezultatele  dorite asupra 
sănătății și sunt în concordanță cu cunoștințele profesionale ale 
momentului.1 a se vedea de asemenea 2 
2.  Gradul în care serviciile de sănătate furnizate persoanelor și 
populațiilor cresc probabilitatea de se obține rezultatele dorite asupra 
sănătății și sunt în concordanță cu cunoștințele profesionale ale 
momentului.11 
3. Gradul de conformitate cu principiile și practicile acceptate 
(standardele), gradul de adecvare la necesitățile pacientului și gradul de 
obținere a rezultatelor (efecte practice) realizabile, în consonanță cu o 
atribuire corectă sau utilizare a resurselor. Expresia calitate a îngrjirii 
exprimă conceptul în care calitatea nu echivalează cu „mai multă 
tehnologie”, sau cu „tehnologie superioară” sau cu cost mai mare. Gradul 
de conformitate cu standardele se focalizează asupra performaței  
furnizorului, în timp ce gradul de adecvare la necesitățile pacientului indică 
faptul că acesta poate prezenta afecțiuni care determină depășirea strictei 
conformități cu procedurile prescrise.6 
  

Caracteristicile 
incidentului Atribute specifice ale unui incident.100 

Caracteristicile 
pacientului Atribute specifice ale unui pacient.100 

Cauză 1.  Act prin care se produce un efect.8  

A se vedea și cauza 
directă, cauza imediată, 
cauza apropiată, cauza 
de bază, factor cauzal, 
relație cauzală 

2. Factor antecedent care contribuie la un eveniment, efect, rezultat sau 
consecință. O cauză poate fi apropiată în sensul că precede imediat 
consecinței (...). Poate fi de asemenea la distanță, (...) astfel contribuind la 
consecință.22 a se vedea de asemenea 5 

Cauza directă Cauza responsabilă de punerea în mișcare a unei secvențe de 
evenimente care dau loc unui rezultat fără intervenția nici unei alte surse 
independente.8  

A se vedea și cauza, 
cauza imediată, cauza 
apropiată, cauza de 
bază, factor cauzal, 
relație cauzală 
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Termen Definiţie 
Cauza imediată Ultima dintr-o serie sau lanț de cauze care tind către un rezultat 

determinat și care, fără intervenția nici unei alte cauze ulterioare, ajunge 
să producă rezultatul sau evenimentul. Nu este neapărat cauză directă 
sau apropiată.8  

A se vedea și cauza, 
cauza directă, cauza 
apropiată, cauza de 
bază, factor cauzal, 
relație cauzală 

  

Cauza interpusă Ceva ce are loc după un act de neglijență și care determină leziunea 
rezultantă. Dacă această cauza interpusă este importantă, poate 
îndepărta responsabilitatea juridică a persoanei care, la origine, a fost 
neglijentă; în acest caz se denumește „cauza înlocuitoare”.6 

Cauza rădăcină 1.  Cauza originală a eșecului sau ineficienței unui proces.14  

  2.  Motivul cel mai important din care s-a produs un eveniment.29 a se vedea de 

asemenea 2  
Cauza apropiată 1.  Acțiune sau omisiune care produce o consecință într-un mod natural și 

direct. Este cauza exterioară sau evidentă a unei întâmplări. A trata doar 
„simptomele” sau cauza special apropiată poate conduce la unele 
îmbunătățiri pentru scurt timp, însă nu va împiedica repetarea variației. În 
unele jurisdicții, pentru ca o acțiune sau omisiune să se considere cauza 
apropiată a unei pierderi sau leziuni, trebuie să se probeze că, fără 
această acțiune sau omisiune nu s-ar fi produs leziunea sau pierderea.8  

A se vedea și cauza, 
cauza directă, cauza 
imediată, cauza de bază, 
factor cauzal, relație 
cauzală 

2.  Termen juridic care descrie cauza directă a unei leziuni. Cauza 
apropiată este cea care într-o secvență naturală, neîntreruptă de factori 
interpuși, a produs leziunea, și fără care aceasta nu ar fi avut loc. 6  

Cauza de bază 
Cauza din sistem sau din proces care permite producerea cauzei 
apropiate a unui eveniment. Cauzele de bază pot implica o variație a 
cauzelor speciale, o variație datorată cauzelor comune, sau ambele.8  

A se vedea și cauza, 
cauza directă, cauza 
imediată, cauza 
apropiată, factor cauzal, 
relație cauzală 

  

Cinci reguli ale 
administrării corecte a 
medicamentelor 

Pacient corect, produs farmaceutic corect, doză corectă, orar  corect și 
cale de administrare corectă.56  

Clasă Grup sau set de lucruri similare.100  
Clasificare 1.  Taxonomia care ordonează și organizează termeni similari sau în 

legătură între ei pentru a ușura identificarea / regăsirea lor.2 a se vedea de 

asemenea 31  

A se vedea și taxonomia 
2.  Ordonare de entități în grupuri sau clase în funcție de similitudinea 
lor.39  

  3.  Organizarea de concepte în clase și subdiviziunile lor pentru a exprima 
relațiile semantice între ele.100  
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Termen Definiţie 
Coduri de gravitate a 
erorii (CGE) 

Nu ajunge la pacient – Leziune potențială: Exemple: ambalajul 
medicamentului prescris este corect etichetat, însă asistenta observă că 
pastilele conținute sunt eronate; se încarcă medicamente greșite în 
automatul de medicamente sau în cutia de medicamente; în aparatul de 
medicamente se păstrează toate flacoanele de doze multiple în același 
sertar sau container. Pacientul trebuie să îi indice personalului medical (de 
laborator) să nu îi recolteze sânge dintr-un anumit braț; nu există semnale 
și nici note în medicația prescrisă sau planurile de tratament; nu există nici 
o semnalizare în salon. 
Ajunge la pacient – Pacientul nu suferă nici leziuni nici efecte: 
Exemple: Omisiunea administrării de antibiotice, administrarea de doze 
duble de analgezice, realizarea de analize de laborator greșite, radiografia 
extremității greșite, probă diagnostică dusă la capăt incorect. 
Leziune emoțională: Exemple: Fugă sau externare voluntară, altercații 
între colegi, recluziune nejustificată într-un spital psihiatric sau naștere 
neașteptată (spre exemplu după vasectomie),  spaimă, precum 
agresiunea sexuală de gradul cinci (atingeri sau comportament sexual 
inacceptabile, fără daune fizice). Utilizarea de restricții fizice. 
Leziune tranzitorie minoră: Leziune minoră a pacientului, sporirea 
monitorizării pacientului sau schimbarea în planul de tratament (cu sau 
fără leziune). Durata internării crește cu mai puțin de o zi. Exemple: eroare 
în stabilirea sau supravegherea concentrațiilor de heparină obligă la 
creșterea numărului probelor de laborator; omisiunea unei administrări de 
insulină care obligă la schimbarea dozei la următoarea administrare și/sau 
realizarea determinărilor de glicemie suplimentare. Hematoame, 
abraziuni, lacerații, simptome de durere, un mic număr de suturi nefaciale. 
Leziuni autoprovocate minore (zgârieturi sau tăieturi). 
Leziune tranzitorie majoră: Leziune tranzitorie mai accentuată decât o 
leziune tranzitorie minoră care sporește durata internării cu o zi sau mai 
mult. Exemple: suturi faciale, fracturi minore, reacții grave la un 
medicament. 
Leziune permanentă minoră: Leziune permanentă care nu compromite 
funcțiunile de bază ale vieții zilnice. Exemple: pierderea unui deget, 
pierderea unui testicul sau unui ovar, extirparea intestinului pentru o 
problemă circulatorie, pierderea de dinți, agresiune sexuală de gradul doi 
(contact sexual forțat sub amenințarea cu violența sau cu armele, contact 
sexual cu un minor sub 16 ani), uitare de material moale sau ac în 
pacientul operat. 
Leziune permanentă majoră: Leziune permanentă care afectează 
funcțiunile de bază ale vieții zilnice. Exemple: fractura de șold, leziune 
neurală datorită unei poziționări chirurgicale  incorecte, pierderea unui 
membru, leziunea unui organ de simț, agresiune sexuală de prim grad 
(penetrare sexuală forțată sub amenințarea violenței sau armelor, 
penetrare sexuală forțată care produce leziuni, sau penetrare sexuală a 
unui minor sub 16 ani). 

Leziune extremă: Exemple: leziune cerebrală, paralizie gravă, moarte.2  

Comparabilitate Capacitate de a compara date similare păstrate în sisteme informatice 
distincte. Comparabilitatea pretinde ca semnificația datelor să se mențină 
constantă atunci când este împărtășită cu diferite părți.31  
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Termen Definiţie 
Competență 1.  A avea capacități suficiente și a fi corect calificat.42  
  2.  Cunoștințele teoretic,  aptitudinile și capacitățile unei persoane (...) să 

satisfacă anumite așteptări .11  
Complexitatea 
sistemului 

Proces cu pași multipli și/sau puncte de decizie. (Sistemele complexe 
necesită o atenție excesivă și pot fi în strânsă interdependență.)  
Exemple: o trusă chirurgicală în care lipsește o componentă esențială, sau 
un rezultat de laborator care ajunge târziu sau este eronat; dacă nu există 
măsuri în prevenirea acestui tip de evenimente, consecințele pot fi 
importante.2  

Complicație 1.  O stare dezavantajoasă a pacientului care survine pe durata procesului 
de furnizare a îngrijirii de sănătate, oricare ar fi mediul în care se 
furnizează.8 a se vedea de asemenea 2  

  2.  Tulburare care se diagnostichează pe durata spitalizării și care se 
consideră că prelungește cu cel puțin o zi durata de spitalizare pentru 
aproximativ 75% din pacienți sau mai mult.6  

  3.  Boală sau leziune care survine având originea în altă boală și/sau 
intervenție de îngrijiri de sănătate.5  

Comportament bazat 
pe abilități 

Sarcini de rutină a căror execuție necesită puțină sau nici o atenție 
conștientă în timpul execuției. 35 a se vedea de asemenea 10  

A se vedea și Scăpare   

Concept Element purtător de semnificație sau care întruchipează semnificația 

Condiție latentă 1.  Există condiții latente când persoane ca manageri sau administratori 
adoptă măsuri și/sau iau decizii care afectează politicile și procedurile 
tehnice și organizaționale sau mediul de muncă. Măsurile și deciziile lor 
pot avea consecințe nedorite pe viitor asupra îngrijrii pacientului.74  
2.  Condițiile latente rezultă din decizii luate de proiectanți, constructori, 
persoane care concep proceduri și reprezentanții managementului de top. 
Pot rămâne inaparente pe durata multor ani înainte de a se combina cu 
eșecurile active și factori declanșatori locali pentru crearea unei 
oportunități pentru accidente (...) Condițiile latente pot fi identificate și 
soluționate înainte de a se produce un eveniment advers.22  
3.  Condiții care au consecințe întârziate și nedorite capabile să afecteze 
siguranța cândva în viitor.10  
4.  Deficiențe structurale în sistem, sau „patogeni rezidenți”, care 
predispun la rezultate adverse.5  

Condiții periculoase Orice set de împrejurări (exceptând boala, afecțiunea sau tulburarea 
pentru care pacientul primește îngrijre, tratament și servicii) definit de 
organizație care crește semnificativ probabilitatea unui rezultat advers 
grav.11  

Conduită bazată pe 
reguli 

1. Proceduri bine cunoscute care se aplică frecvent în  luarea deciziilor.35  
2. Aplicare a regulilor sau planurilor existente la managementul situațiilor 
cunoscute.10  
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Termen Definiţie 
Consimțământ informat 1.  Proces prin care un medic informează un pacient în legătură cu 

riscurile și beneficiile unui tratament propus și care permite pacientului să 
decidă dacă se duce la capăt tratamentul.71 

  2.  Acordul pacientului, obținut în mod voluntar și documentat legal, pentru 
a permite realizarea uneia sau mai multor proceduri diagnostice sau 
terapeutice concrete.3  

  3.  Termen juridic referitor la dreptul pacientului de a lua propriile decizii în 
privința tratamentului, bazându-se pe cunoașterea alternativelor 
corespunzătoare și beneficiilor și riscurilor fiecăreia dintre ele. Un 
„consimțământ informat” este cel pe care îl dă pacientul odată ce medicul 
care propune tratamentul sau procedura l-a informat complet despre 
riscurile, beneficiile și alternativele acestora. Faptul de a nu obține 
consimțământul informat înaintea intervenției chirurgicale sau administrării 
tratamentului poate genera responsabilitate juridică.6  

  4.  În domeniul juridic, principiul că medicul are obligația de a divulga ceea 
ce un medic rațional prudent din comunitatea medicală, procedând cu 
promptitudinea necesară, ar revela pacienților lui despre riscurile de 
leziuni pe care le-ar putea presupune un tratament, probă sau investigație 
propusă.  
Un pacient, preocupându-se în mod normal de propria bunăstare, pus în 
situația de a alege între tratamentul, proba sau investigația propusă sau o 
alta, sau nici una, poate atunci decide într-un mod inteligent, cumpănind în 
mod rațional riscurile probabile față de beneficiile probabile.8  

  5. Acord s-au autorizare însoțită de informația completă despre ceea ce 
se acceptă. Trebuie informat pacientul despre natura, riscurile și 
alternativele unei proceduri sau tratament medical înainte ca medicul sau 
alt profesionist din domeniul sănătății să înceapă să îl realizeze sau 
administreze. După primirea acestei informații, pacientul își dă 
consimțământul  sau refuză acea procedură sau tratament.11  

  6.  Consimțământul informat este procesul prin care medicul și un pacient 
dezbat posibilitatea ca acesta să decidă, să consimtă la o intervenție 
preventivă sau terapeutică propusă. Rezultatul este decizia pacientului de 
a primi tratamentul sau de a renunța la el. Procesul se realizează în toate 
specialitățile medicale, se întâmplă de fiecare dată când medicul și 
pacientul discută situația medicală a acestuia, și se adaptează 
necesităților pacientului și împrejurărilor medicale concrete. 
Consimțământul informat este o componentă importantă a relației  
medic-pacient, în ansamblul ei, implică luarea deciziilor împreună, este 
necesar din punct de vedere etic și juridic, și se produce înainte și separat 
de întocmirea oricărui tip de documentație. Consimțământul informat nu 
este doar semnarea într-un document de consimțire sau un instrument 
pentru a evita reclamațiile.72  
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Termen Definiţie 
Constrângeri în utilizare 
(forcing functions) 

Ceva ce împiedică un anumit comportament să continue, până când nu  
s-a putut corecta problema.2  

  
Contenția riscului Măsuri imediate adoptate pentru a proteja pacienții de repetarea unei 

întâmplări nedorite. Poate consta în retragerea medicamentelor existente 
în rafturile farmaciei și împiedicarea distribuirii lor, sau verificarea ori 
substituirea surselor de oxigen sau anumite echipamente medicale.8 a se 

vedea de asemenea 2 
Controlul calității Proces care constă în măsurarea performanței comparând-o cu 

obiectivele și intervenind asupra diferențelor,  când aceasta nu atinge 
obiectivele definite.11 

Controlul infecțiilor 1.  Politici și proceduri utilizate pentru prevenirea transmiterii unei infecții 
de la o persoană infectată la alta. Termenul se utilizează în legătură cu 
protecția profesioniștilor și altor lucrători care pot avea contact cu 
pacientul contagios, și protecția celorlalți pacienți. Măsurile de control a 
infecției cuprind utilizarea îmbrăcămintei de protecție, spălarea mâinilor, 
precauțiunile contra înțepăturilor, decontaminarea (mediului și lenjeriei de 
pat a fiecărui pacient), eliminarea reziduurilor și corecta manipulare a 
mostrelor de laborator.8 

  2.  Program adresat întregii organizații care cuprinde politicile și 
procedurile și care are ca obiectiv supravegherea, prevenirea, controlul și 
notificarea infecțiilor. Între metodele de control a infecției se nominalizează 
spălarea mâinilor, îmbrăcămintea de protecție, procedurile de izolare și 
evaluarea continuă a performanței.8  

Cultura siguranței 1.  (Cultura care prezintă următoarele) cinci atribute de nivel superior pe 
care (profesioniștii în domeniul sănătăţii) se străduiesc să le pună în 
practică prin intermediul sistemelor solide de management al siguranței. 
(1) O cultură în care toți lucrătorii (include personalul din prima linie, 
medici și administratori) acceptă responsabilizarea de propria lor siguranță 
și de cea a colegilor de muncă, pacienților și vizitatorilor. (2) (O cultură 
care) acordă prioritate siguranței mai presus de obiectivele financiare și 
operaționale. (3) (O cultură care) încurajează și recompensează 
identificarea, comunicarea și rezolvarea problemelor de siguranță. (4) (O 
cultură care) asigură învățarea organizațională din accidente. (5) (O 
cultură care) asigură resursele, structura și transparența adecvate pentru 
menținerea unor sisteme de siguranță eficace.2 

  2.  Cultura siguranței unei organizații este produsul valorilor, atitudinilor, 
percepțiilor, competențelor și modelelor de comportament individuale și 
colective care determină angajamentul față de managementul siguranței 
sănătății în organizație,  stilul și profesionalismul  acestui management.90  

  3.  Organizațiile cu o cultură a siguranței eficace au în comun faptul că fac 
o prioritate din implicarea în asigurarea siguranței, care se regăsește în 
întreaga organizație. Componentele esențiale sunt (1) recunoașterea 
faptului că activitățile unei organizații sunt de risc înalt și predispuse la 
erori, (2) un mediu care să nu culpabilizeze și în care indivizii pot notifica 
erorile sau incidente potențialele fără a fi pedepsiți, (3) așteptări de 
colaborare între categoriile profesionale pentru căutarea soluțiilor la 
vulnerabilități, și (4) voință din partea organizației de a aloca resurse 
pentru corectarea problemelor de siguranță.71  

  4.  Model integrat de comportament individual și al organizației, bazat pe 
credințe și valori împărtășite, care caută continuu reducerea la minim a 
daunei pe care o putea suferi pacientul ca o consecință a proceselor de 
prestare a asistenței.22  
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Termen Definiţie 
Criteriu standard Metodă de diagnostic care are o exactitate confirmată sau amplu 

acceptată și oferă o referință cu care se poate compara o nouă probă de 
examen sau diagnostic. Modelele de comparație pot fi utilizate, de 
asemenea, în studiile de calitate a îngrijrii medicale pentru a marca nivelul 
de performanță, agreat de experți sau omologi. (...), cu care se pot 
compara medicii în mod individual sau organizațiile.8  

Cultura responsabilității Mediul care caută echilibrul între necesitatea de a învăța din greșeli și 
necesitatea de a lua măsuri disciplinare.22  

Culpă Accident sau act neintenționat, precum „uciderea din culpă” în legătură cu 
munca; în medicină, termenul s-a convertit într-un eufemism elegant 
pentru desemnarea unei erori terapeutice, cum ar fi o culpă chirurgicală în 
care s-a amputat piciorul greșit.3  

A se vedea și eveniment 
advers   

Daună 1.  Alterare temporală sau permanentă a structurilor sau funcțiunilor fizice, 
emoționale sau psihice, și/sau durerea rzultantă, care necesită intervenție. 
17 a se vedea de asemenea 18, 2  

  2.  Leziune fizică sau prejudiciu pentru sănătatea persoanelor. (În 
(anumite) ocazii, prejudiciul include de asemenea pierderi economice.)59  

  3.  Moarte, boală, leziune, suferință și/sau disabilitate suferite de o 
persoană.15  

  4.  Orice leziune fizică sau psihică ori prejudiciu pentru sănătatea unei 
persoane, ceea ce include atât leziunile temporare precum și cele 
permanente.48  

  5.  Afectare a structurii sau funcției organismului și/sau orice efect 
vătămător derivat din aceasta.100  

Daună asociată 
îngrijirii de sănătate  

Daună derivată din planurile sau măsurile adoptate pe durata furnizării 
asistenței sanitare sau asociată acestora, nu datorită unei boli sau leziuni 
de bază.100  

Date despre siguranța 
pacientului 

Informație amplă și eterogenă care include, fără a se limita la, descrierea 
incidentelor cu erori medicale sau incidente potențiale, cauzele lor, 
acțiunile corective ulterioare, intervențiile care reduc riscul viitor și 
pericolele pentru siguranța pacientului.30  

Dezinfecție  Uzul unei proceduri chimice care elimină practic toate microorganismele 
patogene recunoscute, deși nu în mod necesar toate formele microbiene 
(de exemplu, endosporinele bacteriene), de pe obiecte neînsuflețite.36  

Detectare  Acțiune sau împrejurare care a determinat descoperirea unui incident.100  

Declanșatori de 
eveniment advers 

Date clinice legate de îngrijirea pacientului care indică o probabilitate 
rezonabilă pentru producerea unui eveniment advers.22, 31  

Deces prevenibil Decesul se consideră prevenibil atunci când pacientul a primit o asistență 
de îngrijire deficitară și este probabil că aceasta a condus la moarte.1  

Depozit de date clinice Bază de date clinice optimizată pentru depozitarea și identificarea 
informației pacienților individuali și utilizată pentru fundamentarea îngrijirii 
pacienților și operațiunilor zilnice.31  
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Termen Definiţie 
Diagnostic  1.  Complex de „simptome” (alterări ale aspectului, funcționalității sau 

sensibilității de care pacientul este conștient), „semne” (alterări pe care 
medicul sau o altă persoană le poate detecta) și „date” (alterări detectate 
prin probe de laborator, radiografii și alte proceduri diagnostice, sau 
răspunsul la tratament).6  

  2. Determinarea naturii unei boli, leziuni sau anomalii congenitale (...) 
pornind de la studiul semnelor și simptomelor unei boli.33  

Disabilitate (dizabilitate) 1.  Perturbare importantă a capacității unei persoane pentru a-și desfășura 
funcțiile unei vieți normale.16  

  2.  Tulburare fizică sau psihică care limitează considerabil una sau mai 
multe din principalele activități ale vieții unui individ.27  

  

3.  Limitarea capacității fizice sau psihice ale unei persoane pentru a 
munci, învăța sau desfășura alte activități necesare social până în punctul 
în care se poate considera că necesită anumite prestații, indemnizații, 
scutiri (și/sau) o instruire specială datorită acestei limitări. Dizabilitățile 
cuprind tulburări ale auzului, mobilității, vorbirii și vederii; tuberculoza, 
SIDA și alte infecții; cancerul; antecedentele abuzului de alcool sau 
droguri, și bolile mintale.3  

  

4.  Orice restrângere sau limitare datorată unei alterări a capacității de a 
realiza o activitate, în modul sau între limitele considerate normale pentru 
o ființă umană după Clasificarea Internațională a Deficiențelor, 
Discapacităților și Handicapurilor (1980) publicată de Organizația 
Mondială a Sănătății (OMS). Termenul disabilitate reflectă consecințele 
acestei alterări.8  

  
5.  Orice tip de alterare structurală sau funcțională a organismului, limitare 
a activității și/sau restrângerea participării în societate asociată unei daune 
trecute sau prezente.100  

Disabilitate 
ocupațională 

Situație în care un angajat nu poate realiza funcțiile necesare pentru a 
desfășura munca sa într-o formă satisfăcătoare din cauza unei boli 
profesionale sau unui accident de muncă.8  

Disabilitate parțială Boală sau leziune care împiedică o persoană să desfășoare una sau mai 
multe funcțiuni ale ocupației sau profesiei sale. 8  

Disabilitate 
permanentă 

Tulburare permanentă datorată unei boli sau leziuni și care împiedică o 
persoană să desfășoare toate sau unele funcțiuni ale muncii sale.8  

Disabilitate totală  Boală sau leziune care împiedică un individ să desfășoare oricare sarcină 
în legătură cu ocupația sau profesiunea sa sau să se dedice oricărui tip de 
muncă remunerată. 8  

Disabilitate tranzitorie  Boală sau leziune care împiedică o persoană asigurată să desfășoare 
funcțiunile ocupației sau profesiei sale zilnice o perioadă de timp.8  

Domeniu Locul în care s-a produs o eroare de îngrijiri de sănătate sau un eșec al 
sistemului și tipul de persoane implicate. Subcategoriile sunt: „locul de 
producere”, „personal”, „pacient” și „obiectiv”. Una din cele patru 
subclasificări interrelaționate a elementelor care constituie erorile 
asistenței sanitare și eșecurile sistemului.48  
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Termen Definiţie 
Eficiența 1.  Relație între rezultatele asistenței și resursele utilizate pentru a o presta.11  

2.  Relație între cantitatea de muncă realizată și cantitatea de efort 
necesară.6  

Efectivitate 1.  Gradul în care se furnizează îngrijirile de sănătate în mod corect, dat fiind 
stadiul actual al cunoștințelor, pentru a obține rezultatele prevăzute sau 
dorite pentru individ.11  

  2.  Îngrijire bazată pe utilizarea dovezilor obținute în mod sistematic pentru a 
determina dacă o intervenție (cum ar fi un serviciu preventiv, o probă 
diagnostică sau un tratament) produce rezultate mai bune  decât alte 
alternative, inclusiv aceea de a nu face nimic.49  

  3.  Gradul în care efortul realizat, sau măsurile adoptate, realizează efectul 
(rezultatul sau obiectivul) dorit.6  

Efect secundar  Efect cunoscut, altul decât cel dorit inițial, în legătură cu proprietățile 
farmacologice ale unui medicament.100  

Eficacitate  1.  Gradul în care îngrijirea acordată persoane produce rezultatele prevăzute 
sau dorite.11  

  2.  Măsura în care o intervenție determinată, procedură, regim sau serviciu 
produce un rezultat benefic în condiții ideale. Eficacitatea se utilizează de 
multe ori (incorect) ca sinonim al efectivității în prestarea asistenței sanitare; 
se diferențiază (prin faptul) că efectivitatea se referă la condițiile care sunt în 
realitate (împrejurările obișnuite sau normale), nu la cele ideale.8  

Elemente de date Unitate de bază de informație care o semnificație unică și subcategoriile de 
unități sau valori discrete.48  

Elemente de 
performanță 

Așteptările legate de  performanță și/sau structurile ori procesele concrete 
necesare pentru ca o organizație să furnizeze îngrijre, tratamente și unele 
servicii sigure și de calitate.11  

Eroare  1.  Faptul că o acțiune planificată nu se duce la capăt așa cum era prevăzut 
sau aplicarea unui plan greșit, inadecvat sau incorect pentru a reuși un 
obiectiv.1 a se vedea de asemenea 2, 5, 26, 29  

A se vedea și 
eveniment advers 

2.  Faptul că o acțiune planificată nu își atinge obiectivul.50  

  3.  Deviere într-un proces de îngrijiri de sănătate care poate sau nu să 
provoace daună pacienților.25  

  4.  Deviere involuntară de la procedura standard de lucru sau de la ghidurile 
de practică.3  

  5.  Act de comitere sau omitere care a cauzat daună involuntară sau a 
contribuit la producerea neintenționată a unei daune.24  

  6.  Termen generic care cuprinde toate ocaziile în care o secvență planificată 
de activități fizice sau mentale nu reușesc să producă rezultatul prevăzut.22  

  7.  Faptul că o acțiune prevăzută nu se duce la capăt așa cum se pretindea, 
sau aplicarea unui plan incorect.100  
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Termen Definiţie 
Eroare de 
medicație 

1.  Orice eveniment prevenibil care poate cauza utilizarea incorectă a medicației 
sau o daună pacientului în timp ce medicația este sub controlul profesionistului 
din domeniul sănătății, pacientului sau consumatorului.70 a se vedea de asemenea 2, 14  

A se vedea și 
eveniment advers 
medicamentos 

2.  Deviere față de prescripția de mână, dactilografiată sau electronică a unui 
medicament efectuată de medic. În general, erorile de medicație se consideră 
legate cu administrarea de medicamente, însă, de asemenea, poate fi vorba de 
erori în prescrierea sau eliberarea acestora.47  

  3.  Orice eveniment prevenibil care poate ocaziona utilizarea incorectă a  
medicației sau pune în pericol siguranța pacientului.11  

  4.  Eroare în procesele de prescriere, transcriere, eliberare, administrare sau 
supraveghere a medicațiilor, independent de rezultat (adică, o leziune a 
pacientului).15  

  5. Eșec de un anumit tip în procesul de administrare a medicației.6  
  

6.  Discrepanță între ceea ce un medic prescrie și ceea ce s-a raportat. Erorile de 
medicație sunt de diverse tipuri: prin omitere, medicament neautorizat, doză 
adițională, doză eronată, formă farmaceutică eronată, (produs) farmaceutic 
deteriorat, tehnică de administrare eronată și orar de administrare eronat.  
O eroare de medicație prin omitere este faptul de a nu administra o doză 
prescrisă; o doză refuzată nu se contabilizează ca eroare dacă asistentul 
responsabil de administrare a încercat fără succes să convingă pacientul pentru 
a o lua. Doza care nu se administrează datorită unor proceduri scrise (de 
exemplu, în cazul efectuării unor proceduri radiologice) nu se contabilizează ca o 
eroare prin omitere. O eroare de medicație de tipul „medicament neautorizat” 
constă în a administra o doză a unui medicament neautorizat unui pacient. 
Cazurile de „substituire cu un generic sau un echivalent terapeutic” sunt 
considerate erori de medicație de tipul „medicament neautorizat” doar atunci 
când sunt interzise de politicile organizației. Se produce o eroare de medicație de 
tipul „doză eronată” când un pacient primește o cantitate de medicament mai 
mare sau mai mică decât cea prescrisă; anvergura deviației permise se definește 
de fiecare organizație.8  

  7.  Orice eveniment prevenibil (în legătură cu practica profesională, produse 
farmaceutice, proceduri, sisteme, rețete, transmiterea prescripției, 
etichetare/ambalare/nomenclator de produse, preparare, eliberare, distribuire, 
administrare, educare, supraveghere și utilizare) care poate cauza daună unui 
pacient sau determină utilizarea incorectă a medicamentelor, când acestea sunt 
controlate de profesioniștii din domeniul sănătății,  al pacientului ori al 
consumatorului.22  

 8.  O abatere față de o rețetă sau prescripție medicală scrisă interpretabilă, 
inclusiv modificarea rețetei făcută în scris de un farmacist după contactarea 
prescriptorului sau în concordanță cu politicile farmaciei (sau)  orice abatere față 
de referințele profesionale sau reglementări, ori de la ghidurile pentru procedurile 
de eliberare.22  

  9.  Orice eveniment prevenibil care poate cauza sau da loc unei utilizări incorecte 
a medicației sau unei daune pacientului în timp ce medicația este sub controlul 
unui profesionist din domeniul sănătăţii, unui pacient sau unui consumator. 
Aceste evenimente pot păstra legătura cu practica profesională, produsele 
sanitare, procedurile sau sistemele, și cuprind prescrierea, transmiterea  
prescripției, etichetarea, ambalarea și nomenclatorul produselor; prepararea; 
eliberarea; distribuirea; administrarea; educarea; supravegherea și utilizarea.22  
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Termen      Definiţie 
Eroare de 
planificare 

     Acțiunea care se pretinde a se realiza inițial nu este corectă.1  

Eroare de procedură  S-au urmat procedurile executându-le incorect.2  
A se vedea și eroare 
legată de reguli    

Eroare de 
supraveghere  

1.  Faptul de a nu recunoaște sau a acționa în concordanță cu  datele vizibile 
care cer un răspuns 83  

  2. Eșecul în a revizui prescierea în funcție de gradul de adecvare a acesteia 
și depistarea problemelor  sau de a utiliza datele clinice sau de laborator 
pertinente pentru o corectă evaluare a răspunsului pacientului la tratamentul 
prescris.22  

Eroare de sistem  1.  Eroare care nu este rezultatul acțiunilor unui individ, ci rezultatul previzibil 
al unei serii de acțiuni și factori care compun un proces de diagnostic și 
tratament.28  

  2.  Consecințe târzii ale problemelor și deciziilor tehnice de proiectare și 
organizare.35  

  3.  Eroare care nu este rezultatul acțiunilor unui individ, ci consecința 
previzibilă a unei serii de acțiuni și factori care compun un proces de 
diagnostic și tratament.2, 28  

Eroare umană  (Termen, în general) utilizat pentru desemnarea unei categorii de cauze 
potențiale de activități sau rezultate nesatisfăcătoare. (...) Studii realizate în 
diverse domenii arată că denumirea eroare umană este dăunătoare și 
nespecifică.65  

A se vedea și 
eveniment advers    

Eroare latentă 1.  Eroare în proiectare, organizare, formare sau mentenanță care conduce 
la erori ale operatorului și ale cărei efecte de obicei rămân fără a se 
manifesta în sistem pe durata unor perioade lungi (de timp).1  

  2. Defect în proiectarea, organizarea, formarea sau mentenanța unui sistem 
care conduce la erori ale operatorului și ale cărui efecte de obicei sunt 
întârziate sau rămân fără a se manifesta pe durata unor perioade lungi (de 
timp).19 a se vedea de asemenea 22  

Eroare medicală  Eveniment advers sau incident potențial care este prevenibil în stadiul actual 
al cunoștințelor medicale.28 a se vedea de asemenea 2, 14  

A se vedea și 
eveniment advers    

Eroare normativă  Eroare care presupune nerecunoașterea sau „asumarea” propriilor limitări.73  
Eroare prin încălcare  1.  Neîndeplinirea cu bună știință a procedurilor sau regulamentelor.2  
  2.  Deviere deliberată – deși nu în mod necesar condamnabilă – de la 

practicile considerate (de către proiectanți, manageri și autorități competente) 
necesare pentru menținerea funcționării sigure a unui sistem potențial 
periculos.22  

  3.  Deviere deliberată de la norme, reguli sau proceduri operative sigure.5  
Eroare prin 
neglijență  Eroare din lipsă a atenției sau a efortului necesar.51  
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Termen     Definiţie 
Eroare prin omitere  Eroare care se produce ca o consecință a lipsei luării unei măsuri.8 a se vedea 

de asemenea 22  

  Lipsa furnizării unei intervenții medicale  pacientului, din care acesta ar fi 
putut avea un beneficiu.31  

  Faptul de a nu duce la capăt unele din acțiunile necesare pentru a realiza 
un obiectiv dorit.2  

Eroare potențială  Împrejurări sau evenimente care au capacitatea de a genera erori.22  
A se vedea și incident 
potențial, eveniment 
advers potențial, 
eveniment advers 
potențial medicamentos, 
eveniment potențial 

  

Eroare tehnică  Eroare care implică chestiuni instrumentale legate de cunoașterea teoretică 
și practică.73  

Erori benigne  Evenimente care nu cauzează daune sau nu au un rezultat advers.35  
Erori individuale  Erori derivate în principal din deficiențe ale cunoștințelor teoretice sau 

practice ale medicului sau gradului său de atenție.70  

Eroare activă Eroare care se produce la nivelul personalului care  preia pacientul 
(recepționist/dispecer) și ale cărei efecte se percep aproape imediat.1  

Eroare legată de 
cunoștințe  

1.  (Greșeală care) se produce într-o situație nouă în care este necesară 
găsirea pe loc a unei soluții fără ajutorul soluțiilor pregătite anterior. 
Aceasta implică utilizarea unui raționament conștient lent, cu resurse 
limitate, dar cu putere de calcul mare, față de un “model mental” adesea 
incomplet și incorect și de cauzele posibile ale acestuia.50  

Ase vedea și greșeală, 
eroare de competență  

2.  Aplicare conștientă a cunoștințelor existente pentru managementul 
situațiilor noi.10  

Eroare legată de  
reguli  

1. (Greșeală) legată de probleme pentru care persoana posedă o anumită 
soluție „prefabricată”, obținută pin formare, experiență sau accesul la 
proceduri adecvate.50  

A se vedea și greșeală, 
eroare de procedură  

2.  Situație în care o persoană nu reușeste să ducă la capăt  în mod corect 
o procedură sau un protocol sau alege procedura greșită.74  

Eroare de comitere  1.  Eroare care se produce ca o consecință a unei acțiuni.8 a se vedea de asemenea 

22  
  2.  Furnizarea unei intervenții medicale care dă loc unui eveniment 

advers.31  
  3.  Faptul că o acțiune planificată nu se duce la capăt așa cum era prevăzut 

sau o aplicare a unui plan eronat pentru a atinge un obiectiv. 

Eroare de competență  Eroare datorată lipsei cunoștințelor sau calificărilor.2  

A se vedea și eroare 
legată de cunoștințe  
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Termen   Definiţie 
Eroare de 
comunicare  

Schimb de informație deficitar sau greșit, sau interpretare/ întelegere greșită 
(...).2, 

Eroare de decizie  Decizie care mărește nejustificat riscul.2, 46 

Eroare de 
eliberare  

Deviere față de ce s-a indicat de către prescriptor, comisă de personalul din 
farmacie la distribuirea medicamentelor la unitățile de îngrijire sau pacienților 
într-o farmacie ambulatorie.47 

Eroare de 
executare  

Acțiune corectă care nu se duce la capăt după cum era intenționat.1  

Eroare de fixație   Eșecul „persistent” de a modifica diagnosticul sau un plan deși există date care 
indică (faptul) că este necesară modificarea (...).57  

Eroare de 
judecată  

Eroare legată de un eșec al raționamentului.51  

  Eroare care presupune aplicarea incorectă a cunoștințelor la situația clinică.73  

Eroare de 
apreciere 
retrospectivă  

1.  Descoperire că s-a produs un rezultat crește probabilitatea sa, așa cum este 
ea percepută la un moment ulterior.64  

  2.  Tendința de a simplifica în exces și a asocia cauze simple (erori umane) 
evenimentelor pe durata investigațiilor posterioare a acestora (adică, a cunoaște 
rezultatul unui eveniment distorsionează percepția noastră despre factorii care  
au contribuit la apariția lui)2  

Eșecuri ale 
sistemului  1.  Categoriile comune (ale eșecurilor sistemului) cuprind eșecurile proiectării 

(proiectare de procese, de sarcini și de echipamente) și eșecurile organizației și 
mediului (prezența precursorilor psihologici precum condițiile locului de muncă, 
orarelor, etc; activități de echipă (team building) inadecvate; eșecuri de 
formare).99  

  2.  Eveniment advers cauzat de o eroare sau alt tip de eșec al sistemului sau 
echipamentului.19  

  3.  Defect, întrerupere sau disfuncție a metodelor, proceselor operative sau 
infrastructurii unei organizații.100  

Eșec latent  1.  Acțiuni întârziate, consecință a deciziilor luate în eșaloanele superioare ale 
organizării unui sistem. Ele sunt legate de  proiectarea și construcția instalațiilor 
și echipamentelor, structura organizației, planificarea și programarea, formarea 
și selecția, previziunile, elaborarea bugetelor, atribuirea resurselor, etc. Efectele 
adverse ale acestor decizii asupra siguranței pot rămâne, fără a se manifesta, 
timp îndelungat.75  

  2.  Eșecurile latente se generează ca o consecință a deciziilor luate în 
eșaloanele superioare ale organizației. Consecințele lor pot rămâne, fără a se 
manifesta, timp îndelungat și devin evidente când se combină cu factori 
declanșatori locali (...) pentru a rupe barierele de apărare ale sistemului.50  

  3.  Eroare care este precipitată de o consecință a proceselor de management și 
organizare și reprezintă pericolul maxim pentru sistemele complexe. Eșecurile 
latente nu pot fi prevăzute, însă, dacă se detectează, pot fi corectate înainte să 
contribuie la accidente nefericite.8  

  4.  Defecțiuni mici și individual inofensive ale sistemelor care, dacă se produc 
într-o anumită combinație, pot da loc unor evenimente catastrofice.2  
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Termen       Definiţie 
Eșecuri active  1.  Erori și infracțiuni comise în cea mai activă parte a sistemului. (“inima 

sistemului”) (...) Este probabil ca aceste acte periculoase să repercuteze 
direct asupra siguranței sistemului, și datorită promptitudinii efectelor adverse 
se denumesc eșecuri active.7  

  2.  Eșecuri precipitate prin comitere de erori și infracțiuni. Sunt dificil de 
anticipat și deteriorează imediat siguranța prin ruperea imediat, ocolirea sau 
dezactivarea sistemului de siguranță existente.8  

  3.  Eșecurile active sunt acte periculoase (erori sau infracțiuni) comise de 
persoanele care activează în “inima sistemului” (chirurgi, anesteziști, 
asistenți, medici, etc.). Acestea sunt persoanele situate la interfața om – 
sistem ale căror acțiuni pot avea, și uneori au, consecințe adverse imediate.9  

  4.  Acte periculoase comise de persoane care sunt în contact direct cu 
pacientul sau sistemul. Acțiunile lor și deciziile pot da loc la erori capabile să 
repercuteze imediat asupra siguranței.10  

  5.  Eveniment, acțiune sau proces care se duce la capăt sau are loc pe 
durata prestării asistenței directe a pacientului și care nu reușește să-și 
atingă obiectivul.5  

Evaluare 
comparativă 
(benchmarking) 

1.  Sistem prin care evaluarea asistenței sanitare măsoară performanța 
acesteia comparând-o cu standardele de „practici optime”. Standardele de 
practici optime pot reflecta 1) exercițiul medical bazat pe  evidențe științifice 
(adică, cel bazat pe investigații științifice actuale în populații de pacienți 
similari) și 2) sisteme bazate pe cunoaștere. Evaluarea comparativă se 
detașează explicit de cazurile  izolate și  experiența unui singur medic.6  

  2.  Proces continuu care determină cum au reușit alte organizații o 
performanță optimă.12  

  3.  Evaluare continuă a unui proces, produs sau serviciu comparându-l cu cel 
al principalului competitor, cu cei care sunt considerați lideri ai industriei 
respective, sau cu activitățile similare ale organizației, cu scopul de a găsi și 
aplica măsuri pentru a-l îmbunătăți. Este unul din pilonii managementului 
total al calității și al îmbunătățirii continue a calității. Evaluarea comparativă 
internă are loc când se compară procese similare în interiorul aceleiași 
organizații. Evaluarea comparativă competitivă se produce când procesele 
unei organizații se compară cu practicile optime din interiorul industriei 
respective. Se înțelege prin evaluare comparativă funcțională cea care 
compară o funcțiune sau un proces similar în alt sector.8  

Evaluarea riscurilor  1. Evaluarea care examinează detaliat un proces, inclusiv secvența 
evenimentelor; evaluează riscurile, eșecurile și punctele de vulnerabilitate 
reale și potențiale și prin intermediul unui proces logic determină zonele de 
îmbunătățire prioritară bazându-se pe impactul real sau potențial în asistența 
pacientului (criticitate).11  

  2.  Estimare calitativă și cantitativă a probabilității efectelor (adverse) ca o 
consecință a expunerii la determinate evenimente sau procese ori absenței 
influențelor benefice.8  

  3.  Proces care ajută organizațiile să înțeleagă diversitatea riscurilor cu care 
se confruntă - riscuri interne cât și externe -, nivelul capacității de a le 
controla, probabilitatea de recurență și posibilele lor repercursiuni. Combină 
cuantificarea riscurilor și evaluarea utilizării, evaluarea și balanța riscurilor și 
beneficiilor, și compararea acestora, de exemplu, față de cost.14, 22  
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Termen       Definiţie 
Eveniment  1.  Incidența diferențiată, auditabilă și clar definită.27  
  2.  Orice deviere de la asistența medicală obișnuită care cauzează o leziune 

pacientului sau poartă riscul de daună. Cuprinde erorile, evenimentele 
adverse prevenibile și pericolele.19  

  3.  Ceva ce se întâmplă unui pacient sau îl privește.100  
Eveniment advers  1.  Leziune cauzată de tratament sau de o complicație medicală, nu de boala 

de fond, și care dă loc unei spitalizări prelungite, unei discapacități în 
momentul externării, ori ambele lucruri.23 a se vedea de asemenea 24  

A se vedea și 
accident, incident 
potențial, daună, 
culpă, greșeală, 
greșeală medicală, 
eroare, eroare de 
medicație, eroare de 
preparare, eroare de 
prescriere, eroare de 
medicație, eroare 
prevenibilă, 
eveniment, eveniment 
advers grav, 
eveniment advers 
neprevenibil, 
eveniment advers 
medicamentos, 
eveniment advers 
medicamentos 
neprevenibil, 
eveniment advers 
medicamentos 
prevenibil, eveniment 
advers potențial, 
eveniment advers 
prevenibil, eveniment 
santinelă, eveniment 
grav, eveniment 
potențial, eveniment 
fără daune, iatrogenic, 
incidență adversă a 
pacientului, incidență 
notificabilă, incident, 
incident clinic, incident 
critic, incident în 
legătură cu siguranța 
pacientului (incident), 
scăpare, leziune, 
leziune medicală, 
moarte prevenibilă, 
pericol, reacție 
adversă, reacție 
adversă la un 
medicament, reacție 
adversă la un  

2.  Rezultat nedorit pentru pacient, care poate fi, sau nu, consecința unei 
erori.25  

3.  Eveniment sau omisiune care apare pe durata asistenței clinice și 
cauzează leziuni fizice sau psihologice unui pacient.26  

4.  Consecință negativă a asistenței care dă loc unei leziuni nedorite (...) sau 
unei boli care ar fi putut fi sau nu prevenibilă.27  

5.  Leziune care a fost cauzată de tratamentul medical și care dă loc unei 
dizabilități măsurabile.28  

6.  Leziune cauzată de tratamentul medical (nu de boala de bază) care 
prelungește spitalizarea, ocazionează o disabilitate în momentul externării, 
sau ambele lucruri; (...) EA sunt cauzate de complicațiile medicamentoase, 
infecțiile inciziilor și complicațiile tehnice, și cele datorate neglijenței 
(datorate), accidente nefericite diagnostice sau terapeutice terapeutice și 
evenimente petrecute în serviciul de urgențe.3  

7.  Eveniment nefavorabil, nedorit și în general neprevăzut, precum decesul 
unui pacient, unui angajat sau unui vizitator într-o organizație de îngrijiri de 
sănătate. De asemenea se consideră evenimente adverse incidentele 
precum căderea unui pacient sau administrarea improprie de medicamente, 
deși efectele în pacient nu sunt permanente.8  

8.  Evenimentele adverse sunt incidentele nefavorabile, culpele terapeutice, 
leziunile iatrogenice sau alte întâmplări (...) adverse în legătură directă cu 
asistența sau serviciile prestate în jurisdicția unui centru medical, o 
consultație externă sau alt stabiliment. Poate fi consecința actelor de 
comitere sau omitere.29  

9.  Eveniment nedorit care se produce în cursul îngrijirilor de sănătate și 
ocazionează o schimbare măsurabilă în starea pacientului.30  

10.  Eveniment care cauzează o daună involuntară pacientului printr-un act 
de comitere sau de omitere, nu prin boala sau tulburarea de fond a 
pacientului.31  

11.  Leziune care este consecința unei intervenții medicale și nu se 
datorează bolii de fond a pacientului.1 a se vedea de asemenea 15,19, 22  

12.  Incident neprevăzut și nedorit în legătură directă cu asistența sau 
serviciile prestate pacientului.5  

13.  Incident care cauzează daună unui pacient.100  
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medicament 
neprevăzută, reacție 
adversă potențial 
potențial mortală la un 
medicament, rezultat 
advers, rezultat grav, 
siguranța pacientului, 
situație periculoasă 

Eveniment advers 
grav  

Întâmplare neașteptată în care se produce moartea sau o leziune fizică ori 
psihică gravă, sau există riscul de a se produce. Leziunile grave includ 
specific pierderea unei extremități sau unei funcțiuni. 32  

A se vedea și 
eveniment advers    

Eroare advers 
neprevenibil  

Eveniment advers, consecința unei complicații care nu s-a putut preveni dat 
fiind stadiul actual al cunoștințelor.28 a se vedea de asemenea 2, 22   

 A se vedea și 
eveniment advers   
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Termen        Definiţie 
Eveniment advers 
medicamentos (EAM)  

1.  Leziune a pacientului apărută ca o consecință a unei medicații, fie  din 
cauza unei reacții farmacologice a unei doze normale sau din cauza unei 
reacții adverse și prevenibile a unui medicament, apărută dintr-o eroare.11  

A se vedea și 
eveniment advers 

2.  Orice incident în care utilizarea unei medicații (produs farmaceutic sau 
produs biologic) în oricare doză,  a unui dispozitiv medical sau unui produs 
nutrițional special (de exemplu suplimente alimentare, preparate pentru 
lactante sau alimente terapeutice) putea determina un rezultat advers la un 
pacient.8 a se vedea de asemenea 2  

  
3.  Termen generic pentru orice reacție nedorită sau neintenționată la un 
medicament care se produce la administrarea dozelor adecvate pentru 
situația unei persoane și poate fi clasificată în funcție de prezența sau 
absența unui mecanism imun; (...) EAM sunt reacții terapeutice nocive, 
neintenționate și care apar la administrarea dozelor utilizate la oameni pentru 
profilaxie, diagnostic, tratament sau modificarea funcțiilor fiziologice; definiția 
EAM exclude eșecurile terapeutice, intoxicațiile și supradozele intenționate.3  

  4.  Leziune datorată unei intervenții legate de un medicament. Cuprinde 
erorile de prescriere, erorile de eliberare și erorile de administrare a 
medicației.12  

  5.  Leziune sau daună derivată dintr-o intervenție medicală legată de un 
medicament.13  

  6.  Leziune apărută în urma utilizării de medicamente. EAM asociate unei 
erori de medicație se consideră prevenibile, în timp ce cele neasociate (de 
exemplu, efectele secundare cunoscute ale medicației) se consideră 
neprevenibile.15  

  
7.  După definiția Organizației Mondiale a Sănătății, un eveniment advers 
medicamentos este un eveniment „nociv și neintenționat și care apare la 
administrarea dozelor utilizate la oameni pentru profilaxie, diagnostic, 
tratament sau modificarea funcțiilor fiziologice.” De asemenea este o leziune, 
consecința unei intervenții medicale în legătură cu un medicament. A se lua 
la cunoștință că această definiție nu include erorile de prescriere, eliberare 
sau administrare de medicamente, decât dacă acestea provoacă o leziune.6  

  8.  Orice eveniment advers medicamentos care se produce la orice doză și 
produce unul din următoarele rezultate: moarte, reacție adversă 
amenințătoare de viață a unui medicament, spitalizare sau prelungirea 
spitalizării, disabilitate/incapacitate persistentă sau importantă, o anomalie 
congenitală sau defect din naștere. Evenimente medicale importante care nu 
cauzează moartea, nu sunt amenințătoare de viață sau nu presupun 
spitalizarea pacientului pot fi considerate evenimente adverse grave 
medicamentoase, atunci când judecată medicală adecvată concluzionează 
că pot pune în pericol pacientul sau subiectul și necesită o intervenție 
medicală sau chirurgică pentru prevenirea unuia din rezultatele citate în 
această definiție.16  

  9.  Administrarea (unui medicament) în afara unui interval de timp predefinit 
din cadrul programului de administrare prevăzut, după cum se definește în 
fiecare serviciu de îngrijiri de sănătate.17  

  10.  Leziune cauzată de un medicament sau datorită lipsei unui medicament 
indicat.18  

  
11.  Eveniment advers în legătură cu medicația.19  
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Termen Definiţie 
Eveniment advers 
medicamentos 
neprevenibil  

Eveniment advers medicamentos ce nu este consecința unei erori, însă 
reflectă riscul inerent al medicamentelor și nu poate fi prevenit dat fiind 
stadiul actual al cunoștințelor.22  

A se vedea și 
eveniment advers   

Eveniment advers 
potențial  

1.  Eroare sau accident neintenționat grav ce poate cauza un eveniment 
advers, însă nu îl cauzează, datorită șansei sau pentru că este interceptat.19  

A se vedea și incident 
potențial, eroare 
potențială, eveniment 
advers potențial 
medicamentos, 
eveniment potențial  

2.  Incident în care s-a comis o eroare, însă nu s-au produs daune.13  

Eveniment advers 
potențial 
medicamentos  

Eroare de medicație gravă, care ar fi putut cauza un eveniment advers 
medicamentos însă nu l-a cauzat, dintr-o șansă  sau pentru că a fost 
interceptat și corectat.22  

Eveniment advers 
prevenibil  

Eveniment advers care nu s-ar fi produs dacă pacientul ar fi primit standardul 
de îngrijrire de rutină, adecvat ocaziei.22  

A se vedea și 
eveniment advers    

Eveniment advers 
medicamentos 
prevenibil  

Orice eveniment advers medicamentos care nu s-ar fi produs dacă pacientul 
ar fi primit standardul de îngrijrire de rutină, adecvat ocaziei.22  

A se vedea și 
eveniment advers    

Eveniment advers în 
legătură cu un 
dispozitiv  

Orice incident în care utilizarea de echipamente medicale ar fi putut produce 
un rezultat advers pentru pacient.2  

A se vedea și 
eveniment advers    

Eveniment santinelă  
1.  Întâmplare neprevăzută în care se produce moartea sau o leziune fizică 
ori psihică gravă, sau riscul de a se produce. O leziune gravă cuprinde 
specific pierderea unei extremități sau unei funcțiuni. Fraza „sau riscul de a 
se produce” cuprinde orice variație a procesului a cărei repetare ar atrage 
după sine o probabilitate importantă de un rezultat advers grav. Aceste 
evenimente se denumesc „santinelă” pentru că semnalizează necesitatea 
unei investigații și unui răspuns imediat.11 a se vedea de asemenea 2, 18, 22  

A se vedea și 
eveniment advers  

2.  Orice eveniment care a determinat moartea neprevăzută a pacientului sau 
pierderea permanentă și importantă a unei funcțiuni, fără legătură cu evoluția 
naturală a bolii sau a tulburării de bază a pacientului.48  

  3.  Întâmplarea sau variația neprevăzută în care se produce moartea sau o 
leziune fizică ori psihică gravă, sau riscul de a se produce.1  
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Termen       Definiţie 
Eveniment grav  1.  (Eveniment) care determină o spitalizare sau prelungirea acesteia, 

cauzează moartea sau contribuie la ea, sau se asociază apariției unui cancer 
ori a unei anomalii congenitale.92  

A se vedea și 
eveniment advers  

2.  Eveniment care derivează în moartea sau pierderea unei părți din corp, 
sau într-o disabilitate sau pierdere a unei funcțiuni corporale de mai mult de 
șapte zile ca durată ori care persistă în momentul externării dintr-o unitate 
sanitară cu paturi sau, când nu se referă la un eveniment advers, un 
eveniment a cărui apariție ar fi gravă.27  

Eveniment potențial Orice eveniment care încă nu s-a întâmplat, dar este perceput de către 
furnizorii de îngrijiri de sănătate sau a observatorii calificați , a avea 
posibilitatea de a se întâmpla, în condițiile adecvate.45  

A se vedea și incident 
potențial, eveniment 
advers potențial, 
eveniment advers 
potențial 
medicamentos, eroare 
potențială  

  

Eveniment potențial 
compensabil (EPC)  Eveniment advers legat de asistența acordată pacientului, care în ultimă 

instanță poate fi obiect al unei solicitări de rambursare către asigurator. 
Constă într-o disabilitate (temporară sau permanentă) cauzată de 
managementul asistenței sanitare (ceea ce include actele de comitere sau de 
omitere ale furnizorilor de îngrijiri de sănătate). (...) Un EPC nu este același 
lucru ca o întâmplare adversă asupra pacientului sau o neglijență.8  

Eveniment prevenibil  Eveniment care ar fi putut fi anticipat și pentru care (sistemul) putea fi 
pregătit, însă care se întâmplă datorită unei erori sau altui eșec al 
sistemului.27  

Eveniment fără 
daune 

1.  (Situație în care) o eroare nu dă loc la un eveniment advers pentru 
pacient și absența leziunilor se datorează șansei. Nu este la fel ca un 
incident potențial în care nu sunt leziuni pentru că „s-a interceptat” eroarea.44  

  2.  Se produce un incident care ajunge la pacient, însă nu îi cauzează daună. 
Se evită prin șansă sau datorită circumstanțelor atenuante.18  

Etalon de referință  
(benchmark) 

1.  Performanță  (a unei organizații sau unui individ)  cu privire la un anumit 
atribut, care este considerat obiectiv de performanță de alții. În contextul 
reformei sanitare, benchmark-ul performanței ar fi acela care oferă cea mai 
bună combinație de rezultate și costuri; adică, există posibilitatea ca „cel mai 
bun” rezultat posibil să coste atâta încăt să nu se poată lua ca benchmark.6  

  2.  Măsură de performață comparativă.12  
  3.  Punct de referință  sau standard cu care se poate măsura, compara sau 

judeca ceva, precum benchmark-ul performanței.8  
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Termen Definiție 

Factor cauzal  Factor care a modelat rezultatul situației.38  

A se vedea și 
relație cauzală, 
cauză, cauză 
directă, cauză 
imediată, cauză 
apropiată, cauză de 
bază  

  

Factor care 
contribuie  1.  Factor antecedent al unui eveniment, efect, rezultat sau unei consecințe care 

este similar unei cauze. Un factor care contribuie poate reprezenta un eșec 
activ sau motivul pentru care s-a produs un eșec activ, cum ar fi un factor 
situațional sau o condiție latentă care a jucat un rol în geneza consecinței.22  

A se vedea și cauză 
directă, cauză 
imediată, cauză 
apropiată, cauză de 
bază, factor cauzal, 
relație cauzală  

2.  Motive adiționale care nu sunt neapărat motivul fundamental pentru 
producerea unui eveniment.29  

3.  Motive, factori situaționali sau condiții latente care au jucat un rol în geneza 
unui rezultat advers.5  

4.  Împrejurare, acțiune sau influență care se consideră că a desfășurat un rol în 
originea sau evoluția unui incident sau care a mărit riscul de a se produce.100  

Factor declanșator 
local  Defect intrinsec sau condiție atipică care poate provoca eșecuri.76  

Factori în legătură 
cu pacientul  

Factori legați de caracterisiticle pacientului care rămân în afara controlului 
personalului și influențează tratamentul.10  

Factori atenuanți  1.  Unii factori, fie acțiuni sau inacțiuni (cum ar fi șansa sau norocul), ar fi putut 
atenua sau minimiza un rezultat mai grav.22  

A se vedea și 
recuperare  

2.  Acțiune sau împrejurare care împiedică sau moderează evoluția unui 
incident către provocarea de daune unui pacient.100  

Factori umani  Studiul interrelațiilor dintre ființele omenești și instrumentele, echipamentele și 
metodele utilizate, și mediile în care trăiesc și muncesc.66 a se vedea de asemenea 2, 22  

Fenotip  1.  Probleme de siguranță, eșecuri în anumite zone ale asistenței sanitare, 
respectiv caracteristicile superficiale (observabile) ale sistemului, nu  
mecanismele de bază: prevalența și cauza erorilor de medicație comise de 
personalul medical în oricare mediu de acordare a asistenţei; intervenția 
chirurgicală sau procedura într-o parte a corpului greșită; erorile în desfășurarea 
activităților periculoase (chirurgie, anestezie, radioterapie, etc.); diagnosticele 
greșite; selectarea tratamentelor inadecvate, și infecțiile nosocomiale.85  

  
2.  Ceea ce se întâmplă, ceea ce fac în realitate persoanele, sau ceea ce fac 
incorect, ceea ce se poate observa. Fenotipurile sunt specifice situațiilor și 
contextelor locale – aspectul exterior al unui incident.37  

Farmacovigilența  Ramură a științei  și activitățile aflate în legătură cu detectarea, evaluarea, 
înțelegerea și prevenirea efectelor adverse ale produselor farmaceutice.22  
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Termen Definiție 
Ghiduri bazate pe 
evidence 
(evidence-based) 

1.  Abordări consensuale pentru a face față problemelor recurente ale 
managementului sanitar, cu scopul de a reduce variabilitatea practicilor și de a 
îmbunătăți rezultatele sanitare. Dezvoltarea ghidurilor pune accentul pe 
utilizarea evidențelor din literatura de specialitate, mai degrabă decât pe 
opiniile experților, ca bază pentru materialele de orientare.22, 31  

  2.  Ghiduri  care au fost dezvoltate științific pornind de la literatura specializată 
actuală, pe baza consensului .11  

Greșeală  1. Acțiune care poate fi conformă planului, însă în planul este inadecvat pentru 
a produce rezultatul prevăzut.7  

A se vedea și eroare 
legată pe  
cunoștințe, eroare 
legată de reguli, 
eveniment advers 

2. Eroare legată de reguli sau legată de cunoștințe, care este o eroare de 
gândire conștientă. Erorile legate de reguli se produc de obicei pe timpul 
rezolvării problemelor, când se alege o regulă greșită, fie datorită percepției 
eronate a situației  care determină aplicarea regulii greșite, sau datorită aplicării 
incorecte a unei reguli, în general solide (de uz frecvent), care pare adecvată. 
Erorile (legate de cunoștințe) apar datorită ignoranței sau datorită unei 
interpretări eronate a problemei.80  

  
3. Deficiență sau eșec în procesele de judecată sau deducție care intervine în 
selectarea unui obiectiv sau în specificarea modalității pentru a-l obține, fără 
legătură cu faptul că acțiunile orientate de acest plan se desfășoară conform 
planului; erorile de gândire conștientă (...) care cuprind erorile legate de reguli, 
survenite pe timpul rezolvării problemelor, când se alege o regulă greșită, și 
erorile legate de cunoștințe, survenite din lipsa cunoștințelor sau dintr-o 
interpretare eronată a problemei. 22  

Genotip Modele care reflectă forma în care persoanele, echipamentele și organizațiile 
coordonează activitățile, informația și rezoluția problemelor pentru a face față 
complexităților problemelor care apar. Caracteristicile de suprafață (fenotip) ale 
unui incident potențial sau eveniment advers sunt proprii unui context și unor 
indivizi concreți. Modelele genotipice reapar în multe situații specifice.58  

Greșeală medicală Acțiune sau omisiune cu consecințe potențial negative pentru pacient, pe care 
experții competenți și informați ar fi considerat-o eronată în momentul în care  
s-a produs, indiferent dacă  ar fi avut sau nu consecințe negative. Această 
definiție exclude evoluția naturală a bolii care nu răspunde la tratament și 
complicațiile previzibile ale unei proceduri efectuate corect, precum și cazurile 
în care există un dezacord rezonabil în legătură cu existența sau nu a unei 
greșeli.70  

Gradul daunei  Gravitatea, durata și implicațiile terapeutice ale daunei cauzate de un 
incident.100  
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Termen     Definiție 
Iatrogenic  1.  Boală sau leziune consecință unei proceduri de diagnostic, unui 

tratament sau altui element al îngrijrilor de sănătate. Frecvent se confundă o 
boala iatrogenică cu una  nosocomială”, care de fapt înseamnă o boală 
”apărută într-un spital”.6  

  2.  Leziune cauzată sau ințiată de un medic (...) și care include dauna sau 
suferința neintenționată sau ne-necesară derivată din oricare aspect al 
managementului îngrijirii de sănătate, inclusiv problemele derivate din acte 
de comitere sau omitere.31  

  3.  Orice tulburare nedorită apărută la un pacient ca o consecință a 
tratamentului administrat de către un medic (sau alt profesionist din 
domeniul sănătăţii); (...) Relativ la o boală sau leziune consecință a unei 
proceduri, unui tratament sau altui element al asistenței.22  

Impact  Rezultat sau efect al unei erori a îngrijirii de sănătate sau eșec al sistemelor, 
cunoscut de obicei ca daună a receptorului îngrijirii. Dauna poate fi 
psihologică, fizică sau nemedicală. Una din cele patru subclasificări 
interrelaționate ale elementelor care conțin erorile din îngrijirile de sănătate 
și eșecurile sistemelor.48  

Imprudență temerară  Persoana știe că există un risc, este dispusă să și-l asume și o face în mod 
deliberat. (...) Persoana duce la capăt o acțiune care generează un risc 
evident, și când acționează fie nu s-a gândit la posibilitatea acestui risc, ori 
își dă seama că (riscul) există, însă și-l asumă.22  

Incidență adversă a 
pacientului (IAP)   

Eveniment care îndeplinește unul sau mai multe criterii, precum următoarele: 
1) a fost lezat un pacient, indiferent daca spitalul poate fi făcut răspunzător 
sau nu; 2) internarea a fost consecința unui rezultat advers al asistenței din 
regim ambulatoriu; 3) pacientul a fost internat din nou pentru complicații sau 
din cauza îngrijirii incomplete din internarea anterioară; 4) au fost deficiențe 
în documentație, de exemplu, în procedurile de consimțământ informat sau 
în istoria clinică; 5) a fost efectuată o intervenție chirurgicală neplanificată; 6)  
s-au utilizat proceduri care nu erau adecvate, din punct de vedere al 
criteriilor spitalului; 7) a survenit o problemă la utilizare de sânge și derivate 
de sănge; 8) s-a produs o infecție nosocomială (contractată în spital); 9) 
utilizarea medicamentelor a fost inadecvată; 10) s-a produs un stop cardiac 
sau respirator sau moartea; 11) s-a întâmplat un incident (precum căderea 
pacientului); 12) nu s-a făcut o monitorizare în urma datelor radiologice sau 
de laborator anormale; 13) șederea a fost anormal de scurtă sau lungă 
pentru tulburare; 14) au fost probleme în obținerea serviciilor; sau 15) 
pacientul sau familia s-au arătat nemulțumiți. Aceste criterii sunt parafraze 
din Medical Management Analysis system pentru revizuirea îngrijriii, care 
depinde în mare măsură de detectarea și notificarea IAP.6  

A se vedea și 
eveniment advers 

  

Incidență notificabilă  Eveniment, situație sau proces care poate contribui/are potențialul să 
contribuie, sau contribuie ca un pacient sau un vizitator să sufere o leziune 
gravă sau în a reduce capacitățile (profesioniștilor) de a furniza o asistență 
optimă pacientului. Incidențele notificabile de multe ori se pot diviza în 
diferite tipuri după gravitate: evenimente santinelă, leziuni ale pacienților și 
vizitatorilor (evenimente adverse), incidente potențiale și probleme de 
siguranță.2  
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Termen      Definiție 
Incident  1.  Presupune o daună care se limitează la părțile unei unități, chiar dacă 

eșecul alterează sistemul sau nu.67  
A se vedea și 
eveniment advers  

2.  Ceva care i s-a întâmplat pacientului, un rezultat clinic cu efect probabil 
sau potențial dăunător.68  

  3.  Eveniment care reprezintă o notabilă deviere negativă față de „standardul 
de îngrijrie”, întâmplată în instituția de îngrijiri de sănătate; (...) incidentele 
cuprind înlocuirea majoră a medicației sau faptul de a lăsa un pacient 
nesupravegheat pe o durată lungă de timp.3  

  4.  Eveniment întâmplat în spital care nu este conform cu normele acestuia 
sau care este neprevăzut și nedorit. (...) Despre fiecare incident se 
elaborează un raport pentru a fi utilizat în managementul calității și 
managementul riscurilor.6  

  5.  Eveniment sau întâmplare (incidență) care în mod obișnuit este 
neprevăzut(ă) și nedorit(ă).8  

  6.  Eveniment sau împrejurare care a dat loc sau ar fi putut da loc unei 
daune nedorite sau ne-necesare unei persoane, și/sau unei plângeri, unei 
pierderi sau unui prejudiciu.22   

  7.  Orice deviere de la îngrijirea medicală obișnuită care cauzează o leziune 
pacientului sau reprezintă un risc de daună. Cuprinde erorile, evenimentele 
adverse prevenibile și riscurile.19  

  8.  Evenimente, procese, practici sau rezultate care sunt demne de 
menționat în virtutea pericolelor create pentru pacienți sau daunelor pe care 
le cauzează.5  

Incident clinic Incidente într-o instituție de sănătate, datorate procedurilor clinice care 
cauzează sau ar fi putut cauza o daună neprevăzută pacientului.14  

A se vedea și 
eveniment advers    

Incident critic Incident care cauzează o daună gravă (...) pacientului (...) când există o 
necesitate clară de investigare și răspuns imediat.5  

Incident de siguranță  Eveniment care, în împrejurări ușor diferite,  ar fi putut fi un accident.31  
A se vedea și 
eveniment advers   

Incident neclinic  Incidente într-un mediu clinic necauzate de proceduri clinice și care au 
determinat sau ar fi putut determina o daună neprevăzută unui pacient (de 
exemplu, căderea acestuia).14  

Incident în legătură 
cu siguranța 
pacientului  

Eveniment sau împrejurare care a determinat sau ar fi putut determina o 
daună ne-necesară unui pacient .100  

A se vedea și 
eveniment advers   

  --referit la acesta ca la un incident 
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Termen      Definiție 
Incident potențial 1.  Eveniment care aproape a avut loc, sau care a avut loc însă de care 

nimeni nu are cunoștință. Dacă persoana implicată în incidentul potențial nu 
îl declară, e posibil ca nimeni să știe vreodată că a avut loc.38 

A se vedea și eroare 
potențială, eveniment 
advers potențial pentru 
medicament, 
eveniment potențial 

2.  Deviere față de practica optimă în furnizarea asistenței medicale care ar fi 
dat loc unei daune nedorite pacientului sau misiunii organizației, dar care a 
fost împiedicat prin intermediul acțiunilor planificate sau neplanificate.1  

3.  Eveniment sau situație care ar fi putut deriva într-un accident, o leziune 
sau o boală, însă nu a făcut-o, din întâmplare sau unei intervenții oportune.2 

a se vedea de asemenea 29  

  4.  Orice variație a unui proces care nu a afectat rezultatul, însă a cărui 
recurență se asociază unei probabilități importante de a se produce un 
rezultat advers grav.11  

  5.  Situație în care o eroare medicală putea deriva într-un accident, o leziune 
sau o boală, însă nu a făcut-o din întâmplare sau unei intervenții oportune.30  

  6.  Eroare de comitere sau de omitere care ar fi putut cauza daună 
pacientului, însă nu a produs o daună gravă datorită întâmplării (...), 
prevenției (...) sau acțiunilor de atenuare.31  

  7.  Eveniment care ar fi putut avea consecințe nedorite, însă nu le-a avut 
pentru că nu a ajuns la pacient, datorită întâmplării sau unei intervenții 
oportune.18  

  8.  Evenimente neprevăzute sau neplanificate în prestarea asistenței care ar 
fi putut ocaziona daune, pierderi sau prejudicii, însă nu le-au ocazionat.14  

  9.  Incident care nu a cauzat daune.100  
Infecție Transmiterea unui microorganism patogen unei gazde, urmată de invazie și 

multiplicare, însoțită sau nu de simptome de boală.11  
A se vedea și infecție  
dobândită în spital, 
infecție nosocomială 

  

Infecție dobândită în 
spital  

Infecție care nu era prezentă sau în incubație în momentul internării 
pacientului și care normal se manifestă la mai mult de trei nopți după 
internarea în spital.14  

    
A se vedea și infecție, 
infecție nosocomială   

Infecție nosocomială  1.  Infecție contractată în timpul îngrijirii în organizația de îngrijiri de 
sănătate.8, 11  

A se vedea și infecție, 
infecție dobândită în 
spital 

2.  În relație cu o instituție de îngrijiri de sănătate sau care a fost generată de 
aceasta.22  

Incălcare  Deviere deliberată de la standarde, reguli sau proceduri operative.100  
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Termen     Definiție 
Ingineria sistemelor  Aplicarea efectivă a eforturilor științifice și tehnologice pentru transformarea 

unei necesități operaționale într-o configurare anumită a sistemului, prin 
intermediul unui proces iterativ descendent care constă în următorii pași: 
definirea cerințelor, analiza funcțională, alocarea, sinteza, optimizarea 
proiectării, testarea și evaluarea. (Pe durata proiectării și dezvoltării 
sistemelor medicale trebuie aplicată ingineria corecta a sistemelor “good 
system engineering”).59  

Interoperativitatea  Capacitatea unui sistem informatic de a interschimba date cu alt sistem 
informatic astfel încât, cel puţin, mesajul sistemului emițăror să poată fi 
plasat în locul potrivit în sistemul receptor.31  

Intervenție  1.  Acțiune sau acțiuni destinate întreruperii cursului evenimentelor care sunt 
în desfășurare.6  

  2.  În sensul general, actul sau faptul de a interveni cu scopul de a modifica 
favorabil o stare.8  

Investigarea analiză 
cauzală  

Proces de investigare și analiză a leziunilor pacienților și incidentelor 
vizitatorilor care identifică eșecuri latente ale sistemelor și cauzele lor.2  

    
A se vedea și analiza 
cauzelor profunde    

Istorie clinică 
electronică  

Depozit de informație, menținută electronic, asupra îngrijirii de sănătate a 
unei persoane, și instrumentele corespunzătoare de management a 
informației clinice care oferă alerte și mementouri, legături cu surse externe 
de informație din domeniul sănătății, sau instrumente pentru analizarea 
datelor.31  

Îngrijiri de sănătate 1.  Servicii ale profesioniștilor din domeniul sănătăţii și agenților acestora 
care sunt dirijate către (1) promovarea sănătății; (2) prevenirea bolilor și 
leziunilor; (3) supravegherea sănătății; (4) menținerea sănătății, și (5) 
tratamentul maladiilor, tulburărilor și leziunilor cu scopul de a obține 
vindecarea sau, în lipsa acesteia, un confort și o funcționare optime (calitate 
a vieții).6 

  2.  Asistență furnizată persoanelor sau comunităților de către agenții 
serviciilor de sănătate sau de către profesioniștii din domeniul sănătăţii, cu 
scopul de a promova, supraveghea și restabili sănătatea. Asistența sanitară 
este mai amplă și nu este limitată la asistența medicală, în care acțiunea 
terapeutică este dusă la capăt de către medic sau sub supervizarea 
acestuia.8 

  3. Servicii primite de persoane sau comunități pentru promovarea, 
menținerea, supravegherea sau restabilirea sănătății.100 

Împrejurare Orice factor aflat în legătură cu un eveniment, agent sau persoană (e), sau 
care le influențează.100  

Îmbunătățirea 
performanței  

Studiu și adaptare continuă a funcțiunilor și proceselor unei organizații de 
îngrijiri de sănătate pentru a mări probabilitățile de a obține rezultatele dorite 
și a satisface mai bine necesitățile persoanelor și altor utilizatori ai 
serviciilor.11  
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Termen     Definiție 
Îmbunătățirea 
sistemului  

Rezultat sau consecință a culturii, proceselor și structurilor destinate a preveni 
eșecul sistemului și a îmbunătăți siguranța și calitatea.100  

Împiedicare  Eșecuri ale mișcării întregului corp; aceste erori se denumesc de obicei 
„alunecări, impiedicări sau căderi” – ca și exemplu, cazul tubului cu o mostră 
care se scapă din mână și se sparge, sau al persoanei care se împiedică de o 
placă de gresie de pe podea.95  

Leziune 
(corporală) 
Leziune 

1.  Daună cauzată de o forță externă, spre deosebire de o „boală”, care indică 
pur și simplu că organismul nu e sănătos.8  

  2.  Daună cauzată țesuturilor de un agent sau o împrejurare.100  
Leziune medicală Incidență (întâmplare) adversă pentru pacient care ar fi putut fi evitabilă sau 

nu.8 
A se vedea și 
eveniment  advers   

Leziuni prin 
neglijență  

În leziunile prin neglijență se cunoșteau bine standardul de îngrijire și 
procedurile pentru a preveni leziunile, precum și probabilitatea ca, 
nerespectându-le, să se producă leziuni grave.84  
  

Lapsus, pauză 1.  Evenimente interne legate în general de eșecuri ale memoriei.7  
  2.  Erori apărute dintr-un eșec în faza de executare și /sau depozitare a unei 

secvențe de acțiuni, (...) în mare măsură legate de eșecuri ale memoriei, care 
nu s-au manifestat neapărat în comportamentul real și pot fi evidente doar 
pentru persoana care le suferă.22  

Malpraxis   1. Eșec al îngrijirii furnizate sau competenței dovedite de către un profesionist 
care cauzează o pierdere sau o leziune și generează responsabilitate juridică. 
Această definiție restrânsă are același înțeles ca „neglijența profesională”. Unii 
utilizează termenul malpraxis într-un sens mai general pentru a descrie actele 
unui profesionist din domeniul sănătăţii în cursul furnizării asistenței de sănătate 
– inclusiv neîndeplinirea unui contract – ce poate deriva în responsabilitate 
juridică.6  

A se vedea și 
malpraxis medical  

2.  Conduită profesională incorectă sau lipsă nerezonabilă de abilități în 
desfășurarea unui act profesional; este un termen care poate fi aplicat medicilor, 
avocaților și contabililor.3  

  3.  Conduită nepotrivită sau inetică sau  lipsă nerezonabilă de abilități din partea 
titularului unei funcții profesionale sau oficiale; se aplică foarte des medicilor, 
dentiștilor, avocaților și funcționarilor publici pentru a desemna îndeplinirea 
neglijentă sau necompetentă a îndatoririlor, când abilitățile profesionale sunt 
obligatorii. Malpraxis-ul este un motiv de acțiune pentru recuperarea daunelor.8  
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Termen Definiţie 
Malpraxis medical  1.  Conduită neglijentă sau incompetență nejustificată în desfășurarea unei 

sarcini medicale din partea medicului sau din partea altei entități (de exemplu, o 
instituție de îngrijiri de sănătate) în care se desfășoară această acțiune sau 
sarcină; majoritatea cazurilor de malpraxis medical sunt de competența 
jurisdicției civile (adică, o plângere interpusă de o persoană împotriva alteia), nu 
a jurisdicției penale (adică, o plângere interpusă de un stat sau un guvern 
federal contra uneia sau mai multor persoane infractoare); malpraxis-ul medical 
se bazează în teoria neglijenței, care este o conduită care nu reușeste din punct 
de vedere calitativ să atingă “standardul de îngrijire”, recunoscut de legislaţie 
pentru a proteja pe alții împotriva unui risc nerezonabil de daună, adică, o 
deviere față de standardul de îngrijre acceptat, care determină daune (produse) 
altor persoane; pentru ca partea reclamantă să căștige o plângere prin 
neglijență trebuie să invoce și să probeze în fața unui tribunal patru elemente: 
obligația, neîndeplinirea ei, daunele și relația de cauzalitate între acestea.3  

A se vedea și 
malpraxis  

2.  Determinarea judiciară a faptului că a existat un eșec din neglijență  (sau, 
foarte rar, deliberată) față de îndeplinirea standardelor de îngrijire în vigoare 
care a cauzat o leziune sau o pierdere unui pacient și răspunderea legală a 
furnizorului responsabil de actul de neglijență. Dat fiind că sentința de malpraxis 
este sociojuridică și nu se acordă în mod sistematic, ci caz cu caz, standardele 
și procesele pentru a determina malpraxis-ul pot varia de la unele zone la 
altele.8  
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Termen    Definiție 
Managementul 
riscurilor  

1.  În contextul operațiunilor spitalului, (...) activități de autoprotecție menite să 
prevină amenințări reale sau potențiale de pierderi economice datorită 
accidentelor, leziunilor sau malpraxis-ului medical.89  

  2.  Unul dintre diversele sisteme sau procese organizaționale cu scopul de a 
îmbunătăți calitatea îngrijirii medicale, dar care se ocupă în principal de crearea 
și menținerea unor sisteme de îngrijire sigure.88  

  3.  Activități clinice, administrative și de producție pe care organizațiile le 
întreprind cu privire la identificarea, evaluarea și reducerea riscului de leziune 
pentru pacienți, personal și vizitatori, sau riscul de pierdere pentru organizația 
însăși .11 a se vedea de asemenea 2, 22 

  4.  Setul de activități (planificare, organizare, conducere, evaluare și aplicare) 
care intervin în reducerea riscurilor de leziune pentru pacienți și angajați și în 
reducerea daunelor sau pierderilor materiale în instituțiile care furnizează îngrijri 
de sănătate.3  

  
5.  Procesul prin se asigură protecția față de risc a unei organizații la un cost 
minim și în conformitate cu obiectivele organizației. Managementul riscurilor 
cuprinde controlul riscurilor și finanțarea riscurilor. Controlul riscurilor constă în 
(1) dezvoltarea sistemelor pentru prevenirea accidentelor, leziunilor și altor 
incidente adverse, și (2) încercarea de a face față evenimentelor și incidentelor 
care se produc în așa fel încât costul lor să fie cât mai mic posibil. (...) 
Finanțarea riscurilor se referă la procurarea unei măsuri de protecție financiară  
adecvată față de pierderi, fie prin intermediul unei companii de asigurări externe 
sau cu alt tip de autoasigurare.6  

  6.  Identificarea, evaluarea, analizarea, întelegerea problemelor în materie de 
riscuri și intervenirea în ele pentru a atinge un echilibru optim între riscuri, 
beneficii și costuri.22  

  7.  Activități organizaționale destinate prevenției apariției leziunilor în rândul 
pacienților sau moderării  pierderii financiare reale consecutive unui rezultat 
advers.5  

    
  8.  Proces de identificare, evaluare, analiză și management al tuturor riscurilor și 

incidentelor în fiecare nivel al organizației și agregarea rezultatelor la scala 
întregii instituții, ceea ce facilitează stabilirea priorităților și îmbunătățirea 
procesului de luare a deciziilor,  pentru a atinge un echilibru între riscuri, 
beneficii și costuri.14  
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Termen    Definiție 
Managementul 
siguranței 1.  Siguranța se manageriază prin intermediul a trei strategii de control: 

  - O strategie bazată pe feedback, care se utilizează pentru surse de pericol 
răspândite dar cu nivel de pericol mic și caută să controleze empiric siguranța 
prin intermediul măsurărilor continue pentru un nivel acceptabil al siguranței, 
exprimat în rata accidentelor și leziunilor. (...) Metodele sale sunt orientate către 
evenimente trecute. 

A se vedea și 
modelul centrat în 
organizație, 
modelul centrat în 
persoană 

- O strategie de anticipare (feedforward), care se utilizează pentru sistemele cu 
risc înalt, în schimbare rapidă, care caută să controleze siguranța prin 
intermediul proiectării și funcționării adecvate, ținând cont de mecanismele care 
stau la baza riscului și procesele care produc accidente. (...) Metodele sale sunt 
orientate către viitor. 

  - O strategie care le combină pe cele de feedback și feedforward; se utilizează 
pentru surse concentrate de riscuri înalte care se schimbă lent, cu obiectivul de 
a controla siguranța prin intermediul unei ajustări continue a metodelor de 
anticipare în funcție de experiența obținută prin aplicarea metodelor de 
feedback.91  

    
  2.  Activități selecționate și aplicate de organizație pentru evaluarea și controlul 

impactului riscului ambiental și pentru îmbunătățirea siguranței ambientale în 
general.11  

Mapare 
(împerechere) 

Procesul prin care împerechează între ei termeni ai tehnologiilor distincte pentru 
a putea duce la capăt comparații și analize.31 

Măsură de 
îmbunătățire  

Măsură adoptată sau circumstanță modificată pentru a îmbunătăți sau 
compensa orice daună rezultată în urma unui incident.100  

Măsuri adoptate 
pentru a reduce 
dauna  

Acțiuni menite să reducă, managerieze sau controleze dauna asociată unui 
incident sau probabilitatea de a se produce.100  

Medicamente cu 
nume 
asemănătoare 

Medicamente cu nume similare care se pot confunda ușor unele cu altele, mai 
ales în cazul prescrierilor verbale.97  

Medicamente de 
risc înalt (high-
alert) 

1.  Medicamente cu riscul major de a cauza leziuni prin utilizarea incorectă (ca 
medicamentele folosite în chimioterapie, soluțiile concentrate de electroliți, 
heparina, digoxina și agonistele andrenergice).61  

  2.  Unele clase de medicamente care s-au identificat în mod sistematic ca 
amenințări deosebit de grave pentru siguranța pacientului. Cuprind soluțiile 
concentrate de electroliți (cum e clorura de potasiu), insulina pentru calea 
intravenoasă, medicamentele folosite în chimioterapie, analgezicele opiacee 
pentru calea intravenoasă și anticoagulantele (ca heparina și warfarina).62 

Mesaj de alertă  Rezultat generat pe calculator care este creat atunci când o înregistrare 
îndeplinește niște criterii specifice.31  
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Termen    Definiție 
Metodă de 
explorare a 
pacienților 

Proces de evaluare a întregii experiențe legată de îngrijire a unui pacient într-o 
organizație de îngrijiri de sănătate.11  

Microsistem 
Unitate organizațională dezvoltată în jurul definiției unor competențe de servicii 
de bază repetabile, Un microsistem cuprinde elementele următoare: (1) o 
echipă-nucleu de profesioniști din domeniul sănătăţii, (2) o populație definită, (3) 
procese de muncă atent proiectate și (4) un mediu capabil de a uni (...) 
informația despre toate aspectele muncii și rezultatele la nivelul pacienților sau 
populației pentru a ajuta la evaluarea continuă a performanței.1  

Model focalizat pe 
organizație 

(Model care este) în legătură cu managementul crizei și poate fi considerat ca o 
extensie a modelului tehnic. Se bazează pe ideea că se poate obține (...) 
siguranța prin absența factorilor latenți care ar crește probabilitatea erorilor 
umane. Siguranța se măsoară prin metode proactive (...) și presupune un 
control și o ajustare continue ale proceselor de bază ale sistemului, similar 
noțiunii de management total al calității.63  

A se vedea și 
managementul 
siguranței, model 
focalizat pe 
persoană  

  

Model focalizat pe 
persoană  

Focalizare tradițională (a managementului siguranței) în domeniul siguranței 
ocupaționale focalizată în special pe erori, acțiuni periculoase și leziuni 
personale. Se bazează pe ideea că persoanele sunt libere să aleagă între un 
comportament sigur sau unul periculos. Erorile se atribuie în special factorilor 
psihologici precum  lipsa atenției, slaba motivație sau incompetența. Ca urmare, 
intervențiile managementului siguranței sunt adresate indivizilor.63  

A se vedea și 
managementul 
siguranței, model 
centrat pe 
organizație  

  

Model conceptual  Modelul principalelor concepte ale unui domeniu și relațiile dintre ele.31  
Mod de eșec  Felul în care un proces a eșuat sau ar putea eșua, sau felul în care se observă 

un eșec. Termenul se poate referi de asemenea la tipurile specifice de eșec (de 
exemplu, fracturi, arsuri, deviații de la valorile prevăzute) sau la gradele eșecului 
(de exemplu, catastrofic, parțial, minim).53  
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Termen    Definiție 
Monitoriza  1.  A face o urmărire sistematică pentru colectarea informației și a superviza 

îndeaproape ceva.8  
  2.  A observa sau înregistra semne fiziologice sau psihologice de interes.82  
Neglijență 1.  Faptul de a nu proceda cu competența, diligența și cunoștințele necesare care 

se așteaptă de la un furnizor de îngrijiri de sănătate rezonabil prudent.74  
  2.  Asistența prestată nu a îndeplinit criteriile de calitate care rezonabil se 

așteaptă de la un profesionist calificat pentru a asista (...) pacientul în cauză.  
(SP-SQS 2005) sau nu a atins nivelul care era așteptat de medicii din 
comunitatea sa.23  

  3.  Eșecul în a utiliza îngrijirea în modul în care o persoana rezonabil de prudentă 
și de grijulie ar fi făcut-o în circumstanțe asemănătoare.8  

  4.  Eșecul  (în general din partea unui medic sau alt profesionist din domeniul 
sănătăţii) în a asigura îngrijirea regulată, uzuală sau așteptată, prudența sau 
competența (pe care ar aplica-o normal alți medici la tratarea pacienților similari) 
în desfășurarea unei obligații legal recunoscute, care determină altora, leziuni, 
accidentări sau pierderi previzibile; neglijența poate fi un act de omitere (adică, 
involuntară) sau de comitere (adică, intenționată),  caracterizată prin lipsa 
atenției, imprudență, nechibzuință sau ușurătate în gândire; în asistența sanitară, 
neglijența implică o practică medicală de o calitate inferioară „standardului de 
îngrijre” care ar fi fost exercitată de un profesionist cu aceeași formație în 
împrejurări similare.3  

Neglijență 
medicală 

Legislația (britanică) despre neglijența medicală se bazează pe două principii: 
acela că pacientul trebuie să fie de acord cu tratamentul și acela că medicii 
trebuie să ducă la capăt acel tratament cu competența adecvată. Dar 
responsabilizează medicii și ceilalți profesioniști din domeniul sănătăţii numai 
pentru subgrupul de leziuni iatrogenice care se produc când apare o încălcare a 
îndatoririi de a furniza îngrijirea rezonabilă, iar ca rezultat, pacientul suferă o 
leziune. (...) În principiu, rezultatele adverse asociate cu un risc „normal”trebuiesc 
suportate de către pacient.78  

Neglijență 
profesională 

Eșecul unui profesionist, de exemplu, unui medic, în a exercita gradul de îngrijire 
considerat rezonabil având în vedere circumstanțele , iar aceasta cauzează o 
leziune involuntară altcuiva. Neglijența profesională nu este sinonimă cu 
responsabilitatea juridică profesională.8  

Nomenclator Set de termeni specializați care, eliminând ambiguitatea, facilitează o comunicare 
precisă.31  

Neglijare Absența serviciilor sau resurselor minime pentru satisfacerea necesităților de 
bază. Neglijarea (...) de asemenea poate include și plasarea individului în condiții 
nesigure sau nesupravegheate.11 
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Termen          Definiție 
Notificarea 
evenimentelor 

Modalitățile principale prin care se identifică evenimentele adverse 
medicamentoase și alte riscuri. Obiectivele notificării evenimentelor sunt 
îmbunătățirea managementului pacientului, identificarea și corectarea 
eșecurilor sistemului, prevenirea repetării evenimentelor, ajutorul în crearea 
unei baze de date orientate către managementul riscurilor și îmbunătățirii 
calității, contribuirea la oferirea unui mediu sigur pentru îngrijirea pacienților, 
asigurarea unui registru al evenimentului și obținerea avizului (...)  medical și 
consilierii juridice imediate.52  

A se vedea și 
notificarea 
incidentelor, 
notificarea 
incidentelor critice  

  

Notificarea 
incidentelor 

1.  Proces utilizat pentru documentarea întâmplărilor care nu respectă rutina 
îngrijirii spitalicești a pacientului.69  

A se vedea și 
notificarea 
evenimentelor, 
notificarea 
incidentelor critice  

2.  Un sistem din multe organizații de îngrijiri de sănătate destinat culegerii și 
notificării incidentelor adverse în legătură cu pacienții, cum sunt erorile de 
medicație și eșecurile echipamentelor. Se bazează pe raportarea incidentelor 
individuale. Eficacitatea notificării de incidente este limitată din câteva motive, 
între care și teama de o acțiune punitivă, rezistența personalului nemedical la 
notificarea incidentelor care implică medici, lipsa întelegerii a  ceea ce este un 
incident notificabil și lipsa timpului pentru activitatea întocmire a documentelor 
pentru raportarea incidentului.8  

Notificare a 
incidentelor critice 

Identificare de incidente prevenibile (adică, de întâmplări care ar putea deriva 
sau au derivat într-un rezultat defavorabil) notificate de personalul implicat în 
procesul în cauză în momentul în care s-a descoperit evenimentul. Notificările 
de incidente se pot referi la evenimente din toate cele trei categorii de bază 
(evenimente adverse, evenimente fără daune și incidente potențiale).44  

A se vedea și 
notificare de 
evenimente, 
notificare de 
incidente 

  

Organizație de 
îngrijiri de sănătate  

Entitate care furnizează, coordonează și/sau asigură servicii de îngrijiri de 
sănătate și medicală pentru persoane.1  

Organizație de 
înaltă fiabilitate 
(HRO= high 
reliability 
organization)  

Organizație foarte complexă care face un uz intensiv de tehnologie.7 Procesele 
interne și relațiile externe se caracterizează prin: 

  - un puternic sens al misiunii și obiectivelor operaționale, 
  - un înalt nivel de competență tehnică și desfășurare operativă, 
  - flexibilitatea și redundanța structurale, 
  - coexistența de modele de autoritate ierarhică și modele de autoritate 

colegiată cu luarea de decizii flexibile,  
  - căutarea continuă a îmbunătățiri prin feedback bazat pe experiență,  
  - structuri de recompensă pentru descoperire și notificare de erori, (și)  
  - o cultură organizațională a siguranței.63  
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Termen        Definiție 
Orientare 
conceptuală  

Elementele terminologiei sunt concepte codificate ce pot avea multiple 
reprezentări textuale sinonime și relații ierarhice sau definiții cu alte concepte 
codificate. Nu există concepte redundante, ambigue nici imprecise.31  

Pacient  Persoană care primește îngrijiri de sănătate.100  
Pericol  1.  Situație sau eveniment care introduce sau mărește probabilitatea apariției 

unui eveniment advers dintr-un pericol imediat sau grav, sau care mărește 
magnitudinea unui eveniment advers.8  

 A se vedea și 
situație 
periculoasă 

2.  Potențiala sursă a daunei (de exemplu, poate fi vorba de o eroare în propriul 
sistem sau de utilizarea incorectă a acestuia).59  

  3.  Orice amenințare pentru siguranță, ca practicile, conduitele, echipamentele, 
etichetele sau numele ce nu sunt sigure.19  

  4.  Set de împrejurări sau situații care pot leza interesele unei persoane, cum ar 
fi sănătatea sau bunăstarea acesteia.5  

  5.  Orice lucru care poate cauza daună.48  
  6.  Împrejurare, agent sau acțiune care poate conține riscuri sau crește pe cele 

existente.100  

Permanență a 
conceptului  

Semnificația fiecărui concept codificat într-o terminologie nu se modifică 
niciodată. Dacă este necesar a fi modificat sau clarificat, se introduce un nou 
concept codificat. Nici un cod retras (nu) se șterge nici (nu) se reutilizează.31  

Pierdere  (1) Orice lipsă (...) din cantitate, calitate sau valoare a bunurilor ca o consecință 
a unui eveniment nedorit. (2) În domeniul asigurărilor, baza pentru o reclamație 
în funcție de condițiile unei polițe de asigurare.8  

Plângere 
(dolență, deranj)  

1.  Termen generic pentru un simptom de care o persoană este conștientă sau 
care cauzează deranj.3  

Plângere 
(reclamație)   

  2.  Expresie de nemulțumire din partea unui pacient sau îngrijitor (...) care 
reprezintă o percepție particulară a evenimentelor. O plângere poate sau nu să 
arate că s-a produs o greșeală sau o eroare.43  
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Termen        Definiție 
Proiectarea 
sistemului 

1.  Obiectivul principal al proiectării unui sistem sigur este ca persoanelor să le fie 
dificil să greșească. Însă, de asemenea, este important să se recunoască 
inevitabilitatea unor greșeli și să se elaboreze planuri pentru recuperare. În condiții 
ideale, sistemul va corecta automat erorile când se produc. Dacă asta ar fi 
imposibil, ar trebui să existe mecanisme care, cel puțin , să detecteze erorile la 
timp pentru a putea aplica măsurile corective. Ca urmare, în plus față de 
conceperea mediului de muncă în așa fel încât să se reducă la minim 
precedentele psihologice, proiectanții trebuie să ofere feedback  prin intermediul 
instrumentelor care să furnizeze funcțiuni de supraveghere și să doteze sistemele 
cu „amortizatori” și  resurse suplimentare.80  

  
2.  Proiectarea sistemelor sigure necesită o muncă concretă, clară și coerentă de 
dezvoltare a unei culturi a muncii care să încurajeze notificarea erorilor și 
condițiilor periculoase, precum și comunicarea între persoane despre problemele 
de siguranță, (...) proiectarea proceselor de îngrijiri de sănătate sigure presupune 
o strategie triplă: (1) proiectarea sistemelor pentru a preveni erorile, (2) 
proiectarea procedurilor pentru a face vizibile erorile când se produc, și (3) 
proiectarea procedurilor care pot atenua dauna produsă pacienților ca o 
consecință a erorilor ce nu sunt detectate sau interceptate.48  

Practici optime  Practici clinice, științifice sau profesionale recunoscute de majoritatea 
profesioniștilor într-un anumit domeniu. De obicei bazate pe evidențe științifice și 
se stabilesc prin consens.11  

Presupunere a 
continuității 
cauzei   

Presupunerea că factorii cauzali (de eșec) în accidente cu consecințe sunt similari 
celor din incidente potențialele fără consecințe.31  

Prevenire  Modificare a sistemului (...) pentru a reduce probablitățile de a apariție a temutului 
eveniment și a reveni la un nivel de risc acceptabil; orice măsură  destinată 
micșorării frecvenței și gravitatății riscului.22  

Prevenibilitate  1.  Implică (faptul) că metodele pentru prevenirea unei anumite leziuni sunt 
cunoscute, iar evenimentul advers se produce în urma neaplicării acestor metode. 
84 a se vedea de asemenea 22  
2. O eroare în management datorată eşecului în a urmări practica accepatată la 
nivel individual sau de sistem. 

Prevenibil  Acceptat de comunitate ca evitabil într-unanumit complex de împrejurări. 100 

Problemă de 
siguranță 

Protocoale, proceduri, produse sau echipamente care tind să dea probleme, sau 
procese care generează riscuri și pot degrada capacitatea (profesioniștilor) de a 
furniza îngrijire optimă pacientului.2  

Procedură 
invazivă  

Procedură care presupune puncția sau incizia pielii sau introducerea unui 
instrument sau material străin în organism.36  

Proceduri de 
risc înalt  

Proceduri chirurgicale sau de alt tip care pun pacientul în risc de moarte sau 
disabilitate.36  
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Termen                   Definiție 
Proces  1.  Serie de acțiuni în relație unele cu altele, cu scopul de a obține un 

rezultat definit.22  
  2.  Un curs al acțiunii sau o secvență de pași, incluzând ce anume s-a făcut 

și cum anume.5  

Proces de risc înalt  Proces care dacă nu se planifică sau aplică corect are mare capacitate de a 
se repercuta negativ asupra siguranței pacientului.36  

Produse biologice  Medicamente elaborate pornind de la organisme vii și produsele lor, precum 
seruri, vaccinuri, antigeni și antitoxine.11  

Puncte de risc  Puncte specifice ale unui proces care sunt vulnerabile la erori sau eșecuri de 
sistem. În general, se datorează unor slăbiciuni în proiectarea inițială a 
procesului, unui înalt grad de dependență a comunicării, proceselor 
nestandardizate și eșecului sau absenței copiilor/mecanismelor de siguranță 
(backup).16  

Răspundere  1.  Măsura în care indivizii răspund față de o autoritate superioară; medicii 
răspund în fața legii, jurământului lui Hippocrate și pacienților; (...) mai 
recent, s-a lărgit conceptul răspunderii medicului față de pacient, prin 
includerea răspunderii față de public în general, companiile de sigurări și 
organismele oficiale de la toate nivelele.3  

 A se vedea și 
răspundere publică 

2.  Obligația de a furniza tuturor celor interesați probele necesare pentru (1) 
a stabili încrederea că sarcina sau îndatorirea de care este responsabil se 
desfășoară sau s-a desfășurat și (2) a descrie modul în care acea sarcină se 
realizează sau s-a realizat. Când răspunderea a fost îndeplinită, i se poate 
garanta, cu dovezi (nu doar cu simple afirmații), autorității care a delegat 
responsabilitatea, că funcțiunile sau sarcinile delegate se desfășoară sau că 
s-au desfășurat adecvat. Răspunderea trebuie definită împreună cu 
responsabilitatea. Un individ sau o organizație are o responsabilitate (adică, 
o obligație) pentru că un individ sau organism cu autoritate i-a acordat-o sau 
i-a delegat-o. A neglija această obligație atrage responsabilitatea juridică.6  

Răspundere publică  Obligație sau îndatorirea anumitor persoane și/sau instituții de a pune 
informația despre acțiunile sau performanța sa la dispoziția publicului, sau a 
unei organizații sau instituții publice (sau reprezentantului său) care are 
responsabilitatea de a o superviza și care este răspunzătoare în fața 
publicului larg.27  

A se vedea și 
răspundere  

  

Reacție adversă  Daună neprevăzută derivată dintr-un act justificat, realizat pe durata aplicări 
procedurii corecte în contextul în care s-a produs evenimentul.100  
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Termen                   Definiție 
Rezultat rău  Eșecul de a obține un rezultat dorit al îngrijirii.1  

Sănătate 1.  Stare de completă bunăstare fizică, mentală și socială, și nu doar absența 
afecțiunilor sau bolilor.60  

  2.   Stare de completă bunăstare fizică, mentală și socială, și nu doar absența 
afecțiunilor sau bolilor.100  

Scăpare 1.  Eroare involuntară în executarea unei acțiuni al cărei scop era corect.55  

A se vedea și 
comportament bazat 
în abilități  

2. Eroare inconștientă într-o activitate automatică. Scăpările sunt erori de 
acțiune. Se produc când se încalcă rutina în timp ce atenția este distrasă.80  

  3. Tip de eroare rezultat dintr-o conduită automatică, când acțiuni 
subconștiente, menite să ne îndeplinească obiectivele noastre, sunt 
întrerupte.95  

  4. Eșec în desfășurarea abilităților foarte dezvoltate.96 a se vedea de asemenea 10  

  5. Eroare rezultată dintr-un eșec în faza de executare și/sau stocare a unei 
secvențe de acțiuni (...) potențial observabile ca „acțiuni altfel decât cele 
planificate”. (...) Scăpările au legătură cu acțiunile observabile și se asociază 
în general eșecurilor atenției sau percepției.22  

Siguranță 1.  Grad în care se reduce riscul unei intervenții (...) și riscul în mediul de 
îngrijre pentru pacient și pentru alte persoane, inclusiv (pentru) profesioniștii 
din domeniul sănătăţii.11  

 A se vedea și 
siguranța pacientului 

2.  Faptul de a fi la adăpost (față) de a suferi sau de a cauza leziuni, daune 
sau pierderi; se consideră sigure activitățile sau elementele mediului a căror 
utilizare și eliminare presupune unele riscuri judecate (ca) acceptabile.3  

  3.  Faptul de a fi la adăpost (față) de riscuri inacceptabile.59  

  4.  Faptul de a fi la adăpost (față) de leziuni accidentale.1 a se vedea de asemenea 19  

  5.  Stare în care riscul s-a redus până la un nivel acceptabil.14  

  6.  Faptul de a fi la adăpost de pericole.100  
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Termen                   Definiție 
Siguranță a 
pacientului  

1.  Evitarea, prevenirea și îmbunătățirea rezultatelor adverse sau leziunilor 
rezultate în urma procesului de îngrijiri de sănătate. Aceste evenimente 
cuprind „erori”, „devieri” și „accidente”. Siguranța apare din interacțiunea între 
componentele sistemului; nu rezidă într-o persoană, un dispozitiv sau un 
departament. A îmbunătăți siguranța depinde de (faptul) de a se învăța cum 
apare aceasta din interacțiunile între componente. Siguranța pacientului este 
un subansamblu al calității asistenței sanitare.85  

A se vedea și 
siguranță 

2.  Evitarea leziunilor accidentale; a asigura siguranța pacientului presupune 
instaurarea sistemelor și proceselor operaționale care reduc la minim 
probabilitatea de erori și maximizează probabilitatea de a le intercepta când 
au loc.1  

  3.  Acțiuni întreprinse de indivizi și organizații pentru protejarea receptorilor de 
îngrijiri de sănătate împotriva prejudiciilor pe care le-ar putea determina 
efectele acestora.86  

  4.  Faptul de a fi la adăpost de leziuni accidentale în cursul îngrijirii medicale; 
activități destinate a preveni sau corecta rezultate adverse care pot deriva din  
furnizarea îngrijrii medicale.22  

  5.  Identificarea, analiza și managementul riscurilor și incidentelor legate de 
pacienți, cu scopul de a îmbunătăți siguranța asistenței care li se prestează și 
a reduce la minim daunele (pe) care le pot suferi.22  

  6.  Reducere și atenuare a acțiunilor periculoase în interiorul sistemului de 
îngrijiri de sănătate, și aplicarea celor mai bune practici ce au demonstrat că 
oferă rezultate optime pentru pacient.5  

  7.  Prevenire și atenuarea lezării pacienților.48  
  8. Evitarea daunelor ne-necesare pentru pacient, sau a celor potențiale,  

asociate îngrijrii medicale.100  

Sistem clinic de 
informații   

Componente ale unui sistem de informații din sănătate, conceput pentru a 
susține furnizarea îngrijirii de sănătate, ceea ce include comunicarea 
prescrierilor, notificările de rezultate, planificarea îngrijrii și documentarea 
clinică.31  

Siguranță în uzul 
medicamentelor  

Evitarea leziunilor accidentale pe durata utilizării de medicamente; activități 
pentru evitarea sau corectarea evenimentelor adverse ce pot deriva din 
utilizarea de medicamente.22  

Sistem  1.  Ansamblu de elemente interdependente (persoane, procese, echipamente) 
ce interacționează pentru a atinge un obiectiv comun.1 a se vedea de asemenea 2, 19, 22  

  2.  Grup de elemente care interacționează regulat sau sunt interdependente și 
formează un tot unificat.28  

  3.  Ansamblu de componente interrelaționate care operează împreună, cu un 
obiectiv comun.11  

  4. Categorie de factori sau caracteristici care interacționează cu 
caracteristicile altor sisteme sau categorii.98  

  5.  Proces prin intermediul căruia un ansamblu de persoane și mașini (și alte 
resurse esențiale) operează împreună în mod ordonat pentru a duce la capăt 
o anumită sarcină.6  
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Termen                   Definiție 
Situație periculoasă  Există eșecuri active și latente generatoare de un pericol care mărește riscul 

de daună.2  

A se vedea și pericol    

Standard 1.  Nivel minim de performanță sau rezultate acceptabile, sau nivele excelente 
de performanță, sau nivele de performanță ori rezultate care se consideră 
acceptabile.1 a se vedea de asemenea 2  

  2. Enunț care definește așteptările vizând performanța, structurile sau 
procesele care trebuie să existe pentru ca o organizație să furnizeze îngrijiri, 
tratamente și servicii sigure și de înaltă calitate.11  

  3.  O măsură a calității sau cantității stabilită de o autoritate de o categorie 
profesională, sau de rutină, și care servește de criteriu pentru evaluare.6  

  4.  Set de calități sau cantități care descriu caracteristicile unui produs, 
proces, serviciu, interfață sau material.31  

Standard– 
clasificare  

Aranjare sistematică sau divizare de materiale, produse, sisteme sau servicii 
în grupe, în baza unor caracteristici similare.1 a se vedea de asemenea 2  

Standard – de 
practică  

Procedură pentru a duce la capăt una sau mai multe operațiuni sau funcții 
concrete.12  

Standard – al 
metodei de testare  

1.  Procedură pentru a identifica, măsura și evalua un material, un produs sau 
un sistem.1  

  2.  Procedură definitivă de identificare, măsurare și evaluare a uneia sau mai 
multor calități, caracteristici sau proprietăți ale unui material, produs, sistem 
sau serviciu care produce un rezultat al testării.31  

Standard – 
specificație  

Enunțarea unui set de cerințe care trebuiesc îndeplinite și proceduri pentru a 
determina dacă se îndeplinește fiecare din ele.1 a se vedea de asemenea 2  

Standard – ghid  Serie de opțiuni sau instrucțiuni care nu recomandă un mod concret de 
acțiune.1 a se vedea de asemenea 2  

Standard – 
interschimb de date  

Taxonomie care ordonează și organizează termeni similari sau relaționați 
pentru a facilita reperarea lor .31  

Standard– pentru 
raportare 
(notificare) 

Definiții și reguli acceptate sau aprobate, legate de tipurile de evenimente 
raportate în cadrul sistemelor de notificare pentru siguranța pacientului, date 
și informații colectate despre aceste evenimente, și formatul utilizat pentru 
raportare.31  

Standard – 
terminologie  

Document compus din termeni, definiții de termeni, descrieri de termeni, sau 
explicații de simboluri, abrevieri sau acronime.31  

Standard de 
referință  

Metodă, procedură sau măsură amplu acceptată ca fiind cea mai bună din 
cele disponibile. Oferă un punct de referință față de care se pot măsura 
rezultatele de alte metode, proceduri sau măsuri.8  
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Termen              Definiție 
Structură  Cadru de susținere al componentelor esențiale. Cuprinde toate elementele 

sistemului sanitar care există înainte de producerea oricărei acțiuni sau activități.5  

Standard de 
îngrijire 

1.  Nivel de competență în desfășurarea sarcinilor medicale care se acceptă ca 
rezonabil și reprezentativ pentru un profesionist din domeniul sănătăţii pregătit și 
diligent, și care obligă medicul să limiteze exercitarea medicinei numai la sarcinile 
(corespunzătoare) competenței sale; aceste standarde pot fi delimitate prin 
statutul personalului medical sau conturate prin standardele publicate de un 
colegiu de specialitate.3  

  2.  Principii și practici acceptate de o profesie sanitară așa și cum sunt prevăzute 
să se aplice în îngrijrea pacientului în împrejurări normale. Standardele de 
îngrijire se elaborează pornind de la consensul experților și se bazează pe 
cercetări specifice (când se dispune de ele) și pe experiența experților. „În 
împrejurări normale” se referă la faptul că un anumit pacient poate prezenta 
situații individuale care prevalează asupra standardului; în absența acestor 
considerații, un comitet de examinare a calității al personalului medical sau 
asistențial se va aștepta la aplicarea principiilor și practicilor acceptate majoritar.6  

  3.  În general, în legislația sanitară, gradul de îngrijire pe care un medic care 
posedă cunoștințe medii și practică profesia în același loc sau într-unul similar, ar 
trebui să îl aplice în împrejurări identice sau similare. Fără îndoială, în cazuri în 
care intervin specialități medicale, unele instanțe nu au ținut seamă de 
considerațiile geografice, susținând că, în practica  unei specialități medicale sau 
chirurgicale certificate oficial, norma trebuie să fie dată de practica unui specialist 
rezonabil în medicină sau chirurgie, în aceeași specialitate. În cazul în care 
conduita unui medic nu atinge nivelul de îngrijire dictat de standard, el sau ea 
poate fi responsabil juridic de leziunile sau daunele cauzate de acea conduită.8  

  4.  Principii și practici care au fost acceptate de o profesie sanitară așa cum se 
așteaptă să fie aplicate pentru un pacient în împrejurări normale.5  

Stakeholder 
(parte interesată 
/implicată) 

Persoană care are interese în activitățile unei organizații și capacitate de influență 
în acestea. De exemplu, între stakeholderii unui spital se numără pacienții, 
angajații, personalul medical, administrația publică, companiile de asigurări, 
industria și comunitatea.6  

Substanță toxică  Produse chimice care sunt prezente în concentrație suficientă pentru a pune în 
pericol sănătatea umană.27  

Suferință  Trăirea a unei experiențe subiective neplăcute.100  

Supraveghere  Colectare și revizie sistematică de date pentru a examina gradul de răspândire a 
unei boli, a supraveghea tendințele și a detecta schimbări în apariția bolii.31  

Subutilizare Faptul de a nu presta un serviciu de îngrijiri de sănătate când ar fi produs un 
rezultat favorabil pentru pacient.81  

Suprautilizare Este atunci când un serviciu  de îngrijiri de sănătate se prestează în împrejurări în 
care beneficiul.este depășit de potențialul de a dăuna81 
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Termen                          Definiție 
Științe cognitive Amalgam de discipline care cuprinde inteligența artificială, neuroștiințele, 

filozofia   și psihologia. În cadrul științelor cognitive, psihologia cognitivă este 
o disciplină care grupează pe cei interesați în activități cognitive cum ar fi 
percepția, învățarea, memoria, limbajul, elaborarea conceptelor, rezolvarea 
problemelor și gândirea.41  

Taxonomie 1.  Sistem pentru a organiza informația despre siguranța pacientului, inclusiv 
amenințările pentru această siguranță.48  

 A se vedea și 
clasificare 

2.  Sistem pentru a numi și organiza elementele în grupe care împărtășesc 
caracteristici similare.14  

  3.  Studiu teoretic al clasificării care cuprinde fundamente, principii, proceduri 
și reguli.39  

Tehnică a 
incidentului critic   

Set de proceduri pentru a colecta observații directe ale comportamentului 
uman în așa fel încât să se ușureze utilizarea sa potențială în rezolvarea 
problemelor practice și elaborarea principiilor generale.45  

Tehnologie medicală  Tehnici, medicamente, echipamente și proceduri utilizate de profesioniștii 
sanitari în prestarea asistenței medicale persoanelor, și sisteme în care se 
furnizează îngrijrea.1  

Tehnici de extragere 
a datelor (data 
mining) 

Uzul unui set de instrumente de bază pentru a extrage modele (patternuri) din 
datele conținute într-un depozit de date.31  

Terminologie a 
asistenței sanitare  

Termen colectiv utilizat pentru a descrie în totalitatea sa setul de coduri, 
clasificarea și nomenclatorul (vocabular).31  

Terminologie de 
referință  

Terminologii orientate către concept, având caracteristicile unei gramatici ce 
definește regulile pentru generarea și clasificarea automatizată de noi 
concepte și combinația de concepte atomice pentru a forma expresii 
moleculare.31  

Terminologii  Terminologiile definesc, clasifică și, în unele cazuri, codifică conținuturi de 
date.31 

Tip  Procesul perceptibil, extern sau vizibil care era eronat sau a eșuat. 
Subcategoriile de tip sunt „comunicarea„, „tratamentul pacientului” și 
„performanța clinică”. Una din cele patru subclasificări interrelaționate de 
elemente ce constituie erorile din asistența sanitară și eșecurile de sistem.48  

Tip de incident  Termen descriptiv pentru a denumi o categorie constituită din incidente de 
natură comună grupate pentru a împărtăși caracteristici acordate.100  

Tipologie  Clasificare multidimensională și conceptuală. O tipologie se caracterizează 
prin uzul de etichete sau nume.39  

Utilizare incorectă Când s-a selecționat un serviciu adecvat, însă se produce o complicație 
prevenibilă și pacientul nu primește toate beneficiile potențiale ale 
serviciului.81  
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Termen              Definiție 
Variație  Diferențe în rezultatele obținute la măsurarea aceluiași fenomen mai mult de o dată. 

Sursele de variație într-un proces de-a lungul timpului pot fi grupate în două mari 
clase: cauzele comune și cauzele speciale. Variația excesivă conduce de obicei la 
risipe și pierderi, așa cum sunt rezultatele sanitare adverse pentru pacient și costuri 
majorate ale serviciilor de sănătate.8  

Variație 
datorată 
cauzelor 
comune  

Variație într-un proces datorată propriului proces prin interacțiunea variabilelor 
acestuia. Variația datorată cauzelor comune este inerentă tuturor proceselor; nu 
este o perturbare a procesului. Se poate elimina doar prin intermediul modificărilor 
fundamentale ale acestuia.8  

A se vedea și 
variație datorată 
cauzelor 
speciale, 
variație a 
procesului  

  

Variație a 
procesului  

Dispersiea rezultatelor procesului de-a lungul timpului. În orice proces există 
variație, și orice variație are o cauză. Cauzele sunt de două tipuri: speciale sau 
comune. Un proces poate avea ambele tipuri de variații în același timp sau numai 
variații datorate cauzelor comune. Măsurile de management necesare pentru 
îmbunătățirea procesului diferă în funcție de tipul de variație despre care este 
vorba.8  

Zone de 
interes 
prioritar 

Procese, sisteme sau structuri ale unei organizații de îngrijiri de sănătate care au 
impact semnificativ asupra calității și siguranței asistenței.11 



Pagina 152 din 160    Drepturile de copyright şi publicare a traducerii în limba romană au fost acordate de Organizaţia Mondială a Sănătaţii către 
ASOCIAŢIA VEHMED PENTRU SĂNĂTATE (ASSOCIATION VEHMED FOR HEALTH). Utilizarea sau reproducerea textului se 
va face doar cu acordul acesteia. 

Referințe 
  
1. Kohn L, Corrigan J, Donaldson M, editors. Institute of Medicine, Committee on Quality of Health 

Care in America. To Err is Human: Building a Safer Health System. Washington, DC: Național 
Academies Press, 2000. 

2. Forum of End Stage Renal Disease Networks, National Patient Safety Foundation, Renal 
Physicians Association, Renal Physicians Association. National ESRD Patient Safety Initiative: 
Phase II Report. Chicago: National Patient Safety Foundation, 2001. 

3. Segen JC. Current Med Talk: A Dictionary of Medical Terms, Slang & Jargon. Stanford, CT: 
Appleton and Lange, 1995. 

4. Senders JW. Medical devices, medical errors, and medical accidents. In: Bogner MS, ed. Human 
Error in Medicine. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1994. 

5. Davies J, Hebert P, Hoffman C, editors. The Canadian Patient Safety Dictionary. Calgary: Royal 
College of Physicians and Surgeons of Canada and Health Canada. 2003. 

6. Slee VN, Slee DA, Schmidt HJ. Health Care Terms, 3d ed. St. Paul, MN: Tringa Press, 1996. 

7. Reason JT. Managing the Risks of Organizational Accidents. Aldershof, UK: Ashgate, 1997. 

8. Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations, editor. Lexikon: Dictionary of 
Health Care Terms, Organizations, and Acronyms. 2nd ed. Oakbrook Terrace: Joint Commission 
on Accreditation of Healthcare Organizations; 1998 

9. Vincent C, Reason J. Human factors approaches in medicine. In: Rosenthal MM, Mulcahy L, Lloyd-
Bostock S, eds. Medical Mishaps: Pieces of the Puzzle. Buckingham, UK: Open University Press, 
1999. 

10. van der Schaaf TW, Habraken MMP. PRISMA-Medical: A brief description. Eindhoven, The 
Netherlands: Eindhoven University of Technology, 2005. 

11. Joint Commission Resources, Inc. 2005 Hospital Accreditation Standards. Oakbrook Terrace: Joint 
Commission on Accreditation on Healthcare Organizations, 2005. 

12. Cohen MR, Smetzer JL. Risk analysis and treatment. In: Cohen MR, ed. Medication Errors. 
Washington, DC: American Pharmaceutical Association, 1999. 

13. Bates DW, Spell N, Cullen DJ, et al. The costs of adverse drug events in hospitalized patients. 
JAMA 1997;277:307–311. 

14. National Audit Office. Department of Health. A Safer Place for Patients: Learning to improve 
patient safety. London: Comptroller and Auditor General (HC 456 Session 2005-2006). 3 
November 2005. 

15. Kaushal R, Bates DW. Computerized physician order entry (CPOE) with clinical decision support 
systems (CDSSs). In: Making Health Care Safer: A Critical Analysis of Patient Safety Practices. 
Evidence Report/Technology Assessment, Number 43. Rockville, MD: Agency for Healthcare 
Research and Quality, 2001. 

16. United States Food and Drug Administration. Code of Federal Regulations, Title 21, Volume 5. 
Washington, DC: United States Government Printing Office. 2003. 

17. National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention. NCC MERP 
Taxonomy of Medication Errors. Rockville, MD: Office of the Secretariat, United States 
Pharmacopeia. 1998. 

18. Institute for Safe Medication Practices Canada, Canadian Medication Incident Reporting and 
Prevention System. Definitions of Terms. www.ismp-canada.org/definitions.htm. Accessed 14 
February 2006. 

19. World Alliance for Patient Safety. WHO Draft Guidelines for Adverse Event Reporting and Learning 
Systems. Geneva: World Health Organization (WHO/EIP/SPO/QPS/05.3). 2005. 

20. Rogers S. Risk management in general practice. In: Vincent CA, ed. Clinical Risk Management: 
Enhancing Patient Safety. London: BMJ Publications, 2001. pp. 241-259. 



Pagina 153 din 160    Drepturile de copyright şi publicare a traducerii în limba romană au fost acordate de Organizaţia Mondială a Sănătaţii către 
ASOCIAŢIA VEHMED PENTRU SĂNĂTATE (ASSOCIATION VEHMED FOR HEALTH). Utilizarea sau reproducerea textului se 
va face doar cu acordul acesteia. 

21. American Society of Health-System Pharmacists. ASHP guidelines on adverse drug reaction 
monitoring and reporting. Am J Health-Syst Pharm 1995;52:417–419. 

22. Committee of Experts on Management of Safety and Quality in Health Care, Glossary of terms 
related to patient and medication safety – approved terms. Council of Europe. 2005. 

23. Brennan TA, Leape LL, Laird NM, et al. Incidence of adverse events and negligence in 
hospitalized patients: Results of the Harvard Medical Practice Study I. N Engl J Med 
1991;324:370–376. 

24. Wilson R, Harrison B, Gibberd R, Hamilton J. An analysis of the causes of adverse events from the 
Quality in Australian Health Care. Med J Aust 1999; 170:411-415. 

25. Thomas EJ, Brennan TA. Errors and adverse events in medicine: An overview. In: Vincent C, ed. 
Clinical Risk Management: Enhancing Patient Safety. London: BMJ Publishing, 2001, pp. 31–43. 

26. Department of Health. Building a Safer NHS for Patients: Implementing an Organisation with a 
Memory. London: DOH, 2002. 

27. National Quality Forum. Serious Reportable Events in Healthcare: A Consensus Report. 
Washington, DC: National Quality Forum, 2002. 

28. Quality Interagency Coordination Task Force. Doing What Counts for Patient Safety: Federal 
Actions to Reduce Medical Errors and Their Impact. Washington, DC: Quality Interagency 
Coordination Task Force, 2000. 

29. Veterans Health Administration National Center for Patient Safety. Glossary of Patient Safety 
Terms. www.patientsafety.gov/glossary.html. Accessed 7 February 2006. 

30. Boxwala A, Dierks M, Keenan M, Jackson S, Hanscom R, Bates D. Organization and 
Representation of Patient Safety Data: Current Status and Issues around Generalizability and 
Scalability. J Am Med Inform Assoc 2004;11:468-478. 

31. Aspden P, Corrigan J, Wolcott J, Erickson S, editors. Institute of Medicine, Committee on Data 
Standards for Patient Safety, Board on Health Care Services. Patient Safety: Achieving a New 
Standard for Care. Washington DC: National Academies of Sciences, 2004. 

32. Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations. Conducting a Root Cause 
Analysis in Response to a Sentinel Event. Oakbrook Terrace, IL: Joint Commission on 
Accreditation of Healthcare Organizations, 1996 

33. Pugh M, editor. Stedman's Medical Dictionary. 27th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 
2000. 

34. Cromheecke M, Koornneef F, van Gaalen G, de Mol B. Controlling the risks of mechanical heart 
valve failure using product life cycle–based safety management. In: Vincent C, de Mol B, eds. 
Safety in Medicine. Amsterdam: Pergamon, 2000, pp. 175–192. 

35. Battles JB, Kaplan HS, Van der Schaaf TW, Shea CE. The attributes of medical event—reporting 
systems: Experience with a prototype medical event—reporting system for transfusion medicine. 
Arch Pathol Lab Med 1998;122:231–238. 

36. Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations. Comprehensive Accreditation 
Manual for Hospitals. Oakbrook Terrace, IL: Joint Commission Resources, 2003. 

37. Cook R, Woods DD, Miller C. editors. National Health Care Safety Council - A Tale of Two Stories: 
Contrasting Views of Patient Safety. A Report from a Workshop on Assembling the Scientific Basis 
for Progress on Patient Safety. Chicago: National Patient Safety Foundation, 1998. 

38. Ammerman M. The Root Cause Analysis Handbook. New York: Quality Resources, 1998. 

39. Bailey, KD. Typologies and taxonomies: an introduction to classification techniques. Sage 
University Paper series on Quantitative Applications in the Social Sciences, series no. 07-102. 
Thousand Oaks, CA: Sage. 1994. 

40. Neale G. Reducing risks in the practice of hospital general medicine. In: Vincent CA, ed. Clinical 
Risk Management: Enhancing Patient Safety. London: BMJ Publications, 2001, pp. 175–195. 

41. Bogner MS. A systems approach to medical errors. In: Vincent C, De Mol B, eds. Safety în 
Medicine. Amsterdam: Pergamon, 2000, pp. 83–100. 



Pagina 154 din 160    Drepturile de copyright şi publicare a traducerii în limba romană au fost acordate de Organizaţia Mondială a Sănătaţii către 
ASOCIAŢIA VEHMED PENTRU SĂNĂTATE (ASSOCIATION VEHMED FOR HEALTH). Utilizarea sau reproducerea textului se 
va face doar cu acordul acesteia. 

42. Brown L., editor. Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles. 5 ed.., vol. 102. New 
York: Oxford University Press, Inc.; 2002. 

43. Allsop J, Mulcahy L. Doctors’ responses to patient complaints. In: Rosenthal MM, Mulcahy L, 
Lloyd-Bostock S, eds. Medical Mishaps: Pieces of the Puzzle. Buckingham, UK: Open University 
Press, 1999, pp. 124–140. 

44. Wald H, Shojania KG. Incident reporting. In: Making Health Care Safer: A Critical Analysis of 
Patient Safety Practices. Evidence Report/Technology Assessment, Number 43. Rockville, MD: 
Agency for Healthcare Research and Quality, 2001. 

45. Flanagan JC. The critical incident technique. Psychol Bull 1954;51:327–358. 

46. Helmreich RL. On error management: Lessons from aviation. BMJ 2000;320:781–785 

47. Cohen MR, Kilo CM. High-alert medications: Safeguarding against errors. In: Cohen MR, ed. 
Medication Errors. Washington, DC: American Pharmaceutical Association, 1999. 

48. National Quality Forum. Standardizing a Patient Safety Taxonomy – A Consensus Report. 
Washington, DC: National Quality Forum, 2006. 

49. Institute of Medicine. Shaping the Future for Health. Washington, DC: National Academy Press, 
2001. 

50. Reason J. Understanding adverse events: The human factor. In: Vincent CA, ed. Clinical Risk 
Management: Enhancing Patient Safety. London: BMJ Publications, 2001, pp. 9-30. 

51. Couch NP, Tilney NL, Rayner AA, Moore FD. The high cost of low-frequency events: The anatomy 
and economics of surgical mishaps. N Engl J Med 1981;304:634-637. 

52. Smetzer JL, Cohen MR, Milazzo CJ. The role of risk management in medication error prevention. 
In: Cohen MR, ed. Medication Errors. Washington DC: American Pharmaceutical Association. 
1999. pp. 19.2-19.3. 

53. Joint Commission Resources. Failure Mode and Effects Analysis in Health Care. Oakbrook 
Terrace, IL: JCR, 2002, p. 7. In: Cohen MR, ed. Medication Errors. Washington, DC: American 
Pharmaceutical Association, 1999, p. 3.2. 

54. Williams E, Talley R. The use of failure mode effect and criticality analysis in a medication error 
subcommittee. Hosp Pharm 1994;29:331–339. 

55. Senders JW, Senders SJ. Failure mode and effects analysis in medicine. In: Cohen MR, ed. 
Medication Errors. Washington, DC: American Pharmaceutical Association, 1999, p. 3.2. 

56. Wakefield DS, Wakefield BJ, Borders T, et al. Understanding and comparing differences în 
reported medication administration error rates. Am J Medical Qual 1999;14(2):73–80. 

57. Gaba DM. Human error in dynamic medical domains. In: Bogner MS, ed. Human Error in Medicine. 
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 1994. 

58. Woods DD. Behind Human Error: Human Factors Research to Improve Patient Safety. 
Washington, DC: American Psychological Association, 2000. 

59. Voges U. Minimisation of risk in medical systems by system design for safety. In: Vincent C, de 
Mol B, eds. Safety in Medicine. Amsterdam: Pergamon, 2000, pp. 217–230. 

60. World Health Organization. Preamble to the Constitution of the World Health Organization aș 
adopted by the International Health Conference, New York, 19-22 June, 1946; signed on 22 July 
1946 by the representatives of 61 States (Official Records of the World Health Organization, no. 2, 
p. 100) and entered into force on 7 April 1948. 

61. Joint Commission Resources. Focus on five: High-alert meds. Joint Commission Perspectives on 
Patient Safety May 2001;1(1):11. 

62. Gandhi TK, Shojania KG, Bates DW. Protocols for high-risk drugs: Reducing adverse drug events 
related to anticoagulants. In: Making Health Care Safer: A Critical Analysis of Patient Safety 
Practices. Evidence Report/Technology Assessment, Number 43. Rockville, MD: Agency for 
Healthcare Research and Quality, 2001. 

63. Fahlbruch B, Wilpert B, Vincent C. Approaches to safety. In: Vincent C, De Mol B, eds. Safety în 
Medicine. Amsterdam: Pergamon, 2000, pp. 9–30. 



Pagina 155 din 160    Drepturile de copyright şi publicare a traducerii în limba romană au fost acordate de Organizaţia Mondială a Sănătaţii către 
ASOCIAŢIA VEHMED PENTRU SĂNĂTATE (ASSOCIATION VEHMED FOR HEALTH). Utilizarea sau reproducerea textului se 
va face doar cu acordul acesteia. 

64. Fischoff B. Hindsight ≠ foresight: The effect of outcome knowledge on judgment under uncertainty. 
J Exper Psycho Human Percept Perform 1975;1:288–299. 

65. Cook RI, Woods DD. Operating at the sharp end: The complexity of human error. In: Bogner MS, 
ed. Human Error in Medicine. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1994, p. 256. 

66. Weinger MB, Pantiskas C, Wiklund ME, Carstensen P. Incorporating human factors in the design 
of medical devices. [Letter to the editor] JAMA 1998;280(17):1484. 

67. Perrow C. Normal Accidents: Living with High Risk Technologies. Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1999. 

68. Vincent C, Taylor-Adams S. The investigation and analysis of clinical incidents. In: Vincent C, ed. 
Clinical Risk Management: Enhancing Patient Safety. London: BMJ Publishing, 2001, 439–460. 

69. Cullen DJ, Bates DW, Small SD, et al. The incident reporting system does not detect adverse drug 
events: A problem for quality improvement. J Quality Improvement 1996;21:541–548. 

70. Wu AW, Cavanaugh TA, McPhee SJ, et al. To tell the truth: Ethical and practical issues în 
disclosing medical mistakes to patients. J Gen Intern Med 1997;12:770–775. 

71. Pizzi LT, Goldfarb NI, Nash DB. Procedures for obtaining informed consent. In: Making Health 
Care Safer: A Critical Analysis of Patient Safety Practices. Evidence Report/Technology 
Assessment, Number 43. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality, 2001. 

72. Sherman HB, McGaghie WC, Unti SM, and Thomas JX. Teaching Pediatric Residents How to 
Obtain Informed Consent. Academic Medicine 2005;80(10 suppl):S10–S13. 

73. Bosk CL. Forgive and Remember: Managing Medical Failure. Chicago: University of Chicago 
Press, 1979. 

74. Medical Event Reporting System for Transfusion Medicine (MERS-TM). Patient Safety and the 
“Just Culture”: A Primer for Health Care Executives. Prepared by David Marx. New York: Columbia 
University, 2001. 

75. Reason JT. Foreword. In: Bogner MS, ed. Human Error in Medicine. Hillsdale, NJ: Lawrence 
Erlbaum Associates, 1994, p. xi. 

76. Joint Commission Resources. Root Cause Analysis in Health Care: Tool and Techniques. 
Oakbrook Terrace, IL: Joint Commission Resources, 2003. 

77. Donaldson LJ. Medical mishaps: A managerial perspective. In: Rosenthal MM, Mulcahy L, Lloyd- 
Bostock S, eds. Medical Mishaps: Pieces of the Puzzle. Buckingham, UK: Open University Press, 
1999, pp. 210–220. 

78. Mulcahy L. Medication of medical negligence actions: An option for the future? In: Rosenthal MM, 
Mulcahy L, Lloyd-Bostock S, eds. Medical Mishaps: Pieces of the Puzzle. Buckingham, UK: Open 
University Press, 1999, pp. 154–167. 

79. Cousins DD. Developing a uniform reporting system for preventable adverse drug events. Clin 
Therap 1998;20(suppl C):C45–C59. 

80. Leape LL. Error in medicine. In: Rosenthal MM, Mulcahy L, Lloyd-Bostock S, eds. Medical 
Mishaps: Pieces of the Puzzle. Buckingham, UK: Open University Press, 1999, pp. 20–38. 

81. Chassin MR, Galvin RW, and the National Roundtable on Health Care Quality. The urgent need to 
improve health care quality. JAMA 1998;280:1000–1005. 

82. Hartwig SC, Denger SD, Schneider PJ. Severity-indexed, incident report-based medication error- 
reporting program. Am J Hosp Pharm 1991;48:2611–2616. 

83. Cooper JB, Newbower RS, Kitz RJ. An analysis of major errors and equipment failures in 
anesthesia management: Considerations for prevention and detection. Anesthesiology 
1984;60:34–42. 

84. Leape LL, Lawthers AG, Brennan TA, Johnson WG. Preventing medical injury. Qual Rev Bull 
1993;19:144–149. 

85. Cooper JB, Gaba DM, Liang B, Woods D, Blum LN. The National Patient Safety Foundation 
Agenda for Research and Development in Patient Safety. MedGenMed. 2(3):E38, 2000. 

86. Spath PL. Patient Safety Improvement Guidebook. Forest Grove, OR: Brown-Spath & Associates, 



Pagina 156 din 160    Drepturile de copyright şi publicare a traducerii în limba romană au fost acordate de Organizaţia Mondială a Sănătaţii către 
ASOCIAŢIA VEHMED PENTRU SĂNĂTATE (ASSOCIATION VEHMED FOR HEALTH). Utilizarea sau reproducerea textului se 
va face doar cu acordul acesteia. 

2000. 

87. Wilson RM, Runciman WB, Gibbard RW, et al. The Quality in Australian Health Care Study. Med J 
Aust 1995;163:458–471. 

88. Walshe K. The development of clinical risk management. In: Vincent CA, ed. Clinical Risk 
Management: Enhancing Patient Safety. London: BMJ Publications, 2001. pp. 45-60. 

89. Kramen SS, Hamm G. Risk management: Extreme honesty may be the best policy. Ann Intern 
Med 1999;131-963-967. 

90. ACSNI Study Group on Human Factors. Organising for Safety (Third Report to Health and Safety 
Commission. ACSNI Study Group on Human Factors, Advisory Committee on the Safety of 
Nuclear Installations). London: Health and Safety Commission, 1993. 

91. Rasmussen J. Safety Control: Some Basic Distinctions and Research Issues in High Hazard Low 
Risk Operation. Presented at the NeTWork Workshop on Risk Management. Bad Homburg, 
Germany, May 1991. 

92. Rogers AS, Israel E, Smith CR, et al. Physician knowledge, attitudes, and behavior related to 
reporting adverse drug events. Arch Intern Med 1988;148:1596–1600. 

93. Kessler DA, for the Working Group. Introducing MEDWatch: A new approach to reporting 
medication and device adverse effects and product problems. JAMA 1993;269:2765–2768. 

94. Norman, 1990. Quoted in: Implementation Planning Study for the Integration of Medical Event 
Reporting Input and Data Structure for Reporting to AHRQ, CDC, CMS, and FDA. Final Report. 
Contract No. 290-96-0010. Submitted by The MEDSTAT Group, June 27, 2002. 

95. Senders JW, Moray NP. Human Error: Cause, Prediction, and Reduction. Hillsdale, NJ: Lawrence 
Erlbaum Associates, 1991, p. 28. 

96. Battles JB, Shea CE. A system of analyzing medical errors to improve GME curricula and 
programs. Acad Med 2001;76:125–133. 

97. Joint Commission Resources. Standards link: Sound-alike medications. Joint Commission 
Perspectives on Patient Safety Sept 2001;1(5):2. 

98. Bogner MS. Introduction. In: Bogner MS, ed. Human Error in Medicine. Hillsdale, NJ: Lawrence 
Erlbaum Associates, 1994. 

99. Staender S, Kaufmann M, Scheidegger D. Critical incident reporting: Approaches in 
anaesthesiology. In: Vincent C, de Mol B, eds. Safety in Medicine. Amsterdam: Pergamon, 2000, 
pp. 65–81. 

100. World Health Organization, World Alliance for Patient Safety (2007, June) Report on the Web- 
Based Modified Delphi Survey of the International Classification for Patient Safety. Geneva, 
Switzerland. 

 


