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Spremna beseda ministra 
 
 
Pojem varnosti v zdravstvu je danes še vedno včasih razumljen kot odgovornost 
posameznega zdravstvenega delavca, ki mora biti pri opravljanju nalog bolj pozoren, da 
ne bi naredil napake. Z razvojem zdravstvenih sistemov je varnost pacientov, tako kot 
kakovost v zdravstvu, postopoma postala samostojna disciplina. Med raziskovalce tega 
področja danes štejemo svetovno znane strokovnjake. Klasifikacija na področju varnosti 
pacientov je še en pomemben korak k uveljavitvi varnosti pacientov kot pomembne 
znanstvene veje v zdravstvu. Pričujoči dokument je temeljno gradivo za vzpostavitev 
natančne taksonomije na področju varnosti pacientov.  
 
Objavljene raziskave, poročila in druge publikacije, so s prikazom pogostosti škodljivih 
dogodkov, zlasti v zadnjih dveh desetletjih, osupnile strokovno ter laično javnost. 
Oblikovalci zdravstvene politike so prepoznali pomen teh raziskav in uvrstili skrb za 
varnost pacientov med prioritetne naloge. Skupščina Svetovne zdravstvene organizacije 
je maja 2002 sprejela Resolucijo WHO55.18, v kateri je prepoznala nujnost ukrepanja za 
izboljšanje varnosti pacientov. Svet Evrope je maja 2006 sprejel Priporočilo Rec 2006(7) 
Odbora ministrov državam članicam o ravnanju z varnostjo pacientov in preprečevanju 
neželenih dogodkov v zdravstvu. Navedeni dokument priporoča mednarodno sodelovanje 
pri oblikovanju "standardnega poimenovanja/taksonomije varnosti pacientov in varnosti 
procesov zdravstvene oskrbe." Junija 2009 je Svet Evropske unije sprejel Priporočilo o 
varnosti pacientov, vključno s preprečevanjem in obvladovanjem okužb, povezanih z 
zdravstveno oskrbo, ki prav tako posebej izpostavlja pomen skupne opredelitve ter 
terminologije glede varnosti pacientov ob upoštevanju mednarodnih standardizacijskih 
dejavnosti. Potreba po skupni terminologiji in ustrezni klasifikaciji je bila torej večkrat 
izražena.  
 
V skladu z omenjenimi priporočili, je pričujoči okvir za mednarodno klasifikacijo za varnost 
pacientov rezultat izjemno pomembnega dela Svetovne zdravstvene organizacije. S 
postavitvijo skupnega mednarodnega okvira za poimenovanje in klasifikacijo za varnost 
pacientov, smo pridobili temeljni dokument, ki bo omogočal uporabo skupnega jezika pri 
izvedbi raziskav, oblikovanju politik in drugih aktivnosti na tem področju. Na takšen način 
bodo možne meddržavne primerjave in razprave, olajšano pa bo tudi prepoznavanje 
najboljših praks.  
 
Na podoben način je slovenski prevod tega okvira ključnega pomena zato, ker jasno 
opredeli pojme na področju varnosti pacientov in olajša tako komunikacijo v strokovnih 
razpravah kot komunikacijo z javnostjo. Obenem bodo s prevodom in uporabo 
mednarodne klasifikacije tudi aktivnosti v Sloveniji lažje umeščene v mednarodni kontekst. 
 
Glede na zavezanost k zagotavljanju najvišje možne varnosti pacientov vseh nas, 
vpletenih v zdravstveni sistem, sem prepričan, da bo pričujoči dokument dodatna 
spodbuda za krepitev dejavnosti na tem področju.  
 
 
 

Dorjan Marušič 

Minister za zdravje 
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Predgovor k slovenski izdaji 
 
Varnost pacientov naj bi bila prva prioriteta vseh, ki so vpleteni v slovenski zdravstveni 
sistem. Čeprav je bila prva večja študija objavljena pred več kot tridesetimi leti1, so se po 
svetu šele pred približno desetimi leti resneje lotili varnosti pacientov2. Pri nas se je v letu 
2002 3  prvič poskušalo izboljšati varnost pacientov po senzacionalistično objavljenih 
poročilih v medijih o tragedijah, ki so jih utrpeli pacienti zaradi napak. Ministrstvo za 
zdravje je tudi po zadnji tragični smrti otroka pripravilo vrsto predstavitev o varnosti 
pacientov, vendar so postopki ravnanja po tej tragediji ostali enaki – javni opomini, 
začasni odvzemi licenc, dodatno usposabljanje, skratka obtoževanje in sramotenje 
vpletenih v varnostne incidente pri pacientu. Tudi naše pravo obravnava napake kot sum 
kaznivih dejanj, za razliko od nekaterih drugih naprednejših sistemov, kjer so napake del 
odškodninskega prava. Ne gre samo za neznanje o načelih znanosti varnosti pacientov, 
ampak tudi za sindrom ranljivega sistema, v katerem želimo navzven zanikati, da gre za 
pomanjkljivosti procesov in sistemov. Javnosti se hočemo pokazati, da smo dobra, odlična 
ustanova, če le ne bi imeli nekaj »slabih« strokovnjakov4. S tem ne škodujemo samo 
posamezniku, temveč zavajamo sebe, zdravstvene strokovnjake, regulatorje, paciente in 
širšo javnost, da smo na tak način izboljšali varnost pacientov5. S takim pristopom, zaradi 
kulture strahu, ki jo na ta način vzdržujemo, varnost pacientov samo poslabšujemo, saj 
ljudje še naprej skrivajo napake, zdravniki pa izvajajo vedno več defenzivne medicine.  
 
K temu pristopu pripomore v velike meri tudi neurejeno izrazoslovje. Govorimo o 
zdravniški napaki, strokovni napaki, sestrski napaki, neželenem dogodku, 
nepričakovanem dogodku in podobno. Zlasti izraz »zdravniška napaka« se je kar utrdil, 
tako v pravni kot medicinski stroki. Izraz je odraz nerazumevanja nastanka napak, a je 
zelo prikladen, ker ni potrebna nobena resna analiza, saj že ime pove, kdo je napako storil. 
Potrebno je le še pogledati, na kakšen način ga je posamezen zdravnik polomil, iščemo 
nepozornost, raztresenost, zmoto itd., a se pri tem ne zavedamo, da so to le simptomi 
napak in ne njihovi vzroki.  
 
Konceptualni okvir Mednarodne klasifikacije za varnost pacientov  je prevod publikacije 
Svetovne zdravstvene organizacije Conceptual Framework for the International 
Classification for Patient Safety, z nekaj dodanimi razlagami, ki zadevajo posebnosti v 
Sloveniji. Klasifikacija ni samo slovar izrazov in njihovih definicij, ampak pomaga tudi k 
razumevanju konceptov varnosti pacientov. Omogoča enotno sporazumevanje med 
raziskovalci, strokovnjaki, regulatornimi organi, mediji in javnostmi. Pomagala bo pri 
raziskavah, vsakdanjemu delu v zdravstvu, sporočanju napak, ustvarjanju registrov, 
analiziranju napak in iskanju rešitev problemov varnosti pacientov. Uporabna je za celoten 
zdravstveni sistem od primarne ravni do visoko specializiranih ustanov.  
 

 
Izr. prof. dr. Andrej Robida  

 

                                                
1 Mills DH, ed. Medical insurance feasibility study. A technical summary. West J Med 1978;128:360-5. 
2 Kohn L T, Corrigan 1M, Donaldson MS, eds. To Err is Human: Building a Safer Health System. Washington DC:     
National Academies Press, 2000. 
3 Robida, A. (2004). Opozorilni nevarni dogodki. Zdrav Vestn. 73: 681–687. 
4 Reason J T, Carthey J,  de Leval M R. (2001) Diagnosing “vulnerable system syndrome”: an essential prerequisite to 
effective risk management. Quality in Health Care. 10 Suppl II:ii21–ii25 
5 Robida A. Current approach to patient safety incidents in Slovenia or the bad apple theory as a reason for non-reporting. 
WHO, Patients safety: Round table on reporting systems in health care, Ljubljana, Slovenia, 29 September - 1 October 
2010. 
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Povzetek     
 
 
Pričujoče končno tehnično poročilo je podroben pregled konceptualnega okvirja za 
Mednarodno klasifikacijo varnosti pacientov (MKVP), ki vključuje razpravo o vsakem 
razredu, ključnih konceptih z zaželenimi izrazi in prikazom praktičnih uporab.  
 
Svetovna zveza za varnost pacientov je ustanovila delovno skupino, ki se je lotila definicij, 
usklajevanja in razvrščanja konceptov o varnosti pacientov v mednarodno dogovorjeno 
klasifikacijo na način, ki spodbuja učenje varnosti pacientov v vseh sistemih ter njeno 
izboljševanje.  
 
Namen mednarodne klasifikacije za varnost pacientov je omogočanje razvrstitve 
informacij o varnosti pacientov z uporabo standardiziranih skupin konceptov s sprejetimi 
definicijami, zaželenimi izrazi in odnosi med njimi, osnovani na jasnem področju ontologije 
(npr. varnost pacientov). MKVP je načrtovana za odkrito zbliževanje mednarodnega 
videnja glavnih problemov v zvezi z varnostjo pacientov  in olajševanje opisa, primerjanja, 
merjenja, nadzorovanja, analiziranja ter interpretacije informacij za izboljševanje 
zdravstvene obravnave.6  
 
Pomembno je vedeti, da MKVP še ni dokončna klasifikacija, temveč konceptualni okvir za 
mednarodno klasifikacijo, katere cilj je zagotoviti primerno razumevanje področja varnosti 
pacientov po vsem svetu in konceptov pacienta, s katerimi se obstoječe ter nacionalne 
klasifikacije lahko povežejo.  
 
Delovna skupina je razvila konceptualni okvir za MKVP, ki ga sestavlja deset razredov 
najvišje stopnje: 
 

1. Vrsta dogodka  

2. Izidi za pacienta 

3. Značilnosti pacienta 

4. Značilnosti dogodka 

5. Prispevajoči dejavniki/nevarnosti 

6. Organizacijski izidi 

7. Odkrivanje 

8. Blažitveni dejavniki  

9. Ukrepi za izboljšanje 

10. Dejanja za zmanjševanje tveganj 

 

 
Razredni koncepti MKVP so navedeni v tehnični prilogi.  
 
 
 
                                                
6 International Classification for Patient Safety Statement of Purpose - 
http://www.who.int/patientsafety/taxonomy/ICPS_Statement_of_Purpose.pdf 
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Delovna skupina je določila oseminštirideset ključnih konceptov s pripisanimi zaželenimi 
izrazi za olajšano razumevanje in prenos informacij v zvezi z varnostjo pacientov. Ti 
koncepti predstavljajo začetek še trajajočega procesa za postopno izboljševanje 
mednarodnega razumevanja izrazov in konceptov, ki zadevajo varnost pacientov.  
 
Konceptualni okvir za MKVP  je bil narejen za zagotavljanje metode organiziranja tako 
podatkov o varnosti pacientov kot informacij, ki bi bili lahko zbrani in analizirani z 
namenom: 
 

• Primerjanja podatkov o varnosti pacientov v panogi, med organizacijami, skozi 

čas in mednarodno; 

• Preverjanja vloge sistema in človeških dejavnikov pri varnosti pacientov; 

• Prepoznavanja možnih problemov varnosti pacientov;  

• Določanja prioritet in rešitev za varnost pacientov.  

  

 
Ta dokument nam nudi povzetek informacij o delovni skupini in razvijanju konceptualnega 
okvirja za MKVP (prvo poglavje), daje natančen pregled konceptualnega okvirja 
mednarodne klasifikacije za varnost pacientov, vključno z razpravo o vsakem razredu 
(drugo poglavje), ključnih konceptih z zaželenimi izrazi (tretje poglavje) in praktično 
uporabo konceptualnega okvirja za MKVP (četrto poglavje). Zahvale so v petem poglavju. 
Razredni koncepti MKVP so našteti v tehnični prilogi 1. Slovar konceptov varnosti 
pacienta, reference pa so v tehnični prilogi 2.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



Prvo poglavje 

Izhodišče 
 
 
Petinpetdeseta svetovna zdravstvena skupščina je resolucijo WHA55.18sprejela maja 
2002 in z njo  pozvala države članice, naj bodo »kar najbolj pozorne na problem varnosti 
pacientov in naj vzpostavijo ter ojačajo na znanosti osnovane sisteme za izboljševanje 
varnosti pacientov in kakovosti zdravstvene obravnave.«7 Skupščina je pozvala SZO k  
razvijoju globalnih normativov in standardov ter k podpori prizadevanja držav članic, da 
razvijejo politike in prakse za varnost pacientov.  
 
Oktobra 2004 je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) predstavila Svetovno zvezo za 
varnost pacientov (World Alliance for Patient Safety). Projekt za oblikovanje mednarodne 
klasifikacije za varnost pacientov je bil izbran leta 2005 kot ena ključnih spodbud 
(Taksonomija za varnost pacientov). 
 
 
 
Kaj je razvrstitev v razrede? 
 
Razvrstitev vsebuje komplet pomensko povezanih konceptov.  Zagotavlja strukturo za 
organiziranje informacij, ki se lahko uporabijo v različne druge namene, vključno z 
državno statistiko, opisnimi študijami in raziskavami za ocenjevanje. Pomembno je 
razlikovati razvrščanje od sistema za poročanje, ki zagotavlja medsebojno povezanost in 
s tem omogoča uporabnikom zbiranje, shranjevanje ter priklic podatkov na zanesljiv in 
organiziran način.  
 
Mednarodna klasifikacija varnosti pacientov (MKVP) še ni popolna razvrstitev. Je 
konceptualni okvir za mednarodno razvrščanje, katerega cilj je zagotoviti tako primerno 
razumevanje področja varnosti pacientov kot koncepte varnosti pacientov s katerimi se 
lahko regionalne in nacionalne razvrstitve poistovetijo.  
 
 
Delovna skupina  
 
V delovno skupino so bili izbrani strokovnjaki s področij varnosti pacientov, teorije 
razvrščanja, zdravstvene informatike, zagovorništva uporabnika/pacienta, prava in 
medicine. Od samega začetka se je delovna skupina zavedala, da »problemi ne ležijo v 
besedah, ki jih uporabljamo, ampak raje v temeljnih konceptih.«8 To pomeni, da so 
konceptualne definicije tiste, ki so pomembne, prav tako kot izrazi ali oznake za določene 
koncepte. Brez mednarodno priznanih konceptov, bi bilo razumevanje še naprej ovirano.  
 
Za vodilo svojemu delu je delovna skupina upoštevala naslednja načela: 
 
• Namen in potencialni uporabniki ter uporaba za razvrščanje morajo biti jasno določeni; 

• Razvrščanje mora temeljiti na konceptih in ne na izrazih ali oznakah;  

                                                
7 Fifty-Fifth World Health Assembly. Res. WHA55.18. 18 May 2002 
8 Perneger, T. Borges on classification. Int J for Qual in Health Care 2006;28(4):264-265. 
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• Jezik uporabljen za definicijo konceptov mora biti kulturno in jezikovno 

primeren;Koncepti morajo biti organizirani v pomenske in uporabne razrede;  

• Razredi morajo biti uporabni v vseh okoljih zdravstvene obravnave (torej v državah v 

razvoju, državah v tranziciji in razvitih državah);  

• Razvrščanje mora biti usklajeno z Družino mednarodnih klasifikacij SZO (Family of 

International Classifications); 9,10,11 

• Obstoječe razvrstitve za varnost pacientov se morajo uporabiti kot osnova razvijanja 

konceptualnega okvirja za mednarodno razvrščanje12,13,14,15 in 

• Konceptualni okvir mora biti resnično zbliževanje mednarodnih pogledov na glavne 

probleme, povezane z varnostjo pacientov.  

 

 
Kako je nastal konceptualni okvir in kako so bili ugotovljeni ter definirani ključni koncepti  
 
 
Delovna skupina je oblikovala konceptualni okvir za MKVP v treh letih.16 Prisotna je bila 
velika zavezanost k  zagotovitvi konceptualnega okvira za MKVP kot resničnega 
zbliževanja mednarodnih dojemanj glavnih problemov v zvezi z varnostjo pacientov. 
Veljavnost konceptualnega okvirja za MKVP je bila ocenjena s spletno Delphi anketo17 in 
v poglobljeni analizi, ki so jo opravili tehnični izvedenci s področij varnosti, sistemskega 
inženiringa, zdravstvene politike, medicine ter prava.18  

 
 
 
 

                                                
9  World Health Organization, Family of International Classifications Overview (2004, June). 
http://www.who.int/classifications/en/ 
10 World Health Organization. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. 10th Revision. 
Version for 2006 (ICD-10). http://www.who.int/classifications/icd/en/index.html 
11 World Health Organization Drug Dictionary (maintained by the Uppsala Monitoring Centre), 2004. 
 http://www.who.int/medicines/services/medicines_etools/en/ 
12 Chang, 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  
13 The National Reporting and Learning System, National Health Service, National Patient Safety Agency. 
http://www.npsa.nhs.uk/nrls/reporting/ 
14 Runciman 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/ 
15 The 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 
16 History of the Project to Develop the International Classification for Patient Safety – 
http://www.who.int/patientsafety/taxonomy/evolution/en/index.html 
17 World 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. 
18 World 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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Kulturno in jezikovna ustreznost konceptualnega okvira za MKVP ter oseminštiridesetih 
ključnih konceptov in zaželenih izrazov sta bili ocenjeni s strani francosko, špansko, 
japonsko in korejsko govorečih tehničnih strokovnjakov.19,20,21 Tehnični strokovnjaki, ki so 
sodelovali pri testiranju veljavnosti in pri kulturno-jezikovni oceni, so podali mnenje, da 
konceptualni okvir za MKVP ustreza namenu in da je smiselen, uporaben ter primeren za 
klasificiranje podatkov in informacij o varnosti pacientov.   

 

 

                                                
19 World 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. 
20 World 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. 
21 World 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. 



Drugo poglavje 

Konceptualni okvir za mednarodno klasifikacijo varnosti 
pacientov 

 

Uvod 
 

To poglavje opisuje 10 najvišjih razredov, ki predstavljajo konceptualno osnovo za 
mednarodno klasifikacijo varnosti pacientov. Namen tega konceptualnega okvirja je 
priskrbeti izčrpno razumevanje področja varnosti pacientov. Prizadeva si namreč za 
neprekinjeno učenje in cikluse izboljšav s tem, da poudarja prepoznavanje tveganj, 
preprečevanje, odkrivanje ter zmanjševanje tveganj, odkrivanje incidentov in odpornosti 
sistema - vse to se namreč pojavlja skozi celoten konceptualni okvir, prav v  vsaki njegovi 
točki. 

 
10 najvišjih razredov je: 
    
1. Vrsta dogodka  

2. Izidi za pacienta 

3. Značilnosti pacienta 

4. Značilnosti dogodka 

5. Prispevajoči dejavniki/nevarnosti 

6. Organizacijski izidi 

7. Odkrivanje 

8. Blažitveni dejavniki  

9. Ukrepi za izboljšanje 

10. Dejanja za zmanjševanje tveganj 

 

 
Vsak razred ima hierarhično urejena podpoglavja (glej tehnično prilogo 1). Koncepti so 
lahko poimenovani z različnimi izrazi, ki upoštevajo regionalna narečja, različne jezike, 
različne klinične discipline in/ali preference izvajalca oziroma pacienta.  
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Konceptualni okvir za mednarodno klasifikacijo varnosti pacientov 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VRSTA INCIDENTA IN IZID ZA PACIENTA 

 

Razred vrsta incidenta je opisni pojem za kategorijo  sestavljeno iz incidentov, ki imajo 
skupne lastnosti kot sta »zdravstveni proces/postopek« ali »zdravila/IV tekočina«. Čeprav 
je koncept vsake vrste incidenta različen, je lahko posamezni incident varnosti pacienta 
uvrščen v več kot eno samo vrsto incidenta. 

 
Razred izidi za pacienta vsebuje koncepte, ki so povezani s takim vplivom na pacienta, da 
je popolnoma ali delno pripisljiv incidentu. Izid zdravljenja je lahko kategoriziran glede na 
vrsto in/ali stopnjo škode ter na katerikoli socialni in/ali ekonomski vpliv.  
 
Skupaj nameravata razreda vrsta incidenta in izid za pacienta združiti varnostne incidente 
pri pacientu v klinično smiselne kategorije. 
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ZNAČILNOSTI PACIENTA, ZNAČILNOSTI INCIDENTA, PRISPEVAJOČI 

DEJAVNIKI/NEVARNOSTI IN ORGANIZACIJSKI IZIDI 

 
 

Relevantna opisna informacija, ki daje kontekst za incidente, je zajeta v štirih razredih: 
značilnosti pacienta, značilnosti incidenta, prispevajoči dejavniki/nevarnosti in 
organizacijski izidi.  
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Značilnosti pacienta razvrstijo populacije, osnovne razloge za iskanje zdravstvene oskrbe 
in glavne diagnoze. 

 
Značilnosti incidenta razvrstijo informacije o okoliščinah incidenta, na primer: kje in kdaj 
pri pacientovem potovanju skozi zdravstveni sistem se je incident zgodil, kdo je bil vpleten 
in kdo je poročal. 

 
Prispevajoči dejavniki/nevarnosti so okoliščine, dejanja ali vplivi, za katere se misli, da so 
imeli vlogo bodisi pri nastanku ali razvoju incidenta bodisi pri povečanju tveganja za 
incident. To so človeški dejavniki (npr. obnašanje, uspešnost ali komunikacija); sistemski 
dejavniki (npr. delovno okolje) in zunanji dejavniki, ki so izven kontrole organizacije (npr. 
naravno okolje ali zakonodaja). Vpletenost več kot enega prispevajočega dejavnika in/ali 
nevarnosti je tipično za posamezen varnostni incident pri pacientu.  

 
Organizacijski izidi se tičejo vpliva na organizacijo, ki je popolnoma ali delno pripisan 
incidentu. Organizacijski izidi pokažejo na neposredne posledice za organizacijo, (na 
primer povečana uporaba virov za oskrbovanje pacientov, povečana pozornost medijev ali 
pravne posledice), ki so različne od zdravstvenih posledic – te so obravnavane kot izidi za 
pacienta. 

 
Med vrsto incidenta in prispevajočimi dejavniki obstaja zapleten odnos. Enak incident ali 
okoliščino lahko razumemo kot incident ali prispevajoč dejavnik, odvisno od konteksta, 
okoliščin in izida.  

 
Incident vedno spremlja serija prispevajočih dejavnikov. Čeprav je incident lahko 
prispevajoč dejavnik pri nastanku ali razvoju drugega incidenta, nekateri prispevajoči 
dejavniki ne morejo biti incidenti sami po sebi. Incident je tako lahko določen kot glavna 
vrsta incidenta, odvisno od konteksta določenih poslovnih pravil (npr. incident, najbližji 
prepoznanem izidu za pacienta), načrtovanja informacijskega sistema ali načina analize 
podatkov. 
 
Na primer: če bi pacient z atrijsko fibrilacijo, ki prejema varfarin ponoči vstal in šel na 
stranišče, kjer bi mu spodrsnilo in bi padel, a se ne bi poškodoval, bi smatrali varnostni 
incident pri pacientu kot incident brez škode za pacienta in vrsta incidenta bi bila 
kategorizirana kot »nesreča pacienta-padec«. Če bi tega pacienta našli ležečega na tleh 
naslednje jutro, potem je verjetno, da bi smatrali varnostni incident pri pacientu kot škodljiv 
incident (škodljiv dogodek) in vrsta incidenta bi bila ocenjena kot »zdravstveni 
management.« Padec bi bil obravnavan kot prispevajoči dejavnik, ki bi vključeval 
»dejavnik osebja«, »dejavnike delovnega okolja« in »organizacijske/storitvene dejavnike.« 
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ODKRIVANJE, BLAŽITVENI DEJAVNIKI, UKREPI ZA IZBOLJŠANJE 

IN DEJANJA ZA ZMANJŠEVANJE TVEGANJA 

 
  

Razredi odkrivanje, blažitveni dejavniki, ukrepi za izboljšanje in dejanja za zmanjševanje 
tveganja zajemajo informacije kot so: preprečevanje, okrevanje od incidenta in odpornost 
sistema. 
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Odkrivanje in blažitveni dejavniki skupaj predstavljajo okrevanje od incidenta (to je 
sekundarna preventiva). Ukrepi za izboljšanje so tista dejanja, ki jih uporabimo v fazi 
reševanja pri okrevanju od incidenta (to je terciarna preventiva). 
 
Dejanja za zmanjševanje tveganja predstavljajo skupno učenje iz informacij klasificiranih v 
vseh desetih razredih, ki je potrebno za izboljšanje sistema, zmanjšanje tveganja in 
izboljševanje zdravstvene obravnave. 

 
Koncept okrevanja od incidentov22 izhaja iz industrijske znanosti in teorije napak, ter je še 
posebno pomemben za učenje iz varnostnih incidentov pri pacientu.23,24 To je proces, s 
katerim identificiramo prispevajoči dejavnik in/ali nevarnost, ga razumemo, se mu 
posvetimo, s tem pa preprečimo, da bi se prispevajoči dejavnik ali nevarnost razvila v 
varnostni incident pri pacientu. Okrevanje od incidentov in odpornost sistema daje 
kontekst za razpravo o odkrivanju, blažitvi, zboljšanju in zmanjševanju tveganja. Potrebno 
je dodati, da je v kontekstu MKVP odpornost  »stopnja do katere sistem nenehno 
preprečuje, odkriva, blaži ali izboljšuje tveganja ali incidente,« tako, da se lahko 
organizacija »povrne nazaj« k prvotni zmožnosti zagotavljanja bistvenih dejavnosti.  

 
Odkrivanje je opredeljeno kot dejanje ali okoliščina, katere posledica je odkritje incidenta. 
Incident je tako lahko na primer odkrit zaradi spremembe pacientovega stanja, preko 
monitorja, alarma, pri nadzoru, presoji ali oceni tveganja. Mehanizmi odkrivanja so lahko 
vgrajeni v sistem kot formalna varovala ali pa so izoblikovani neformalno.  

 
Blažitveni dejavniki so dejanja ali okoliščine, ki preprečijo ali zmanjšajo napredovanje 
incidenta, ki bi lahko povzročil škodo pacientu. Blažitveni dejavniki so namenjeni 
zmanjševanju škode za pacienta na minimum potem, ko se je napaka že zgodila in 
sprožila mehanizme za kontrolo škode. Skupno lahko odkrivanje in blažitveni dejavniki 
ustavijo napredovanje incidenta do te mere, da bi dosegel pacienta in/ali mu škodoval. Če 
je posledica incidenta škoda za pacienta, se lahko uvedejo ukrepi za izboljšanje. 

 
Ukrepi za izboljšanje so tisti ukrepi ali spremembe okoliščin, ki so potrebni za izboljšanje 
ali kompenzacijo vsake škode, ki je posledica incidenta. Ukrepe za izboljšanje uporabimo 
pri pacientu (zdravstvena oskrba poškodbe, opravičilo) in za organizacijo (posvet z 
osebjem po dogodku, sprememba kulture, management odškodninskih zahtev).   

 
Dejanja za zmanjšanje tveganja so osredotočena na ukrepe za preprečevanje ponovitve 
istega ali podobnega varnostnega incidenta pri pacientu in na izboljšanje odpornosti 
sistema. Dejanja za zmanjšanje tveganja so tista dejanja, ki zmanjšajo, obvladujejo ali 
nadzorujejo škodo oziroma verjetnost škode zaradi incidenta. Ta dejanja so lahko 
usmerjena k pacientu (zagotovitev ustrezne zdravstvene oskrbe, podpira pri odločitvah), 
osebju (usposabljanje, razpoložljivost in usmeritev pravili/protokolov), organizaciji 
(izboljšanje voditeljstva/vodenja, proaktivna ocena tveganja) in terapevtskim agensom ter 
opremi (redne presoje, prisilna dejanja). Odkrivanje, blažitveni dejavniki in ukrepi za 
izboljšanje skupaj vplivajo na ukrepe za zmanjšanje tveganj.  

                                                
22 Also referred to as “error recovery” or “recovery” 
23 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. 
24van 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.  



Tretje poglavje 

Mednarodna klasifikacija varnosti pacientov 
Ključni koncepti in zaželeni izrazi 

 
 

Uvod 
 
Poglavje opisuje prepoznavanje in razvoj ključnih konceptov za mednarodno klasifikacijo 
varnosti pacienta,  ki predstavljajo začetek še trajajočega procesa za postopno 
izboljševanje skupnega mednarodnega razumevanja izrazov ter konceptov, ki se 
nanašajo na varnost pacienta. To je prvi pogoj za nekatera delovna področja, določena z 
WHA55.18: 
 
• določitev globalnih normativov, standardov in smernic za definicijo, merjenje ter 

poročanje škodljivih dogodkov in skorajšnjih napak v zdravstveni obravnavi; 

• spodbujanje in oblikovanje na dokazih podprtih politik ;  

• mednarodno primerjanje. 

 
Dosledna uporaba ključnih konceptov z usklajenimi definicijami in zaželenimi izrazi v 
povezavi z izčrpnim, a prilagodljivim konceptualnim okvirjem, bo raziskovalcem utrla pot 
za medsebojno razumevanje dela ter olajšala sistemsko zbiranje, združevanje in analizo 
bistvenih podatkov. To bo omogočalo primerjavo med ustanovami in sodnimi oblastmi, ter 
omogočilo spremljanje trendov skozi čas.   
 
 
Delovna skupina se je strinjala z naslednjim:  
 
• koncepti in izrazi naj bodo uporabni za celoten spekter zdravstvene obravnave od 

osnovnega zdravstva do visoko specializiranih zdravstvenih obravnav ter naj bodo 

usklajeni z obstoječimi procesi in sistemi; 

• koncepti naj bodo, kadarkoli je to možno, usklajeni s koncepti iz drugih terminologij in 

kategorij ter klasifikacij družine mednarodnih klasifikacij SZO; 

• opisi konceptov in zaželenih izrazov naj bi odražali pogovorno uporabo; 

• opisi konceptov naj bi posredovali ustrezne vsebine glede na varnost pacientov;   

• opisi naj bodo kratki in jasni brez nepotrebnih ali odvečnih prislovnih določil začenši z 

osnovnim opisom, ki mu sledinadgrajevanje za vsak naslednji opis;  

• ključni koncepti in zaželeni izrazi naj ustrezajo namenu konceptualne osnove MKVP.  

 
Prepoznali so oseminštirideset konceptov in se strinjali o izrazih ter zaželenih temah. 
Definirani in izbrani koncepti predstavljajo temelj za izboljšanje učenja o varnosti 
pacientov, olajšajo pa tudi razumevanje ter prenos informacij. 
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Obstajajo tudi druge skupine definicij, ki se nanašajo na varnost pacientov. Osnovni 
poudarek pri prepoznavanju ključnih konceptov, definiranju in pripisu zaželenih izrazov 
zanje, je bil zagotoviti, da naj bi definicije ustrezale namenu v specifičnem kontekstu 
konceptualnega okvirja za MKVP. Zaradi množice izrazov, konceptov in definicij, je 
neizogibno, da se bodo nekateri med seboj razlikovali. Delovna skupina je črpala iz 
velikega števila virov (slovarji, literatura, internet), da bi razvila definicije za ključne 
koncepte. Viri niso bili vedno jasno povezani z določenimi definicijami, ker sta originalni 
osnovni vir informacij in prva uporaba konceptov ali izrazov v kontekstu varnosti pacientov 
velikokrat zamegljena. Delovna skupina je naredila veliko izboljšav konceptualnih definicij, 
ki so rezultat sedmih sestankov s tehničnimi strokovnjaki, številnih telekonferenc in 
izmenjav elektronske pošte. Povezovanje specifičnih referenc s koncepti bi lahko 
predstavljalo visoko tveganje za napačno pripisovanje. Kljub temu je delovna skupina 
verjela, da je pomembno poznati izvor definicij in zaželenih izrazov za ključne koncepte 
(glej tehnično prilogo 2).  

 
 

Opis konceptov 
 
Kako so ključni koncepti z izbranimi zaželenimi izrazi povezani v konceptualnem okvirju 
za MKVP je prikazano na diagramu pomenoslovja. Zaželeni izrazi so našteti po abecedi, 
sledijo pa jim ključni koncepti z opisi. Diagram pomenoslovja, abecedni red zaželenih 
izrazov in konceptualni opisi so na koncu tega poglavja. 
 
Koncepti so zaradi lažjega razumevanja uvedeni progresivno. Začne se s koncepti v 
naslovu konceptualnega okvirja za Mednarodno klasifikacijo varnosti pacientov 
(klasifikacija, pacient, varnost). Izraze, napisane s poševno pisavo, je delovna skupina 
upoštevala kot zaželene izraze MKVP. Kjer so bili izrazi zapisani s poševno pisavo, jim je 
torej sledila usklajena definicija ustreznega koncepta.  

 
Klasifikacija je ureditev konceptov (to je nosilcev ali poosebitve pomenov) in razredov 
(skupine ali skupki podobnih stvari, npr.: prispevajoči dejavniki, vrsta incidenta, izidi za 
pacienta) ter njihova podrazdelitev, ki je povezana s tem, da izrazi pomenoslovne odnose 
med njimi (na način, s katerim so povezani drug z drugim na osnovi njihovih pomenov). 
Tako na primer, prispevajoči dejavniki predhodijo in imajo vlogo pri generiranju katerekoli 
vrste incidenta. Podobno odkrivanje predhodi blažitvenim dejavnikom, ki jim sledijo izidi; 
napredovanje incidenta pa ne more biti zavrto, dokler ni odkrit in je določena njegova 
narava. Izidi tudi ne morejo biti opisani dokler poskusi zavrtja niso pokazali svojega vpliva. 
 
Pacient je oseba, ki prejema zdravstveno obravnavo. Ta je definirana kot storitev, ki jo 
prejme posameznik ali skupnost za spodbujanje, vzdrževanje, nadzorovanje ali povrnitev 
zdravja. Govorimo raje o pacientih ne pa o klientih, uporabnikih ali potrošnikih. Pri nas z 
izrazom pacient označujemo  zdrave in bolne ljudi (Zakon o pacientovih pravicah, Uradni 
list RS  št. 15/08). To so torej vsi, ki prejmejo neko zdravstveno storitev (na primer zdrava 
nosečnica ali otrok, ki potrebuje cepljenje ali pa bolni ljudje). Pacient je torej širši pojem od 
pojma bolnik. Zdravstvena obravnava namreč vključuje tudi skrb zase. Zdravje je po 
definiciji SZO »stanje popolne telesne,duševne in socialne blaginje ter ni le odsotnost 
bolezni ali invalidnosti.«25 
 
 

 
                                                
25  World Health Organization. Preamble to the Constitution of the World Health Organization as 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 Organizations, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948. www.who.int/en/ 
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Varnost je zmanjšanje tveganja za nepotrebno škodo do sprejemljivega minimuma. 
Sprejemljiv minimum se nanaša na skupne predstave trenutnega znanja, razpoložljivih 
virov in na kontekst v katerem je bila dana oskrba s tehtanjem tveganja z nezdravljenjem 
ali drugačnim zdravljenjem.   

 
Nevarnost je okoliščina, dejavnik ali dejanje s potencialom povzročitve škode.  
 
Okoliščina je situacija ali dejavnik, ki lahko vpliva na dogodek, agens ali osebo(e).  
 
Dogodek je nekaj, kar se zgodi pacientu ali zadeva pacienta, agens pa je snov, predmet 
ali sistem, ki deluje tako, da povzroči spremembo.  

 
Škoda zaradi zdravstvene obravnave je škoda, ki se pojavi zaradi načrtov ali dejanj med 
izvajanjem zdravstvene obravnave (ali je z njimi povezana), ne pa zaradi same bolezni ali 
poškodbe 

 
Varnostni incident pri pacientu je dogodek ali okoliščina, ki bi imel lahko za posledico ali 
ima za posledico nepotrebno škodo za pacienta. V kontekstu MKVP bo varnostni incident 
pri pacientu imenovan kot incident. Uporaba besede »nepotrebna« v tej definiciji priznava, 
da se napake, kršitve, zlorabe pacienta in namerna nevarna dejanja dogajajo pri 
zdravstveni obravnavi. Te imenujemo incidenti. Določene oblike škode, kot na primer 
incizija pri laparatomiji, pa so potrebne in jih ne štejemo med incidente. Do incidentov 
namreč pride zaradi nenamernih ali pa namernih dejanj. Napake so po definiciji 
nenamerne, medtem ko so kršitve ponavadi namerne, čeprav redko zlonamerne in v 
določenih kontekstih lahko postanejo rutinske oziroma avtomatične.   

 
Napaka je pomanjkljivost izvedbe načrtovanega dejanja ali uporaba nepravilnega načrta.  
Napake se lahko pokažejo bodisi pri izvajanju napačnih stvari (to so napake izvedbe) 
bodisi kot pomanjkljivost delati prave stvari (to je napaka opustitve) v fazi načrtovanja ali v 
fazi izvedbe.26,27 Na primer: če presejalni testi za raka na debelem črevesu vsebujejo 
redno testiranje za prikrito krvavitev, potem presejalna kolonoskopija pri odsotni krvavitvi 
predstavlja napako izvedbe (uporaba nepravilnega načrta), nasprotno pa opustitev 
testiranja na prikrito krvavitev predstavlja napako opustitve. Kršitev je namerno 
odstopanje (odklon) od delovnega postopka, standarda ali pravila. Oboje, napake in 
kršitve, povečujejo tveganje, čeprav se dogodek sploh ni zgodil. 
 

Tveganje je verjetnost, da se bo incident zgodil.  
 
Incident je lahko okoliščina, ki jo moramo sporočiti, skorajšnja napaka in incident brez 
škode ali pa incident s škodo za pacienta (škodljiv dogodek). Okoliščina, ki jo moramo 
sporočiti je situacija v kateri je bila prisotna pomembna možnost za škodo, vendar pa se 
incident ni zgodil (tako ima intenzivna enota, kjer je veliko dela, lahko tudi veliko 
pomanjkanje osebja v celotnem turnusu, ali pa se ob prenosu defibrilatorja na urgenco 
odkrije, da ne deluje, čeprav ga ni bilo potrebno uporabiti). Skorajšnja napaka je dogodek, 
ki ni dosegel pacienta (npr. vrečka s krvjo, ki je bila priključena na intravenozni kanal 
napačnega pacienta, a je bila napaka odkrita še pred začetkom transfuzije). Incident brez 
škode za pacienta je dogodek, ki je dosegel pacienta, a ni povzročil škode (če je bila na 
primer transfuzija dana napačnemu pacientu, a kri ni bila inkompatibilna). Incident s škodo 
za pacienta (škodljiv dogodek) je dogodek, ki ima za posledico škodo za pacienta (npr. 
napačna krvna transfuzija, pri kateri je pacient zaradi hemolitične reakcije umrl).  

                                                
26 Reason J. Human Error. New York: Cambridge University Press, 1990. 
27 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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Škoda pomeni motnjo telesne strukture ali funkcije in/ali katerikoli škodljiv učinek, ki 
nastane zaradi tega, vključno z boleznijo, poškodbo, invalidnostjo ali smrtjo ter je lahko 
fizična, socialna ali psihološka. Bolezen je telesna ali psihična disfunkcija. Poškodba je 
poškodovanje tkiva, povzročeno z agensom ali dogodkom. Trpljenje je izkušnja česarkoli 
subjektivno neprijetnega in vključuje bolečino, slabo počutje, slabost, depresijo, 
vznemirjenost, razburjenost, strah ter žalovanje. Invalidnost pomeni katerokoli vrsto 
prizadetosti telesne strukture ali funkcije, zmanjšanje dejavnosti in/ali omejitev 
udejstvovanja v družbi, ki je povezana s preteklo ali sedanjo škodo.  
 
Prispevajoči dejavnik je okoliščina, dejanje ali vpliv (kot sta slabo razporejanje ali 
dodeljevanje zadolžitev) za katere se misli, da so igrali vlogo pri nastanku ali razvoju 
incidenta, oziroma so povečali tveganje zanj. Prispevajoči dejavniki so lahko zunanji (torej 
niso pod kontrolo ustanove), organizacijski (taka je nedosegljivost sprejetih protokolov), 
povezani z dejavniki osebja (individualne kognitivne ali vedenjske pomanjkljivosti, slabo 
timsko delo ali nezadostna komunikacija) ali pa povezani s pacienti (na primer 
neupoštevanje navodil). Prispevajoči dejavnik je lahko neizogiben predhodnik incidenta in 
je lahko zadosten ali pa nezadosten razlog za incident.  

 
Značilnosti pacienta so izbrane značilnosti pacienta, npr. demografske značilnosti ali 
vzrok iskanja zdravstvene oskrbe. Značilnosti so kvalitete, lastnosti ali posebnosti nekoga 
ali nečesa.   
 
Značilnosti incidenta so izbrane značilnosti incidenta, kot so kraj zdravstvene obravnave, 
način zdravljenja, druge vpletene specialnosti in čas incidenta.  
 
V zvezi z agensom je škodljiva reakcija nepričakovana škoda, ki se je zgodila zaradi 
potrebnega zdravljenja. Škodljiva reakcija je tako lahko nepričakovana neutropenija zaradi 
zdravila, za katerega se ni vedelo, da ima tak učinek. Ponovitev že prej znane škodljive 
reakcije lahko preprečimo (npr. izogibanje vnovični izpostavitvi pacienta z alergijo na 
zdravilo). Stranski učinek je znan učinek, ki je drugačen od primarno nameravanega in je 
povezan s farmakološkimi značilnostmi zdravila (taka je slabost zaradi morfija pri 
zmanjševanju bolečine).  
 
Preprečljivo je sprejeto v skupnosti kot izogibno v določenih okoliščinah. Odkrivanje je 
dejanje ali okoliščina, katere posledica je odkritje incidenta (npr. z opažanjem napake na 
monitorju ali alarmu, s spremembo pacientovega zdravstvenega stanja ali z oceno 
tveganja). Mehanizmi odkrivanja so lahko del sistema (npr. nizek pritisk, ki prekine alarm v 
dihalnem krogu) in so lahko posledica procesa preverjanja ali pozornosti ter zavedanja 
situacije. Blažitveni dejavnik so dejanja ali okoliščine, ki preprečijo ali omilijo napredovanje 
incidenta tako, da ne škodi pacientu. Mehanizem zaradi katerega se škoda lahko pojavi je 
že v teku, a še ni pripeljal do katerekoli ali do največje možne škode. Izraz »okrevanje« se 
uporablja za opisovanje kombinacije odkrivanja in blažitve, torej se ne nanaša na 
zdravstveno okrevanje, ampak na proces okrevanja zaradi incidenta, ki je že v teku. 
Ponovna povezava sistema za dihanje potem, ko je alarm opozoril na prekinitev, je primer 
okrevanja. Z zbiranjem podatkov o tem kako in na kakšen način »rešitve« delujejo, lahko 
načrtujemo sistem, usposabljanje in izobraževanje.  
 
Izid za pacienta je vpliv na pacienta, ki ga lahko popolnoma ali delno pripišemo dogodku. 
Ko pride do škode, je stopnja škode tista, s katero ocenjujemo resnost in trajanje vsake 
škode ter potrebno zdravljenje zaradi incidenta. Izgleda, da je, glede na usmeritvena 
načela, zaželeno beležiti posebej naravo, resnost in trajanje škode. Zaradi čistosti izrazov 
lahko kategoriziramo vsakega posebej, v resničnem življenju pa večina lestvic za škodo 
prepoznava, da se ti elementi prepletajo pri ocenjevanju stopnje škode.  
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Prejšnji poskusi za razvrščanje stopenj škode so se nagibali k združevanju teh 
parametrov v eno lestvico.28,29,30 V kontekstu konceptualnega okvirja za MKVP so stopnja 
škode naslednje: 
 
• Nobene škode – pacient nima simptomov in znakov, zdravljenje ni potrebno. 

• Manjša škoda – pacient ima simptome, simptomi so blagi, izguba funkcije ali škoda je 

minimalna ali zmerna in kratkotrajna, potrebna ni nikakršna ali le minimalna 

intervencija (npr. dodatno opazovanje, preiskave, pregledi ali manjše zdravljenje). 

• Zmerna – pacient ima simptome, zahteva intervencijo (npr. dodatna operacija; 

dodatno zdravljenje), podaljšana je hospitalizacija ali povzročena trajna oziroma 

dolgotrajna škoda ali pa izguba funkcije.  

• Huda – pacient ima simptome, zahteva intervencijo za reševanje življenja ali večjo 

kirurško/zdravniško intervencijo, skrajša pričakovano življenjsko dobo ali povzroči 

večjo trajno oziroma dolgotrajno škodo ali pa izgubo funkcije.     

• Smrt – s pretehtanjem verjetnosti je bila smrt povzročena z incidentom ali pa je do nje 

prišlo v kratkem času po incidentu.    

 

 
Incidenti vplivajo tudi na zdravstvene organizacije. Organizacijski izid je vpliv na 
organizacijo, ki ga v celoti ali le delno lahko pripišemo incidentu (taki sta negativna 
publiciteta ali povečana uporaba virov).  
 
Ukrep za izboljšanje je ukrep ali spremenjena okoliščina, ki izboljša ali nadomesti 
katerokoli škodo zaradi incidenta. Ukrepi za izboljšanje pri pacientu so ukrepi ali 
spremenjene okoliščine, ki odstranijo ali ublažijo škodo zaradi incidenta, kot je npr., 
fiksiranje zloma po padcu. Nasprotno pa ukrepi za izboljševanje zdravstvenega sistema 
zmanjšajo izgubo ali škodo za organizacijo – tako lahko dobri odnosi z javnostjo po 
objavljeni nesreči zmanjšajo negativen učinek na ugled ustanove.  
 
Dejanja za zmanjšanje tveganja so dejanja za zmanjšanje, management ali nadzorovanje 
katerekoli škode v prihodnosti ali pa verjetnosti škode povezane z incidentom. Taka 
dejanja lahko vplivajo na incidente, prispevajoče dejavnike, odkrivanje, blažitvene 
dejavnike ali ukrepe za izboljšanje in so bodisi proaktivna bodisi retroaktivna. Proaktivna 
dejanja lahko označimo s tehnikama analize možnih napak in njihovih posledic31 ter 
analize možnih tveganj.32 Reaktivna dejanja so odgovor na pridobljeno razumevanje po 
dogodku (npr. analiza osnovnih vzrokov). 
 

                                                
28 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]. 
29 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].  
30 National Patient Safety Agency. eForm User Guide v4. www.eforms.npsa.nhs.uk/staffeform/help.ALL/eForm_Help.htm   
[Accessed 27 November 2008]. 
31 Senders JW, FMEA and RCA: the mantras of modern risk management. Qual Saf Health Care 2004;13:249-50. 
32 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. 
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Odpornost se nanaša na stopnjo do katere sistem neprenehoma preprečuje, odkriva, 
olajšuje ali izboljšuje nevarnosti oziroma incidente. Odpornost omogoča organizaciji, da si 
po povzročeni škodi čimprej opomore in se vrne na izhodiščno zmožnost zagotavljanja 
funkcij zdravstvene obravnave.  
 
Veliko različnih izrazov je v uporabi za management organizacije. Odgovornost pomeni, 
da je nekdo nekomu odgovoren za naložene naloge in dolžnosti. Kakovost je stopnja do 
katere zdravstveni postopki za posameznika ali populacijo povečajo možnost zaželenih 
zdravstvenih izidov, ki so skladni s trenutnim strokovnim znanjem. Sistemska 
pomanjkljivost pomeni slabost, okvaro, disfunkcijo delovnih metod organizacije, procesov 
ali infrastrukture. Dejavniki, ki prispevajo k sistemski pomanjkljivosti so lahko latentni 
(skriti ali pa nagnjeni k temu, da se izmaknejo naši pozornosti) ali pa očitni in so lahko v 
povezavi s sistemom, z organizacijo, z osebjem ali s pacienti. Latenten dejavnik je lahko 
prekinitev alarma v dihalnem sistemu, kjer ni opozorila za električni izpad ali nadomestila 
z baterijo.33  
 
Izboljšanje sistema je rezultat ali izid kulture, procesov in struktur, ki so usmerjeni v 
preprečevanje sistemske pomanjkljivosti ter izboljšanje varnosti in kakovosti. Procesi, ki 
se zoperstavijo zgoraj zapisanim latentnim pomanjkljivostim, bi lahko vključevali 
spremembo opreme, ki bi sprožila alarm, ko pride do izpada elektrike ali uporabo dodatne 
naprave, kot je kapnograf za alarmiranje pri odsotnosti ogljikovega dioksida v izdihanem 
zraku.  
 
Analiza osnovnih vzrokov je retroaktivna oblika ocene tveganja za oblikovanje ukrepov za 
zmanjšanja tveganja in predstavlja sistematičen ponavljajoč se proces, ki ugotavlja 
dejavnike, ki prispevajo k incidentu z rekonstruiranjem sosledja dogodkov in 
ponavljajočega se spraševanja »zakaj«, dokler prikriti osnovni vzroki (prispevajoči 
dejavniki ali nevarnosti) niso pojasnjeni.  
 
Nekateri koncepti so bili izločeni zaradi tega, ker se njihovi pomeni razlikujejo v različnih 
jurisdikcijah (npr. malomarnost) ali imajo specifičen pomen v posamezni panogi (kot na 
primer nesreča v letalstvu pomeni izgubo trupa letala), so že bili uporabljeni s posebnimi 
pomeni v klasifikaciji SZO (npr. nesreča ali posledica ) ali pa konceptualne definicije ne 
morejo biti univerzalne. Kot posledica tega so bili izdelani drugi koncepti, ki se nanašajo 
na varnost pacientov v vseh okoljih zdravstvene obravnave. Tako je bil, na primer, 
koncept škode zaradi zdravstvene obravnave vključen namesto iatrogene in 
nozokomijalne škode, ki sta povezani z zdravniki ter bolnišnicami. Škoda, povezana z 
zdravstveno obravnavo, priznava, da izvaja zdravstveno obravnavo veliko različnih 
posameznikov, vključno s pacienti, v različnih zdravstvenih okoljih (bolnišnice, ambulante, 
mentalne ustanove, primarno zdravstvo, doma itd.). Omeniti moramo tudi, da je spisek 
ključnih konceptov dinamičen. Večal se bo in naj bi se zaradi večanja znanja o varnosti 
pacientov.  

 
 
 
 
 
 

                                                
33 Myerson K, Ilsley AH, Runciman WB. An evaluation of ventilator monitory alarms. Anaesth Intens Care 1986;14:174-85. 
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Konceptualni okvir za 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klasifikacijo varnosti pacientov 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SLOVAR KLJUČNIH KONCEPTOV IN ZAŽELENIH IZRAZOV 

 
 
 

Zaželeni izrazi in njihove številke v zgornji sliki konceptualnega okvira za 
mednarodno klasifikacijo varnosti pacientov 

 
 

Agens #12  Prispevajoči dejavniki #28 
Analiza osnovnih vzrokov #48  Razred #3 
Bolezen #24  Sistemska pomanjkljivost #46 
Dogodek #11  Skorajšnja napaka #20 
Dogodek za sporočanje #19  Stopnja škode #39 
Incident brez škode #21  Stranski učinek #34 
Invalidnost #27  Škoda #23 
Izboljšanje sistema #47  Škoda povezana z zdravstveno 

obravnavo #14 
Izid za pacienta #38  Škodljiv incident (škodljiv dogodek) #22 
Kakovost #45  Škodljiva reakcija #33 
Klasifikacija #1  Trpljenje #26 
Koncept #2  Tveganje #18 
Kršitev #17  Blažitveni dejavnik #37 
Napaka #16  Ukrep za izboljšanje #41 
Nevarnost #9  Ukrep za zmanjšanje škode #42 
Odgovoren #44  Varnost #8 
Odkrivanje #36  Varnost pacientov #13 
Odpornost #43  Varnostni incident pri pacientu #15 
Okoliščina #10  Vrsta incidenta #29 
Organizacijski izid #40  Zdravje #7 
Pacient #5  Zdravstvena obravnava #6 
Pomenoslovna povezava #4  Značilnosti #31 
Poškodba #25  Značilnosti pacienta #30 
Preprečljiv #35  Značilnosti incidenta #32 
 
 
 
Številke se nanašajo tako na označbe v zgornji sliki kot definicije na naslednji strani. 
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Definicije ključnih konceptov 

 
 

1. Klasifikacija: Ureditev konceptov v razrede in njihova podureditev za izražanje 
pomenoslovnih odnosov med njimi. 

2. Koncept: Nosilec pomena. 
3. Razred: Skupina ali skupek podobnih stvari. 
4. Pomenoslovna povezava: Način, na katerega so stvari (kot razredi ali koncepti) 

povezani eden z drugim na osnovi svojega pomena. 
5. Pacient: Oseba, ki je prejemnik zdravstvene oskrbe. 
6. Zdravstvena obravnava: Storitve za posameznike ali skupnosti, namenjene 

promociji, vzdrževanju, spremljanju ali povrnitvi zdravja. 
7. Zdravje: Zdravje je stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje ter ni le 

odsotnost bolezni ali invalidnosti. 
8. Varnost: Stanje v katerem je bilo tveganje znižano na sprejemljivo minimalno 

raven.   
9. Nevarnost: Okoliščina, agens ali dejanje, ki lahko vodi do povečanega tveganja.   
10. Okoliščina: Katerikoli dejavnik, ki je povezan z dogodkom ali nanj vpliva, lahko je 

agens ali oseba(e).   
11. Dogodek: Nekaj, kar se zgodi pacientu ali vključuje pacienta. 
12. Agens: Snov, predmet ali sistem, ki deluje tako, da povzroči spremembo. 
13. Varnost pacientov: Stanje, v katerem je bilo tveganje povezano z zdravstveno 

obravnavo, znižano na sprejemljivo minimalno raven.   
14. Škoda povezana z zdravstveno obravnavo: Škoda, ki nastane z načrti/dejanji 

med izvajanjem zdravstvene obravnave (ali je z njimi povezana), ne pa zaradi 
osnovne bolezni ali poškodbe. 

15. Varnostni incident pri pacientu: Dogodek ali okoliščine, ki je povzročil ali bi 
lahko povzročil nepotrebno škodo pacientu. 

16. Napaka: Neuspeh izvedbe načrtovanega dejanja glede na nameravano ali 
uporaba nepravilnega načrta. 

17. Kršitev: Nameren odklon od delovnega postopka, standarda ali pravil. 
18. Tveganje: Možnost, da se bo dogodek zgodil. 
19. Dogodek za sporočanje: Situacija, ki je imela velik potencial za škodo, vendar do 

incidenta ni prišlo. 
20. Skorajšnja napaka:Incident, ki ni dosegel pacienta. 
21. Incident brez škode: Incident, ki je dosegel pacienta, a do škode ni prišlo.  
22. Škodljiv incident (škodljiv dogodek): Incident, ki je pacientu povzročil škodo. 
23. Škoda: Motnje v strukturi ali funkciji telesa in/ali kvaren učinek, ki nastane zaradi 

tega. 
24. Bolezen: Fiziološka ali psihološka disfunkcija. 
25. Poškodba: Poškodba tkiva, ki jo je povzročil ali agens ali dogodek. 
26. Trpljenje: Izkušnja česarkoli, kar je osebno neprijetno. 
27. Invalidnost: Katerakoli vrsta motnje strukture telesa ali funkcije, povezane s 

preteklo ali sedanjo škodo, ki omejuje aktivnosti in/ali sodelovanja v družbi. 
28. Prispevajoči dejavniki: Okoliščina, dejanje ali vpliv za katere se misli, da so 

odigrali vlogo pri izvoru in razvoju incidenta ali pa povečali tveganje za incident. 
29. Vrsta incidenta: Opisni pojem za kategorijo incidentov splošne narave, ki so 

razvrščeni zaradi podobnih dogovorjenih lastnosti. 
30. Značilnosti pacienta: Določene lastnosti pacienta. 
31. Značilnosti: Kakovosti, lastnosti in značilnosti nekoga ali nečesa. 
32. Značilnosti incidenta: Izbrane lastnosti incidenta. 
33. Škodljiva reakcija: Nepričakovana škoda, ki je nastopila zaradi upravičenega 

dejanja pri pravilnem postopku glede na kontekst, v katerem je prišlo do dogodka. 
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34. Stranski učinek: Znani učinek, drugačen kot načrtovan, povezan s 
farmakološkimi značilnostmi zdravila. 

35. Preprečljiv: Sprejet v skupnosti kot nekaj, čemur se lahko v določenih okoliščinah 
izognemo. 

36. Odkrivanje: Dejanje ali okoliščine, ki odkrijejo incident 
37. Blažitveni dejavnik: Dejanje ali okoliščine, ki so preprečile ali ublažile 

napredovanje incidenta do škode za pacienta. 
38. Izid za pacienta: Vpliv na pacienta, ki se popolnoma ali delno pripisuje incidentu. 
39. Stopnja škode: Resnost in trajanje škode ter njen vpliv na zdravljenje, ki nastane 

zaradi incidenta. 
40. Organizacijski izid: Vpliv na organizacijo, ki se popolnoma ali delno pripisuje 

incidentu. 
41. Ukrep za izboljšanje: Ukrep ali sprememba okoliščin za izboljšanje ali 

kompenzacijo škode po incidentu. 
42. Ukrep za zmanjšanje škode: Ukrepi za zmanjševanje škode, ravnanje s škodo, 

nadzorovanje katerekoli škode v prihodnosti ali ukrepi za zmanjševanje, 
nadzorovanje in ravnanje z možnostmi za nastanek škode povezane z incidentom. 

43. Odpornostl: Stopnja do katere sistem nenehoma preprečuje, odkriva, blaži ali 
izboljšuje nevarnosti in incidente. 

44. Odgovoren: Odgovoren za izvajanje ali izvedbo dolžnosti/naloge. 
45. Kakovost: Stopnja do katere zdravstvene storitve za posameznike ali populacije 

povečajo verjetnost zaželenih zdravstvenih izidov in so v skladu z najnovejšim 
strokovnim znanjem. 

46. Sistemska pomanjkljivost: Slabost, okvara, disfunkcija delovnih metod 
organizacije, procesov ali infrastrukture. 

47. Izboljšanje sistema: Rezultati ali izid kulture, procesov in struktur, ki so usmerjeni 
v preprečevanje sistemske pomanjkljivosti ter izboljšanje varnosti in kakovosti. 

48. Analiza osnovnih vzrokov: Sistematičen ponavljajoč se proces, s katerim se 
ugotavlja dejavnike, ki prispevajo k incidentu, z rekonstruiranjem sosledja 
dogodkov in ponavljajočim se spraševanjem »zakaj«, dokler prikriti osnovni vzroki 
niso pojasnjeni.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Četrto poglavje 

Praktična uporaba 
 

Delovna skupina je ustvarila konceptualni okvir mednarodne klasifikacije za varnost 
pacientov in tako priskrbela zelo potrebno metodo za organiziranje podatkov ter informacij 
o varnosti pacientov, s pomočjo katere se ti podatki in informacije lahko združijo ter 
analizirajo.   
 
Dobro oblikovan konceptualni okvir za MKVP ima lahko večjo veljavo za napredek na 
področju varnosti pacientov s tem, da: 
 
• olajša opis, primerjanje, merjenje, spremljanje, analiziranje in interpretacijo informacij 

za izboljševanje zdravstvene obravnave; 

• omogoča razvrščanje podatkov in informacij o varnosti pacientov, ki jih lahko uporabijo 

za epidemiološko planiranje ter načrtovanje zdravstvene politike zdravstveni 

strokovnjaki, raziskovalci, oblikovalci sistema poročanja o varnosti pacientov, 

regulatorji, zagovorniki pravic pacientov/uporabnikov;  

• zagotavlja kratek pregled za načrtovanje kurikuluma o varnosti pacientov s 

predstavitvijo bistvenih elementov, ki opisujejo trenutno znanje o varnosti pacientov.  

 

 
Z zagotavljanjem strukture za organiziranje podatkov in informacij je klasifikacija osnovni 
temelj sistema za poročanje. Sistem za poročanje, utemeljen na dobri klasifikaciji, katera 
vsebuje ključne podatke za varnost pacientov, zagotovi stično točko, ki omogoči 
uporabnikom zbiranje, shranjevanje in ponovno pridobivanje relevantnih podatkov na 
zanesljiv ter organiziran način. To lajša učenje »znanosti o varnosti« in oblikuje razvoj 
materijalov za izobraževanje ter usposabljanje.  
 
Konceptualni okvir za MKVP se lahko uporabi tudi v povezavi z obstoječimi sistemi 
poročanja za doseganje podobnih izidov. Podatke obstoječega sistema poročanja lahko 
primerjamo s koncepti vsebovanimi v vsakem od desetih razredov, ki sestavljajo MKVP ali 
pa jih uporabimo za sekundarno kodiranje.   
 
Podatki in informacije, pridobljeni s sistemom poročanja, ne glede na to ali je sistem za 
poročanje na novo narejen ali pa že obstaja, so lahko združeni v baze podatkov za 
rudarjenje podatkov, analizirani in uporabljeni za prepoznavanje izvorov ter prispevajočih 
dejavnikov tveganja za opozarjanje zdravstvenih strokovnjakov na probleme/potencialne 
probleme in/ali za presojo obstoječih sistemov. Te podatke in informacije lahko uporabimo 
za presojo in razvoj posameznih sistemov v organizaciji, politik ter postopkov. Skupne 
izkušnje mnogih organizacij lahko informirajo posamezno organizacijo o tem, kako naj 
nadaljuje kadar je soočena z možnim ali dejanskim tveganjem oziroma varnostnim 
incidentom pri pacientu. S preučevanjem izkušenj drugih organizacij, ki so se soočile z 
enako ali podobno situacijo, lahko organizacija vidi, katera dejanja za zmanjšanje 
tveganja so bila uspešna in zakaj. Rezultat takega učenja lahko pomaga načrtovalcem 
politike pri razvoju regionalne, nacionalne in mednarodne zdravstvene politike. 
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Zahvale 
 
Delovna skupina projekta za oblikovanje mednarodne klasifikacije za varnost 
pacientov pri SZO 
 
Martin Fletcher – National Patient Safety Agency (Združeno kraljestvo), on behalf of the 
World Alliance for Patient Safety, SZO 
Gerry Castro – The Joint Commission (ZDA) 
Martin Hatlie – Partnership for Patient Safety (ZDA) 
Peter Hibbert – National Patient Safety Agency (Združeno kraljestvo) 
Robert Jakob – SZO 
Richard Koss – The Joint Commission (ZDA) 
Pierre Lewalle – SZO 
Jerod Loeb – The Joint Commission (ZDA) 
Thomas V. Perneger – Geneva University Hospitals (Švica) 
William Runciman – University of Adelaide and Joanna Briggs Institute and Royal 
Adelaide Hospital (Avstralija) 
Heather Sherman – The Joint Commission (ZDA) 
Richard Thomson – Newcastle University Medical School (Združeno kraljestvo) 
Tjerk van der Schaaf – Eindhoven University of Technology (Nizozemska) and Hasselt 
University (Belgija) 
Martti Virtanen – STAKES (Nordic Centre for Classifications in Health Care) 
 
 
 
Dva ciklusa spletne Delfi ankete  
avgust – november 2006 
 
253 tehničnih strokovnjakov s področja varnosti pacientov, zdravstvene politike, sistemov 
za poročanje, varnosti in kakovosti, klasifikacijske teorije, zdravstvene informatike, 
zagovornikov uporabnikov, prava ter medicine, ki so odgovorili na prvo anketo in 75 oseb 
od omenjenih 253-ih, ki so odgovorili na drugo anketo.  
 
 
 
Tehnični strokovnjaki jugovzhodne Azije in zahodnega Pacifika SZO  
26. november 2007 
 
Somsak Chunharas – Thai National Health Foundation (Tajska) 
Naruo Uehara – Tohoku University School of Medicine (Japonska) 
Shunzo Koizumi – Saga Medical School (Japonska) 
Mia Kobayashi – International University of Health and Welfare (Japonska) 
Kenichiro Taneda – National Institute of Public Health (Japonska) 
Hiroshi Takeda – Japanese Association of Medical Safety in National University Hospitals 
(Japonska) 
Tomonori Hasegawa – Tohoku University School of Medicine (Japonska) 
Sergio Gutierrez – Tohoku University School of Medicine (Japonska) 
Kathleen Fritsch – World Health Organization Regional Focal Point 
Dean Shuey – World Health Organization Regional Focal Point 
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Skupina za izziv tehničnih strokovnjakov 
11. - 12. april 2008 
 
Ahmed Al-Mandhari – Deputy Director General, Clinical Affairs, Sultan Qaboos University 
Hospital (Oman) 
Mahi Al-Tehewy – Professor of Public Health, Ain Shams University (Egipt) 
Rene Amalberti – Haute Autorité de Santé (Francija) 
Brian Capstick – Senior Partner Emeritus, Capsticks Solicitors (Združeno kraljestvo) 
Mark Chassin – President, The Joint Commission (ZDA) 
Peter Goldschmidt – World Development Group (ZDA) 
Harold Kaplan – Professor of Clinical Pathology & Director of Transfusion Medicine, 
Columbia University (ZDA) 
Tebogo Kgosietsile Letlape – Immediate Past-President, World Medical Association 
(Južna Afrika) 
James Reason – Professor Emeritus, University of Manchester (Združeno kraljestvo) 
Pedro Saturno – UD Medicina Preventiva y Salud Publica, Universidad de Murcia 
(Španija) 
Kenichiro Taneda – Chief, Department of Health Policy Sciences, National Institute of 
Public Health (Japonska) 
Mikel Torrontegui – Avedis Donabedian Institute (Španija) 
 
 
 
Tehnični strokovnjaki frankofonskih držav 
13. oktober 2008 
 
Rene Amalberti – Haute Autorité de Santé 
Jean Bacou – Haute Autorité de Santé 
Patrice Blondel - Association Française des Gestionnaires de Risques Sanitaires 
Charles Bruneau – Haute Autorité de Santé 
Jean Carlet – Haute Autorité de Santé 
Philippe Chevalier – Haute Autorité de Santé 
Francois Clergue – Hospital Universitaires de Geneve 
Marie Francoise Dumay – Société Francaise de Gestion des Risques en Establissement 
de Santé 
Jacques Fabry – Hôpital Henry Gabrielle - HCL 
Michael Hunt – Canadian Institute for Health Information 
Philippe Michel – Comité de Coordination pour l'Evaluation Clinique et la Qualité en 
Aquitaine 
Anne-Sophie Nyssen – University of Liege 
Tiui Ojasoo – Haute Autorité de Santé 
Michele Perrin – DHOS 
Michel Sfez – Société Francaise de Gestion des Risques en Establissement de Santé 
Micheline Ste-Marie – Hospital De Montreal Pour Enfants 
 
 
 
Španski in latinskoameriški tehnični strokovnjaki 
15. oktober 2008 
 
Yolanda Agra Varela – Agencia de Calidad del SNS, Ministerio de Sanidad y Consumo 
Carlos Aibar Remón – Universidad de Zaragoza 
Joaquín Álvarez Rodríguez – Hospital de Fuenlabrada, Madrid 
Joaquim Bañeres Amella – Instituto Universitario Avedis Donabedian 
Antonio Bartolomé Rubial – Hospital de Alcorcón 
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David Cantero González – Subdirección de Calidad, Organización Central de Osakidetza 
Carlos Campillo Artero – Subdirector de Evaluación Asistencial, de Sevei de Salut de les 
Illes Balears 
Ana Clavería Fontán – Xefa de Servicio de Calidade e Programas Asistenciais. Sergas 
Oscar Corcho – Universidad Politécnica de Madrid. Campus de Montegancedo. Boadilla 
de Monte 
María del Mar Fernández Maíllo – Agencia de Calidad del SNS, Ministerio de Sanidad y 
Consumo 
Francisco Javier Gost Garde – Jefe de Servicio de Medicina Preventiva, Hospital de 
Navarra 
Juan Ángel Jover Jover – Hospital Universitario San Carlos, Madrid 
Edith Leutscher – Dirección General de Calidad y Atención al Paciente. Valencia 
Mariano Madurga – Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
Rafael Manuel Ortí Lucas – Hospital Clínico Universitario de Valencia 
María José Otero – ISMP Salamanca y Hospital Universitario de Salamanca 
María José Pérez Boillos – Técnico Servicio de Calidad. Junta Castilla y León 
Cecilia Plested Alverez – Escuela de Idiomas Universidad de Antioquia Medellin, 
Colombia 
Neus Rams Pla – Servicio de Planificación Farmacéutica, Generalitat de Catalunya 
Francisco Raúl Restrepo – Ministerio de la Protección Social, Colombia 
Arturo Romero Gutiérrez –Información y documentación clínica 
Vicente Santana López – Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
Pedro Jesús Saturno Hernández – Universidad de Murcia 
Mikel Torrontegui – Ministerio de Sanidad y Consumo 
Trinidad Valle Madrazo – Subdirección de Desarrollo y Calidad Asistencial del Servicio 
Cantabro de Salud 
Paula Vallejo Gutiérrez – Instituto Universitario Avedis Donabedian 
Julio César Vergel Garnica – Ministerio de la Protección Social de Colombia 
Fernando Vázuqez Valdés – Coordinador de Calidad. Hospital Monte Naranco. Oviedo 
Dra Fresia Cárdenas Garcia – Ministry of Health, Peru 
 
 
 
Delovna skupina Ministrstva za zdravje Republike Slovenije, 2010 
 

Marjan Ivanuša, SZO  
Mircha Poldrugovac, Ministrstvo za zdravje 
Andrej Robida, Prosunt d.o.o. – Center za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene 
obravnave 
Biseka Simčič, Ministrstvo za zdravje,  
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Tehnična priloga 1  
Mednarodna klasifikacija za 

 varnost pacientov 
 Koncepti po razredih    

 
 
 
 

Konceptualni okvir za mednarodno 
klasifikacijo za varnost pacientov  

Verzija  1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Več kot besede 
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Vrsta incidenta 

 
 

 

 
 
 

Zdravstvena administracija 

Zdravstveni procesi/postopki 

Dokumentacija 

Bolnišnična okužba 

Zdravila/IV tekočine 

Kri/krvni produkti  

Prehrana 

Kisik/plini/hlapi 

Medicinski pripomočki/oprema 

Obnašanje 

Nesreče pacientov 

Infrastruktura/poslopja/napeljave 

Viri/management zdravstvene ustanove 

Vrsta incidenta 
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Vrsta incidenta – zdravstvena administracija  

 

 

 
 

 

Predaja pacienta 

Naročanje 

Čakalni seznam 

Napotitev/konzultacija 

Sprejem 

Odpust 

Premestitev 

Identifikacija pacienta 

Privolitev 

Dodelovanje zadolžitev 

Odzivnost na nujne primere 

Pomanjkljivo/nezadostno 

Ko je indicirano, ni narejeno 

Vrsta  
incidenta 

 
 

Zdravstvena 
administracija 

Proces 

Problem Nedosegljivo 

Napačen pacient 

Napačen postopek/storitev 
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Vrsta incidenta – zdravstveni procesi/postopki 

 

 
 

 
 

Presejanje/preventiva/rutinski 
kontrolni pregledi 

Presejanje/preventiva/ kontrolni 
pregledi Diagnoza/pregled 

 
Postopki/zdravljenje/intervencija 
 

Splošna oskrba 

Testi/preiskave 
 

Vzorci rezultati 
 

Posebni varovalni ukrep - 
omejitev gibanja znotraj enega 

prostora/neprostovoljno oviranje 
s pasovi 

Pomanjkljivo/nezadostno 

Ko je indicirano, ni narejeno 

Vrsta  
incidenta 

 
 

Zdravstveni 
proces/postopek 

 

Proces 

Problem 

Nedosegljivo 

Napačen pacient 

Napačen 
proces/zdravljenje/postope

k 
 Napačen del 

telesa/stran/mesto 
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Vrsta incidenta – dokumentacija 

 

 
 

 
 

 

Naročila/zahtevki 

Tabele/popisi 
bolezni/pregledi/ 

konzultacije 

Opomniki 

Obrazci/potrdila 

Navodila/obvestila/usmeritv
e/postopki/smernice 

Oznake/nalepke/zapestnice 
za identifikacijo 

Pisma/elektronska 
pošta/evidenca komunikacij 

Izgubljena ali nedostopna 
dokumentacija 

Izvidi/rezultati/slikovne 
preiskave 

Vrsta 
incidenta 

 
 

Dokumentacija 

Vpletena 
dokumentacija 

Problem 

Zakasnitev pri pridobivanju 
dokumentacije 

Dokumentacija za 
napačnega pacienta ali 

napačen dokument 

Nejasna/dvoumna/nečitljiva
/nepopolna informacija v 

dokumentaciji 
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Vrsta incidenta –okužbe, povezane z zdravstveno obravnavo 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Bakterija 

Virus 

Glivice 

Parazit 

Protozoa 

Riketcija 

Prion 

Pljučnica 

Absces 

Vrsta  
incidenta 

 
 

Okužba, povezana 
z zdravstveno 

obravnavo 
 

 

Vrsta 
organizma 

Vrsta/mesto 
infekcije Intravaskularna kanila 

Okužena proteza/mesto 

Urinski dren/kateter 

Mehko tkivo 

Vzročni organizem ni 
identificiran 

Mesto operacije 

Krvni obtok 



 35 

Vrsta incidenta – zdravila/IV tekočine 

 
 

 

Seznam zdravil 

Seznam IV tekočin 

Dajanje 

Zaloge/naročanje 

Shranjevanje 

Spremljanje 

Predpisovanje 

Izdaja/pakiranje 

Priprava 

Vrsta  
incidenta 

 
 

Zdravila/IV 
tekočine 

Vpleteno 
zdravilo/ 

IV tekočina 

Problem 

Dostava  

Napačen pacient 

Napačno zdravilo 

Napačen odmerek ali 
pogostnost 

Zdravilo/ 
IV tekočina 

Proces 
uporabe  

Napačna sestava ali izdaja 

Napačna pot 

Napačna količina 

Napačna 
označitev/navodilo 

Kontraindikacija 

Napačno shranjevanje 

Izpuščeno 
zdravilo/odmerek 

Pretečen rok uporabe 

Stranski učinek zdravila 



 36 

Vrsta incidenta – kri/krvni proizvodi 

 

Krvne celice 

Faktorji strjevanja 

Priprava 

Dostava 

Dajanje 

Shranjevanje 

Albumin/plazemski proteini 

Testiranje pred transfuzijo 

Imunoglobin 

Vrsta  
incidenta 

 
 

Kri/krvni proizvodi 

Vpletena 
kri/krvni 
proizvod 

Problem 

Predpisovanje 

Spremljanje 

Kri/krvni 
proizvod 
Proces 

uporabe  
 

Napačna kri/krvni proizvod 

Napačen odmerek ali 
pogostost 

Napačna količina 

Napačna označba/navodilo 
 

Kontraindikacija 

Napačno shranjevanje 
 

Izpuščeno 
zdravilo/odmerek 

 
Pretečen rok krvi/krvnega 

proizvoda 

Izdaja/pakiranje 
 

Zaloge/naročanje 

Napačen pacient 

Škodljiv učinek 
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Vrsta incidenta – Prehrana 

 

 

 
 
 
 
 

Splošna dieta 

Specialna dieta 

Zaloge/naročanje 
 

Izdaja 

Razdelitev 

Dostava 

Predpis/zahteva 

Vrsta  
incidenta 

 
 

Prehrana 

Vpletena 
prehrana 

Problem 

Priprava/izdelava/kuhanje 

Dajanje 

Prehrana 
Proces 

uporabe 

Napačna količina 

Napačna pogostost 

Napačna konsistenca 

Napačno shranjevanje 

Shranjevanje 

Napačen pacient 

Napačna dieta 



 38 

Vrsta incidenta – kisik/plin/hlapi 

 

 

 
 
 
 
 
 

Seznam kisik/plin/hlapi 

Dajanje 

Dostava 

Zaloge/naročanje 
 

Shranjevanje 
 

Označitev jeklenk/barvno 
kodiranje/PIN indeksiranje 

Vrsta  
incidenta 

 
 

Kisik/plin/hlapi 

Vpleteni 
kisik/plin/hla

pi 

Problem 

Predpisovanje 

Kisik/plin/hla
pi Uporabi 

proces 

Napačen način dajanja 

Kontraindikacija 

Napačno shranjevanje 

Opustitev dajanja 

Napačen pacient 

Napačen plin/hlapi 

Napačna 
hitrost/pretok/koncentracija 

Kontaminacija 
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Vrsta incidenta – medicinski pripomočki/oprema/imetje 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seznam 
pripomočkov/opreme/imetj

a 

Neprimerno za namen 

Vrsta  
incidenta 

 
 

Medicinski 
pripomočki/oprema

/imetje 

Vrsta 
medicinskega 
pripomočka/o
preme/imetja 

Problem 

Umazano/nesterilno 

Odpoved/okvara 

Premaknitev/napačna 
priključitev/odstranitev 

Napaka uporabnika 

Ni dostopno 

Slaba 
predstavitev/pakiranje 
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Vrsta incidenta – obnašanje 

 

 

  

Nespoštljivo/nesodelujoče/ovir
ajoče 

Problem z uporabo/zlorabo 
substanc 

Vrsta  
incidenta 

 
 

Obnašanje 

Osebje 

Pacient 

Nadlegovanje 

Diskriminacija/predsodki 

Pohajkovanje/skrivanje 

Namerna 
samopoškodba/samomor 

Tvegano/lahkomiselno/nevar
no 

Neobzirno/grobo/sovražno/ne
primerno 

Verbalna agresija 

Fizični napad 

Spolni napad 

Agresija proti neživem 
objektu 

Smrtna grožnja 

Tvegan/lahkomiselen/nevare
n 
 

Problem z uporabo/zlorabo 
substanc 

 

Nadlegovanje 
 

Diskriminacija/predsodki 
 

Pohajkovanje/skrivanje 
 

Neobzirno/grobo/sovražno/ne
primerno obnašanje 

 

Nespoštljiv/nesodelujoč/ 
ovirajoč 

 

Namerna 
samopoškodba/samomor 

 

Verbalna agresija 
 

Smrtna grožnja 
 

Fizični napad 
 

Agresija proti neživem 
objektu 

 

Spolni napad 
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Vrsta incidenta – nesreče pacientov 

 

Stik s predmetom ali živaljo 

Odrgnjenje/drgnjenje 

Vrsta  
incidenta 

 
 

Nesreče 
paciento
v 

Sila 
prebadanja 
/predretja 

Opraskanje/urezanje/strganje/
pretrganje 

Prebadanje/vbod 

Ugriz/pik/vbrizganje strupa 

Druga specifična sila 
prebadanja/predretja 

Zmečkanje  

Stik s človekom 

Udarec zaradi eksplozije 

Stik s stroji 

Pretirana toplota/ogenj 

Pretirano hlajenje/zmrzovanje 

Mehanično ogrožanje dihanja 

Zastrupitev s kemikalijo ali 
drugo substanco 

Razjedanje zaradi kemikalije 
ali druge substance 

Izpostavitev elektriki/sevanju 

Izpostavitev zvoku/vibraciji 

Izpostavitev zračnemu pritisku 

Zadrževanje v prostorih s 
pomanjkanjem kisika 

Utopitev/skorajšnja utopitev 

Izpostavitev nizki težnosti 

Izpostavljanje vremenu, naravni nesreči ali drugi naravni sili 
in njihov vpliv 

Padci 

Neoster 
predmet 

Druge 
mehanične 

sile 

Toplotni 
mehanizmi 

Ogroženo 
dihanje 

Drugi 
specifični 

mehanizmi 
poškodbe 

Izpostavljanje 
kemičnim ali 
drugimvplivo

m 
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Vrsta incidenta – nesreče pacientov – padci 

 

  
 
 
 
 
 

Spotik/opotekanje 

Zdrs 

Kolaps 

Izguba ravnotežja 

Postelja 

Otroška posteljica 

Vrsta  
incidenta 

 
 

Padci 

Vrsta padca 

Vpleteni pri 
padcu 

Stol 

Nosila 

Nesreče 
pacientov 

Zdravstvena oprema 

Toaletni prostori 

Stopnice/stopničke 

Ko pacienta nosi/podpira druga 
oseba 
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Vrsta incidenta – 

infrastruktura/poslopja/napeljave

 
 
 

Seznam infrastrukture 

Seznam poslopij 

Seznam napeljave 

Vrsta  
incidenta 

 
 

Vpletena 
infrastruktura/ 

poslopje/oprema 

Problem 

Ne obstaja/nezadovoljivo 

Poškodovano/pomanjkljivo/
obrabljeno 

Infrastruktura/
poslopja/ 
napeljave 
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Vrsta incidenta – viri/management organizacije 

 

 
 
 

Management usklajevanja 
delovnih obremenitev 

Postelja/razpoložljivost 
storitev/primernost 

Človeški viri/ 
razpoložljivost osebja/primernost 

osebja 

incidenta 
Vrsta  

 
 
 

Organizacija timov/ljudi 

Razpoložljivost in primernost 
protokolov/ pravil/ postopkov 

smernic (priporočil) 

Viri/managemen
t organizacije 
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Izidi za pacienta 

 

 
 
 

Mednarodna klasifikacija 
bolezni 

Mednarodna klasifikacija 
primarnega zdravstva, 

druga izdaja 

Mednarodna klasifikacija 
bolezni 

 

Izidi za 
pacienta 

 

Patofiziologija 

Smrt 

Mednarodna klasifikacija 
zunanjih vzrokov poškodb 

Mednarodna klasifikacija 
funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti, 

invalidnosti in zdravja 

Stopnja 
škode 

Vrsta 
škode 

Socialni in/ali 
ekonomski 

vpliv 

Poškodba 

Huda škoda 

Zmerna 
škoda 

Manjša škoda 

Nobene 
škode 

Drugo 



 46 

Značilnost pacienta 

 
 
 

Mednarodna klasifikacija 
bolezni 

 
Mednarodna klasifikacija 

bolezni – specifične različice v 
državi 

 
Klasifikacija intervencij in 

postopkov (OPCS -Urad za 
populacijo census in ankete, 

Združeno kraljestvo) 
 

Značilnosti 
pacienta 

Starost 

Vzrok za 
srečanje 

Pacientovi 
demografski 

podatki 

Drugo 
Diagnoza/posto

pek 

Spol 

Postopek 

Primarna 
diagnoza 

Mednarodna klasifikacija 
bolezni 

 
Mednarodna klasifikacija 

bolezni – specifične različice v 
državi 

 
Klasifikacija intervencij in 

postopkov (OPCS -Urad za 
populacijo census in ankete, 

Združeno kraljestvo) 
 

Nordijska medicinsko-
statistična komisija 

Klasifikacija kirurških 
postopkov 

 

Mednarodna klasifikacija bolezni 
 

Mednarodna klasifikacija bolezni – specifične 
različice v državi 

Klasifikacija intervencij in postopkov (OPCS -
Urad za populacijo census in ankete, Združeno 

kraljestvo) 
 
 Nordijski medicinsko-statistični komite 

Klasifikacija kirurških postopkov 
 

Nordijska medicinsko-
statistična komisija Klasifikacija 

kirurških postopkov 
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Značilnosti incidenta 

 
 
 
 
 

Izvor incidenta 

Značilnosti incidenta 
 

Odkritje incidenta 

Poročanje o incidentu 
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Značilnosti incidenta – izvor incidenta 

 

 

 
 

Značilnosti 
incidenta 

Odkritje 
incidenta 

Oseba 

Kdo 

Kje 

Kdaj 

Stopnja/faza 
obravnave 

Čas incidenta 

Datum incidenta 

Kraj obravnave 
 

Država 

Stroka/specialnost 

Drug pacient 

Sorodnik 

Skrbnik 

Zdravstveni strokovnjak 

Zdravstveni delavec 

Osebje urgence 

Prostovoljec 

Prijatelj/obiskovalec 

Oskrbovalec/domači pomočnik 

Prevajalec 

Oseba za duhovno oskrbo 
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Značilnosti incidenta – izvor incidenta – kdaj – stopnja/faza 

zdravstvene obravnave 

 

 
 
 

Kdaj 
Stopnja/ 

faza 
obravnave 

Značilnosti 
incidenta 

Izvor 
incidenta 

Ustanova duševnega 
zdravja 

Rehabilitacijska ustanova 
(vključno z zdraviliščem) 

Ustanova/oddelek 
zdravstvene nege 

Bolnišnica 

Lekarna v skupnosti 

Primarno zdravstvo 

Zobozdravstvena 
ustanova 

Zdravstvena nega na 
domu 

Transportne storitve 
(vključno z nujnimi prevozi 

Drugo 



 50 

Značilnosti incidenta – izvor incidenta – kdaj – stopnja/faza 

zdravstvene obravnave 

 
 

 

Značilnosti 
incidenta 

Izvor 
incidenta 

Kdaj 
Stopnja/faz

a 
obravnave 

Pred obravnavo 

Med obravnavo 

Po obravnavi 

Napotitev 

Premestitev 

Primarno 
zdravstvo 

Sledenje 
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Značilnosti incidenta – izvor incidenta – kdaj – stopnja/faza 

zdravstvene obravnave 

 
Diagram smo izpustili, ker pri nas zdravstvo ni organizirano tako, da bi imeli lokalne 
bolnišnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52 

Značilnosti incidenta – izvor incidenta – kdaj – stopnja/faza 

zdravstvene obravnave 

 

 
 

Pred sprejemom 

Značilnosti 
incidenta 

Ob sprejemu 

Sporočanje 
incidenta 

Pregled 

Zdravljenje 

Odpust 

Po odpustu 

Kdaj 
Stopnja/faz

a 
obravnave 

Specialistična 
ambulanta 

Premestitev 

Psihiatrična 
bolnišnica 

Pred obravnavo 

Med obravnavo 

Po obravnavi 

Napotitev 

Premestitev 

Storitve 
duševnega 

zdravja 

Storitve 
mentalnega 

zdravja v 
skupnosti Zdravljenje 

Odpust 

Premestitev 

Pregled 



 53 

Značilnosti incidenta – izvor incidenta – kdaj – stopnja/faza 

zdravstvene obravnave 

 
 
 

 

Pred sprejemom 

Značilnosti 
incidenta 

Ob sprejemu 

Izvor 
incidenta 

Pregled 

Zdravljenje 

Odpust 

Po odpustu 

Kdaj 
Stopnja/faz

a 
obravnave 

Specialistična 
rehabilitacijska 

ambulanta 

Premestitev 

Rehabilitacijski 
center 

Pred obravnavo 

Med obravnavo 

Po obravnavi 

Napotitev 

Premestitev 

Storitve 
rehabilitacije

Primarno 
zdravstvo 



 54 

 

Značilnosti incidenta – izvor incidenta – kdaj – stopnja/faza 

zdravstvene obravnave 

 
 

Pred sprejemom 

Značilnosti 
incidenta 

Ob sprejemu 

Izvor 
incidenta 

Pregled 

Zdravljenje 

Odpust 

Po odpustu 

Kdaj 
Stopnja/faz

a 
obravnave 

Premestitev 

Negovalna 
bolnišnica/o

ddelek 
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Značilnosti incidenta – izvor incidenta – kdaj – stopnja/faza 

zdravstvene obravnave 

 

 
 

Pred sprejemom 

Značilnosti 
incidenta 

Ob sprejemu 
vključno z 

oskrbo pred 
operacijo 

Izvor 
incidenta 

Oskrba med 
posegom 

Oskrba takoj po 
posegu/intenziv

na terapija 

Oskrba na 
oddelku 

Odpust 

Kdaj 
Stopnja/faz

a 
obravnave 

Specialistična 
ambulanta 

Premestitev 

V bolnišnici 

Pred obravnavo 

Med obravnavo 

Po obravnavi 

Napotitev 

Premestitev 

Bolnišnica 

Po odpustu 



 56 

Značilnosti incidenta – izvor incidenta ‐ kdaj – stopnja/faza 

zdravstvene obravnave 

 
 
 

 

Značilnosti 
incidenta 

Izvor 
incidenta 

Kdaj 
Stopnja/faz

a 
obravnave 

Lekarna v 
skupnosti 
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Značilnosti incidenta – izvor incidenta – kdaj – stopnja/faza 

zdravstvene obravnave 

 

 
 
 

Značilnosti 
incidenta 

Izvor 
incidenta 

Pregled 

Zdravljenje 

Svetovanje 

Spremljanje 
zdravstvenega 

stanja 

Kdaj 
Stopnja/faz

a 
obravnave 

Sledenje 

Zdravstvena 
nega na 

domu 

Premestitev 

Zagotavljanje 
oskrbe/zdravila 
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Značilnosti incidenta – izvor incidenta – kdaj – stopnja/faza 

zdravstvene obravnave 

 
 
 
 

Značilnosti 
incidenta 

Izvor 
incidenta 

Kdaj 
Stopnja/faz

a 
obravnave 

Transportne 
storitve (vključno z 

nujnimi prevozi) 



 59 

 
Značilnosti incidenta – izvor incidenta – kdaj – stopnja/faza 

zdravstvene obravnave 

 
 
 

Značilnosti 
incidenta 

Izvor 
incidenta 

Pred obravnavo 

Po obravnavi 

Napotitev/ 
svetovanje 

Kdaj 
Stopnja/faz

a 
obravnave 

Sledenje 

Zobozdravst
vene 

storitve 

Premestitev 

Med obravnavo 



 60 

Značilnosti incidenta – izvor incidenta – kje – kraj obravnave 

 
 
 
 
 
 

Ustanova duševnega 
zdravja 

Značilnosti 
incidenta 

Rehabilitacijska ustanova 
(vključno z zdraviliščem) 

Izvor 
incidenta 

Kje 
Kraj 

zdravstvene 
obravnave 

Ustanova/oddelek 
zdravstvene nege 

Bolnišnica 

Lekarna v skupnosti 

Primarno zdravstvo 

Zobozdravstvena 
ustanova 

Zdravstvena nega na 
domu 

Transportne storitve 
(vključno z nujnimi 

prevozi) 

Drugo 



 61 

Značilnosti incidenta – odkritje incidenta  

 

 

 
 
 

Značilnosti 
incidenta 

Odkritje 
incidenta 

Oseba 

Kdo 

Kje 

Kdaj 

Stopnja/faza 
obravnave 

Čas incidenta 

Datum incidenta 

Kraj obravnave 
 

Država 

Stroka/specialno
st 

Drug pacient 

Sorodnik 

Skrbnik 

Zdravstveni strokovnjak 

Zdravstveni delavec 

Osebje urgence 

Prostovoljec 

Prijatelj/obiskovalec 

Oskrbovalec/domači pomočnik 

Prevajalec 

Oseba za duhovno oskrbo 



 62 

Značilnosti incidenta – odkritje incidenta – kdaj ‐ stopnja/faza 

zdravstvene obravnave 

 
 
 
 

Kdaj 
Stopnja/faz

a 
obravnave 

Značilnosti 
incidenta 

Odkritje 
incidenta 

Ustanova duševnega 
zdravja 

Rehabilitacijska ustanova 
(vključno z zdraviliščem) 

Ustanova/oddelek 
zdravstvene nege 

Bolnišnica 

Lekarna v skupnosti 

Primarno zdravstvo 

Zobozdravstvena 
ustanova 

Zdravstvena nega na 
domu 

Transportne storitve 
(vključno z nujnimi 

prevozi) 

Drugo 



 63 

Značilnosti incidenta – odkritje incidenta – kdaj ‐ stopnja/faza 

zdravstvene obravnave 

 
 
 
 

Značilnosti 
incidenta 

Odkritje 
incidenta 

Kdaj 
Stopnja/faz

a 
obravnave 

Pred obravnavo 

Med obravnavo 

Po obravnavi 

Napotitev 

Premestitev 

Primarno 
zdravstvo 

Sledenje 



 64 

Značilnosti incidenta – odkritje incidenta – kdaj ‐ stopnja/faza 

zdravstvene obravnave 

 
Diagram smo izpustili, ker pri nas zdravstvo ni organizirano tako, da bi imeli lokalne 
bolnišnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 65 

Značilnosti incidenta – odkritje incidenta – kdaj ‐ stopnja/faza 

zdravstvene obravnave 

 

 

Pred sprejemom 

Značilnosti 
incidenta 

Ob sprejemu 

Odkritje 
incidenta 

Pregled 

Zdravljenje 

Odpust 

Po odpustu 

Kdaj 
Stopnja 

/faza 
obravnave 

Specialistična 
ambulanta 

Premestitev 

Psihiatrična 
bolnišnica 

Pred obravnavo 

Med obravnavo 

Po obravnavi 

Napotitev 

Premestitev 

Storitve 
duševnega 

zdravja 

Storitve 
mentalnega 

zdravja v 
skupnosti Zdravljenje 

Odpust 

Premestitev 

Pregled 



 66 

 
Značilnosti incidenta – odkritje incidenta – kdaj - stopnja/faza 

zdravstvene obravnave 
 

 
 

 

Pred sprejemom 

Značilnosti 
incidenta 

Ob sprejemu 

Odkritje 
incidenta 

Pregled 

Zdravljenje 

Odpust 

Po odpustu 

Kdaj 
Stopnja/faz

a 
obravnave 

Specialistična 
rehabilitacijska 

ambulanta 

Premestitev 

Rehabilitacijski 
center 

Pred obravnavo 

Med obravnavo 

Po obravnavi 

Napotitev 

Premestitev 

Storitve 
rehabilitacije

Primarno 
zdravstvo 



 67 

Značilnosti incidenta – odkritje incidenta – kdaj ‐ stopnja/faza 

zdravstvene obravnave 

 
 
 
 

Pred sprejemom 

Značilnosti 
incidenta 

Ob sprejemu 

Odkritje 
incidenta 

Pregled 

Zdravljenje 

Odpust 

Po odpustu 

Kdaj 
Stopnja/faz

a 
obravnave 

Premestitev 

Negovalna 
bolnišnica/o

ddelek 



 68 

Značilnosti incidenta – odkritje incidenta – kdaj ‐ stopnja/faza 

zdravstvene obravnave 

 

 
 
 

Pred sprejemom 

Značilnosti 
incidenta 

Ob sprejemu 
vključno z 

oskrbo pred 
operacijo 

Odkritje 
incidenta 

Oskrba med 
posegom 

Oskrba takoj po 
posegu/intenziv

na terapija 

Oskrba na 
oddelku 

Odpust 

Kdaj 
Stopnja/faz

a 
obravnave 

Specialistična 
ambulanta 

Premestitev 

V bolnišnici 

Pred obravnavo 

Med obravnavo 

Po obravnavi 

Napotitev 

Premestitev 

Bolnišnica 

Po odpustu 



 69 

Značilnosti incidenta – odkritje incidenta – kdaj ‐ stopnja/faza 

zdravstvene obravnave 

 
 
 
 

Značilnosti 
incidenta 

Odkritje 
incidenta 

Kdaj 
Stopnja/faza 
obravnave Lekarna v 

skupnosti 



 70 

Značilnosti incidenta – odkritje incidenta – kdaj ‐ stopnja/faza 

zdravstvene obravnave 

 
 
 
 

Značilnosti 
incidenta 

Sporočanje 
incidenta 

Pregled 

Zdravljenje 

Svetovanje 

Spremljanje 
zdravstvenega 

stanja 

Kdaj 
Stopnja/faz

a 
obravnave 

Sledenje 

Zdravstvena 
nega na 

domu 

Premestitev 

Zagotavljanje 
oskrbe/zdravila 



 71 

Značilnosti incidenta – odkritje incidenta – kdaj ‐ stopnja/faza 

zdravstvene obravnave 

 
 
 
 

Značilnosti 
incidenta 

Odkritje 
incidenta 

Kdaj 
Stopnja/faz

a 
obravnave 

Transportne 
storitve (vključno z 

nujnimi prevozi) 



 72 

Značilnosti incidenta – odkritje incidenta – kdaj ‐ stopnja/faza 

zdravstvene obravnave 

 
 
 

 

Značilnosti 
incidenta 

Sporočanje 
incidenta 

Pred obravnavo 

Po obravnavi 

Napotitev/svetov
anje 

Kdaj 
Stopnja/faz

a 
obravnave 

Sledenje 

Zobozdravst
vene 

storitve 

Premestitev 

Med obravnavo 



 73 

Značilnosti incidenta – odkritje incidenta – kje ‐ stopnja/faza 

zdravstvene obravnave 

 
 
 
 

Ustanova duševnega 
zdravja 

Značilnosti 
incidenta 

Rehabilitacijska ustanova 
(vključno z zdraviliščem) 

Sporočanje 
incidenta 

Kje 
Raven 

zdravstvene 
obravnave 

Ustanova/oddelek 
zdravstvene nege 

Bolnišnica 

Lekarna v skupnosti 

Primarno zdravstvo 

Zobozdravstvena 
ustanova 

Zdravstvena nega na 
domu 

Transportne storitve 
(vključno z nujnimi 

prevozi) 

Drugo 



 74 

Značilnosti incidenta – sporočanje incidenta 

 
 
 

 
 
 

Značilnosti 
incidenta 

Sporočanje 
incidenta 

Oseba 

Kdo 

Kje 

Kdaj 

Stopnja/faza 
obravnave 

Čas incidenta 

Datum incidenta 

Kraj obravnave 
 

Država 

Specialnost 

Drug pacient 

Sorodnik 

Skrbnik 

Zdravstveni strokovnjak 

Zdravstveni delavec 

Osebje urgence 

Prostovoljec 

Prijatelj/obiskovalec 

Oskrbovalec/domači pomočnik 

Prevajalec 

Oseba za duhovno oskrbo 



 75 

Značilnosti incidenta – sporočanje incidenta – kdaj –  

stopnja/faza zdravstvene obravnave  

 
 

 
 

Kdaj 
Stopnja/faz

a 
obravnave 

Značilnosti 
incidenta 

Sporočanje 
incidenta 

Ustanova duševnega 
zdravja 

Rehabilitacijska ustanova 
(vključno z zdraviliščem) 

Ustanova/oddelek 
zdravstvene nege 

Bolnišnica 

Lekarna v skupnosti 

Primarno zdravstvo 

Zobozdravstvena 
ustanova 

Zdravstvena nega na 
domu 

Transportne storitve 
(vključno z nujnimi 

prevozi) 

Drugo 



 76 

Značilnosti incidenta – sporočanje incidenta – kdaj –  

stopnja/faza zdravstvene obravnave  

 
 
 
 

Značilnosti 
incidenta 

Sporočanje 
incidenta 

Kdaj 
Stopnja 

/faza 
obravnave 

Pred obravnavo 

Med obravnavo 

Po obravnavi 

Napotitev 

Premestitev 

Primarno 
zdravstvo 



 77 

Značilnosti incidenta – sporočanje incidenta – kdaj – stopnja/faza 

zdravstvene obravnave 

 
 
Diagram smo izpustili, ker pri nas zdravstvo ni organizirano tako, da bi imeli lokalne 
bolnišnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78 

Značilnosti incidenta – sporočanje incidenta – kdaj – stopnja/faza 

zdravstvene obravnave 

 

 
 

Pred sprejemom 

Značilnosti 
incidenta 

Ob sprejemu 

Sporočanje 
incidenta 

Pregled 

Zdravljenje 

Odpust 

Po odpustu 

Kdaj 
Stopnja/faz

a 
obravnave 

Specialistična 
ambulanta 

Premestitev 

Psihiatrična 
bolnišnica 

Pred obravnavo 

Med obravnavo 

Po obravnavi 

Napotitev 

Premestitev 

Storitve 
duševnega 

zdravja 

Storitve 
mentalnega 

zdravja v 
skupnosti Zdravljenje 

Odpust 

Premestitev 

Pregled 



 79 

Značilnosti incidenta – sporočanje incidenta – kdaj – stopnja/faza 

zdravstvene obravnave 

 

 
 
 

Pred sprejemom 

Značilnosti 
incidenta 

Ob sprejemu 

Sporočanje 
incidenta 

Pregled 

Zdravljenje 

Odpust 

Po odpustu 

Kdaj 
Stopnja/faz

a 
obravnave 

Specialistična 
rehabilitacijska 

ambulanta 

Premestitev 

Rehabilitacijski 
center 

Pred obravnavo 

Med obravnavo 

Po obravnavi 

Napotitev 

Premestitev 

Storitve 
rehabilitacije

Primarno 
zdravstvo 



 80 

Značilnosti incidenta – sporočanje incidenta – kdaj – stopnja/faza 

zdravstvene obravnave 

 
 
 
 

Pred sprejemom 

Značilnosti 
incidenta 

Ob sprejemu 

Sporočanje 
incidenta 

Pregled 

Zdravljenje 

Odpust 

Po odpustu 

Kdaj 
Stopnja/faz

a 
obravnave 

Premestitev 

Negovalna 
bolnišnica/o

ddelek 



 81 

Značilnosti incidenta – sporočanje incidenta – kdaj – stopnja/faza 

zdravstvene obravnave 

 

 
 
 

Pred sprejemom 

Značilnosti 
incidenta 

Ob sprejemu 
vključno z 

oskrbo pred 
operacijo 

Sporočanje 
incidenta 

Oskrba med 
posegom 

Oskrba takoj po 
posegu/intenziv

na terapija 

Oskrba na 
oddelku 

Odpust 

Kdaj 
Stopnja/faz

a 
obravnave 

Specialistična 
ambulanta 

Premestitev 

V bolnišnici 

Pred obravnavo 

Med obravnavo 

Po obravnavi 

Napotitev 

Premestitev 

Bolnišnica 

Po odpustu 
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Značilnosti incidenta – sporočanje incidenta – kdaj – stopnja/faza 

zdravstvene obravnave 

 
 
 
 

Značilnosti 
incidenta 

Sporočanje 
incidenta 

Kdaj 
Stopnja/faz

a 
obravnave 

Lekarna v 
skupnosti 
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Značilnosti incidenta – sporočanje incidenta – kdaj – stopnja/faza 

zdravstvene obravnave 

 

 
 
 

Značilnosti 
incidenta 

Sporočanje 
incidenta 

Pregled 

Zdravljenje 

Svetovanje 

Spremljanje 
zdravstvenega 

stanja 

Kdaj 
Stopnja/faz

a 
obravnave 

Sledenje 

Zdravstvena 
nega na 

domu 

Premestitev 

Zagotavljanje 
oskrbe/zdravila 
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Značilnosti incidenta – sporočanje incidenta – kdaj – stopnja/faza 

zdravstvene obravnave 

 
 
 
 

Značilnosti 
incidenta 

Sporočanje 
incidenta 

Kdaj 
Stopnja/faz

a 
obravnave 

Transportne 
storitve (vključno z 

nujnimi prevozi) 
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Značilnosti incidenta – sporočanje incidenta – kdaj – stopnja/faza 

zdravstvene obravnave 

 
 

 
 

Značilnosti 
incidenta 

Sporočanje 
incidenta 

Pred obravnavo 

Po obravnavi 

Napotitev/svetov
anje 

Kdaj 
Stopnja/faz

a 
obravnave 

Sledenje 

Zobozdravst
vene 

storitve 

Premestitev 

Med obravnavo 
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Značilnosti incidenta – sporočanje incidenta – kje – 

raven zdravstvene obravnave 

 

 
 

 

Ustanova duševnega 
zdravja 

Značilnosti 
incidenta 

Rehabilitacijska ustanova 
(vključno z zdraviliščem) 

Sporočanje 
incidenta 

Kje 
Raven 

zdravstvene 
obravnave 

Ustanova/oddelek 
zdravstvene nege 

Bolnišnica 

Lekarna v skupnosti 

Primarno zdravstvo 

Zobozdravstvena 
ustanova 

Zdravstvena nega na 
domu 

Transportne storitve 
(vključno z nujnimi 

prevozi) 

Drugo 
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Prispevajoči dejavniki/nevarnosti 

 
 
 
 
 
 
 

Dejavniki pacienta 

Prispevajoči dejavniki 

Dejavniki dela/okolja 

Dejavniki organizacije/storitev 

Zunanji dejavniki 

Drugo 

Dejavniki osebja 
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Prispevajoči dejavniki/nevarnosti ‐ dejavniki osebja 

 

 
 

Zaznavanje/razumevanje 

Znanje/Reševanje 
problemov 

Iluzorne povezave 

Prispevajoči 
dejavniki 

 

Kognitivni 
dejavniki 

Dejavniki 
uspešnosti 

Dejavniki 
osebja 

Obnašanje 

Dejavniki 
komunikacije 

Pato-
fiziološki/bol

ezenski 
dejavniki 

 

Čustveni 
dejavniki 

Halo učinek/ prvi vtis 

Tehnične napake 
izvedbe,osnovani na 

veščinah 

Osnovani na pravilih 

Selektivnost 

Pristranskost 

Pozornost 

Utrujenost/izčrpanost 

Pretirana samozavest 

Neupoštevanje 

Rutinske kršitve 

Tvegano obnašanje 

Lahkomiselno obnašanje  

Sabotaža/Kriminalno 
dejanje 

Metode komunikacije 

Pomanjkljiva 
sinteza/ukrepanje na 

podlagi dostopnih 
informacij 

Problemi z vzročnostjo 

Problemi kompleksnosti 

Pristranskost potrditve 

Spodrsljaj/Lapsus/Napa
ka 

 

Uporaba slabega 
pravila 

Napačna uporaba 
dobrega pravila 

Pristranskost ocene 

S pacientom 

Z osebjem 

Motnje/nepozornost 

Raztresenost/pozabljivo
st 

Prevelika pozornost 

Slepa pega 

Papirna 

Elektronska 

Verbalna 
Jezikovne ovire 

Zdravstvena pismenost 

S kom 

Mednarodna klasifikacija bolezni 

Mednarodna klasifikacija primarnega zdravstva 

Problemi zlorabe alkohola in nedovoljenih drog 
Socialni 
dejavniki 
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Prispevajoči dejavniki/nevarnosti ‐ dejavniki pacienta 

 
 

 

Zaznavanje/razumevanje 

Znanje/Reševanje 
problemov 

Iluzorne povezave 

Prispevajoči 
dejavniki 

 

Kognitivni 
dejavniki 

Dejavniki 
uspešnosti 

Dejavniki
pacienta 

Obnašanje 

Dejavniki 
komunikacije 

Pato-
fiziološki/bol

ezenski 
dejavniki 

 

Čustveni 
dejavniki 

Halo učinek/prvi vtis 

Tehnične napake izvedbe, 
osnovani na veščinah 

Osnovani na pravilih 

Selektivnost 

Pristranskost 

Pozornost 

Utrujenost/izčrpanost 

Pretirana samozavest 

Neupoštevanje 

Rutinske kršitve 

Tvegano obnašanje 

Lahkomiselno obnašanje  

Sabotaža/kriminalno 
dejanje 

Metode komunikacije 

Pomanjkljiva 
sinteza/ukrepanje na 

podlagi dostopni 
informacij 

Problemi z vzročnostjo 

Problemi kompleksnosti 

Pristranskost potrditve 

Spodrsljaj / Lapsus 
/Napaka 

 

Uporaba slabega 
pravila 

Napačna uporaba 
dobrega pravila 

Pristranskost ocene 

S pacientom 

Z osebjem 

Motnje/nepozornost 

Raztresenost/pozabljivo
st 

Prevelika pozornost 

Slepa pega 

Papirna 

Elektronska 

Verbalna 
Jezikovne ovire 

Zdravstvena opismenost 

S kom 

Mednarodna klasifikacija bolezni 

Mednarodna klasifikacija primarnega zdravstva 

Problemi zlorabe alkohola in nedovoljenih drog 
Socialni 
dejavniki 
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Prispevajoči dejavniki/nevarnosti –dejavniki dela/okolja 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ocena tveganja okolja/ocena varnosti 

Zakonodaja/specifikacije/regulativa 

Prispevajoči 
dejavniki 

Dejavniki dela/okolja 
 

Fizično okolje/infrastruktura 

Oddaljenost/velika razdalja od storitev 
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Prispevajoči dejavniki/nevarnosti – dejavniki organizacije/storitev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Organizacija timov 

Viri/delovne obremenitve  

Prispevajoči 
dejavniki 

Dejavniki 
organizacije/storitev 

 

Protokoli/usmeritve/postopki/procesi 

Odločitve organizacije/kultura 
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Prispevajoči dejavniki/nevarnosti – zunanji dejavniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prispevajoči 
dejavniki 

Zunanji  
dejavniki 

 

Naravno okolje 

Proizvod, tehnologija in infrastruktura 

Dejavnosti, sistemi in politike 
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Blažitveni dejavniki 

 

 

 
 
 
 

Razlaga pacientu in edukacija 

Opravičilo 

Dober nadzor/voditeljstvo 

Blažitveni 
dejavniki 

Dobro timsko delo 

Usmerjeni k 
pacientu 

Drugo 

Uspešna komunikacija 

Prisotnost ustreznega osebja 

Edukacija ustreznega osebja 

Sreča/naključje 

Na razpolago in dostopni 
proizvodi/oprema/management 

Popravljene napake dokumentacije  

Varnost fizičnega okolja 

Strategije za kontrolo okužb 

Klicanje za pomoč 

Management/zdravljenje/oskrba 

Napotitev pacienta 

Na razpolago ustrezni protokoli 

Usmerjeni k 
osebju 

Usmerjeni k 
organizaciji 

Usmerjeni k 
agensu 

Popravljene napake terapevtskiih 
agensov 

Popravljene napake opreme 
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Odkrivanje 

 

 
 
 
 

Drug pacient 

Sorodnik 

Skrbnik 

Odkrivanje 

Razpoznava napake 

Vpletene osebe 

Proces 

Sprememba v pacientovem statusu 

Z aparaturo/opremo/spremembo v 
okolju/alarmom 

S štetjem/z nadzorom/s presojo 

S proaktivnim ocenjevanjem tveganj 

Zdravstveni strokovnjak 

Zdravstveni delavec 

Osebje urgence 

Prostovoljec 

Prijatelj/obiskovalec 

Oskrbovalec/domači pomočnik 

Prevajalec 

Oseba za duhovno oskrbo 
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Organizacijski izidi 

 
 
 
 
 
 

Podaljšana hospitalizacija 

Sprejem v specialno enoto 

Dodatno zdravljenje/preiskave 

Organizacijski 
izidi 

Škoda na lastnini 

Drugo 

Moten potek dela/zakasnitve za druge 
paciente 

Zahteve za dodatno osebje 

Zahteve za dodatno opremo 

Povečanje zahtev za 
dodeljevanje virov za 

paciente 

Pravne posledice  

Zmanjšanje ugleda 

Formalne pritožbe 

Pozornost medijev 
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Ukrepi za izboljšave 

 
 

 
 
 
 

Zdravljenje bolezni/motnje 

Zdravljenje poškodbe 

Management invalidnosti 

Ukrepi za 
izboljšave 

Nanašajoč se na 
ustanovo 

Odškodnina 

Odprto razkritje/opravičilo 

Nanašajoč se na 
pacienta 

Management medijev/odnosov z javnostmi 

Management pritožb 

Management tožb/tveganj 

Management stresa pri osebju/svetovanje  

Poravnava/mediacija 

Obveščanje in povrnitev v prvotno stanje na 
kraju dogodka  

Sprememba kulture 

Izobraževanje/usposabljanje 
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Ukrepi za zmanjšanje tveganja 

 

 
 

Zagotovitev opreme za monitoring 

Zagotovitev procesa priprave zdravil 

Usposabljanje  

Ukrepi za 
zmanjšanje 

tveganja  

Vpeljava v delo 

Dejavniki 
pacienta 

Drugo 

Nadzor/pomoč  

Strategije za management utrujenosti 

Razpoložljivost 
opomnikov/protokolov/usmeritev 

Zadostno število/kakovost osebja 

Ureditev dostopa do storitev 

Izvajanje ocene tveganja/analiz osnovnih 
vzrokov 

Upoštevanje 
zakonodaje/specifikacij/regulative  

Ureditev hitrega dostopa do 
protokolov/usmeritev/podpore za 

odločanje 

Zagotovitev zadostne oskrbe/podpore 

Zagotovitev vzgoje/usposabljanja pacienta   

Zagotovitev protokolov/podpore odločanju 

Uskladitev fizičnega okolja s potrebami 

Dejavniki 
osebja 

Dejavniki 
organizacije/o

kolja 

Dejavniki 
agensa/ 
opreme 

Zagotovitev opreme 

Redne presoje 

Izboljšanje voditeljstva 

Uskladitev osebja z nalogami/veščinami 

Izboljšanje kulture varnosti 

Prisilna dejanja 
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Tehnična priloga 2  
Mednarodna klasifikacija za 

 varnost pacientov 
     

 
 

Seznam izrazov in literature  
 

Verzija  1.1 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Več kot besede 
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Seznam izrazov in literature 

Agens Agent 1. Kemična ali biološka snov ali organizem, ki je zmožen učinka 
(6).  
2. Aktivna sila ali snov, ki je zmožna učinka (33).  
3. Snov, predmet, ali sistem, ki deluje tako, da povzroči 
spremembo (100). 

Aktivna napaka Active error Je napaka, ki nastane pri ljudeh, ki delajo v prvi liniji in katere 
posledice so vidne skoraj takoj (1). 

Aktivne 
pomanjkljivosti 

Active failures 1. Napake in kršitve, ki nastanejo na "ostrem koncu" sistema. 
Taka nevarna dejanja imajo verjetnost neposrednega vpliva na 
varnost sistema in zaradi povezave z možnostjo napak s škodo, 
jih imenujemo aktivne pomanjkljivosti (7).  
2. So pomanjkljivosti, izzvane z napakami in kršitvami. Težko jih 
je predvideti. Imajo takojšen škodljiv vpliv na varnost z dejanji 
kot so kršitve, zaobidenja ali odstranjevanje obstoječih varoval 
(8). 
3. Aktivne pomanjkljivosti so nevarna dejanja (napake in 
kršitve), ki jih naredijo tisti, ki delajo na "ostrem koncu " sistema 
(kirurgi, anesteziologi, medicinske sestre, zdravniki, itd.). To so 
ljudje, ki so na stičišču človek-sistem in katerih dejanja imajo 
lahko in včasih tudi imajo takojšnje škodljive posledice (9).  
4. Nevarna dejanja oseb, ki so v neposrednem stiku s 
pacientom ali sistemom. Njihova dejanja in odločitve lahko 
pripeljejo do napak, ki imajo lahko takojšen vpliv na varnost 
(10). 
 5. Dogodek/dejanje/proces, ki se zgodi med izvajanjem 
neposredne oskrbe pacienta in ne doseže pričakovanega cilja 
(5). 

Alergije na zdravila Drug allergies Stanje preobčutljivosti, ki ga sproži izpostavitev določenemu 
antigenu v zdravilu in ima za posledico škodljivo imunološko 
reakcijo pri naslednji izpostavitvi zdravilu kot je, na primer, 
alergija na penicilin (36). 

Analiza možnih 
napak in njihovih 
posledic (AMNP) 

Failure mode and 
effect analysis 
(FMEA) 

1. Sistematično ocenjevanje procesa ali proizvoda, ki omogoča 
ugotovitev kraja in mehanizma potencialnih pomanjkljivosti (54).  
2. Metoda za ocenjevanje tveganja osnovana na istočasni 
analizi načinov in stopenj neuspešnosti, njihovih posledic in 
povezanih pridruženih dejavnikov tveganja (22,55).  
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Analiza osnovnih 
vzrokov  

Root cause 
analysis (RCA) 

1. Proces za odkrivanje osnovnih ali vzročnih dejavnikov, ki so: 
vzrok variabilnosti uspešnosti, vključno s pojavitvijo ali možno 
pojavitvijo opozorilnega nevarnega dogodka (2, 11, 31).   
2. Sistematičen proces, v katerem so dejavniki, ki so prispevali 
k dogodku, odkriti (14).  
3. Sistematičen proces preiskovanja kritičnega dogodka ali 
neželenega izida za določitev številnih, prikritih prispevajočih 
dejavnikov. Analiza se osredotoči na prepoznavanje latentnih 
stanj, ki so vzrok variabilnosti uspešnosti. Če so ta 
prepoznana, in če je primerno, se razvijajo priporočila za 
izboljšave ter se zmanjša verjetnost podobnega dogodka v 
prihodnosti (5, 18).  
 4. Sistematična preiskovalna tehnika, ki vidi preko vpletenih 
posameznikov in hoče razumeti osnovne vzroke ter kontekst 
okolja, v katerem se je dogodek zgodil. Analiza se osredotoči 
na prepoznavanje latentnih stanj, ki so vzrok variabilnosti 
uspešnosti in razvijanje priporočil za izboljšave z namenom 
zmanjšanja verjetnosti ponovitve (22). 
 5. Proces za prepoznavanje osnovnih ali prispevajočih 
vzročnih dejavnikov, ki so osnova za variabilnost uspešnosti 
povezane s škodljivimi dogodki ali skorajšnjimi napakami. 
Analiza osnovnih vzrokov ima naslednje značilnosti: so vzrok 
variabilnosti delovanja in povezani z škodljivimi dogodki ter 
skorajšnjimi dogodki. Njene značilnosti so tako tudi: 
- Pregled je po naravi večpoklicen, vpleteni so tisti, ki so 
najbližje procesu. 
- Analiza se primarno osredotoči na sisteme in procese, bolj 
kot na delovanje posameznika. 
 - Analiza gre globlje s spraševanjem kaj in zakaj, dokler niso 
vsi vidiki procesa pregledani ter vsi prispevajoči dejavniki 
odkriti (napredovanje od pregleda specialnih vzrokov do 
splošnih vzrokov). 
 - Analiza odkrije spremembe, ki se lahko naredijo v sistemih in 
procesih tako, da preoblikuje ali razvije nove sisteme in 
procese, ki bodo lahko izboljšali uspešnost ter zmanjšali 
tveganje za ponovitev dogodkov in skorajšnjih napak. 
 Da bi bila temeljita, mora analiza osnovnih vzrokov vključiti: 
- Določitev človeških in drugih dejavnikov, ki so najtesneje 

povezani z dogodkom ali skorajšnjo napako in procesi ter 
sistemi povezanimi z njegovim pojavom ( redko je samo 
en osnovni vzrok). 

- Analiza sistemov skozi serijo vprašanj »zakaj,« da bi 
lahko določili kje bi lahko s preoblikovanjem zmanjšali 
tveganje. 

- Prepoznavanje tveganj in njihovega možnega prispevka 
za dogodek ali skorajšnjo napako. 

- Ugotovitev morebitnega izboljševanje procesov ali 
sistemov, ki bi zmanjšali možnost takih dogodkov v 
prihodnje oziroma po končani analizi ugotovitev, da ne 
obstajajo možnosti za izboljševanje.   

- Da bi bila verodostojna, mora analiza osnovnih vzrokov:  
- Vključiti vodstvo organizacije (to je lahko imenovanje 

ekipe za analizo osnovnih vzrokov, neposredno 
sodelovanje v tej ekipi in  pri določitvi načrta za 
izboljševanje) in posameznike, najtesneje vpletene v 
procese in sisteme, ki se pregledujejo.  

- Mora biti notranje usklajena (ne sme oporekati sama sebi 
ali pustiti očitna vprašanja odprta). 

- Upoštevati mora ustrezno literaturo (29) 
 6. Je sistematični ponavljajoč se proces, kjer so dejavniki, ki 
prispevajo k dogodku, ugotovljeni z rekonstrukcijo sosledja 
dogodkov in ponavljajoče se spraševanje "zakaj", dokler niso 
osnovni vzroki pojasnjeni (100).  

Analiza ranljivosti 
zaradi nevarnosti 

Hazard 
vulnerability 
analysis 

Ugotavljanje potencialnih nujnosti in neposrednih ter posrednih 
posledic, ki jih lahko imajo na delovanje zdravstvene ustanove 
in povpraševanje po njenih storitvah (11). 
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Analiza sistemov Systems analysis 1. Formalno ovrednotenje dejanja, metode, postopka ali 
tehnike s katerim je pregledan celotni problem v prizadevanju 
za izboljšanje delovnega procesa (3). 
2. Analiza virov (osebje, prostori, oprema, materiali, denarna 
sredstva itd.), organizacije, administracije, postopkov in pravil, 
ki so potrebni za izvršitev danih zadolžitev. Analiza navadno 
pogleda tudi druge možnosti v vsaki kategoriji, njihovo 
primerljivo uspešnost in učinkovitost (6).   
3. Analiza virov (človeški, finančni, materialni itd.), organizacije, 
administracije, postopkov in pravil, ki so potrebni za izvršitev 
specifičnega procesa. Analiza navadno vsebuje spisek 
možnosti v vsaki kategoriji in njihove primerljive prednosti (8).   
4. Ocenitev kako dobro sistemi zdravstvene organizacije 
delujejo (11).    

Analiza varoval Barrier analysis Metoda, ki jo lahko uporabljamo pri raziskavi nesreč, kjer 
upoštevamo razloge za neuspešno delovanje varoval (ki naj bi 
preprečila napake) in kjer gledamo ali so obstoječa varovala 
dovolj zanesljiva (34). 

Benigne napake  Benign errors Dogodki, ki ne povzročijo škode ali dogodki, kjer ni škodljivega 
izida (35). 

Biološki proizvod Biologicals Zdravila iz živih organizmov ali njihovih produktov, ki 
vključujejo serume, cepiva, antigene in antitoksine (11).   

Bližnji vzrok  
 
Glej tudi vzročni 
dejavnik,vzročnost, 
vzrok, neposredni 
vzrok, osnovni vzrok 

Proximate cause 
 
See also causal 
factor, causation, 
cause, direct 
cause, underlying 
cause 

1. Dejanje ali opustitev dejanja, ki po naravi in neposredno 
povzroči posledico. Je površen ali pa očiten vzrok za dogodek. 
Zdravljenje samo "simptomov" ali bližnjega specialnega vzroka 
lahko vodi do nekaterih kratkotrajnih izboljšav, vendar pa ne bo 
preprečilo povrnitev odklonov. V nekaterih pravnih ureditvah se 
mora za dejanje, ki naj bi se smatralo kot bližnji vzrok za 
izgubo ali poškodbo, dokazati, da se brez opustitve poškodba 
ali izguba ne bi bila zgodili (8).  
2. Pravni izraz, ki opisuje direktni vzrok za poškodbo. Bližnji 
vzrok je tisti, ki v naravnem poteku, neprekinjen z dejavniki 
posredovanja, povzroči poškodbo in brez katerega se 
poškodba ne bi zgodila (8).    

Bolezen Disease 1. Bolezen ali motnja funkcije telesa ali določenih tkiv, organov, 
sistemov. Bolezen se razlikuje od poškodb v tem, da so 
poškodbe posledica zunanjih fizičnih ali kemičnih agensov (6). 
2. Fiziološka ali psihološka disfunkcija (100). 

Bolnišnična okužba  
 
 
Glej tudi okužba, 
nozokomialna okužba 

Hospital acquired 
infection 
 
See also infection, 
nosocomial 
infection 

Okužba, ki ni bila prisotna, oziroma pacient ni bil v inkubacijski 
dobi v času sprejema v bolnišnico in se navadno pojavi po več 
kot treh dneh po sprejemu v bolnišnico (14). 

Človeška napaka  
 
Glej tudi škodljiv 
dogodek 

Human error 
 
See also adverse 
event 

Pojem, ki se uporablja za označitev ene kategorije potencialnih 
vzrokov za nezadovoljive dejavnosti ali izide. Študije na 
različnih področjih kažejo, da poimenovanje človeška napaka 
zbuja predsodke in je nespecifično (65). 

Dejavnik pacienta Patient related 
factor 

Pomanjkljivosti, povezane s pacientovimi značilnostmi ali 
stanji, ki vplivajo na zdravljenje, na katere pa osebje nima 
vpliva (10).  

Delna invalidnost Partial disability Bolezen ali poškodba, ki preprečuje osebi, da izvaja eno ali več 
funkcij svojega poklica ali profesije (8). 

Diagnoza Diagnosis 1. Kompleks "simptomov" (motenj v izgledu ali funkciji ali 
občutju, ki se jih pacient zaveda); "znaki" (motnje, ki jih odkrije 
zdravnik ali druga oseba),"najdbe" (motnje, ki se odkrijejo s 
pomočjo laboratorijskih, rentgenskih ali drugih diagnostičnih 
postopkov ali reakcij na terapijo) (6).  
2. Ugotovitev narave bolezni, poškodbe, ali prirojene anomalije 
s pomočjo študije znakov in simptomov bolezni (33). 
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Dogodek Event 1. Samostojen, jasno definiran dogodek, ki se ga da presoditi 
(27).  
2. Katerikoli odklon od običajne zdravstvene prakse, ki 
povzroči poškodbo pacienta ali predstavlja tveganje za škodo. 
Vključuje napake, preprečljive škodljive dogodke in nevarnosti 
(19). 
3. Nekaj, kar se zgodi pacientu ali vključuje pacienta (100). 

Dogodek brez škode No harm event 1. Dogodek, ko se napaka ne konča s škodo za pacienta in se 
odsotnost poškodbe pripiše naključju. Razlikuje se od 
skorajšnje napake, kjer ne pride do poškodbe, ker je nekdo 
napako ujel (44). 
2. Incident se je zgodil in dosegel pacienta, a se ni končal s 
poškodbo pacienta. Škodi se je izognilo zaradi naključja ali 
zaradi blažilnih okoliščin (18). 

Dogodek za 
sporočanje 

Reportable 
occurrence 

Dogodek, situacija ali proces, ki bodisi prispeva (ali bi lahko 
prispeval) k poškodbi pacienta ali obiskovalca bodisi zmanjša 
(izvajalčevo) zmožnost za nudenje optimalne zdravstvene 
obravnave. Dogodke za sporočanje lahko na splošno 
razdelimo na naslednje vrste glede na resnost: opozorilne 
nevarne dogodke, poškodbe pacienta ali obiskovalca (škodljivi 
dogodki), skorajšnje dogodke in skrb za varnost (2). 

Drevo analize napak Fault tree analysis Sistematičen način prospektivnega pregledovanja načrta za 
ugotavljanje možnih načinov nastanka napake. Analiza 
upošteva možne neposredne bližnje vzroke, ki bi lahko 
pripeljali do dogodka in iskanje izvora dogodka. Ko je to 
končano, se mora ugotoviti načine kako se izogniti tem izvorom 
(8). 

Elektronski popis 
bolezni  

Electronic health 
record 

Vir elektronsko vzdrževanih informacij o zdravstveni obravnavi 
posameznika in odgovarjajoče orodje za management 
zdravstvenih informacij, ki daje opozorila ter opomnike, 
povezane z zunanjimi viri znanja in orodje za analizo podatkov 
(31). 

Enako zveneča 
zdravila 

Sound-alike drugs Zdravila s podobnimi imeni, ki se zlahka zamenjajo eno z 
drugim, posebno pri ustnih naročilih (97).  

Ergonomija Human factors Študija medsebojnih vplivov med ljudmi, orodji, opremo in 
metodami, ki jih ljudje uporabljajo ter okoljem v katerem živijo 
in delajo (2,22,66). 

Farmakovigilanca  Pharmacovigilence Znanost in aktivnosti povezane z odkrivanjem, oceno, 
razumevanjem in preprečevanjem škodljivih učinkov 
farmacevtskih proizvodov (22). 

Fenotip Phenotype 1. Problemi varnosti, pomanjkljivosti na specifičnih 
zdravstvenih področjih, to je površne značilnosti sistema za 
razliko od temeljnih mehanizmov: prevalenca in vzrok napak 
pri ravnanju z zdravili, operacija na napačnem delu telesa, 
napake pri izvajanju nevarnih aktivnosti (kirurgija, anestezija, 
obsevalna terapija itd.); napačne diagnoze, izbira napačnega 
zdravljenja, nozokominialne okužbe (85).  
2. Kaj se zgodi, kaj ljudje v resnici storijo ali kaj naredijo 
narobe, kaj se lahko opazi. Fenotipi so specifični glede na 
lokalno situacijo in kontekst - površen izgled incidenta (31).            

Fiksirana napaka Fixation error "Trdovratna" napaka pri spremembi diagnoze ali načrta, ko so 
dokazi, ki kažejo, da je poprava potrebna, zlahka dostopni (57). 

Genotip Genotype Vzorci kako ljudje, timi in organizacije povezujejo aktivnosti, 
informacije ter reševanje problemov pri soočanju s 
kompleksnostjo problemov, ki nastanejo  Površinske 
značilnosti (fenotip) skorajšnjih napak ali škodljivih dogodkov 
so edinstvene za posebne okoliščine ali ljudi. Genotipski vzorci 
se ponovno javljajo v mnogih specifičnih situacijah (58). 
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Iatrogen Iatrogenic 1. Bolezen ali poškodba, ki je nastala zaradi diagnostičnih, 
terapevtskih postopkov ali drugih prvin zdravstvene obravnave. 
Iatrogeno bolezen često zamenjamo z "nozokomialno" 
boleznijo, ki pomeni bolezen, ki je "nastala v bolnišnici" (6). 
2. Poškodba, ki jo je povzročil zdravnik in vključuje nenamerno 
ali nepotrebno škodo ali trpljenje, ki nastane iz kateregakoli 
vidika zdravstvene obravnave, torej tudi s problemi, ki 
nastanejo z dejanji izvedbe ali opustitve (31).  
3. Katerakoli neželeno stanje, ki nastane kot rezultat 
zdravljenja, ki ga izvaja zdravnik (ali drugi zdravstveni 
strokovnjaki). Zadeva bolezen ali poškodbo, ki nastane zaradi 
postopka, terapije ali drugih prvin zdravstvene obravnave (22). 

Idealna uspešnost Efficacy 1. Stopnja do katere je zdravstvena obravnava posameznika 
pokazala, da je dosegla želene ali načrtovane izide (11).  
2. Stopnja do katere je specifična intervencija, postopek, 
program, ali storitev pokazala koristen rezultat glede na idealne 
razmere. Idealna uspešnost se pogosto nepravilno uporablja 
kot sinonim za realno uspešnost zdravstvene obravnave. 
Vendar se od realne uspešnosti (ki zadeva stanja, prisotna v 
realnosti – torej v običajnih ali normalnih okoliščinah) razlikuje 
po tem, da gre pri idealni uspešnosti za idealne okoliščine, pri 
realni uspešnosti pa ne (8).  

Incident  
 
Glej tudi škodljiv 
dogodek 

Incident 
 
See also adverse 
event 

1. Pomeni škodo, ki je omejena na dele enote, ne glede na to 
ali pomanjkljivost zmoti sistem ali ne (67).  
2. Nekaj kar se zgodi pacientu, izid zdravstvene obravnave 
verjetno s škodljivim ali potencialno škodljivim učinkom (68).  
3. Dogodek, ki predstavlja velik odklon od "standardne 
zdravstvene obravnave" in se dogodi v zdravstveni ustanovi. 
Incident vključuje večjo zamenjavo zdravil ali to, da se pusti 
pacienta za dalj časa brez nadzora (3).  
4. Dogodek v bolnišnici, ki se ne sklada s standardi bolnišnice  
ali je nepričakovan in neželen. Za vsak incident se izpolni  
poročilo o incidentu, ki nato služi kot pomoč pri managementu 
kakovosti in obvladovanju tveganj (6).  
5. Dogodek ali pojav, ki je ponavadi nepričakovan in neželen 
(8).  
6. Dogodek ali okoliščina, ki bi lahko ali pa je pripeljala do 
nenameravane in/ali nepotrebne škode osebi, lahko pa tudi 
pritožba, izguba ali škoda (22).   
7. Vsak odklon od običajne zdravstvene obravnave, ki je 
povzročil škodo pacientu ali je predstavljal tveganje za škodo. 
Vsebuje napake, škodljive dogodke, ki bi se jih lahko preprečilo 
in nesreče (19). 
8. Dogodki, procesi, prakse ali izidi, ki so pomembni zaradi 
nesreč, ki jih ustvarijo, ali škode, ki jo povzročijo pacientom (5). 

Incident pri 
zdravstveni 
obravnavi pacienta  
 
Glej tudi škodljiv 
dogodek 

Clinical incident 
 
 
 
See also adverse 
event 

Incident v zdravstvenem okolju, ki ga je povzročil zdravstveni 
poseg in katerega posledica je ali bi lahko bila nepričakovana 
škoda za pacienta (14).  

Interoperabilnost Interoperability Zmožnost enega računalniškega sistema, da izmenjuje 
podatke z drugim računalniškim sistemom tako, da se najmanj 
sporočilo iz pošiljajočega sistema lahko vstavi na primerno 
mesto sprejemnega sistema (31). 

Intervencija Intervention 1. Dejanje ali dejanja, ki so narejena z namenom prekinitve 
poteka nadaljevanja dogodka (6).  
2. V najširšem pomenu dejanje ali dejstvo vmešavanja, ki je 
tako, da se ugodno priredi stanje (8). 

Intervencijski vzrok Intervening cause Nekaj kar se zgodi po dejanju malomarnosti, ki je povzročila 
poškodbo. Če je intervencijski vzrok pomemben lahko olajša 
krivdo osebe, ki je bila pravno odgovorno malomarna; v takem 
primeru se vzrok imenuje "izrinjeni" vzrok (6).    
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Invalidnost Disability 1. Bistvena motnja zmožnosti osebe pri izvajanju normalnih 
življenjskih funkcij (16).  
2. Fizična ali psihična motnja, ki bistveno omeji eno ali več 
glavnih življenjskih aktivnosti posameznika (27).  
3. Omejitev psihične ali fizične funkcije osebe glede dela, 
učenja ali druge socialne aktivnosti do take stopnje, da se na 
osebo lahko gleda kot osebo, ki potrebuje določene ugodnosti, 
kompenzacijo, izvzetje in/ali specialno usposabljanje zaradi 
svojih omejitev. Invalidnost vključuje motnje sluha, govora, 
gibljivosti, vida, okužbo s tuberkulozo, aidsom ali drugo 
okužbo; malignom, alkoholizem ali zlorabo drog; pa tudi 
mentalno bolezen (3). 
4. Katerakoli omejitev, ki nastane zaradi motenj zmožnosti 
izvajanja aktivnosti na način ali v obsegu, ki se smatra 
normalno za človeka glede na Mednarodno klasifikacijo 
funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti, invalidnosti  in zdravja 
(MKF ali ICF) Svetovne zdravstvene organizacije. Pojem 
invalidnost odraža posledice motnje (8).   
5. Katerakoli vrsta motnje strukture telesa ali funkcije povezane 
s preteklo ali sedanjo škodo, ki omejuje aktivnosti in/ali 
sodelovanje v družbi (100). 

Invazivni postopek Invasive procedure Postopek, ki zajema vbod/incizijo kože ali vstavitev instrumenta 
oziroma tujega materiala v telo (36). 

Izboljševanje 
sistema 

System 
improvement 

Rezultat ali izid kulture, procesov in struktur, ki so usmerjeni k 
preprečevanju napak sistema ter izboljševanju varnosti 
pacientov in kakovosti (100). 

Izboljševanje 
uspešnosti 

Performance 
improvement 

Stalno spremljanje in prilagajanje funkcij ter procesov 
zdravstvene ustanove za povečanje možnosti za doseganje 
želenih izidov in boljših zadostitev potreb posameznikom ter 
drugim uporabnikom storitev (8). 

Izguba Loss 1. Vsako zmanjšanje količine, kakovosti ali vrednosti lastnine, 
ki nastane zaradi neželenega dogodka.  
2. V zavarovalništvu, osnova za zahtevek glede na pogoje 
zavarovalne police (8). 

Izid za pacienta Patient Outcome Vpliv na pacienta, ki se popolnoma ali delno pripisuje incidentu 
(100). 

Izid  
 
Glej tudi pacientov 
zdravstveni izid, izid 
za pacienta 

Outcome 
 
See also patient 
health 
outcome, patient 
outcome 

1. Rezultat uspešnosti ali neuspešnosti funkcije ali funkcij, 
procesa ali procesov (8).  
2. Proizvod, rezultat ali praktični učinek (5). 

Izolacija Isolation Način (v industriji) izločitve procesa z veliko možnostjo 
neuspeha od drugih procesov za zmanjšanje njegovega vpliva 
na proizvode do najmanjše možne mere (54). 

Izrazoslovje Terminologies Izrazoslovje definira, klasificira in v nekaterih primerih kodira 
vsebino podatkov (31). 

Kakovost  Quality Stopnja do katere zdravstvene storitve za posameznike ali 
populacije povečajo verjetnost zaželenih zdravstvenih izidov in 
so v skladu z najnovejšim strokovnim znanjem (100). 
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Kakovost 
zdravstvene 
obravnave 

Quality of care 1. Stopnja do katere zdravstvene storitve za posameznike ali 
populacije povečajo verjetnost zaželenih zdravstvenih izidov in 
so v skladu z najnovejšim strokovnim znanjem. (1, 2,11). 
2. Stopnja skladnosti s sprejetimi načeli in praksami 
(standardi), stopnja primernosti glede na potrebe pacienta in 
stopnja izpolnjevanja dosegljivih izidov (rezultatov), stopnja 
skladnosti z ustrezno razporeditvijo ali porabo virov. Besedna 
zveza kakovost zdravstvene obravnave pomeni koncept, ki 
pove, da pojem kakovost ne pomeni več tehnologije, boljše 
tehnologije ali večjih stroškov. Stopnja skladnosti  s standardi 
se osredotoči na izvajalčevo uspešnost, medtem ko stopnja 
primernosti glede na potrebe pacienta kaže, da ima pacient 
lahko stanje, ki ima prednost pred doslednim upoštevanjem 
predpisanih postopkov  (6).  

Klasifikacija  
 
Glej tudi taksonomija 

Classification 
 
See also 
taxonomy 

1. Taksonomija, ki ureja ali organizira podobna ali povezana 
poimenovanja za lažji priklic.  
2. Razvrstitev enot v skupine ali razrede na osnovi njihove 
podobnosti (39).  
3. Ureditev konceptov v razrede in njihova podureditev za 
izražanje pomenoslovskih odnosov med njimi (100). 

Kode resnosti 
napake 

Error severity 
codes 

Napaka ni dosegla pacienta, potencialna poškodba: 
Primera: Steklenička z zdravili je označena pravilno, a pacient 
opazi, da so v njej drugačna zdravila kot jih sicer jemlje; izkaže 
se, da so v lekarni dali napačna zdravila v stekleničko ali pa  
pacient pove laboratorijskemu tehniku, ki redno jemlje kri za 
laboratorijske preiskave, naj ne vzame krvi iz desne roke; to pa 
ni nikjer zapisano.  
Napaka je dosegla pacienta - nobene poškodbe ali učinka 
na pacienta:  
Primeri: Preskočen odmerek antibiotika, dvojni odmerek 
analgetika, izvedena napačna preiskava ali laboratorijski test, 
rentgensko slikana napačna okončina...  
Emocionalna poškodba:  
Primeri: napačen sprejem v psihiatrično bolnišnico, čeprav gre 
za telesno bolezen; neprimerno dotikanje spolnih organov 
pacienta...   
Majhna začasna poškodba: majhna poškodba pacienta ali 
potrebno povečano opazovanje pacienta ali sprememba načrta 
zdravljenja (pri pacientu s škodo ali brez). Podaljšana 
hospitalizacija za manj kot en dan.  
Primeri: napaka pri spremljanju ravni heparina, kar je zahtevalo 
povečano število laboratorijskih testov; opuščen odmerek 
insulina, kar je zahtevalo spremembo odmerka pri naslednjem 
odmerku in/ali pogostejšo kontrolo glukoze...   
Večja začasna poškodba: Začasna poškodba, ki je večja kot 
majhna začasna poškodba ali pa podaljša hospitalizacijo za en 
ali več dni.  
Primeri: šivi na koži obraza, manjši zlomi kosti, huda reakcija 
na zdravila...  
Majhna stalna poškodba: Stalna poškodba, ki ne ovira 
osnovnih dnevnih življenjskih funkcij.  
Primeri: izguba prsta, izguba testisa ali ovarija, odstranitev dela 
črevesa zaradi nekroze, izguba zob, zaostali material znotraj 
telesa po operaciji...  
Večja stalna poškodba: stalna poškodba, ki ovira osnovne 
dnevne življenjske funkcije.  
Primeri: zlom kolka, poškodba živca zaradi neprimernega 
položaja pacienta med operacijo, amputacija napačne 
okončine...  
Katastrofalna poškodba:  
Primeri: poškodba možgan, paraliza, smrt... (2). 
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Kognitivna znanost Cognitive science Združitev posameznih disciplin, ki vključujejo umetno 
inteligenco, nevroznanost, filozofijo in psihologijo. Znotraj 
kognitivne znanosti je kognitivna psihologija, ki zajema 
kognitivne aktivnosti kot so zaznavanje, učenje, spomin, jezik, 
tvorba pojmov, reševanje problemov in razmišljanje (41).    

Kompetenca Competence 1. Biti primerno vešč in usposobljen (42). 
2. Veščine, znanje in zmožnosti posameznika, da izpolni 
definirana pričakovanja (11).  

Kompleksnost 
sistema 

System complexity Proces s številnimi fazami in/ali točkami za odločitve. 
(Kompleksni sistemi zahtevajo preveliko pozornost in so lahko 
tesno spojeni. Primeri: na prineseni kirurški tasi manjka nujno 
potreben sestavni del ali pa zakasnel, napačen laboratorijski 
izvid. Če ni možnosti za preprečitev takih dogodkov, lahko 
pride do pomembnih posledic (2).       

Komplikacija Complication 1. Škoda za pacienta, ki nastane med procesom izvajanja 
zdravstvene oskrbe ne glede na okolje, v katerem se izvaja 
(2,8). 
2. Bolezen ali poškodba, ki je posledica druge bolezni in/ali 
zdravstvenega posega (5).  

Koncept Concept Nosilec pomena. 

Konceptualni model Conceptual model Model glavnih konceptov ali področij in njihove povezave (31). 

Kontrola kakovosti Quality control Proces, ki je sestavljen iz merjenja uspešnosti, primerjanja 
uspešnosti s cilji in ki ukrepa, kadar je uspešnost slabša od 
zastavljenih ciljev (11). 

Kontrola okužb Infection control 1. Usmeritve in postopki za preprečevanje prenosa okužb od 
okužene osebe na drugo osebo. Pojem je v uporabi v povezavi 
z zaščito strokovnjakov in drugih zaposlenih, ki imajo lahko stik 
z okuženim pacientom ter za zaščito drugih pacientov. Mere za 
kontrolo okužb vključujejo zaščitno obleko, higieno rok, 
preprečevanje poškodb z ostrimi predmeti, dekontaminacijo 
(pacientovega okolja in perila), ravnanje z odpadki in pravilno 
rokovanje z laboratorijskimi vzorci (6). 
2. Program, ki zajema celotno ustanovo, vključno s politiko in 
postopki za nadzor, preprečevanje, kontrolo in sporočanje 
okužb. Primeri metod kontrole okužb vključujejo higieno rok, 
zaščitno obleko, postopke izolacije in merjenje uspešnosti (8). 

Kritičen incident Critical incident Incident, ki povzroči resno škodo pacientu in kjer je jasna 
potreba za takojšnjo preiskavo ter ukrepanje (5).  

Križno 
opredeljevanje  

Mapping Proces križne povezave pojmov iz različnih terminologij, tako 
da se lahko izvedejo primerjave in analize (31). 

Kršitev Violation 1.Nameren odklon od delovnega postopka, standarda, ali pravil 
(100).  
2. Kršitve so odkloni od varnih praks, postopkov, standardov, 
pravil, navodil. Lahko so namerne (rutinske, z razlogom), 
nenamerne in zlonamerne (101). 
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Kultura varnosti  
 
 
Glej tudi varnost 
pacientov 

Safety culture  
 
 
See also patient 
safety 

1. Kultura, ki pokaže naslednjih pet značilnosti visoke ravni za 
katero si zdravstveni strokovnjaki prizadevajo pri vzpostavitvi 
močnega sistema managementa  varnosti: 
a. Kultura, kjer vsi zaposleni (vključno z osebjem prve linije, 
zdravniki in managementom) sprejmejo odgovornost za 
varnost njih samih, sodelavcev, pacientov in obiskovalcev.  
b. Kultura, kjer je varnost nad finančnimi in delovnimi cilji.  
c. Kultura, ki vzpodbuja in nagrajuje prepoznavanje, 
sporočanje ter reševanje varnostnih problemov. 
d. Kultura, ki omogoči učenje iz napak. 
e. Kultura, ki  priskrbi primerne vire, strukture in odgovornost 
za vzdrževanje uspešnih sistemov varnosti (2).  
2. Kultura varnosti v organizaciji je posledica vrednot 
posameznika in skupine, odnosov, zaznav in vzorcev vedenja, 
ki določajo zavzetost za varnost, način ter znanje o 
managementu varnosti in zdravja same organizacije (90). 
3. Organizacije z uspešnimi varnostnimi kulturami delijo stalno 
zavzetost za varnost kot najvišjo prioriteto, ki prežema celotno 
organizacijo. Opaženi sestavni deli vključujejo: 
a. priznavanje visoko tvegane narave delovanja organizacije, ki 
je nagnjena k napakam,  
b. neobtožujoče okolje, kjer lahko posamezniki poročajo o 
napakah ali o skorajšnjih napakah brez strahu pred kaznijo,  
c. pričakovanje sodelovanja vseh zaposlenih pri iskanju rešitev 
za ranljivosti,  
d. pripravljenost organizacije za dodelitev virov za varnost (71).  
4. Povezan vzorec obnašanja posameznikov in organizacije, 
sloneč na skupnih prepričanjih in vrednotah, ki nenehoma 
stremijo za zmanjšanje škode za pacienta, ki je lahko posledica 
procesov zdravstvene obravnave (22). 

Lahkomiselnost  Recklessness Posameznik se zaveda tveganja, je pripravljen tvegati in tvega 
namenoma. Posameznik dela tako, da povzroči očitno tveganje 
in pri opravljanju dejanja ne misli na možnosti takega tveganja, 
če pa ga prepozna, nadaljuje ter s tem prevzame tveganje(22). 

Lapsus Lapse 1. Notranji dogodki, ki na splošno vključujejo pomanjkljivost 
spomina. 
2. Napake, ki nastanejo zaradi nekaterih pomanjkljivosti 
izvedbe in/ali faze uskladiščenja sosledja dejanj, največkrat 
vključujejo pomanjkljivost spomin. Zanje ni nujno, da se kažejo 
v zunanjem obnašanju in so lahko vidne samo osebi, ki jih 
doživlja (22).  

Lastnost Attribution Kakovosti, lastnosti ali značilnosti nekoga ali nečesa (100). 

Latentna napaka  Latent error Napake načrtovanja, organizacije, usposabljanja ali 
vzdrževanja, ki pripeljejo do napak izvajalcev in katerih učinek 
značilno spi v sistemu dolgo časa (1, 19, 22).  

Latentna 
pomanjkljivost 

Latent failure 1. Zakasnele posledice odločitev, ki jih je sprejelo vrhnje 
vodstvo pri organizaciji sistemov. Nanašajo se na načrtovanje 
in konstrukcijo obrata, na strukture organizacije, planiranje ter 
urejanje delovnega časa, usposabljanje, izbiro zaposlenih, 
napovedovanje, financiranje, dodeljevanje virov in podobno. 
Škodljivi varnostni učinki teh odločitev lahko spijo zelo dolgo 
časa (75).  
2. Latentne pomanjkljivosti se ustvarijo kot rezultat odločitev, ki 
jih sprejme vrhnje vodstvo organizacije. Njihove škodljive 
posledice lahko spijo dolgo časa in postanejo vidne, ko se 
kombinirajo z lokalnimi sprožitvenimi dejavniki in s kršenjem 
sistemskih varoval (50).  
3. Napaka, ki se izzove kot posledica manegementskih in 
organizacijskih procesov in je najbolj nevarna za kompleksne 
sisteme. Latentnih pomanjkljivosti ne moremo napovedati, če 
pa jih odkrijemo, jih lahko popravimo preden prispevajo k 
nesreči (8).  
4. Majhne posamezno nedolžne sistemske slabosti, ki vodijo 
do katastrofalnih dogodkov, če se zgodijo v specifični 
kombinaciji (2). 
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Latentna stanja Latent condition 1. Latentna stanja se zgodijo, ko posamezniki (kot so 
managerji ali regulatorji) nekaj naredijo ali se o nečem odločijo, 
kar nato vpliva na tehnične/organizacijske usmeritve in 
postopke ali delovno okolje. Njihova dejanja in odločitve imajo 
lahko nenameravane posledice v prihodnosti, ki negativno 
vplivajo na zdravstveno obravnavo pacientov (74).  
2. Latentna stanja nastanejo z odločitvami  načrtovalcev, 
graditeljev, piscev postopkov in vrhnjega managementa. 
Latentna stanja so lahko speča v sistemu mnogo let preden se 
kombinirajo z aktivnimi pomanjkljivostmi in lokalnimi sprožilci, 
da lahko ustvarijo priložnost za nesrečo. Latentna stanja lahko 
prepoznamo in jih odstranimo preden pride do škodljivega 
dogodka (22).  
3. Stanja, ki imajo zakasnele, nenameravane posledice, ki 
vplivajo na varnost nekoč v prihodnosti (10). 
4. Strukturne pomanjkljivosti v sistemu ali t.i. "patogeni 
stanovalci", ki predisponirajo škodljive dogodke (5).  

Lokalni sprožilec Local trigger Notranja pomanjkljivost ali atipično stanje, ki lahko privede do 
neuspeha (76). 

Malomarnost Negligence 1. Pomanjkljivo izvajanje veščin, oskrbe in učenja, ki se 
pričakuje od dokaj preudarnega izvajalca zdravstvene 
obravnave (74). 
2. Zdravstvena obravnava, ki ni bila skladna s standardi 
zdravstvene obravnave, ki bi jo upravičeno pričakovali od 
povprečno kvalificiranega izvajalca pacientove oskrbe ali je 
podstandardna glede na pričakovane standarde zdravnikov v 
tistem okolju (23).  
3. Pomanjkljivo izvajanje take zdravstvene obravnave, ki bi jo 
izvajala razumno preudarna in skrbna oseba v podobnih 
okoliščinah (8).  
4. Neuspeh (ponavadi s strani zdravnika ali drugega 
zdravstvenega strokovnjaka) izvajanja običajne, razumne, ali 
pričakovane oskrb, oziroma  preudarnost ali veščina (ki bi jo 
običajno izvedel ugledni zdravnik pri zdravljenju podobnih 
pacientov) pri izvajanju pravno prepoznane dolžnosti, ki 
privede do predvidljive škode, poškodbe ali izgube za drugega: 
Malomarnost je lahko tudi dejanje opustitve (to je nehotenja) ali 
izvedbe (to je hotenja), ki jo označujejo nepozornost, 
nepazljivost, nepremišljenost ali samovolja; v zdravstvu 
malomarnost pomeni nadstandarden odklon od standardne 
zdravstvene prakse, ki bi jo izvajal podobno usposobljen 
strokovnjak v podobnih okoliščinah (3). 

Malomarnost  
 
 
Glej tudi malomarnost 
v zdravstvu 

Malpractice 
 
 
See also medical 
malpractice 

1. Pomanjkljivost zdravstvene obravnave ali veščin 
strokovnjaka, ki povzroči izgubo ali poškodbo in ima za 
posledico pravno odgovornost. Ta ozka definicija pomen  isto 
kot strokovna malomarnost, vendar pa nekateri uporabljajo 
pojem malomarnost širše, da lahko opišejo vsa dejanja 
zdravstvenih strokovnjakov v toku izvajanja zdravstvene 
obravnave, ki imajo lahko za posledico pravno odgovornost (6). 
2. Nestrokovno obnašanje ali nerazumljivo pomanjkanje veščin 
pri izvajanju strokovnih dejanj; pojem, ki se lahko uporablja za 
zdravnike, pravnike in računovodje (3). 
3. Neprimerno/neetično vedenje ali nerazumno pomanjkanje 
veščin strokovnjaka oziroma osebe z uradnim položajem, ki se 
pogosto nanaša na zdravnike, zobozdravnike, pravnike in 
uradnike ter označuje malomarno ali nevešče izvajanje tistih 
dolžnosti, kjer so strokovne veščine obvezne. Malomarnost je 
vzrok dejanj, pri katerih gre lahko za odškodninsko 
odgovornost (8).  
Pri nas je malomarnost definirana v Kazenskem zakoniku 
(uradni list RS št. 55/08). 
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Malomarnost v 
zdravstvu 

Medical 
negligence 

Britanski zakon o malomarnosti v zdravstvu deluje na dveh 
načelih: da se mora pacient mora strinjati z zdravljenjem in da 
se mora zdravljenje izvesti s potrebno veščino zdravnikov, ki 
so vanj vključeni. Vendar so zdravniki in drugi zdravstveni 
strokovnjaki odgovorni samo za tisti del iatrogenih poškodb, ki 
se zgodijo takrat, ko gre za kršitev dolžnosti pri uporabi 
razumne zdravstvene oskrbe in ko pacient utrpi poškodbo 
zaradi tega. Načeloma torej škodljive izide, skladne z 
normalnimtveganjem, nosi pacient (78). Glej tudi: Korošec, D. 
Medicinsko kazensko pravo. Ljubljana Pravna fakulteta in 
Cankarjeva založba, 2004 

Management 
varnosti  
 
Glej tudi 
organizacijski model, 
osebni model 

Safety 
management 
 
See also 
organizational 
model, person 
model 

1. Varnost je vodena s tremi različnimi strategijami kontrole:        
a. S strategijo povratnih informacij, ki jo uporabljamo za izvore  
nizke nevarnosti, katere cilj je izkustveno kontroliranje varnosti 
glede na določeno sprejemljivo raven varnosti in jo izvajamo pri 
ocenjevanju nesreč in poškodb. Metode so usmerjene k 
preteklim dogodkom.  
b. S strategijo vnaprejšnjih informacij, ki jo uporabljamo za 
visoko nevarne sisteme hitrih sprememb, z namenom kontrole 
varnost s pravilnim načrtovanjem in delovanjem ter 
upoštevanjem osnovnih mehanizmov nevarnosti sistema in 
procesov, ki povzročajo nesreče. Metode, ki jih uporabljamo za 
podpiranje teh strategij so usmerjene v prihodnost.  
c. Kombinirano strategijo vnaprejšnjih in povratnih informacij 
uporabljamo za združevanje izvorov visoke nevarnosti s 
počasnim spreminjanjem z namenom kontrole  varnosti s 
stalnim prilagajanjem vnaprejšnjih metod v skladu z izkušnjami, 
pridobljenimi z metodo povratnih informacij (91).  
 2. Dejavnosti, ki jih organizacija izbere in uvede za ocenitev 
ter kontrolo vpliva tveganja zaradi okolja in za izboljšanje 
splošne varnosti okolja (11).         

 
Medicinska 
malomarnost 
 
Glej tudi malomarnost   

Medical 
malpractice 
 
See also 
malpractice 

1. Malomarno vedenje ali nerazumljivo pomanjkanje veščin  pri 
izvajanju medicinskih nalog s strani zdravnika ali ustanove, kjer 
se ta dejanja ali naloge izvajajo; večina medicinske 
malomarnosti spada v civilno pravo (pravno dejanje, ki ga vloži 
ena oseba proti drugi) in ne pod kazensko zakonodajo (pravno 
dejanje, ki ga vloži država proti kršitelju ali kršiteljem); 
medicinska malomarnost je osnovana na teoriji malomarnosti, 
ki pomeni vedenje, ki je podstandardno in ga razpoznava 
zakon za zaščito drugih pred nerazumnim tveganjem za škodo, 
to je odklon od sprejetih standardov zdravstvene obravnave, ki 
povzroča škodo drugim.Štirje elementi morajo biti izpolnjeni  in 
dokazani na sodišču, da bi pritožbena stranka (zasebni tožnik) 
dobila tožbo zaradi malomarnosti: dolžnost, kršitev dolžnosti, 
škoda in vzročnost (3).  
2. Sodna odločitev, da je bilo malomarno delovanja po 
trenutnih standardih zdravstvene obravnave, ki je pripeljalo do 
poškodbe pacienta ali izgube za pacienta in pravna 
odgovornost izvajalca odgovornega za to malomarno dejanje. 
Ker je presoja malomarnosti družbenopravna in odvisna od 
primera do primera,  ne pa od sistemske osnove, se standardi 
in procesi za določitev malomarnosti lahko razlikujejo v 
različnih okoljih (8).  

Medicinska napaka  
 
Glej tudi škodljiv 
dogodek 

Medical error 
 
See also adverse 
event 

Škodljiv dogodek ali skorajšnja napaka, ki se ga da preprečiti  
glede na trenutno medicinsko znanje (2,14,28). 

Medicinska nesreča  
 
Glej tudi škodljiv 
dogodek 

Medical mishap 
 
See also adverse 
event 

Dejanski ali potencialni resen lapsus v standardih zdravstvene 
obravnave ali škoda povzročena pacientu oziroma pacientom s 
strani izvajalca zdravstvenih storitev in/ali zdravstvenega 
strokovnjaka, ki dela pri izvajalcu (77). 
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Medicinska 
poškodba  
 
Glej tudi škodljiv 
dogodek 

Medical injury 
 
See also adverse 
event 

Škodljiv pojav za pacienta, ki bi se ga lahko dalo preprečiti ali 
pa tudi ne (8). 

Medicinska zmota Medical mistake Izvedba ali opustitev s potencialnimi negativnimi posledicami 
za pacienta, ki bi jo vešči kolegi v stroki presodili kot napačno v 
času, ko se je zgodila, ne glede na to ali je prišlo do negativnih 
posledic. Ta definicija izključuje tako naraven potek bolezni, ki 
se ne odzove na zdravljenje ali predvidene možne komplikacije 
pravilno izvedenih postopkov kot tudi primere, v katerih gre za 
razumno nestrinjanje glede tega ali je prišlo do zmote (70). 

Mikrosistem Microsystem Organizacijska enota sestavljena na podlagi ponovljivih 
temeljnih kompetenc in storitev. Elementi mikrosistema 
vključujejo:  
a. temeljni tim zdravstvenih strokovnjakov, 
b. definirano populacijo,  
c. skrbno oblikovane delovne procese,  
d. okolje, ki je zmožno povezave informacij vseh vidikov dela in 
pacientov ter izidov populacije za podporo sprotne ocene 
uspešnosti (1). 

Način in stopnja 
neuspešnosti  

Failure mode Način, s katerim je bilneuspešen, ugotovitev ali bi lahko bil 
neuspešen in način zaznavanja neuspeha. Pojem lahko 
pomeni tudi specifične napake (na primer, zlome, opekline, 
odklone od pričakovanih vrednosti) ali tudi stopnjo 
pomanjkljivosti (na primer, katastrofalna, delna, minimalna) 
(53). 

Načrtovanje sistema System design 1. Osnovni namen načrtovanja sistema za varnost je, da je 
oblikovan tako, da bo posameznik težje naredil napako. Kljub 
temu se bodo napake neizbežno pojavljale, zato je potreben 
načrt za njihovo odkrivanje. Idealno bi bilo, če bi sistem 
avtomatično popravil napake, ko se te pojavijo. Če je to 
nemogoče, naj bi bili prisotni vsaj mehanizmi za odkrivanje 
napak, ko je še čas za njihovo popravljanje. Tako naj bi, poleg 
načrtovanja delovnega okolja za zmanjševanje psiholoških 
vzrokov za napake, načrtovalci zagotovili povratno informacijo 
s pomočjo načinov, ki zagotovijo funkcije nadzorovanja z 
vgradnjo varoval in odstranitvijo odvečnosti (80).  
 2. Načrtovanje sistemov za varnost zahteva specifična, jasna 
in dosledna prizadevanja za oblikovanje delovne kulture, ki 
spodbuja sporočanje napak ter nevarnih okoliščin, prav tako pa 
tudi zagotavlja odprto komuniciranje med osebjem o zaznanih 
problemih varnosti. 
3. Načrtovanje procesov zdravstvene obravnave za varnost 
vključuje tridelno strategijo:  
a. načrtovanje sistemov za preprečevanje napak,  
b. načrtovanje postopkov tako, da so napake vidne, ko se 
zgodijo,  
c. načrtovanje postopkov, ki lahko omilijo škodo za paciente 
zaradi napak, ki niso bile odkrite ali prestrežene (49).          

Nadzor Surveillance Rutinsko zbiranje in presoja podatkov za preučevanje 
razsežnosti bolezni, sledenje trendom ter odkrivanje sprememb 
v pojavljanju bolezni (31).   

Najboljše prakse Best practices Zdravstvene, znanstvene ali profesionalne prakse, ki jih 
priznava večina strokovnjakov določenega področja. Te prakse 
so navadno osnovane na dokazih in soglasju (11). 

Namerna nevarna 
dejanja 

Intentional unsafe 
acts 

Namerna dejanja, ki niso varna so katerikoli dogodki, ki 
nastanejo zaradi kriminalnega dejanja, namerno nevarnega 
dejanja, dejanja povezanega z alkoholnim opojem ali 
nedovoljenimi drogami, dejanja duševno motenega osebja, 
kakršnakoli domnevna ali jasna  zloraba pacienta (29). 

Napačna uporaba Misuse Ko je bila izbrana primerna storitev, a se je zgodila preprečljiva 
komplikacija in pacient ni prejel polne koristi storitve (81). 
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Napaka  
 
 
Glej tudi Škodljiv 
dogodek 

Error 
 
 
See also adverse 
event 

1. Je neuspeh načrtovanega dejanja, da bi se končalo kot je 
bilo nameravano ali uporaba napačnega, neprimernega načrta 
za dosego cilja (1,2,5,26,29). 
2. Je neuspeh načrtovanih dejanj za dosego želenega cilja 
(50).  
3. Odklon v procesu zdravstvene obravnave, ki bi lahko, ali pa 
tudi ne, povzročil škodo pacientu (25). 
4. Nenameravan odklon od standardnih delovnih postopkov ali 
smernic zdravstvene prakse (3). 
5. Dejanje izvedbe ali opustitve, ki je povzročilo nenameravano 
poškodbo ali prispevalo k njenemu vzroku (24). 
6. Splošen pojem, ki zajema vse tiste možnosti, kjer načrtovano 
sosledje mentalnih ali fizičnih aktivnosti ne uspe doseči 
nameravanega izida (22).  
7. Neuspeh izvedbe načrtovanega dejanja kot je bilo 
nameravano ali uporaba nepravilnega načrta (100). 

Napaka izvedbe Error of 
commission 

1. Napaka, ki nastane kot rezultat izvedbe dejanja (8,22).  
2. Zdravstvena intervencija pri pacientu, ki ima za posledico 
škodljiv dogodek (31).  
3. Neuspeh načrtovanega dejanja, ki naj bi se dokončalo kot je 
bilo nameravano ali uporaba nepravilnega načrta za dosego 
cilja (2). 

Napaka izvršitve  Error of execution Pravilno dejanje, ki ni potekalo kot je bilo nameravano (1). 

Napaka načrtovanja  Error of planning Prvotno nameravano dejanje ni pravo (1). 

Napaka opustitve Error of omission 1. Napaka, ki nastane zaradi opustitve dejanja (8,22).  
2. Opustitev zdravstvene intervencije, ki bi pacientu prinesla 
zdravstveno korist (31). 
3. Opustitev nekaterih potrebnih dejanj za dosego želenega 
cilja (2).  

Napaka osnovana 
na znanju  
 
Glej tudi napaka 
osnovana na znanju, 
zmota 

Knowledge-based 
error 
 
See also error of 
proficiency, 
mistake 

1. Zmota, ki nastane v novi situaciji, kjer je rešitev problema 
treba najti takoj brez pomoči predprogramiranih rešitev, kar 
vključuje uporabo počasnih, omejenih virov, obenem pa 
kalkulacijsko močnih zavestnih sklepanj, ki so v zvezi s tem, 
kar je večkrat nenatančen in nepopoln "mentalni model" 
problema ter njegovih možnih vzrokov (50).   
2. Zavestna uporaba obstoječega znanja za obravnavanje nove 
situacije (10).  

Napaka presoje Judgmental error Napaka, ki vključuje neprimerno uporabo znanja glede na 
klinično situacijo (73). 

Napaka pri 
komunikaciji 

Error of 
communication 

Pomanjkljivo ali napačno izmenjavanje informacij, napačna 
razlaga ali pa napačno razumevanje informacij (2). 

Napaka pri 
ocenjevanju 

Error of judgment Napaka zaradi napačnega sklepanja (51). 

Napaka pri 
odločanju 

Decision error Odločitev, ki po nepotrebnem poveča tveganje (46). 

Napaka pri odločitvi Error in decision Odločitev, ki nepotrebno poveča tveganje (2). 
Napaka pri 
predpisovanju 
zdravila  
 
Glej tudi škodljiv 
dogodek 

Prescribing error 
 
 
 
See also adverse 
event 

1. Napaka pri predpisovanju zdravila (47).  
2. Napaka pri ravnanju z zdravili med predpisovanjem zdravila, 
to je zapisovanju naročila za zdravilo ali odločanju o terapiji z 
zdravili. Gre za nenameren odklon od standarda kot so, na 
primer, trenutno znanje osnovano na znanosti, primerna 
običajna praksa, povzetek značilnosti zdravila ali regulativna 
navodila. Napaka pri predpisovanju lahko zajema: izbiro 
zdravila (glede na indikacije, kontraindikacije, znane alergije, 
značilnosti pacienta, medsebojno delovanje zdravil in druge 
dejavnike), odmerek, koncentracijo, režim dajanja zdravila, 
farmacevtsko obliko, pot dajanja, trajanje zdravljenja in 
navodilo za uporabo; pa tudi opustitev predpisa potrebnega 
zdravila za že ugotovljeno diagnozo ali za preprečitev 
škodljivega učinka drugih zdravil (22). 
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Napaka pri pripravi 
zdravil v lekarni 

Dispensing error Odklon od predpisanega naročila za zdravilo, ki ga naredi 
osebje v lekarni, ko izdaja zdravila oddelkom bolnišnic ali 
drugim zdravstvenim ustanovam oziroma pacientom (47). 

Napaka pri pripravi 
zdravila 

Preparation error Katerikoli tip napake pri pripravi zdravil, izvedbe ali opustitve, 
ko mora zdravilo sestaviti ali pripraviti farmacevt, medicinska 
sestra, pacient ali pacientov oskrbovalec (22). 

Napaka pri 
spremljanju 

Monitoring error 1. Neuspeh pri prepoznavanju ali reakciji na vidne podatke, ki 
zahtevajo, da se nekaj naredi (3). 
2. Pomanjkljivost pregleda predpisanega režima glede 
primernosti in odkrivanja problemov ali pomanjkljivost uporabe 
primernih kliničnih oziroma laboratorijskih podatkov za ustrezno 
oceno pacientove reakcije na predpisano terapijo(22).  

Napaka v postopkih  
 
Glej tudi napaka 
osnovana na pravilih 

Error of procedure 
 
See also rule-
based error 

Postopki so napačno izvedeni (2). 

Napaka zaradi 
kršitve 

Error of violation 1. Zavestno neupoštevanje postopkov ali pravil (2).  
2. Zavesten, a ne nujno graje vreden odklon od tistih praks, ki 
jih razvijalci, managerji, regulatorne agencije smatrajo za 
potrebne pri vzdrževanju varnega dela v potencialno nevarnem 
sistemu (22).  
3. Odklon od standardov, pravil ali varnih delovnih postopkov 
(5). 

Napaka zaradi 
malomarnosti 

Error of negligence Napaka zaradi nepozornosti ali pomanjkanje obveznega 
napora (51). 

Napake osnovane 
na znanju  
 
Glej tudi napaka 
osnovana na znanju  

Error of proficiency 
 
See also 
knowledge-based 
error 

Napaka zaradi pomanjkanja znanja ali veščin (2). 

Napake 
posameznika 

Individual errors Napake, ki izvirajo primarno zaradi pomanjkljivosti 
zdravnikovega znanja, veščin ali pozornosti (70). 

Napake povezane s 
pravili  
 
Glej tudi napaka v 
postopkih, zmota 

Rule-based error 
 
 
See also error of 
procedure, 
mistake 

1. Zmota, ki je povezana s problemi, za katere ima oseba 
vnaprej pripravljene rešitve pridobljene z usposabljanjem, 
izkušnjo ali razpoložljivostjo ustreznih postopkov (50).   
2. Ko oseba ne izvede postopka ali protokola oziroma izbere 
napačen postopek (74). 
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Napake pri ravnanju 
z zdravili  
 
Glej tudi  škodljiv  
dogodek pri ravnanju 
z zdravili 

Medication error 
 
 
See also adverse 
drug 
event 

1. Katerikoli dogodek, ki bi lahko povzročil ali vodil do 
neprimerne uporabe zdravila ali škode za pacienta v primerih, 
ko je zdravilo pod kontrolo zdravstvenega strokovnjaka, 
pacienta ali uporabnika (2,14, 79).  
2. Odklon od predpisovalčevega na roko napisanega, 
natipkanega, ali v računalnik vneseneg  predpisa zdravila. Na 
napake pri ravnanju z zdravili največkrat gledamo kot na 
napake pri dajanju zdravila, vendar lahko nastanejo tudi pri 
predpisovanju ali izdajanju zdravila (47).  
3. Katerikoli preprečljiv dogodek, ki lahko povzroči neprimerno 
uporabo zdravila ali ogrozi varnost pacientov (11).  
4. Napaka v procesu predpisovanja, prepisovanja, pripravljanja, 
dajanja ali spremljanja zdravil ne glede na izid (to je škode za 
pacienta) (15).  
5. Kakršnakoli pomanjkljivost v procesu dajanja zdravil (6). 
6. Razlika med tem kar je naročil zdravnik in kar je bilo 
sporočeno, da se je zgodilo. Vrste napak pri ravnanju z zdravili 
vključujejo opustitev dajanja zdravila, uporabo zdravil, ki niso 
avtorizirana, dodaten odmerek, napačen odmerek, napačno 
obliko zdravila, napačno hitrost dajanja zdravila, pokvarjeno 
zdravilo, napačno tehniko dajanja in napačen čas dajanja 
zdravila. Napaka opustitve dajanja zdravila je opustitev dajanja 
predpisanega odmerka zdravila; odmerek, ki ga je pacient 
odklonil se ne šteje za napako, če je medicinska sestra, ki je 
odgovorna za dajanje zdravila poskušala, a ni uspela prepričati 
pacienta, da ga dobi. Zadržani odmerki, če je to skladno z 
zapisanimi pravili, kot je na primer, zadržanje odmerka  za 
rentgensko preiskavo, se ne štejejo kot opustitev. 
Neavtorizirana napaka pri ravnanju z zdravili je dajanje 
odmerka zdravila, ki ni bil avtoriziran za dajanje pacientu. 
Primeri "generičnih ali blagovnih znamk zdravila" se štejejo kot 
neavtorizirana napaka pri ravnanju z zdravili samo, če so ta 
prepovedana glede na pravila zdravstvene ustanove. Napaka 
zaradi napačnega odmerka nastane, če pacient prejme 
odmerek zdravila, ki je previsok ali premajhen od 
predpisanega; razpon dovoljenih odklonov je osnovan glede na 
definicijo posamezne zdravstvene ustanove (8).  
7. Katerikoli preprečljiv dogodek (profesionalna praksa, 
zdravila, postopki, sistemi, predpisovanje, komunikacija naročil, 
označevanje/pakiranje/poimenovanje, sestava, priprava, 
razdeljevanje, dajanje, izobraževanje, spremljanje in uporaba), 
ki lahko povzroči ali vodi do neprimerne uporabe oziroma 
škode za pacienta, ko je zdravilo pod kontrolo zdravstvenega 
strokovnjaka, pacienta ali uporabnika (18). 
8. Odklon od zapisanega predpisa zdravila, ki ga je moč 
interpretirati, vključno z zapisano modifikacijo prepisanega 
zdravila, ki jo napravi farmacevt potem, ko je komuniciral s 
tistim zdravnikom, ki je zdravilo predpisal ali je v skladu s pravili 
lekarne; pa tudi katerikoli odklon od strokovnih ali regulatornih 
pravil/usmeritev, ki se tičejo postopkov priprave zdravila za 
pacienta (22).  

Naravnanost 
koncepta 

Concept 
orientation 

Prvine terminologije so kodirani koncepti z možnimi večimi 
sinonimi in hierarhičnimi ali definicijskimi povezavami  z drugimi 
kodiranimi koncepti. Ne obstajajo odvečni, dvoumni ali nejasni 
koncepti (31). 

Neklinični incident Non-clinical 
incident 

Incident v zdravstvenem okolju, ki ga ni povzročil zdravstveni 
poseg in katerega posledica je (ali bi lahko bila) nepričakovana 
škoda za pacienta, na primer padec pacienta (14).  
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Neposreden vzrok  
 
Glej tudi vzročni 
dejavnik, vzrok, 
neposreden vzrok, 
bližnji vzrok, osnovni 
vzrok 

Direct cause 
 
See also causal 
factor,causation, 
cause, immediate 
cause, proximate 
cause,underlying 
cause 

Vzrok, ki sproži verigo dogodkov, ki privedejo do izida brez 
vmešavanja kateregakoli neodvisnega dejavnika (8). 

Neposredni vzrok  
 
Glej  tudi vzročni 
dejavnik, vzrok, 
neposreden vzrok, 
bližnji vzrok, osnovni 
vzrok 

Immediate cause 
 
See also causal 
factors, 
causality, cause, 
direct 
cause, proximate 
cause, 
underlying cause 

Zadnji v vrsti ali verigi vzrokov, ki pelje proti določenemu izidu 
in brez intervencije drugega vzroka nato pripelje do rezultata ali 
dogodka. Ni nujno da gre za neposreden ali bližnji vzrok (8). 

Nepričakovan 
škodljiv dogodek 
zaradi zdravil 
 
 
Glej tudi škodljiv 
dogodek 

Unexpected 
adverse drug 
experience 
 
 
See also adverse 
event 

Katerikoli škodljiv dogodek zaradi zdravil, katerega specifičnost 
ali resnost nista skladni s sedanjimi raziskovalnimi navodili; ali 
če raziskovalna navodila niso zahtevana ali na razpolago, 
katerega specifičnost ali resnost ni skladna z informacijami o 
nevarnostih, opisanih v splošnih navodilih ali kjerkoli v sedanji 
uporabi kot dopolnitev. Na primer, po tej definiciji bi bila jetrna 
nekroza nepričakovana (zaradi večje resnosti), če se navodila 
proizvajalca nanašajo le na povišane jetrne encime ali 
hepatitis. Podobno sta možganska trombembolija in možganski 
vaskulitis nepričakovana (zaradi večje resnosti), če so v 
raziskovalnih navodilih  našteti samo cerebralni vaskularni 
primeri. "Nepričakovan" pomeni v tej definiciji škodljiv dogodek 
zaradi zdravil, ki do sedaj še ni bil opažen (to je vključen v 
raziskovalna navodila) in ne kot stališče, da ta dogodek ni bil 
predviden zaradi farmakoloških značilnosti farmacevtskega 
izdelka (16).           

Nesreča  
 
 
Glej tudi škodljiv 
dogodek 

Accident  
 
 
See also adverse 
event, 
misadventure 

1. Nesreča ali nenameravano dejanje kot je na primer, s 
poklicno dejavnostjo povezan "homicid zaradi nesreče" - 
zdravstvu je pojem postal elegantni evfemizem za terapevtske 
napake kot je na primer nesreča pri operacij z amputacijo 
napačne noge (3).  
2. Dogodek, ki vključuje poškodbo v določenem sistemu in 
prekine tekoče ali prihodnje izide delovanja sistema (1, 2). 
3. Nenameravan in/ali nepričakovan dogodek ali pojav, ki lahko 
privede do poškodbe ali smrti (3).  
4. Nenačrtovan, nepričakovan in neželen dogodek, katerega 
posledica je ponavadi škoda (4). 
5. Izid s škodo, ki ni nastal slučajno ali kot posledica "usode" 
(5). 

Nesrečen dogodek 
zaradi zdravil 
 
Glej tudi škodljiv 
dogodek 

Drug misadventure  
 
 
See also adverse 
event 

Širok pojem, ki se ga uporablja za stranske učinke zdravila, 
napake pri predpisovanju in druge napake pri ravnanju z 
zdravili (47).  

Nevarna  stanja Hazardous 
conditions 

Katerikoli skupek okoliščin (razen bolezni, motnje ali stanja, za 
katero se izvaja zdravstvena obravnava in storitve), ki jo 
organizacija definira kot tisto, ki pomembno poveča verjetnost 
resnega škodljivega dogodka (11). 

 
Nevarna situacija 
Glej tudi nevarnost 

Dangerous 
situation 
See also hazard 

Obstoj aktivnih in latentnih pomanjkljivosti, ki ustvarijo 
nevarnost, ki poveča tveganje za škodo (2). 
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Nevarnost  
 
 
Glej tudi nevarna 
situacija 

Hazard 
 
 
See also 
dangerous 
situation 

1. Situacija ali dogodek, ki vpelje ali poveča možnost 
škodljivega dogodka in izvira iz nevarnosti, ali pa poveča 
stopnjo škodljivega dogodka (8).  
2. Potencialni izvor škode - tako je lahko nevarnost napaka v 
samem sistemu ali pri napačni uporabi sistema (59).  
3. Katerakoli ogroženost za varnost, kot so prakse, ki niso 
varne, obnašanje, oprema, različno poimenovanje iste stvari 
(19). 
4. Skupek okoliščin ali situacija, ki lahko škoduje interesu 
osebe kot sta zdravje ali dobrobit (48).  
5. Karkoli, kar lahko povzroči škodo. 
6. Okoliščina, agens ali dejanje, ki lahko vodi do povečanega 
tveganja (100). 

Nevarnost za 
varnost pacientov 

Threat to patient 
safety 

Katerokoli tveganje, dogodek, napaka, nevarna stanja ali sklop 
okoliščin, ki so škodovale pacientom ali lahko privedejo do 
škode za pacienta (48). 

Normalna nesreča Normal accident Kadar interaktivna kompleksnost in tesna spojenost - sistemska 
značilnost - neizbežno povzroči nesrečo. Čuden izraz normalna 
nesreča je tak zato, da opozori na to, da so sistemske 
značilnosti, mnoge in nepričakovane reakcije pomanjkljivosti  
neizogibne. Sistemske nesreče so redke, vendar to ni 
zagotovilo,da ne bi lahko povzročile  katastrof (67). 

Normativna napaka Normative error Napaka, ki zajema pomanjkljivost spoznanja ali priznavanja  
lastnih omejitev (73). 

Nozokomialna 
okužba  
 
Glej tudi okužba, 
bolnišnična okužba 

Nosocomial 
infection 
 
See also infection; 
hospital 
acquired infection 

1. Okužba, pridobljena med prejemanjem zdravstvene oskrbe 
ali storitev v zdravstveni ustanovi (8,11).  
2. Okužba, ki se nanaša ali izvira iz zdravstvene ustanove (22).   

Obnašanje na 
osnovi veščin 
 
Glej tudi spodrsljaj 

Skill - based 
behavior  
 
See also slip  

Rutinske naloge, ki zahtevajo malo ali nič zavestne pozornosti 
med izvajanjem (10, 35).  

Obnašanje 
povezano s pravili  

Rule-based 
behavior 

1. Običajni postopki uporabljeni  pri pogostih situacijah 
odločanja (35).  
2. Uporaba obstoječih pravil ali shem za obvladovanje običajnih 
situacij (10). 
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Obvladovanje 
tveganja 

Risk management 1. V kontekstu bolnišničnega delovanja,samozaščitne 
dejavnosti namenjene preprečevanju pravih ali možnih 
nevarnosti finančnih izgub zaradi nezgod, poškodb ali 
malomarnosti (89).  
2. Eden izmed številnih sistemov ali procesov v organizaciji, 
katerih cilj je izboljševanje kakovosti zdravstvene obravnave, 
osnovna skrb pa ustvarjanje in vzdrževanje varnega sisteme 
zdravstvene obravnave (88).  
3. Klinične, administrativne in proizvodne dejavnosti, ki jih 
prevzame organizacija, da prepozna, oceni in zmanjša 
tveganje za poškodbe pri pacientih, osebju ali obiskovalcih in 
tveganje za prenehanje delovanja same organizacije (2, 11,22).    
4. Skupina dejavnosti (načrtovanje, organiziranje, vodenje, 
ocenjevanje in vpeljevanje) za zmanjšanje tveganj za poškodbe 
pacientov in zaposlenih ter zmanjšanje škode za premoženje 
ali izgubo na objektih in napravah zdravstvene ustanove (3).  
5. Proces zmanjševanja zavarovanja organizacije za tveganje 
na minimalni strošek povezan s cilji organizacije. Obvladovanje 
tveganja vključuje kontrolo tveganja in financiranje tveganja. 
Kontrola tveganja zahteva:  
a. načrtovanje sistemov za preprečevanje nesreč, poškodb in 
pojavljanja drugih škodljivosti ter  
b. prizadevanje za ravnanje z dogodki, ki se zgodijo tako, da je 
njihov strošek minimalen. 
Financiranje tveganja vsebuje primerno finančno zaščito pred 
izgubo preko zunanje zavarovalnice ali druge oblike 
samozavarovanja (6). 
6. Odkrivanje, analiziranje, razumevanje tveganj in delovanje s 
tveganji z namenom doseči optimalno ravnotežje med 
tveganjem, koristmi in stroški (22).   
7. Dejavnosti organizacije za preprečitev poškodbe pacienta ali 
omejitev dejanskih finančnih izgub potem, ko je prišlo do 
škodljivega izida (5). 
8. Proces prepoznavanja, ocenjevanja, analize in obvladovanja 
vseh tveganj in incidentov za vsako raven v organizaciji in 
zbiranje rezultatov na ravni korporacije, kar olajša določanje 
prioritet in izboljša odločanje za dosego optimalnega ravnotežja 
med tveganjem, koristjo in stroški (14).  

Ocena tveganja Risk assessment  1. Ocena, ki podrobno preuči proces, vključno s sosledjem 
dogodkov; oceni dejansko in potencialno tveganje, 
pomanjkljivosti, točke ranljivosti; nato pa logičnim procesom 
prioritizira področja za izboljševanje, osnovana na dejanskem 
ali potencialnem vplivu na zdravstveno obravnavo (11).   
2. Kakovostna in kvantitetna ocenitev možnosti za verjetnost 
(škodljivega) učinka, ki lahko nastane bodisi zaradi 
izpostavljanja določenim dogodkom ali procesom bodisi zaradi 
odsotnosti koristnih vplivov (8).  
3. Proces, ki pomaga organizacijam razumeti obseg tveganj s 
katerimi se soočajo - notranjih ali zunanjih, raven zmožnosti za 
kontroliranje teh tveganj, verjetnost ponovitve in njihove 
potencialne vplive. Vsebuje mešanico izmerljivih tveganj in 
uporabo presoje, ocenjevanja ter uravnoteženja tveganj in 
koristi, pa tudinjunega tehtanja npr. glede na stroške (14,22). 

Odgovoren Accountable Odgovoren za izvajanje ali izvedbo dolžnosti ali naloge (100). 

Odgovornost 
javnosti  
 
Glej tudi odgovornost 

Public 
accountability  
 
See also 
accountability 

Obveznost ali dolžnost določenih posameznikov in/ali inštitucij, 
da naredijo informacije o svojih aktivnostih/uspešnosti 
dostopne za javnost, javno organizacijo ali agencijo (ali 
pooblaščenca/ko), ki imajo dolžnost nadzora in so odgovorni 
široki javnosti (27). 

Odgovornost pred 
zakonom 

Liability 1. Širok pojem, ki se nanaša na vse značilnosti obveznosti, 
spoštovanje pravnih pravil in odgovornosti pred zakonom (3). 
2. Širok pravni pojem, ki zajema skoraj vsako odgovornost 
(absolutno, možno in podobno) (8). 
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Odklon ali 
variabilnost 

Variation Razlike v rezultatih z merjenjem istega pojava več kot enkrat. 
Izvori odklonov v procesu glede na čas so lahko združeni v 
dveh večjih razredih: splošni vzroki in specialni vzroki. 
Prekomerni odklon često vodi k razsipnosti in izgubam, kot so 
pojavi nezaželenih zdravstvenih izidov za pacienta ter povečani 
stroški zdravstvenih obravnav (8).  

Odkrivanje Detection Dejanje ali okoliščine, ki odkrijejo incident (100). 

Odgovornost  
 
 
Glej tudi odgovornost 
javnosti 

Accountability 
 
 
See also Public 
accountability 

1. Stopnja po kateri posamezniki odgovarjajo višji avtoriteti; 
zdravniki so odgovorni pred zakonom, Hipokratovi prisegi in 
svojimi pacientom..V zadnjem času je bila odgovornost 
zdravnikov pacientom razširjena na odgovornosti splošni 
javnosti, zavarovalnicam in vladnim agencijam (3).     
2. Dolžnost preskrbeti vsem, ki se jih zadeva tiče, potrebne 
dokaze: 
a. vzpostaviti zaupanje, da se naloga/ dolžnost opravlja ali,  da 
je bila opravljena; 
b. opisati način kako se naloga izvaja ali kako je bila 
opravljena. Ko je bilo odgovornosti zadoščeno in je avtoriteta , 
ki je zahtevala izvedbo dolžnosti zadovoljna na podlagi 
dokazov o ustrezni izvedbi dolžnosti ali nalog, torej ne samo z 
enostavno potrditvijo, da je bila dolžnost ali naloga opravljena. 
Odgovornost moramo definirati skupaj z dolžnostmi. 
Posameznik ali organizacija imata dolžnost zato, ker jima je 
nek drug posameznik ali neko drugo telo, ki ima avtoriteto 
delegiralo to dolžnost. Neuspešno izvajanje dolžnosti 
posledično zahteva odgovornost (6). 

Odpornost Resilience Stopnja do katere sistem nenehoma preprečuje, odkriva, blaži, 
izboljšuje nevarnosti ali incidente (100). 

Okoliščina Circumstance Katerikoli dejavnik, ki je povezan z dogodkom ali na katerega 
vplivata agens oziroma oseba(e) (100). 

Okrevanje  
 
Glej tudi blažitveni 
dejavniki 

Recovery 
 
See also mitigating 
factors 

Neformalen skupek človeških dejavnikov, ki vodijo do odkritja 
tvegane situacije, njenega razumevanja in pravočasnega 
popravka. Tako se omeji sosledje dogodkov in pride samo do 
skorajšnje napake, namesto da bi se sosledje naprej razvijalo 
ter tako pripeljalo do možnega škodljivega dogodka (22). 

Okužba 
 
Glej tudi bolnišnična 
okužba, 
nozokomialna okužba 

Infection 
 
See also hospital 
acquired infection, 
nosocomial 
infection 

Prenos patogenih mikroorgamnizmov v gostitelja, ki mu sledita 
invazija in razmnoževanje z ali brez simptomov bolezni (11). 

Omejitev tveganja Risk containment Takojšnja dejanja za zaščito (zavarovanje) pacientov od 
ponovitve neželenega dogodka. Dejanja lahko vključujejo 
odstranitev zalog zdravil s polic v lekarni in preverjanje ali 
nadomestitev zalog kisika ali specialnih medicinskih 
pripomočkov (2,8). 

Opiranje na 
človeško 
preverjanje 

Reliance on 
human checks  

Orodja, ki pomagajo spominu za pomoč in vodenje 
posameznika skozi proces. Človeški spomin s časom namreč 
peša in zanašanje nanj pri hkratnem opravljanju različnih nalog 
je zelo nagnjeno napakam (2).  

Opiranje na 
pozornost  

Reliance on 
vigilance 

Proces se opira na često ali stalno opazovanja za zagotovitev 
natančnosti (2). 

Opozorilni nevarni 
dogodek  
 
 
Glej tudi škodljiv 
dogodek 

Sentinel event 
 
 
 
See also adverse 
event 

1. Nepričakovan dogodek, ki vključuje smrt ali resno telesno ali 
psihično poškodbo oziroma nevarnost za tak dogodek. Resna 
poškodba izrecno vključuje izgubo okončine ali funkcije. 
Nevarnost dogodka vključuje katerokoli variabilnost procesa, 
katerega ponovitev bi prinesla veliko verjetnost resnega 
nevarnega izida. Take dogodke imenujemo opozorilni, ker 
opozorijo na potrebo po takojšnji preiskavi  in ukrepanju  (2, 
11,18, 22).   
2. Katerikoli dogodek, ki ima za posledico nepričakovano smrt 
ali večjo trajno izgubo funkcije, ki ni povezana z naravnim 
potekom pacientove bolezni ali osnovnega stanja (48).   
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Opozorilno 
sporočilo 

Alert message Opozorilo, ki ga ustvari računalnik, ko se podatki skladajo z 
vnaprej določenimi kriteriji (31). 

Organizacijske 
nesreče 

Organizational 
accident 

Primerjalno redki, a često katastrofalni dogodki, ki se zgodijo v 
kompleksnih sodobnih tehnologijah. Organizacijske nesreče 
imajo mnogo vzrokov, ki vključujejo mnogo ljudi, ki delajo na 
različnih ravneh organizacije (7). 

Organizacijski izid Organizational 
Outcome 

Vpliv na organizacijo, ki se popolnoma ali delno pripisuje 
incidentu (100). 

Organizacijski 
model  
 
Glej tudi osebni 
model, obvladovanje 
varnosti 

Organizational  
 model 
 
See also person 
model, 
safety 
management 

Je model, ki je povezan s kriznim managementom in ga lahko 
smatramo kot podaljšek inženirskega modela. Temeljna ideja 
je, da varnost lahko dosežemo z odsotnostjo latentnih 
dejavnikov, ki bi povečali možnost za človeške napake. Varnost 
se meri s proaktivnimi metodami in pomeni stalno kontrolo ter 
prilagajanje osnovnih procesov sistema podobno kot pri 
celovitem upravljanju kakovosti (63). 

Osebni model  
 
Glej tudi 
organizacijski model,  
obvladovanje varnosti 

Person model 
 
See also 
organizational 
model, safety 
management 

Tradicionalni poklicni varnostni pristop k obvladovanju varnosti, 
ki se osredotoča predvsem na napake, nevarna dejanja in 
poškodbe oseb. Osnovna ideja pristopa je, da ljudje prosto 
izberejo med varnim in nevarnim obnašanjem. Napake se 
pripisujejo predvsem psihološkim dejavnikom kot so 
nepozornost, slaba motivacija ali pomanjkanje veščin. Pri 
takem pristopu so posamezniki cilji ukrepov pri obvladovanju 
varnosti (63). 

Osnovni vzrok Root cause 1. Osnovni vzrok za nedelovanje ali neučinkovitost procesa 
(14).  
2. Najosnovnejši vzrok, da se je dogodek zgodil (2, 29).  

Osnovni vzrok 
 
Glej tudi vzročnost, 
vzročni dejavnik, 
vzrok, neposredni 
vzrok, bližnji vzrok 

Underlying cause 
 
See also 
causation, causal 
factor, cause, 
direct cause, 
immediate cause, 
proximate cause 

Sistemski ali procesni vzrok, ki dopusti, da se pojavi bližnjii 
vzrok dogodka. Osnovni vzroki lahko vključujejo specialne 
vzroke variabilnosti, splošne vzroke variabilnosti ali oboje (8). 

Ostri konec Sharp end 1. Izvajalci v prvi liniji, ki so v interakciji z nevarnimi procesi 
(2,7). 
2. Neposreden stik človek - sistem ali zdravnik - pacient (50).  
3. Kjer so izvajalci kot so medicinske sestre, zdravniki, tehniki, 
farmacevti in ostali v neposrednem stiku z nevarnimi proces  
(37). 

Pacient Patient Oseba, ki je prejemnik zdravstvene oskrbe (100). GLEJ 
ZAKON PAC OPRAV 

Pacientov 
zdravstveni izid  
 
Glej tudi izid 

Patient health 
outcome 
 
See also outcome 

Rezultat za pacienta izvajanja ali neizvajanja enega ali več 
procesov, storitev, aktivnosti, ki jih naredi izvajalec zdravstvene 
obravnave. Pacientovi zdravstveni izidi predstavljajo 
kumulativni učinek enega ali večih procesov v določenem času, 
na primer, preživetje do odpusta po strelni rani v prsni koš ali 
po miokardnem infarktu (8). 

Pacientove 
značilnosti 

Patient 
Characteristic 

Določene lastnosti pacienta (100). 

Pet P-jev pri dajanju 
zdravil 

Five rights of 
medication 
administration 

Pravi pacient, pravo zdravilo, pravi odmerek, pravi čas, prava 
pot (56). 

Podatki o varnosti 
pacientov 

Patient safety data Široka in heterogena informacija, ki vsebuje (a ni omejena 
samo na to): opis incidentov zaradi napak ali skorajšnjih napak, 
njihovih vzrokov, sledenje korektivnim ukrepom, posegov, ki 
zmanjšujejo tveganje v prihodnosti in nevarnosti za varnost 
pacientov (30). 

Podatkovna baza 
zdravstvenih 
podatkov 

Clinical data 
repository 

Podatkovna baza zdravstvenih podatkov, ki je optimizirana za 
shranjevanje in priklic informacij za posameznega pacienta ter 
se uporablja za podporo zdravstvene obravnave pacienta in za 
dnevno delo (31). 
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Podatkovni element Data element Osnovna enota informacije, ki ima edinstven pomen in 
podkategorije enot ali vrednosti (31). 

Področje Domain Kjer se zgodi napaka v zdravstvu ali sistemska napaka in tip 
vpletenih posameznikov. Podkategorije so okolja, osebje, 
pacienti in cilji. Eden od štirih povezanih podrazredov 
posameznih elementov, ki vsebuje napake v zdravstvu in 
sistemske napake (48). 

Poimenovanje Nomenclature Skupek specializiranih pojmov, ki olajšajo natančno 
komunikacijo z izločitvijo dvoumnosti (31). 

Pojavljanje škode za 
pacienta  
 
 
Glej tudi škodljiv 
dogodek 

Adverse patient 
occurrence  
 
 
See also adverse 
event 

Dogodek, ki zadosti enemu ali več kriterijem, kot so:  
a. pacient je poškodovan,  
b. sprejem v bolnišnico je bil posledica škodljivega izida 
ambulantne obravnave opacienta,  
c. pacient je bil ponovno sprejet zaradi komplikacij ali 
nepopolne obravnave pri prejšnjem sprejemu,  
d. prišlo je do pomanjkljivosti v zdravstveni dokumentaciji kot je 
odsotnost  privolitvenega  obrazca,   
e. izvedena je bila neplanirana operacija,  
f. napravljeni so bili postopki, ki niso bili skladni z bolnišničnimi 
kriteriji primernosti,  
g. prišlo je do problemov pri uporabi krvi ali krvnih komponent, 
h. prišlo je do bolnišnične okužbe,  
i. uporaba zdravil je bila neprimerna,  
j. prišlo je do srčnega ali respiratornega zastoja ali smrti, 
k. prišlo je do incidenta (kot je padec pacienta),  
l. ni se sledilo nenormalnim izvidom preiskav, 
m. hospitalizacija je bila nenavadno kratka ali dolga glede na 
zdravstveno stanje pacienta, 
n. prišlo je do problemov pri prejemanju storitev,  
o. pacient ali svojci so bili nezadovoljni.   
Ti kriteriji so prirejeni iz analize sistema zdravstvene 
obravnave, ki je močno odvisna od presoje in sporočanja 
pojavljanja škodljivosti za pacienta (6). 

Poklicna invalidnost Occupational 
disability 

Stanje, kjer je zaposleni nezmožen izvajati funkije, ki se 
zahtevajo za zadovoljivo dokončanje dela zaradi poklicne 
bolezni ali poklicne nesreče (8). 

Pomanjkljivost 
sistemov  
 
Pomanjkljivost 
sistema 

Systems failure 
 
 
System failure 

1. Skupne kategorije (pomanjkljivost sistemov) vključujejo 
slabosti načrtovanja (načrtovanje procesa, nalog in opreme) in 
organizacijske ter okoljske pomanjkljivosti (prisotnost 
psiholoških znanilcev ali stanj delovnega okolja, razporedov 
itd.; nezadostna graditev  timov; in slabosti pri usposabljanju) 
(99).    
2. Škodljiv dogodek zaradi napake ali druge vrste 
pomanjkljivosti sistema ali opreme (19).    
3. Napaka, okvara ali disfunkcija v izvajalnih načinih 
organizacije, procesih ali infrastrukturi (100).                                     

Pomenoslovna 
povezava  

Semantic 
Relationship 

Način s katerim so stvari (kot razredi ali koncepti) povezani 
eden z drugim na osnovi svojega pomena (100). 

Popolna invalidnost Total disability Bolezen ali poškodba zaradi katere posameznik ne more 
izvrševati nobene dolžnosti v zvezi s svojim poklicem ali stroko, 
ali se ukvarjati s katerokoli vrsto dela za plačilo (8). 

Posamezne nesreče Individual 
accidents 

Nesreče, kjer je specifična oseba ali skupina pogosto obenem 
povzročitelj in žrtev nesreče. Posledice za prizadete so lahko 
velike, vendar je njihova razširjenost omejena (7). 

Poškodbe zaradi 
malomarnosti 

Negligent injuries Pri poškodbah zaradi malomarnosti so bili standardi 
zdravstvene obravnave in postopki za preprečitev škode dobro 
znani, prav tako kot je bila znana verjetnost resne poškodbe, 
pa se je ni upoštevalo (84).  
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Potencialen 
dogodek  
 
Glej tudi skorajšnja 
napaka, potencialna 
napaka pri ravnanju z 
zdravili, potencialna 
napaka 

Potential event 
 
See also close 
call, near 
miss, potential 
adverse drug 
event, potential 
adverse 
event , potential 
error 

Katerikoli dogodek, ki se še ni zgodil, vendar ga izvajalci 
zdravstvene obravnave ali vešči opazovalci zaznavajo kot 
verjetnega, da se bo ob pravih pogojih dogodil (48). 

Potencialen škodljiv 
dogodek 
 
 
 Glej tudi skorajšnja 
napaka, potencialna 
napaka pri ravnanju z 
zdravili, potencialna 
napaka, potencialen 
dogodek 

Potential adverse 
event 
 
 
See also close 
call, near 
miss, potential 
adverse drug 
event, potential 
error, 
potential event 

1. Resna napaka ali nesreča, ki ima potencial povzročiti 
škodljiv dogodek, pa do tega ne pride zaradi naključja ali 
prestrežbe (19). 
2. Incident, kjer je prišlo do napake, a do škode ni prišlo (13). 

Potencialen škodljiv 
dogodek pri 
ravnanju z zdravili 

Potential adverse 
drug event 

Resna napaka pri ravnanju z zdravili, ki ima potencial 
povzročitve škodljivega dogodka pri ravnanju z zdravili, do tega 
pa ne pride zaradi sreče ali zaradi prestežbe in poprave (22). 

Potencialna napaka,  
 
Glej tudi skorajšnja 
napaka, potencialna 
napaka pri ravnanju z 
zdravili, potencialen 
škodljiv dogodek, 
potencialen dogodek 

Potential error 
 
See also close 
call, near 
miss, potential 
adverse drug 
event, potential 
adverse 
event, potential 
event 

Okoliščine ali dogodki, ki imajo zmožnost povzročiti napake 
(22). 

Potencialno 
odškodninski 
dogodek 

Potentially 
compensable 
event  

Škodljiv dogodek pri zdravstveni obravnavi pacienta, ki je lahko 
vključen v zahtevo po odškodnini. Dogodek vključuje 
invalidnost (začasno ali stalno), ki jo je povzročila zdravstvenea 
obravnava (vključno z dejanji izvedbe in opustitve). Potencialno 
odškodninski dogodek ni isto kot škodljiv dogodek ali 
malomarnost (89). 

Pravična kultura Just culture Okolje, ki išče ravnotežje po potrebi učenja iz napak in potrebi 
po diciplinskih postopkih (22). 

Pravilo - osnova Rule-base Sestavni del izdelave sistema pravila, ki predstavlja znanje kot 
je pravilo "če-potem" (31).  

Predpostavka o 
kontinuiteti vzročnih 
dejavnikov 

Causal continuum 
assumption 

Predpostavka, da so vzročni dejavniki nesreč s posledicami 
podobni tistim brez posledic - skorajšnjim napakam (31).  

Pregled dokumentov 
o kvalifikaciji, 
kliničnih privilegijih 
in uspešnosti dela 

Credentialing 1. Proces pridobivanja preverjanja in ocenjevanja kvalifikacij 
zdravstvenega strokovnjaka za izvajanje zdravstvene oskrbe v 
ali za zdravstveno organizacijo, dokumentirani dokazi licenec, 
izobrazbe, usposabljanj, izkušenj in drugih kvalifikacij (11). 
2. Proces ugotavljanja primernosti za članstvo poklicne skupine 
zdravnikov v zdravstveni organizaciji in pridobivanje kliničnih 
privilegijev zdravnikov ter drugih zdravstvenih strokovnjakov 
glede na njihovo izobrazbo, licenco usposobljenosti in 
uspešnosti dela. Privilegije podeljuje strokovni svet na 
priporočilo zdravnikov prek komiteja za podeljevanje kliničnih 
privilegijev. Dokumenti kvalifikacij in uspešnosti dela se 
obdobno pregledujejo, zato se klinični privilegiji lahko 
odvzamejo ali prilagodijo (6). OPOMBA: pri nas imamo 
standard, ki ga je 2004 sprejel Zdravstveni svet o kliničnih 
privilegijih, a ga ne izvaja, kar je že privedlo do napak, ki so se 
končale s smrtjo pacienta. 
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Premajhna uporaba Underuse Premajhna uporaba postopkov zdravstvene obravnave, ki bi 
imela za posledico ugoden izid za pacienta (81). 

Preprečevanje  Prevention Modifikacija sistema za zmanjšanje možnosti nastanka 
katastrofalnega dogodka in vrnitev na sprejemljivo raven 
tveganja; torej katerikoli ukrep, ki cilja k zmanjševanju 
pogostnosti in resnosti tveganja (22). 

Preprečljiv Preventable Sprejet v skupnosti kot tisto, čemur se v določenih okoliščinah 
lahko izognemo (100). 

Preprečljiv dogodek Preventable event Dogodek, ki bi ga lahko pričakovali in bili nanj pripravljeni, a se 
dogodi zaradi napake oziroma druge pomanjkljivosti sistema 
(27). 

Preprečljiv škodljiv 
dogodek 
 
Glej tudi škodljiv 
dogodek 

Preventable 
adverse event 
 
See also adverse 
event 

Škodljiv dogodek, ki se ne bi zgodil, če bi pacient dobil časovno 
primerno običajno standardno oskrbo (22).  

Preprečljiv škodljiv 
dogodek pri 
ravnanju z zdravili  
 
Glej tudi škodljiv 
dogodek 

Preventable 
adverse drug 
event 
 
See also adverse 
event 

Katerikoli škodljiv dogodek pri ravnanju z zdravili, ki se ne bi 
dogodil, če bi pacient dobil običajno standardno oskrbo 
primerno času, ko je prišlo do dogodka (22). 

Preprečljiva smrt Preventable death Smrt smatramo kot preprečljivo, če pacient dobi slabo 
zdravstveno obravnavo in je ta najverjetneje povzročila njegovo 
smrt (1). 

Preprečljivost Preventability 1. Pomeni, da so metode za preprečitev določene poškodbe 
znane in da škodljivi dogodki nastanejo zaradi pomanjkljive 
uporabe tega znanja (22,84).  
2. Napaka pri managementu zdravstvene prakse zaradi 
pomanjkljivosti sledenja sprejete prakse na ravni posameznika 
ali sistema (5,87). 

Presoja zdravstvene 
prakse 

Clinical audit 1. Ciklus aktivnosti, ki zajema merjenje zdravstvene obravnave, 
primerjavo z določenim standardom (procesnim ali standardom 
izida) in ukrepe za izboljšanje kakovosti, kjer je potrebno (29).  
2. Analiza obravnave določene vrste pacientov za ugotavljanje 
in korekcijo slabosti njihove obravnave (najbolje z uporabo 
zapisanih protokolov ali smernic) (40). 
3. Organizirana presoja sedanjih postopkov zdravstvene 
obravnave in primerjava z vnaprej določenimi standardi. Nato 
sledi ukrepanje za popravo ugotovljenih pomanjkljivosti sedanje 
prakse. Presojo ponovimo, da ugotovimo ali se zdravstvena 
praksa sedaj, po uvedenih izboljšavah, izvaja skladno s 
standardi (14). 

Prevelika uporaba Overuse Ko se zdravstvena obravnava izvaja v okoliščinah, kjer 
možnost za škodo presega korist (81). 

Primerljivost Comparability Zmožnost primerjave podobnih podatkov, ki so shranjeni v 
različnih računalniških sistemih. Primerljivost zahteva, da je 
pomen podatkov dosleden, ko podatke uporabljajo različni 
udeleženci (31). 

Primitivno znanje  Assertion 
knowledge 

Primitivno znanje je takojšnja izkušnja, ki je sama po sebi 
dokazljiva in je ne moremo definirati z drugim znanjem (100). 

Prioritetna 
osredotočenja 

Priority focus 
areas 

Procesi, sistemi in strukture v zdravstveni ustanovi, ki 
pomembno vplivajo na kakovost in varnost zdravstvene 
obravnave (11).  

Prisiljena funkcija Forcing functions Nekaj, kar prepreči nadaljevanje obnašanja, vse dokler 
problem ni rešen (2).  
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Prispevajoči 
dejavnik  
 
Glej tudi vzročni 
dejavnik, vzročnost, 
neposreden vzrok, 
bližnji vzrok, osnovni 
vzrok 

Contributing factor 
 
See also causal 
factor, 
causation, direct 
cause, 
immediate cause, 
proximate 
cause, underlying 
cause 

1. Predhodni dejavnik dogodku, posledici, rezultatu ali izidu, ki je 
podoben vzroku. Prispevajoči dejavnik lahko pomeni aktivno napako ali 
razlog, da je prišlo do aktivne napake, kot na primer situacijski dejavnik 
ali latentno stanje, ki je odigralo vlogo pri nastanku izida (22).  
2. Dodatni vzroki, ki niso nujno najbolj osnovni, so pa privedli do 
dogodka (29).  
3. Vzrok(i), situacijski dejavnik(i), ali latentno(a) stanje(a), ki so odigrali 
vlogo pri nastanku škodljivega izida (5).  
4. Okoliščina, dejanje ali vpliv za katere se misli, da so odigrali vlogo 
pri izvoru/ razvoju incidenta ali pa povečali tveganje za incident (100).  

Pristranskost 
pogleda za nazaj 

Hindsight bias Nagnjenost k poenostavljanju in pripisovanje enostavnih (človeških 
napak) vzrokov za dogodke po izvedbi preiskave dogodkov (če vemo 
za izid dogodka, to popači naše zaznavanje o prispevajočih dejavnikih) 
(2). 

Pritožba Complaint Izraz nezadovoljstva s strani pacienta ali oskrbovalca, ki predstavlja 
neko posebno zaznavanje dogodkov. Pritožba lahko pokaže ali pa ne 
pokaže, da se je zgodila zmota oziroma napaka (43).   

Privolitev po 
pojasnilu  

Informed consent 1. Proces s katerim zdravnik pojasni pacientu tveganja in koristi 
predlaganega zdravljenja ter tako omogoči pacientu, da se odloči ali bo 
sprejel zdravljenje (71).  
2. Privolitev pacienta za izvedbo specifične diagnostičnega ali 
terapevtskega posega ali posegov, ki je pridobljena prostovoljno in 
dokumentirana tako, da ima pravni pomen (3). 3. Pravni pojem, ki se 
nanaša na pacientovo pravico, da sam odloča o svojem zdravljenju, ko 
je obveščen o možnih drugih načinih in izve za tveganja ter koristi 
vsakega od njih. "Privolitev po pojasnilu" je privolitev pacienta potem, 
ko ga je zdravnik popolnoma informiral o zdravljenju, postopkih, 
tveganjih, koristih in drugih možnostih. Če se privolitve po pojasnilu ne 
pridobi pred operacijo ali zdravljenjem, lahko pride do pravne 
odgovornosti (6).  
4. Pacientova pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju in 
sodelovanja v procesu zdravljenja ter pravica biti obveščen o svojem 
zdravstvenem stanju, cilju, vrsti in načinu izvedbe, verjetnosti uspeha 
ter pričakovanih koristi in izidu predlaganega medicinskega posega 
oziroma drugega predlaganega zdravljenja, o možnih tveganjih, 
stranskih učinkih, negativnih posledicah, morebitnih drugih možnostih 
zdravljenja. Pojasnila mora zdravnik, odgovoren za zdravljenje, 
pojasniti pacientu v neposrednem stiku, obzirno, na pacientu razumljiv 
način oziroma skladno z individualnimi sposobnostmi sprejemanja 
informacij, v celoti in pravočasno. Za operativni ali drug medicinski 
poseg, povezan z večjim tveganjem ali večjo obremenitvijo, pacientu 
razumljiva ustna in pisna pojasnila poda zdravnik, ki bo opravil 
medicinski poseg, če to ni možno, pa drug zdravnik, ki je usposobljen 
za tak medicinski poseg. (Zakonu o pacientovih pravicah, Uradni list 
RS št. 15/08).      
5. Privolitev, ki jo spremlja popolen zapis o tem, k čemu je pacient 
privolil. Pacient mora biti seznanjen z naravo, tveganji in drugimi 
možnostmi zdravstvenih postopkov ali terapij preden zdravnik ali drug 
zdravstveni strokovnjak začne te izvajati. Ko pacient prejme te 
informacije lahko privoli v postopek/terapijo ali ju odkloni (11).  
6. Privolitev po pojasnilu je proces s katerim zdravnik in pacient 
razpravljata o možnostih pacientove odločitve o privolitvi za predlagano 
preventivno ali terapevtsko intervencijo. Izid tega procesa je 
pacientova odločitev, da bo sprejel predlagano zdravljenje. Ta proces 
se dogaja v vsaki specialnosti in se dogaja vedno, ko zdravnik in 
pacient razapravljata o zdravstvenem stanju pacienta. Proces se 
prilagodi potrebam pacienta in specialnim zdravstvenim okoliščinam. 
Privolitev po pojasnilu je pomebna komponenta odnosa med 
zdravnikom in pacientom, kjer gre za skupno odločanje. Gre za etično 
in pravno zahtevo. Privolitev po pojasnilu ni ne podpis na privolitvenem 
obrazcu ne orodje za izogib morebitni tožbi (72). 

Proces Process 1. Serija povezanih aktivnosti za doseganje določenega izida (22).  
2. Potek aktivnosti ali sosledje korakov, vključno s tem kaj in kako je 
nekaj narejeno (5).  
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Proces ocene 
celotne izkušnja 
zdravstvene 
obravnave pacienta 

Patient tracer Proces ocene izkušnje celokupne zdravstvene obravnave pacienta v 
zdravstveni ustanovi (11). 

Profesionalna 
malomarnost 

Professional 
negligence 

Pomankljivost strokovnjaka kot je na primer zdravnik, da izvaja tako 
zdravstveno oskrbo, ki se smatra razumna v tistih pogojih in zaradi 
tega pride do nenamerne poškodbe drugega. Profesionalna 
malomarnost ni sinonim za profesionalno odgovornost (8). 

Profesionalna 
odgovornost 

Professional 
liability 

Je pravna odgovornost zdravstvenega strokovnjaka ali zdravstvene 
ustanove, ki nastane zaradi kršitve (izvajanje nečesa, kar je bilo 
narejeno ali neizvajanje nečesa, kar bi moralo biti narejeno) za kar 
zakon predvideva pravno sredstvo. Tak primer je zdravnik, ki ne 
postavi diagnoze, kar povzroči poškodbo pacienta in je zato 
profesionalno odgovoren za poškodbo. Profesionalna odgovornost ni 
isto kot profesionalna malomarnost (8). 

Prvine uspešnosti  Elements of 
performance 

Specifična pričakovanja uspešnosti in/ali struktur ali procesov, ki 
morajo biti prisotni, da bi organizacija izvajala varno in visoko 
kakovostno zdravstveno obravnavo, zdravljenje in storitve (11). 

Razkuževanje Disinfection Uporaba kemičnih postopkov, ki odstranijo praktično vse znane 
patogene mikroorganizme, a ne nujno vse mikrobne oblike (na primer, 
bakterijske endospore) na neživih stvareh (36). 

Razred Class Skupina ali skupek podobnih stvari (100). 

Razvrstitev Typology Klasifikacija, ki je večdimenzionalna in konceptualna. Razvrstitev je 
opisana z oznakami ali imeni (39). 

Realna uspešnost Effectiveness 1. Stopnja do katere je zdravstvena obravnava izvedena na pravi način 
glede na sedanje znanje, da doseže za posameznika želene ali 
načrtovane izide (11).  
2. Zdravstvena oskrba osnovana na sistematično pridobljenih dokazih 
s katerimi določimo ali je intervencija (preventivna storitev, diagnostični 
test terapija) dosegla boljše izide kot neka druga.  
3. Stopnja, do katere je napor ali podvzeto dejanje doseglo želen 
učinek (rezultat ali namen) (6). 

Resen dogodek  
 
Glej tudi škodljiv 
dogodek 

Serious event 
 
See also adverse 
event 

1.Dogodek, ki vodi k hospitalizaciji ali jo podaljša, prispeva k smrti ali jo 
povzroči, ali pa je povezan z rakavim obolenjem oziroma prirojeno 
anomalijo (92). 
2. Dogodek, ki ima za posledico smrt ali izgubo telesnega dela ali 
izgubo telesne funkcije, ki traja več kot sedem dni ali je ta še prisotna v 
času odpusta iz bolnišnice (27).  

Resen izid Serious outcome Smrt, življenje ogrožajoče stanje, začetna ali podaljšana hospitalizacija, 
invalidnost, prirojena anomalija ali pa izid pri katerem je bila potrebna 
intervencija za preprečitev trajne prizadetosti ali škode (93). 

Resen škodljiv  
dogodek 
 
Glej tudi škodljiv 
dogodek 

Adverse serious 
event  
 
See also adverse 
event 

Nepričakovan dogodek, ki vključuje smrt ali resno fizično škodo ali 
tveganje zanjo. Resna škoda specifično vključuje izgubo funkcije 
okončine (32). 

Rudarjenje podatkov Data mining Uporaba osnovnih skupin orodij za črpanje vzorcev iz podatkov v 
podatkovnem skladišču (31).   

Sistem System 1. Skupina med seboj odvisnih elementov (ljudje, procesi, oprema), ki 
sodelujejo z namenom doseganja skupnega cilja (1, 2, 19, 22).  
2. Redno sodelujoča ali medsebojno odvisna skupina stvari, ki tvorijo 
združeno celoto ( 28).   
3. Skupina med seboj povezanih delov, ki delajo za skupni cilj (11).   
4. Skupina dejavnikov ali značilnosti, ki medsbojno delujejo z 
značilnostmi drugih sistemov ali skupin (98).  
5. Proces s katerim kompleks ljudi in strojev (in ostalih bistvenih virov) 
delajo skupaj na urejen način, da bi izpolnili dano nalogo (6).   
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Sistemska napaka Systems error 1. Napaka, ki ni posledica dejanj posameznika, temveč pričakovan izid 
serije dejanj ali dejavnikov, ki so vključeni v diagnostični ali terapevtski 
proces (2, 28).   
2. Zapoznele posledice tehničnega načrtovanja ali organizacijski 
problemi in odločitve (35).  

Sistemski inženiring System 
engineering 

Uspešna uporaba znanstvenih in inženirskih naporov za preoblikovanje 
delovnih potreb v definirano obliko sistema skozi hierarhičen 
ponavljajoč se proces za definicijo zahtev, analizo delovanja, 
razporeditve, sinteze, optimizacije načrtovanja, testiranj in ocenjevanj. 
Dober sistemski inženiring mora biti namreč uporabljen med 
načrtovanjem in oblikovanjem zdravstvenih sistemov (59). 

Sistemski pristop Systems approach Uporaba takojšnje intenzivne preiskave, ki ji sledi multidisciplinarna 
sistemska analiza za (odkritje) bližnjih in sistemskih vzrokov 
napak.Osnovana je na konceptu, da čeprav posamezniki delajo 
napake, značilnosti sistema v katerem delajo, lahko naredi napake bolj 
verjetne in jih je težje odkriti ter popraviti. Postavi se na stališče, da 
medtem, ko morajo biti posamezniki odgovorni za kakovost svojega 
dela, bo več napak odpravljenih z osredotočenjem na sistem in ne na 
posameznika. Nadomesti preiskavo za obtoževanje in se osredotoči 
raje na okoliščine kot pa na značaj posameznika (84).    

Sklepanje na 
podlagi primerov  

Case-based 
reasoning 

Sistem za podporo odločanja, ki uporablja podatkovno bazo podobnih 
primerov (31). 

Skorajšnja napaka  
 
 
 
Glej tudi skorajšnja 
napaka,  potencialen 
škodljiv  dogodek pri 
ravnanju z zdravili, 
potencialen škodljiv 
dogodek, potencialna 
napaka, potencialni 
dogodek 

Near miss 
 
 
 
See also close 
call, potential 
adverse drug 
event, 
potential adverse 
event, 
potential error, 
potential 
event 

1. Katerikoli dogodek, ki se je skoraj dogodil ali dogodek, ki se je 
dogodil in nihče zanj ne ve. Če oseba, ki je bila vpletena v dogodek, o 
dogodku molči, morda nihče ne bo nikoli zvedel, da se je dogodil (36).  
2. Odklon od najboljše prakse pri zdravstveni obravnavi, ki bi lahko 
pripeljal do neželene škode za pacienta ali škodil poslanstvu 
zdravstvene ustanove, pa je bil preprečen s pomočjo načrtovanih ali 
nenačrtovanih dejanj (1).  
3. Dogodek ali situacija, ki bi lahko pripeljal do nesreče, poškodbe ali 
bolezni, pa ni, zaradi naključja ali pravočasne intervencije (2,29, 30).  
4. Odklon (variabilnost) kateregakoli procesa, ki ni vplival na izid, a če 
bi se tak odklon ponovil, bi to pomenilo veliko možnost resnega 
škodljivega izida (11).  
5. Napaka izvedbe ali opustitve, ki bi lahko škodovala pacientu, a do 
resne škode ni prišlo zaradi naključne.preprečitve ali ublažitve (31).  
6.Dogodek, ki bi lahko povzročil neželene posledice, a jih ni zaradi 
naključja ali ker zaradi pravočasne intervencije dogodek ni dosegel 
pacienta (18). 
7. Nepričakovani in nenačrtovani dogodki pri izvajanju zdravstvene 
obravnave, ki bi lahko, vendar niso pripeljali do škode ali izgube (14).  
8. Incident, ki ni povzročil škode (100).  

Skorajšnja napaka  
 
 
Glej tudi potencialen 
škodljiv dogodek pri 
ravnanju z zdravili, 
potencialen škodljiv 
dogodek, potencialna 
napaka, potencialen 
dogodek 
 
 
  

Close call 
 
 
See also near 
miss, potential 
adverse drug  
event, potential 
adverse event, 
potential error, 
potential event 

1. Dogodek/situacija, ki bi lahko privedel do nesreče, poškodbe ali 
bolezni, a ni zaradi naključja ali pravočasnega ukrepanja (2,29, 31).  
2. Resna napaka ali nesreča, ki ima zmožnost povzročiti škodljivi 
dodgodek, a do tega ne pride zaradi naključja ali zato, ker ga je nekdo 
prestregel.  

Skrb za varnost Safety concern Protokoli, postopki, izdelki ali oprema, ki so nagnjeni k temu, da 
povzročajo probleme ali procesi, ki ustvarjajo tveganja in tako lahko 
zmanjšajo (izvajalčevo) zmožnost za nudenje optimalne zdravstvene 
obravnave (2). 

Slab izid Bad outcome Neuspeh pri doseganju želenega izida zdravstvene obravnave (1).  
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Splošna variabilnost  
 
 
Glej tudi variabilnost 
procesa, specialni 
vzroki variabilnosti 

Common-cause 
variation 
 
See also process 
variation, 
special-cause 
variation 

Variabilnost v procesu, ki je lastna procesu samemu in nastane zaradi 
medsebojnega delovanja spremenljivk v procesu. Splošna variabilnost 
je lastnost vseh procesov in ne pomeni motenj v procesu. Odstranimo 
jo lahko samo s spremembo procesa (8). 

Spodrsljaj  
 
 
Glej tudi obnašanje 
na osnovi veščin 

Slip 
 
 
See also skill-
based 
behavior 

1. Nenamerna napaka ali izvršitev pravilno načrtovanega dejanja (55).  
2. Nezaveden spodrsljaj pri avtomatični dejavnosti. Spodrsljaji so 
napake dejanj. Spodrsljaj se pojavi, ko nastopi prekinitev rutine zaradi 
preusmeritve pozornosti (50).   
3. Vrsta napake zaradi avtomatičnega obnašanja, ko so podzavestna 
dejanja, ki nameravajo zadostiti našim namenom, ustavljena (95).   
4. Neuspeh pri opravljanju visoko razvitih veščin (10, 96).    
5. Napaka zaradi neuspele izvedbe in/ali faze shranjevanja sosledja 
dejanj v spominu, ki je potencialno vidna kot dejanje, ki ni tako, kot je 
bilo načrtovano. Spodrsljaji se nanašajo na opazna dejanja in so 
običajno povezani s pomanjkljivo pozornostjo ali zaznavanjem (22).    

Sporočanje 
dogodkov 
 
Glej tudi kritično 
sporočanje incidenta, 
sporočanje incidenta 

Event reporting 
 
 
See also critical 
incident reporting, 
incident reporting 

Načini s katerimi se ugotavlja neželene učinke zdravil in druga 
tveganja. Namen sporočanja dogodkov je izboljšanje obravnave 
posameznega pacienta, ugotavljanje in korekcija sitemskih napak, 
preprečevanje ponovitve dogodkov, pomoč pri ustvarjanju podatkovnih 
baz za obvladovanje tveganj ter izboljševanja kakovosti, pomoč pri 
zagotavljanju varnega okolja za zdravstveno obravnavo, zapis 
dogodka, pridobitev takojšnjega zdravstvenega nasveta in pravnega 
svetovanja (52).  

Sporočanje 
incidentov  
 
 
Glej tudi sporočanje 
kritičnih incidentov, 
sporočanje dogodkov 

Incident reporting 
 
 
 
See also critical 
incident reporting, 
event reporting 

1. Proces, ki se uporablja za dokumentacijo dogodkov, ki ne spadajo v 
bolnišnične rutinske postopke ali rutinsko zdravstveno obravnavo 
pacientov (69).  
2. Sistem, ki je v veljavi v mnogih zdravstvenih organizacijah za 
zbiranje in sporočanje škodljivih dogodkov pri pacientih, kot so napake 
pri ravnanju z zdravili in nedelovanje aparatov. Osnovano je na 
poročanju posameznih incidentov. Iz več razlogov, vključno zaradi 
strahu pred kaznovalnimi ukrepi, nepripravljenost drugega 
zdravstvenega osebja, da bi sporočalo napake, kjer so vpleteni 
zdavniki, pomanjkljivega razumevanja kaj so tisti incidenti, ki se 
sporočajo in pomanjkanje časa za izpolnjevanje poročila, je uspešnost 
sporočanja incidentov omejena (8). 

Sporočanje kritičnih 
incidentov  
 
Glej tudi sporočanje 
dogodkov, sporočanje 
incidentov 

Critical incident 
reporting 
 
See also event 
reporting,incident 
reporting 

Ugotavljanje incidentov, ki se lahko preprečijo (na primer, dogodkov, ki 
bi lahko ali pa so pripeljali do neželenega izida) in jih je sporočilo 
osebje, ki je bilo neposredno vpleteno v dogodek, ko se je ta odkril. 
Sporočajo se lahko incidenti v eni kategoriji ali vseh kategorijah: 
škodljivi dogodki, dogodki brez škode in skorajšnje napake (44). 

Spotikanje Tripping Pomanjkljivosti pri gibanju celega telesa; te napake se često omenjene 
kot "zdrs", spotikanje ali padec - primera sta lahko zdrs epruvete iz 
roke in njeno razbitje ali spotik čez razrahljano desko na tleh (95). 

Sprejemljivo 
tveganje  
 
Glej tudi tveganje 

Tolerable risk 
 
 
See also risk 

Tveganje, ki je sprejemljivo v danem kontekstu, ki temelji na sedanjih 
vrednotah družbe (99). 

Spremljanje Monitor 1. Katerikoli parameter, ki se redno in dosledno uporablja za oceno 
kakovosti zdravstvene obravnave (3).  
2. Sistematično sledenje z namenom zbiranja informaciji in natačno 
opazovanje nečesa (8).  
3. Opazovanje ali beležienje pomembnih fizioloških ali psiholoških 
znakov (82). 

Sprožilci škodljivega 
dogodka 

Adverse event 
triggers 

Podatki v zdravstveni dokumentaciji kažejo na zmerno veliko možnost, 
da je prišlo ali prihaja do škodljivega dogodka (22,31). 
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Stalnost koncepta Concept 
permanence 

Pomen vsakega kodiranega koncepta v terminologiji ostane za vedno 
nespremenjen. Če je potrebno pomen koncepta spremeniti ali 
izboljšati, se uvede nov kodiran koncept. Stare kode ne uničimo in jih 
ne uporabimo znova (31). 

Standard Standard 1. Minimalna raven sprejemljive uspešnosti, rezultatov ali odlične ravni 
uspešnosti, razpon sprejemljive uspešnosti ali rezultatov (1, 2).  
2. Izjava, ki določi pričakovano uspešnost struktur ali procesov, ki 
morajo biti na mestu, da lahko organizacija zagotovi varno in visoko 
kakovostno zdravstveno oskrbo, zdravljenja ter storitev (11).  
3. Merilo kakovosti ali količine, ki ga določijo pristojna služba, stroka ali 
uporabnik in služi kot kriterij za presojo (6). 
4. Skupek značilnosti ali količin, ki opiše značilnosti proizvoda, 
procesa, storitve, povezave ali materiala (31). 

Standard - 
izmenjava podatkov 

Standard - Data 
Interchange  

Taksonomija, ki uredi ali organizira podobne ali povezane izraze zaradi 
lažjega priklica podatkov (31).   

Standard - 
klasifikacija 

Standard - 
classification 

Sistematična ureditev ali razdelitev materialov, proizvodov, sistemov ali 
storitev v skupine, ki imajo podobne značilnosti (1, 2).  

Standard - 
specifikacija 

Standard – 
specification 

Izjava o skupku zahtev, ki naj bi bile izpolnjene in postopki za 
določanje, če je bila vsaka od zahtev izpolnjena (1, 2).  

Standard - vodilo Standard – guide Serija možnih izbir ali navodil, ki ne priporoča natančnega (točno 
določenega, konkretnega) poteka dejanja (1,2). 

Standard delovanja Standard - of 
practice 

Postopki za izvajanje enega ali večih specifičnih postopkov ali nalog 
(1,2). 

Standard -
izrazoslovje 

Standard – 
terminology 

Dokument, ki vsebuje izraze, definicijo izrazov, opis izrazov, razlage 
simbolov, okrajšave ali kratice (31). 

Standard metode za 
testiranje 

Standard – of test 
method 

1. Postopek za prepoznavanje, merjenje in presojo materiala, izdelka 
ali sistema (1).   
2. Dokončen postopek za prepoznavanje, merjenje in presojo ene ali 
večih kakovosti, značilnosti ali lastnosti materiala, izdelka, sistema ali 
storitve, ki proizvede testni rezultat (31).   

Standard poročanja Standard - for 
reporting 

Uradno sprejete ali podprte definicije in pravila glede vrste dogodkov, 
ki so sporočeni v sistem poročanja o varnosti pacientov, podatki ter 
informacije o teh dogodkih in podatki o tem, kakšne oblike poročanja 
se uporabljajo (31).  
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Standard 
zdravstvene 
obravnave  

Standard of care 1. Raven usposobljenosti za izvajanje zdravstvenih nalog , ki je 
sprejeta kot razumna in odraža znanje ter vestnost izvajalca 
zdravstvene obravnave, ki zavezuje zdravnika, da opravlja le 
tisto delo v medicini za katerega je strokovno usposobljen. Taki 
standardi so lahko natančno opisani v internih predpisih za 
zdravstveno osebje bolnišnice ali v standardih, ki jih objavijo 
kolegiji posameznih specialnih področij v medicini (3). 
2. Načela in prakse, ki jih je sprejela stroka zdravstvene 
obravnave in za katere se pričakuje, da bodo uporabljeni pri 
pacientu v vsakdanjih okoliščinah. Standardi zdravstvene 
obravnave so načrtovani na podlagi soglasja strokovnjakov in 
temeljijo na specifičnih raziskavah (kjer so te na razpolago) ter 
izkušnjah strokovnjakov. V vsakdanjih okoliščinah se nanaša 
na dejstvo, da ima lahko posamezni pacient posebna stanja, ki 
lahko prevladujejo; pri odsotnost takih dejavnikov bo komisija 
za ocenjevanje kakovosti zdravstvenega ali zdravstvenega 
negovalnega osebja, pričakovala, da bodo sprejeta načel  in 
prakse izvajali (6).    
3. Na splošno v medicinskem pravu velja, da naj bi se stopnja 
zdravstvene obravnave, ki jo zdravnik, s povprečnimi veščinami 
in ki opravlja delo na isti ali podobni lokaciji, izvajala na enak ali 
podoben način. Vendar pa v primerih, ki vključujejo 
specializacijo, določena sodišča niso upoštevala geografskih 
dejavnikov. Menila so, da naj bi bili standardi za izvajanje 
specialistične ali kirurške dejavnosti taki, kot jih ima soliden 
specialist, ki prakticira v isti veji medicine. Če je zdravnikovo 
ravnanje nižje od standarda zdravstvene obravnave, je 
zakonsko odgovoren za katerokoli poškodbo ali škodo, ki je 
posledica njegovega ravnanja (8).  
4. Pričakuje se, da se bodo načela in prakse, ki jih je sprejela 
zdravstvena stroka, uporabljala pri pacientu v vsakdanjih 
okoliščinah (5).      

Standardi za 
primerjavo 

Criterion standard Metoda, ki je bila vzpostavljena ali na široko sprejeta za 
določanje diagnoze in daje standard s katerim se nov 
diagnostični ali presejalni test lahko primerja. Standardi se 
lahko uporabljajo tudi pri študijah kakovosti zdravstvene 
obravnave, da pokažejo raven uspešnosti, s katero se strinjajo 
strokovnjaki ali kolegi v stroki, s katerimi se posamezni 
strokovnjaki ali ustanova lahko primerjajo (8). 

Stopnja škode Degree of Harm Resnost in trajanje škode in njen vpliv na zdravljenje, ki 
nastane zaradi incidenta (100). 

Stranski učinek Side effect Znani učinek, drugačen kot načrtovan, v zvezi s farmakološkimi 
značilnostmi zdravila (100). 
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Stranski učinek 
zdravil  
 
 
Glej tudi škodljiv 
dogodek 

Adverse drug 
reaction 
 
 
Glej tudi adverse 
event 

1. Nenameravan, neželen ali nepričakovan učinek predpisanih 
zdravil oziroma napake pri ravnanju z zdravili, ki zahtevajo 
prekinitev dajanja zdravila ali prireditev odmerka; hospitalizacijo 
ali podaljšanje hospitalizacije; povzročijo invalidnost; zahtevajo 
zdravljenje z drugim predpisom zdravila, povzročijo kognitivne 
spremembe ali motnje; ogrožajo življenje; povzročijo smrt; 
pripeljejo do prirojenih anomalij (11). 
2. Neželen učinek v povezavi z zdravilom, ki slabo vpliva na 
terapevtsko učinkovitost, poveča toksičnost ali oboje (8). 
3. Neželen učinek, ki ga je povzročilo zdravilo, kjer sta 
izključeni namerna ali naključna zastrupitev in zloraba zdravila 
(20).  
4. Nenameravan, neželen ali prevelik odziv na zdravilo, ki 
zahteva prekinitev dajanja zdravila; prireditev odmerka (razen 
minimalnih sprememb); zahteva hospitalizacijo ali podaljšanje 
hospitalizacije; zahteva zdravljenje, pomembno komplicira 
bolezen; negativno vpliva na prognozo; lahko pa povzroči 
začasno ali stalno škodo, invalidnost ali smrt (21).  
5. Neželen stranski učinek ali toksičnost, ki jo povzroči dajanje 
zdravila (6).  
6. Odziv na zdravilo, ki je škodljiv in nenameravan in ki nastane 
ob odmerkih, ki se normalno uporabljajo pri osebi za 
preprečevanje, diagnostiko, terapijo bolezni ali vzpostavljanje, 
normalne fiziološke funkcije, korekcije ali modifikacije fiziološke 
funkcije (22) .  

Strokovna 
(profesionalna) 
odgovornost 

Liability 
(professional) 

Pravna odgovornost, ki je rezultat izvedbe (ali neizvedbe) 
nekega dejanja, ki ga stori (ali opusti) strokovnjak (6). 

Struktura Structure Podporen okvir ali bistveni deli. Vključuje vse elemente 
obstoječega zdravstvenega sistema, preden se zgodijo 
katerakoli dejanja ali dejavnosti (5). 

Strupene snovi Toxic substance Kemikalije, ki so prisotne v zadostni koncentraciji, da so 
škodljive za človeško zdravje (27). 

Škoda Harm 1. Začasna ali stalna motnja fizične, čustvene ali psihološke 
funkcije ali strukture telesa in/ali bolečina zaradi tega, ki 
zahteva intervencijo (17,18,22).   
2. Fizična poškodba ali škoda za zdravje ljudi. (Včasih ni škoda 
samo na zdravju ampak je tudi finančna) (59)  
3. Smrt, bolezen, poškodba, trpljenje in/ali invalidnost (15).  
4. Katerakoli fizična ali psihološka poškodba ali škoda za 
zdravje osebe, ki vključuje začasno ali stalno poškodbo (48). 5. 
Motnje v strukturi ali funkciji telesa in/ali kvaren učinek, ki 
nastane zaradi tega (100). 

Škoda povezana z 
zdravstveno 
obravnavo 

Health care-
associated 
harm 

Škoda, ki nastane ali je povezana z načrti/dejanji med 
izvajanjem zdravstvene obravnave in ne zaradi osnovne 
bolezni ali poškodbe (100). 

Škoda povzročena z 
medicinsko opremo  
 
Glej tudi škodljiv 
dogodek 

Adverse device 
event  
 
Glej tudi adverse 
event 

Katerikoli incident pri katerem je uporaba medicinske opreme 
povzročila škodo za pacienta (2). 
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Škodljiv  dogodek 
pri ravnanju z 
zdravili  
 
 
Glej tudi škodljiv 
dogodek 

Adverse drug 
event (ADE)  
 
 
 
Glej tudi adverse 
event 

1. Škoda za pacienta, ki jo je povzročilo zdravilo, bodisi zaradi 
farmakološke reakcije ob normalnem odmerku bodisi zaradi 
preprečljive škodljive reakcije na zdravilo zaradi napake (11). 
2. Katerikoli incident, kjer je lahko uporaba zdravila ne glede na 
odmerek, medicinski pripomoček ali specialni prehrambeni 
proizvod (dietni dodatek, hrana za dojenčka itd.) privedla do 
škode za pacienta (2,8).  
3. Splošno poimenovanje za katerikoli neželen ali 
nenameravan učinek zdravila, ki se zgodi ob primernih 
odmerkih (glede na zdravstveno stanje pacienta), ki se lahko 
razdelijo na osnovi prisotnosti ali odsotnosti imunskega 
mehanizma. Neželeni učinki zdravila so terapevtske reakcije, ki 
so škodljive in nenameravane. Zgodijo se ob odmerkih, ki se 
uporabljajo pri človeku za preprečevanje, diagnostiko, terapijo 
ali modifikacijo fizioloških funkcij. Definicija izključuje 
neuspešno terapijo, zastrupitve ali nameravano prekoračitev 
odmerkov (3).  
4. Škoda zaradi posega povezanega z zdravili. Tu gre lahko za 
napake pri predpisovanju, pripravi zdravila, in dajanju zdravila 
(12).  
5. Škoda, ki nastane zaradi medicinskega posega povezanega 
z zdravilom (13,14).  
6. Škoda, ki nastane pri uporabi zdravil. Neželeni učinki zdravil, 
ki so povezani z napakami pri ravnanju z zdravili  se smatrajo 
kot preprečljivi, medtem ko se tisti, ki niso povezani z napakami 
pri ravnanju z zdravili (to je znani stranski učinki) smatrajo kot 
taki, ki se ne dajo preprečiti (15).  
7. Svetovna zdravstvena organizacija definira neželen učinek 
zdravila tisti dogodek, ki je "škodljiv in nenameren ter se zgodi 
ob odmerkih, ki se uporabljajo pri človeku za preprečevanje, 
diagnostiko, terapijo ali modifikacijo fizioloških funkcij". Sem 
spada tudi škoda zaradi medicinskega posega povezanega z 
zdravili. Ta definicija ne vsebuje zmot pri predpisovanju, 
pripravi in dajanju zdravil razen, če pride do škode (6).  
8. Katerikoli neželen učinek zdravil, ki nastane ob kateremkoli 
odmerku in pripelje do kateregakoli od naslednjih izidov: smrti, 
življenje ogrožujočega neželenega učinka, hospitalizacije 
pacienta ali podaljšanja hospitalizacije že hospitaliziranega 
pacienta, stalne ali pomembne invalidnosti/nezmožnosti, 
kongenitalne poškodbe/okvare pri rojstvu. Pomembni dogodki, 
ki ne pripeljejo do smrti, življenje ogrožujočega neželenega 
učinka, hospitalizacije pacienta ali podaljšanja hospitalizacije 
že hospitaliziranega pacienta se lahko smatrajo kot resni 
dogodki po primerni medicinski presoji, če lahko ogrožajo 
pacienta in zahtevajo medicinski ali kirurški poseg za 
preprečitev dogodkov naštetih v tej definiciji (16).  
9. Dajanje  zdravila izven vnaprej določenega časovnega 
obdobja, ki ga definira vsaka zdravstvena ustanova (17).  
10. Škoda zaradi zdravila ali pomanjkanja zdravila (18).   
11. Škoda, povezana z zdravili (19). 
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Škodljiv dogodek  
 
Glej tudi nesreča, 
dogodek, preprečljiva 
smrt, preprečljiva 
napaka, dogodki za 
sporočanje, opozorilni 
nevarni dogodek, 
resen dogodek, resen 
izid,  spodrsljaj, 
nepričakovan škodljiv 
dogodek zaradi 
zdravil, škodljiv 
dogodek pri ravnanju 
z zdravili, stranski 
učinek zdravil, 
pojavljanje škode za 
pacienta, škodljiva 
reakcija, škodljiv 
resen dogodek, slab 
izid, incident pri 
zdravstveni 
obravnavi, skorajšnja 
napaka, kritičen 
incident, nevarna 
situacija, nesrečen 
dogodek zaradi 
zdravil, napaka, 
dogodek, škoda, 
nevarnost, iatrogen, 
incident, poškodba, 
življenje ogrožajoči 
škodljiv učinek 
zdravila, medicinska 
napaka, medicinska 
poškodba, 
medicinska nesreča, 
medicinska zmota, 
napaka pri ravnanju z 
zdravili, zmota, 
dogodek brez škode, 
varnost pacientov,   
varnostni incident pri 
pacientu, potencilen 
škodljiv dogodek, 
potencialni dogodek, 
napaka pri pripravi 
zdravil, napaka pri 
predpisovanju, 
nepreprečljiv škodljiv 
dogodek zaradi 
zdravil, nepreprečljiv 
škodljiv dogodek 

Adverse event  
 
See also accident, 
adverse drug 
event, adverse 
drug reaction, 
adverse patient 
occurrence, dverse 
reaction, adverse 
serious event, bad 
outcome, clinical 
incident, close call, 
critical incident, 
dangerous 
situation, drug 
misadventure, 
error, event, 
harm, hazard, 
iatrogenic, 
incident, injury, life 
threatening 
adverse drug 
experience, 
medical error, 
medical injury, 
medical mishap, 
medical mistake, 
medication error, 
misadventure, 
mistake, near 
miss, no harm 
event, patient 
safety, patient 
safety incident 
(incident), potential 
adverse event, 
potential event, 
preparation error, 
prescribing error, 
preventable 
adverse drug 
event, preventable 
adverse event, 
preventable death, 
preventable error, 
reportable 
occurrence, 
sentinel event, 
serious event, 
serious outcome, 
slip, unexpected 
adverse drug 
experience, 
unpreventable 
adverse drug 
event, 
unpreventable 
adverse event 

1. Poškodba ali komplikacija, ki jo je povzročilo zdravljenje in 
ne narava same bolezni ter je zahtevala podaljšano 
hospitalizacijo, povzročil  invalidnost ob času odpusta iz 
zdravstvene obravnave ali oboje (23,24).  
2. Neželen izid zdravljenja, ki je lahko ali pa tudi ne posledica 
napake (25).  
3. Dogodek ali opustitev, ki je nastal med zdravstveno 
obravnavo in je povzročil fizično ali psihološko škodo pacientu 
(25).  
4. Negativna posledica zdravstvene obravnave, ki se je končala 
z nenameravano poškodbo ali boleznijo, ki bi se jo dalo, ali pa 
tudi ne, preprečiti (27).  
5. Poškodba, ki jo je povzročilo zdravljenje in se je končala z 
merljivo prizadetostjo (28).  
6. Poškodba ali komplikacija, ki jo je povzročilo zdravljenje in 
ne narava same bolezni ter je zahtevala podaljšano 
hospitalizacijo ali povzročila invalidnost ob času odpusta iz 
zdravstvene obravnave ali oboje. Škodljive dogodke povzročajo 
zapleti zaradi zdravil, okužbe ran, tehnični zapleti in tisti zaradi 
malomarnosti povzročeni po diagnostičnih, terapevtskih 
nesrečnih pripetljajih ter dogodkih, ki se zgodijo v urgentnih 
ambulantah (3). 
7. Nepredviden, neželen in ponavadi nepričakovan dogodek 
kot je smrt pacienta, zaposlenega ali obiskovalca v zdravstveni 
organizaciji. Incidenti kot so padci pacientov ali nepravilno 
dajanje zdravila se tudi smatrajo kot škodljivi dogodki, čeprav ni 
stalnih posledic za pacienta. (8). 
8. Škodljivi dogodki so nepredvideni incidenti, terapevtske 
nesreče, iatrogene poškodbe ali drugi škodljivi pojavi, ki so 
neposredno povezani z zdravstveno obravnavo v vseh 
zdravstvenih ustanovah ne glede na obliko organiziranosti (29). 
9. Neželen dogodek, ki se zgodi v toku zdravstvene obravnave 
in povzroči merljivo spremembo pacientovega zdravstvenega 
stanja (30).  
10. Dogodek, ki ima za posledico nenameravano škodo za 
pacienta z izvedbo ali opustitvijo nekega dejanja in ne nastane 
zaradi narave pacientove bolezni ali njegovega zdravstvenega 
stanja (31). 
11. Poškodba zaradi zdravstvene intervencije in ne zaradi 
pacientove bolezni ali njegovega zdravstvenega stanja (1, 15, 
19, 22).  
12. Nepričakovan in neželen incident neposredno povezan z 
zdravstveno obravnavo pacienta (5).  
13. Incident, ki pripelje do škode za pacienta (100). 

Škodljiv dogodek 
zaradi zdravil, ki se 
ga ne da preprečiti 
 
Glej tudi škodljiv 
dogodek 

Unpreventable 
adverse 
drug event 
 
See also adverse 
event 

Škodljiv dogodek zaradi zdravil ni posledica napake, ampak 
odraža neločljivo povezano tveganje zaradi zdravil in ga ne 
moremo preprečiti glede na sedanje znanje (22).  



 131 

Škodljiv dogodek, ki 
se ga ne da 
preprečiti  
 
Glej tudi škodljiv 
dogodek 

Unpreventable 
adverse event 
 
 
See also adverse 
event 

Škodljiv dogodek zaradi komplikacije, ki ga nismo mogli 
preprečiti s sedanjim (najnovejšim) znanjem (28, glej tudi 2, 
22).   

Škodljiv izid 
 
Glej tudi škodljiv 
dogodek 

Adverse outcome  
 
See also adverse 
event 

Škodljivi izid vsebuje podaljšano hospitalizacijo, invalidnost ali 
smrt ob času odpusta (2). 

Škodljiva reakcija Adverse reaction Nepričakovana škoda, ki je nastopila zaradi upravičenega 
dejanja pri pravilnem postopku glede na kontekst, kjer je prišlo 
do dogodka (100). 

Taksonomija  
 
Glej tudi klasifikacija 

Taxonomy 
 
See also 
klasifikacijo 

1. Sistem za organiziranje informacij o varnosti pacientov, 
vključno z nevarnostmi za varnost pacientov (48).  
2. Sistem za poimenovanje in organiziranje stvari v skupine s 
podobnimi značilnostmi (14). 
3. Teoretična študija klasifikacije, vključno z njihovimi 
osnovami, načeli, postopki in pravili (39). 

Tehnična napaka Technical error Napaka, ki vključuje pomembne instrumentalne zadeve v zvezi 
z znanjem in veščino (13). 

Tehnika zbiranja 
opazovanj 
človeškega 
obnašanja ob 
kritičnih incidentih 

Critical incident 
technique 

Skupek postopkov za zbiranje neposrednih opazovanj 
človeškega obnašanja na tak način, da se olajša njihova 
potencialna uporabnost pri reševanju praktičnih problemov in 
oblikovanju širših psiholoških načel (45).  

Telesna poškodba  Injury (bodily) 
Injury 

1. Poškodba, ki jo povzroči zunanja sila za razliko od bolezni, ki 
enostavno povedano pomeni, da telo ni zdravo (8). 
2. Poškodba tkiva, ki jo povzroči agens ali okoliščine (100). 

Terminologija 
referenc 

Reference 
terminology 

Terminologije, ki so orientirane na koncept in imajo značilnosti 
kot je npr. slovnica, ki določi pravila za avtomatično 
pridobivanje ter klasifikacijo novih konceptov (31).   

Točke tveganja Risk points Posebne točke v procesu, ki so dovzetne za napake ali zlom 
sistema. Na splošno so posledica pomanjkljivosti začetnega 
procesa načrtovanja sistema, visoke stopnje odvisnosti od 
komunikacij, nestandardiziranih procesov in pomanjkanja ali 
odsotnosti podpore (15). 

Topi konec Blunt end Topi konec sistema je izvor virov in omejitev, ki tvorijo okolje, 
kjer ljudje delajo. Topi konec je tudi izvor zahtev za 
proizvodnjo, ki jo morajo doseči ljudje na ostrem koncu (35). 

Trajna invalidnost Permanent 
disability 

Trajno stanje zaradi bolezni ali poškodbe, ki preprečuje osebi, 
da izvaja eno ali več funkcij svojega poklica ali profesije (8). 

Trpljenje Suffering Izkušnja česarkoli, kar je osebno neprijetno (100). 
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Tveganje  
 
 
Glej tudi sprejemljivo 
tveganje 

Risk 
 
 
See also tolerable 
risk 

1. Velika ali majhna verjetnost, da bo nekdo ali nekaj utrpelo 
škodo zaradi nesreče, ki bo še večja, če je nesreča taka, da 
lahko povzroči resno škodo (26).  
2. Verjetnost bolezni, poškodbe ali smrti med različnimi 
skupinami ali posamezniki in zaradi različnih vzrokov. Za 
posameznike se reče da so "ogroženi", če so v skupini, v kateri 
je prisoten določen vzročni dejavnik.To definicijo uporabljamo v 
javnem zdravstvu (6).  
3. Kombinacija možnosti pojavitve škode in resnost te škode 
(59).  
4. Izpostavljanje dogodkom, ki lahko ogrožajo ali poškodujejo 
organizacijo ali njene interese (58).  
5.  
a.) Možnost za pojavitev bolezni, poškodbe ali smrt  med 
različnimi skupinami posameznikov ali zaradi različnih vzrokov.  
b.Katerakoli merljiva ali predvidljiva možnost za izgubo, 
poškodbo, pomanjkljivost, nevarnost, grožnjo ali uničenje. 
Tveganje za zdravstvene organizacije se lahko poveča , npr. 
zaradi splošne ali profesionalne odgovornosti ali škode na 
objektu ( 8). 
6. Možnost, da se bo zgodilo nekaj, kar bo vplivalo na 
posameznike in/ali organizacije. Merjena je z izrazi kot sta 
verjetnost in posledica (14).  
7. Velika možnost  za nevarnost, izgubo ali poškodbo v sistemu 
zdravstvene obravnave (5).  
8. Možnost za pojavitev ali ponovno pojavitev dogodka je 
povečana zaradi resnosti dogodka (48).  
9. Velika možnost da se bo dogodek zgodil (100).   

Tveganje operacije  Operative risk Možnost škodljivega izida in smrti povezane z operacijo ter 
anestezijo. Odločitve za operacijo so osnovane na konceptnem 
razmerju med teganji in koristmi. Ti so lahko natančni samo, če 
jih uporabimo za skupino podobnih pacientov pri katerih se 
opravijo podobni postopki. Tveganja lahko klasificiramo v: 
tveganja s strani pacienta, tveganja povezana s postopkom, 
tveganja povezana z izvajalcem in tveganja povezana z 
anestezijskim agensom. Pacientov zdravstveni status se lahko 
oceni na podlagi lestvice fizikalnega statusa Ameriškega 
združenja anesteziologov, za katerega se je izkazalo, da 
korelira s kirurškimi izidi, čeprav je bila originalno razvita za 
napovedovanje tveganja (8). 

Blažitvene aktivnosti Mitigation activities Tiste aktivnosti in organiziranje, ki so bile napravljene pri 
poskusu zmanjšanja resnosti in vpliva potencialne nujnosti 
(11). 

Blažitveni dejavniki  
 
Glej tudi okrevanje 

Mitigating factors 
 
See also recovery 

1. Neki dejavniki (dejavniki izvedbe ali neizvedbe, na primer, 
slučajnost ali sreča), ki so ublažili ali zmanjašali resnejši izid 
(22).  
2. Dejanje ali okoliščine, ki so preprečile ali ublažile 
napredovanje incidenta do škode za pacienta (100). 

Učinkovitost Efficiency 1. Je razmerje med izidi/rezultati zdravstvene obravnave in viri, 
ki so bili zanjo uporabljeni (11).  
2. Razmerje med količino opravljenega dela in količino 
zahtevanega napora (6). 

Ukrep za izboljšanje Ameliorating action Ukrep ali sprememba okoliščin za izboljšanje ali kompenzacijo 
škode po incidentu (100). 

Ukrep za zmanjšanje 
škode 

Action to reduce 
harm 

Ukrepi za zmanjševanje, ravnanje s škodo, nadzorovanje 
škode ali ukrepi za njeno zmanjševanje, nadzorovanje in 
ravnanje z možnostmi za nastanek škode povezane z 
incidentom (100). 
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Variabilnost procesa Process variation Je razširjenost procesa v času. V vsakem procesu je prisotna 
variabilnost in vse variabilnosti imajo vzrok. Vzroki so dveh vrst: 
specialni in splošni: proces ima lahko obe vrsti variabilnosti 
istočasno ali samo splošne vzroke variabilnosti. Ukrepi, ki so 
potrebni za izboljšanje procesa so različni glede na to, katera 
vrsta variabilnosti je prisotna (8). 

Varna zdravstvena 
obravnava 

Safe care Varna zdravstvena obravnava temelji na, z dokazi podprtih, 
kliničnih odločitvah in tako do najvišje mere poveča 
zdravstvene izide posameznika ter do najmanjše mere zmanjša 
možnost za škodo (31).   

Varno ravnanje z 
zdravili 

Medication Safety Odsotnost nesrečnih poškodb pri uporabi zdravil; aktivnosti v 
izogib, preprečitev ali popravek škodljivih učinkov zdravil, ki 
lahko nastopijo pri uporabi zdravil (22).  

Varnost  
 
Glej tudi varnost 
pacientov 

Safety 
 
See also patient 
safety 

1. Stopnja do katere je tveganje intervencije in tveganje okolja 
zdravstvene obravnave zmanjšano za pacienta in druge osebe, 
vključno z izvajalci zdravstvene obravnave (11).   
2. Pogoj biti varen in zaščiten pred podvrženjem ali 
povzročanjem poškodbe, škode ali izgube; katerakoli aktivnost 
ali element okolja zaradi katerega sta tveganje njegove 
uporabe in njegovo uničenje sprejemljiva in varna (3).  
3. Izvzetost nedopustnega tveganja (59).   
4. Izvzetost nenamerne poškodbe (1, 19).   
5. Stanje v katerem je bilo tveganje znižano na sprejemljivo 
minimalno raven (14).   
6. Izvzetost nevarnosti (100). 

Varnost pacientov  
 
 
 
Glej tudi varnost 

Patient safety 
 
 
 
See also safety 

1. Je izogibanje, preprečevanje in omilitev škodljivih izidov ali 
poškodb izvirajočih iz procesov zdravstvene obravnave. Ti 
dogodki vključujejo napake, odklone in nesreče. Varnost izvira 
iz interakcij posameznih delov sistema; ne domuje v osebi, 
napravi, ali oddelku. Izboljševanje varnosti je odvisno od 
znanja, da varnost izhaja iz interakcije posameznih komponent. 
Varnost pacientov je del kakovosti zdravstvene obravnave (85).  
2. Odsotnost poškodb zaradi nesreče; zagotavljanje varnosti 
pacientov vključuje zasnovo delovnih sistemov in procesov, ki 
zmanjšajo možnost nastanka napak na najnižjo možno mero in 
maksimizirajo možnost prestreganja ob nastanku (1). 
3. Ukrepi, ki jih izvedejo posamezniki in organizacije za zaščito 
prejemnikov zdravstvene obravnave pred škodo zaradi učinkov 
zdravstvenih storitev (86).  
4. Odsotnost poškodb zaradi nesreč med prejemanjem 
zdravstvene obravnave; ukrepi v izogib, preprečitev ali popravo 
škodljivega izida, ki bi lahko nastal pri izvajanju zdravstvene 
obravnave (22).  
5. Ugotavljanje, analiziranje in management tveganj za 
pacienta ter incidentov, da bi napravili obravnavo pacientov 
varnejšo in zmanjšali do najmanjše možne mere škodo za 
paciente (22).  
6. Zmanjšanje in ublažitev nevarnih dejanj v sistemu 
zdravstvene obravnave, prav tako pa tudi uporaba najboljših 
praks, ki dokazano vodijo do optimalnih izidov za paciente (5). 
7. Preprečevanje in ublažitev škode za paciente (48).  
8. Odsotnost za paciente nepotrebne škode ali potencialne 
škode v zvezi z zdravstveno obravnavo (100).                                                                                               

Varnostni incident Safety incident Dogodek, ki bi lahko pod malo drugačnimi okoliščinami pripeljal 
do nesreče (31). 

Varnostni incident 
pri pacientu  
 
Glej tudi škodljiv 
dogodek 

Patient safety 
incident 
 
See also adverse 
event 

Dogodek ali okoliščine, ki je ali bi lahko povzročil nepotrebno 
škodo pacientu (100) - poimenovan tudi samo incident 

Visoko tvegan 
postopki 

High-risk 
procedures 

Kirurški ali drugi postopki  zaradi katerih je pacient podvržen 
tveganju smrti ali invalidnosti (36). 



 134 

Visoko tvegan 
proces 

High-risk process Proces, ki ima veliko možnost, da bo vplival na varnost 
pacientov, če ni načrtovan in/ali izveden pravilno (36). 

Visoko tvegana 
zdravila 

High-alert 
medications 

1. Zdravila z največjim tveganjem za povzročitev poškodbe 
zaradi napačne uporabe (vključujejo kemoterapijo, 
koncentrirane elektrolitske raztopine, heparin, intravenozni 
digoksin in adrenergične agoniste) (61).  
2. Določene skupine zdravil, ki so bile dosledno spoznane kot 
posebno nevarne za varnost pacientov. Ta zdravila vključujejo 
koncentrirane elektrolitske raztopine, na primer, kalijev klorid, 
intravenozni inzulin, kemoterapevtike, intravenozne opiatske 
analgetike in antikoagulante kot sta heparin ter varfarin (62). 

Visoko zanesljive 
organizacije 

High-reliability 
organizations 
(HROs) 

Zelo kompleksne, tehnološko intenzivne organizacije. Notranji 
procesi in zunanje povezave imajo naslednje značilnosti:  
a. močan občutek poslanstva in občutek za delovne cilje, 
b. visoka tehnična zmožnost in uspešnost,  
c. strukturna prožnost in pozornost odvečnosti,  
d. poleg hierarhične avtoritete tudi kolegialno in prožno 
odločanje,  
e. neprestano iskanje izboljšav s povratnimi informacijami o 
izkušnjah,  
f. struktura za nagrajevanje odkrivanja in sporočanja napak,  
g. organizacijska kultura o zanesljivosti (63). 

Vpliv Impact Izid ali učinek napake ali sistemske pomanjkljivosti pri 
zdravstveni obravnavi, ki ga običajno imenujemo kot škoda za 
tistega, ki prejema zdravstveno oskrbo. Škoda je lahko 
psihološka, telesna ali nemedicinska. Ena izmed štirih 
povezanih podklasifikacij elementov, ki vsebujejo napake pri 
zdravstveni obravnavi in sistemske pomanjkljivosti (48).   

Vrsta Type  Zaznaven, zunanji ali vidni proces, ki je bil napačen ali ni uspel. 
Subkategorije vrst so komunikacija, obravnavanje pacientov in 
uspešnost zdravljenja. To je ena od štirih med seboj povezanih 
subklasifikacij elementov, ki vključuje napake pri zdravstveni 
obravnavi in pomanjkljivosti sistema (48). 

Vrsta incidenta Incident type Opisni pojem za kategorijo incidentov splošne narave, ki so 
razvrščeni zaradi podobnih dogovorjenih lastnosti (100). 

Vzročna analiza 
 
 
Glej tudi analiza 
osnovnih vzrokov 

Causal analysis 
investigation 
 
See also root 
cause analysis 

Proces preiskave in analize poškodb pacientov in obiskovalcev, 
ki ugotavlja latentne pomanjkljivosti in njihove vzroke (2). 

Vzročni dejavnik  
 
 
Glej tudi vzročnost  
vzrok, neposreden 
vzrok, bližnji vzrok, 
osnovni vzrok 

Causal factor  
 
See also 
causation, cause, 
direct cause, 
immediate 
cause, proximate 
cause, underlying 
cause 

Dejavnik, ki je oblikoval izid neke situacije (38). 

Vzročnost  
 
Glej tudi vzročni 
dejavnik, vzrok, 
neposreden vzrok, 
bližnji vzrok, osnovni 
vzrok 

Causation 
 
Glej tudi causal 
factor, cause, 
direct cause, 
immediate cause, 
proximate cause, 
underlying cause 

1. Ugotavljanje vzroka in posledic med domnevnim 
malomarnim dejanjem ter domnevnimi poškodbami (3). 
2. Dejanje, ki povzroči posledico (8,22). 
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Vzrok  
 
Glej tudi vzročni 
dejavnik, vzročnost, 
neposreden vzrok, 
bližnji vzrok, osnovni 
vzrok 

Cause 
 
See also  causal 
factor, causation, 
direct cause, 
immediate cause, 
proximate cause, 
underlying cause 

1. Dejanje, ki povzroči posledico (8).  
2. Predhodni dejavnik, ki prispeva k dogodku, posledici, 
rezultatu ali izidu. Vzrok je lahko bližnji, ki neposredno predhodi 
izidu ali pa  oddaljen in tako prispeva k izidu (5,22). 

Z dokazi podprte 
smernice 

Evidence-based 
guidelines 

1. Soglasni pristopi za urejanje  ponavljajočih se problemov 
managementa zdravstvene prakse z namenom zmanjšati 
variabilnost zdravstvene prakse in izboljšati zdravstvene izide. 
Oblikovanje smernic poudarja uporabo jasnih dokazov iz 
obstoječe literature in ne samo mnenj strokovnjakov (22,31). 
2. Smernice, ki so se oblikovale na znanstven način, osnovan 
na sodobni literaturi in na podlagi soglasja (11). 

Začasna invalidnost Temporary 
disability 

Bolezen ali poškodba, ki začasno preprečuje zavarovanemu 
posamezniku opravljanje svojega poklica (8).    

Zainteresirani 
udeleženec 

Stakeholder Posameznik, ki je zainteresiran za dejanja v organizaciji in ima 
zmožnost vpliva nanje. Nosilec interesov v bolnišnici npr. 
vključuje njene paciente, zaposlene, medicinsko osebje, vlado, 
zavarovalnice, industrijo in skupnost (6).  

Zanemarjanje  Neglect Odsotnost minimalnih storitev ali virov za zadostitev osnovnih 
potreb. Zanemarjanje lahko vključuje tudi izpostavitev 
posameznika v nevarno ali nenadzorovano stanje (11).  

Zdravje  Health Zdravje je stanje popolne telesne,duševne in socialne blaginje 
ter ni le odsotnost bolezni ali invalidnosti (60). 

Zdravstvena 
obravnava 

Health care 1. Storitve zdravstvenih strokovnjakov in njihovih ustanov, ki 
zajemajo:  
a. promocijo zdravja, 
b. preprečevanje bolezni in poškodb,  
c. spremljanje zdravstvenega stanja, 
d. vzdrževanje zdravja  
e. zdravljenje bolezni, motenj in poškodb z namenom 
ozdravitve, če pa to ne gre, optimalnega izboljšanja funkcij 
(kakovosti življenja) (6).  
2. Zdravstvena obravnava za posameznike in skupnosti, ki jo 
izvajajo zdravstvene ustanove in zdravstveni strokovnjaki z 
namenom promocije, vzdrževanja, spremljanja ali povrnitve 
zdravja. Zdravstvena obravnava je širši pojem in ni omejena 
samo na zdravniško oskrbo, ki pomeni terapevtske aktivnosti, 
ki ji  izvajajo ali nadzorujejo zdravniki (8).  
3. Storitve za posameznike ali skupnosti za promocijo, 
vzdrževanje, spremljanje ali povrnitev zdravja (100). 

Zdravstvena 
tehnologija 

Medical 
technology 

Tehnike, zdravila, oprema in postopki, ki jih uporabljajo 
zdravstveni strokovnjaki pri izvajanju zdravstvene oskrbe 
posameznikov in v sistemih, kjer se dogaja zdravstvena 
obravnava (1). 

Zdravstvena 
terminologija  

Health care 
terminology 

Skupen pojem, ki se uporablja za opis skupkov kod, klasifikacij 
in poimenovanj (31). 

Zdravstvena 
ustanova 

Health care 
organization 

Ustanova, enota, ki izvaja, koordinira in/ali zagotavlja 
zdravstvene storitve (1). 

Zdravstveni 
informacijski sistem 

Clinical information 
system 

Komponente zdravstvenega informacijskega sistema za 
podporo zdravstvene obravnave pacienta, vključno s 
komunikacijo naročil, sporočanjem rezultatov, načrtovanjem 
zdravstvene obravnave in z zdravstveno dokumentacijo (31). 
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Zgled Benchmark 1. Uspešnost glede na določeno lastnost organizacije ali 
posameznika, katere ali katerega uspešnost se smatra kot cilj 
za druge. V kontekstu zdravstvene reforme naj bi bila 
primerjalna uspešnost tista, ki daje najboljšo kombinacijo 
rezultatov in cene; na primer, "najboljši" možni izidi lahko 
stanejo toliko, da jih ne moremo vzeti kot primerjalne (6).  
2. Merilo primerjalne uspešnosti (12).  
3. Primerjalna zadeva ali standard s katerim se nekaj meri, 
primerja ali sodi, kot je na primer primerjava uspešnosti (8).  

Zgledovanje Benchmarking 1. Sistem, kjer se presodi zdravstvena obravnava tako, da se 
meri njena uspešnost z "najboljšo pakso" ali standardi. 
Standardi najboljše prakse lahko kažejo:  
a. na, z dokazi osnovano, zdravstveno prakso (to je praksa, ki 
jo podpirajo sodobne znastvene raziskave podobnih populacij 
pacientov) in  
b. na sisteme osnovane na znanju. Ne gre torej za 
zgledovanje, ki je anekdotno oziroma osnovano na izkušnjah 
posameznega zdravstvenega strokovnjaka (6).  
2. Nenehen proces, ki določa kako so druge organizacije 
dosegle optimalno uspešnost (12).  
3. Nenehno merjenje in primerjanje procesa, proizvodov ali 
storitev s tistimi, ki jih dosega najtrša konkurenca, s tistimi, ki 
se smatrajo vodilni v določeni veji ali s podobnimi aktivnostmi 
znotraj lastne organizacije z namenom najti in vpeljati poti za 
njihovo izboljševanje. To je eno izmed osnov celokupnega 
managementa kakovosti in nenehnega izboljševanja kakovosti. 
Notranje zgledovanje je primerjanje podobnih procesov znotraj 
organizacije. Tekmovalno primerjanje je primerjanje procesov 
organizacije z najboljšimi v isti industrijski veji. Funkcionalno 
primerjanjeje pa je primerjanje podobne funkcije ali procesa z 
drugo industrijsko vejo (8). 

Zlati standard Gold standard Metoda, postopek ali meritev, ki je splošno sprejeta kot 
najboljša. Daje referenčno vrednost s katero se primerjajo 
druge metode, postopki ali meritve (8). 

Zmota  
 
 
Glej tudi škodljiv 
dogodek, napaka 
osnovana na znanju, 
napaka osnovna na 
pravilih 

Mistake 
 
 
See also adverse 
event, 
knowledge-based 
error, rule-based 
error 

1. Dejanje, ki je lahko popolnoma skladno z načrtom, a je načrt 
nepopolen za dosego nameravanega izida (7).  
2. Zmota osnovana na pravilih ali na znanju je napaka 
zavestnih misli. Zmote osnovane na pravilih se ponavadi 
zgodijo med reševanjem problema, ko se izbere napačno 
pravilo - bodisi zaradi napačnega zaznavanja situacije in zaradi 
tega uporabe napačnega pravila bodisi zaradi napačne 
uporabe dobrega pravila, za katerega menimo, da je primerno. 
Zmote osnovane na znanju nastanejo zaradi pomanjkljivega 
znanja ali napačne interpretacije problema (80).  
3. Pomanjkljivost ali neuspeh pri presoji in/ali procesih 
sklepanja, ki so vključeni pri izbiri cilja ali specifikaciji načina za 
njegovo doseganje, ne glede na to, ali so dejanja usmerjena s 
to shemo odločanja potekala po načrtu ali pa napake zavesti, 
vključno z zmotami osnovanimi na pravilih, ki nastanejo pri 
reševanju problema, ko se izbere napačno pravilo, in pa zmote 
osnovane na znanju, ki nastanejo zaradi pomanjkljivega znanja 
ali napačne interpretacije problema (22). 

Značilnosti 
incidenta 

Incident 
Characteristics 

Izbrane lastnosti incidenta (100). 

Življenje ogrožajoči 
škodljiv učinek 
zdravila  
 
Glej tudi škodljiv 
dogodek 

Life-threatening 
adverse 
drug experience 
 
See also adverse 
event 

Katerikoli škodljiv učinek zdravila, glede na mnenje 
raziskovalca, ki ogrozi pacienta ali preiskovanca s takojšnjim 
tveganjem za smrt zaradi reakcije na zdravilo, kar pa ne 
zajema take reakcije, ki bi, če bi se zgodila v bolj resni obliki, 
lahko povzročila smrt (16).  
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