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 Începe cu istoria incubatorului 
• 1835 (probabil)  primul incubator a fost inventat și utilizat la Sankt 

Petersburg, Rusia 

• 1857 Jean-Louis-Paul Denucé,  publică articolul Berceau incubateur 
pour les enfants nés avant terme în Journal de Médicine de 
Bordeaux 

• După războiul franco-prusac din 1870-1871, Dr. Étienne Stéphane Tarnier, 
obstetriciana inventat un incubator dupămodelul  camerelro de încălzire pentru 
păsări care a scăzut rata de deces neonatală de la 66% la 38% în rândul 
sugarilor cu greutte la naștere mai mică de 2.000 grame.  
 A fost promovat  de:  
 Dr. Pierre Budin introduce aceste incubatoare de aer cald, introduse la L’Hôpital Paris Maternité 
 Dr. Martin Couney, expune incubatoarele la Expoziția Mondială din Berlin și apoi în SUA  

 Dezvoltarea a reprezentat o luptă permanentă de a reduce 
riscurile pentru viața noului născut 
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Sur quelques faits de pratique chirurgicale 

Section XII 

Berceau incubateur pour les enfants nés avant 

terme 

[Incubating cradle for infants born before term.] 

Par M. le Dr. Denucé, professeur-adjoint de clinique 

chirugicale à l'École de Médicine de Bordeaux 

Journal de Médicine de Bordeaux, December, 1857, 

pp. 723-724 

 

[Jean-Louis-Paul 

Denucé, 

 1824-1889] 

 

• Istoria 

neonatologiei 

începe cu 

obstetricienii și 

moașele din Franța 
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Incubatorul Tarnier, descoperirea tehnologică responsabilă de salvarea a mii de 
sugari prematuri 
A fost construit după modelul camerelor de încălzire pentru păsările de la grădina 
zoologică din Paris 
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Incubatoare Tarnier,  în uz, în 1880, la Spitalul de Maternitate Port-Royal din 

Paris, Franța, care se afla sub conducerea Dr. Burdin 

Incubatoarele sale au rezolvat problema mortală de termoreglare cu care s-au 

confruntat mulți copii prematuri. 
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Dr. Martin Couney la târgul mondial din New York din 1937, cu incubatoarele sale.  (Biblioteca publică 

din New York) 

 



 Erorile care au determinat prejudicii au stat la baza descoperirii de soluții 
pentru a reduce aceste prejudicii 
 

 În evoluția medicinii neonatale, au fost identificate analizate și tratate evenimente 
iatrogene semnificative care au determinat morbiditate severă și mortalitate: 

• temperatura scăzută a incubatorului care duce la deces (1930); 
• excesul de expunere la oxigen care provoacă retinopatia de prematuritate și orbire (1940); 
• excesul de vitamina k sintetică, sulfisoxazol și cloramfenicol cauzând kernicterus și sindromul 

bebelușului gri (1950); 
• expunerea intrauterină la talidomidă care determină defecte ale membrelor (1960);  
• cateter arterial ombilical, tolazolină și nutriție parenterală totală (tpn) care determină tromboză, 

hipotensiune arterială și, respectiv, deficit de acizi grași (1970); 
• vitamina E care provoacă hiperosmolaritate și convulsii (1980); 
• ventilația mecanică și administrarea sistemică de corticosteroizi care poate determina displazie 

bronhopulmonară  și care afectează creșterea creierului (1990) 
(KC Sekar, Iatrogenic complications in the neonatal intensive care unit, Journal of Perinatology (2010) 30) 
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Începe cu aceste întrebări: 
• Ce ar putea merge rău? 

 

• Care este probabilitatea? 

 

• Cât de grav poate fi? 

 

• Ce putem face pentru a preveni acest lucru? 

 

• Ce putem face pentru ca acest lucru să fie mai 
puțin catastrofal? 
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 Se exprimă în rezultate favorabile pentru pacient 
 Siguranța pacienților = dreptul pacientului de a nu fi supus unei 

vătămări reale sau potențiale, inutile, asociate asistenței medicale; 
 „Înțelegerea și asigurarea siguranței actului  medical reprezintă o 

provocare egală înțelegerii sistemelor biologice pe care medicina 
dorește să le influențeze”. 

• Necesită schimbarea mentalității  
 Dezvoltarea culturii siguranței pacientului 
 Abordarea pacientului ca partener în actul medical și nu ca subiect al actului medical 

 Deși există dovezi convingătoare că, în timp ce asistența medicală 
aduce beneficii enorme tuturor, frecvența  erorilor și a evenimetelor 
adverse indezirabile este în creștere, în relație directă cu dezvoltarea 
inovației în tehnologiile medicale 
 

(Prof. Charles Vincent – Imperial College) 
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 la nivel mondial, se înregistrează de sute de 
mii de tragedii individuale: 
• decese evitabile;  

• invalidități temporare sau permanente; 

• dureri inutile;  

• întreruperea sau întârzierea acordării îngrijirilor 

Chiar atunci când consecințele nu sunt 
grave pentru pacienți, consecințele 
economice sunt importante și afectează, în 
final, siguranța pacienților, prin epuizarea 
resurselor  
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1999 – Institute of Medicine 

Constată: „ ...că 98.000 de oameni 
mor în fiiecare an din cauza unor 
erori medicale care apar în 
spitale. Asta înseamnă că se moare 
din cauza erorilor medicale mai mult 
decât să moare din cauza 
accidentelor rutiere, cancer la sân 
sau SIDA - trei cauze care primesc 
mult mai multă atenție publică.  
Propune: construirea unui 

sistem mai sigur pentru sănătate 

bazat pe raportarea, fără caracter 

acuztor, a EAAAM identificarea 

cauzelor profunde. 
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Boeing 747 cu 520 de locuri În SUA în 2014 s-

au înregistrat 

250.000 de 

decese, ca o 

consecință a 

erorilor 

medicale = 

echivalentul a 

477 de accidente 

aviatice/an 
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ATR 72-500 cu 70 de locuri 

În România, 

prin 

extrapolare, ar 

fi 16.666 de 

decese/an 

ca o consecință  

a erorilor 

medicale =  

Echivaletul a 

238 de accidente 

aviatice/an 
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 Riscul clinic:  
• reprezinta probabilitatea ca un pacient să fie victima unui EAAAM 

 să sufere prejudicii sau neplaceri, imputabile asistenței medicale 
primite în cursul spitalizarii, care determina: 

 prelungirea duratei de spitalizare,  

 înrăutațirea stării de sănătate,  

 invaliditate  

 moartea pacientului 
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Riscurile sunt inerente activităților 
umane.  

Erorile de practică medicală pot duce la 
evenimente adverse pentru pacienți.  
• din fericire, nu toate erorile duc la evenimente 

adverse pentru pacienți  

chiar și cei mai buni profesioniști pot 
eșua 

mulți autori consideră că sunt o epidemie 
ascunsă. 
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 Riscul clinic voluntar – atunci când medicul își asumă efectuarea 

unei intervenții, cu un risc cunoscut cu scopul: 

• de a obține un beneficu pentru pacient 

• de a crește performanța tratamentului 

 Exemplu - Decizia de a utiliza un protocol de chimioterapie mai agresiv, 

pentru a crește șansele de recuperare, dar cu cele mai multe efecte adverse 

conoscute 

 Riscul clinic involuntar - este expunerea la riscuri care apar ca urmare 
a unor erori sau la riscuri necunoscute, despre care: 

• nu există informații  

• există nformații dar nu sunt cunoscute de către persoana care efectueaza actul 
medical 
 Exemplu -  Dozarea eronată a unui medicament, transmiterea eronată  unei informații medicale 

etc. sau efecte adverse la un medicament, care nu erau semnalate până la data respectivă 
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 Riscuri acceptabile sunt riscurile reziduale = riscurile 
rămase după ce s-au luat toate măsurile de 
prevenire, pe care profesionistul decide să și le 
asume 
• Acceptabilitatea riscului tehnic = asumarea de către medic 

și echipa sa riscurile unor intervenții care pot fi evitate sau 
diminuate prin profesioanlismul/competența  echipei 
medicale și existența resurselor 

• Asumarea unei atitudini cu prejudicii mai mici vs. o 
atitudine cu prejudicii mai mari 
 Efectele secundare ale medicamentelor vs. eficacitate 

 Prejudiciul unei intervenții chirurgicale mutilante vs. riscul vital 

 Exemplu – amputarea piciorului diabetic 
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 Se face în urma evaluării gradului de risc în funcție de: 
• probabilitatea de apariție  

• gravitatea consecințelor 

 Se face prin adoptarea de protocoale și proceduri care pun în 
aplicare măsurile menite să prevină sau să limiteze apariția 

 Asumarea se face la nivelul: 
• Spitalului prin stabilirea misiunii acestuia în funcție de competență a unității sanitare 

• Secției prin stabilirea riscurilor care pot fi asumate în funcție de:  

 nivelul de competență al echipelor medicale 

 Competenața formală, - certificată 

 Competența reală - experiență clinică  

 resurse tehnico-materiale 

• Echipei medicale în funcție de competențele și coeziunea membrilor echipei 
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sunt acțiuni care prin omisiune sau comisiune au potențial de a 

determina un eveniment advers: 

 

 
erori de omisiune 

erori de comisiune 

involuntare  

voluntare – eludarea 

conștientă a 

reglementărilor 



pot fi evitate  
pot fi clasificate ca:  

• erori de execuție (abateri și întârzieri),  

• erori de planificare (greșeli),  

• erori active (efectuarea greșită a unei intervenții)  

• erori latente (probleme legate sistem) 
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Evenimentele adverse asociate asistenței 

medicale 

 



  reprezintă afectarea neintenționată și nedorită a 
sănătății, rănirea, îmbolnăvirea, dizabilitatea 
temporară sau permanentă sau chiar moartea 
pacientului, asociată asistenței medicale 

putem distinge:  
• EAAAM active, care manifestate vizibil și 

determinând consecințe imediate  

• EAAAM latente, care rămân în stare latentă în sistem 
până când un factor declanșator le va face să se 
manifeste  
 cel mai frecvent un EAAAM nu depinde de o singură 

eroare, ci este ultimul rezultat al unui lanț de co-factori. 
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Un eveniment advers este un tip de vătămare 
care cel mai frecvent se datorează unei erori în 
tratamentul medical sau chirurgical, și nu stării 
medicale de bază a pacientului sau evoluției 
naturale a bolii 

Nu toate rezultatele adverse sunt consecința 
unei erori;  
• prin urmare, numai evenimentele adverse care pot fi 

evitate sunt atribuite erorilor medicale. 
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EAAAM santinelă  
• Deces, invaliditate permanentă sau temporară de 

lungă durată 

• Reflectă grave deficiențe manageriale (OMS) 

Accidente  
• EAAAM care au determinat: 
 îngrijiri suplimentare 

 Prelungirea perioadei de spitalizare 

Neir miss  
• EAAAM evitat „în ultima secundă” 
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 În perioada neonatală timpurie (0-7 zile), 
cauzele majore ale decesului sunt:  
• asfixia,  

• Infecția - cauzează cele mai multe morți neonatale 
târzii (8-28 de zile) 

• complicațiile prematurității  

• defectele de naștere; 
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„Managementul riscurilor clinice este sistemul imunitar al organizației” 

– (Clinicile Mayo) 

Managementul riscului clinic reprezinta un ansamblu de actiuni complexe întreprinse 
în scopul:  
 identificării situațiilor în care pacientul ar putea suferi prejudicii prin intervenția 

sau non-intervenția echipei medicale  
 adoptarea măsurilor care să permită asumarea riscului pentru a putea garanta 

siguranța pacienților în sistemul de sănătate.  

 Stabilirea unei culturi a siguranței pacienților:  

• integrarea acesteia în toate nivelurile unei organizații  

• abordarea la nivel de sistem, pentru examinarea situațiilor legate de siguranța 
pacienților și adoptarea de măsuri 

• încurajarea raportărilor deschise, fără caracter acuzator în scopul învățării din 
erori 
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 Managementul riscului este reactiv și preventiv. 
Combină: 

• O abordare preventivă sau anticipativă, care identifică a priori 
evenimentele nedorite printr-o analiză a sistemului și a 
pericolelor acestuia 

• O abordare reactivă care să arate a posteriori evenimentele 
nedorite care au apărut  și adoptarea acțiunilor corective. 

 Putem clasifica riscurile clinice, în funcție de:  
• conținutul activităților medicale 
 Riscuri clincie comune tuturor specialităților 
 Riscuri clinice specifice fiecărei specialități 

• posibilitatea de prevenire 
 prevenibile 
 neprevenibile  
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 Riscuri comune tuturor proceselor clinice, din toate 
specialitățile  

• Riscul infecțios 

• Riscul de cădere 

• Riscuri asociate stabilirii diagnosticului 

• Riscuri asociate tratamentului medicamentos 

• Riscul identificării eronate a pacientului 

• Riscul asociat manevrelor invazive etc. 
 Riscuri specifice unor specialități 

• Riscul erorii de identificare a locului intervenției chirurgicale 
sau a tehnicii utilizate 

• Riscul erorii de administrare a sângelui și derivatelor 

• Riscul asociat asistenței la naștere  

• Riscuri asociate asistenței medicale în neonatologie etc. 
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 Preluarea în îngrijire a pacientului 
• Stabilirea modalității de rezolvare a cazului 

• Continuitatea asistenței medicale 
 Elaborarea diagnosticului 

• Culegerea datelor clinice și interpretarea lor 

• Efectuarea investigațiilor paraclinice 
 Instituirea planului de diagnostic și tratament 

• Efectuarea investigațiior clinice și paraclinice 

• Efectuarea tratamentului medicamentos 

• Efectuarea intervențiilor terapeutice invazive (chirurgicale) 

• Raționamentul clinic diagnostic și terapeutic 
 Instituirea planului de îngrijiri 
 Transferul pacientului 
 Externarea pacientului 
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 Elaborarea registrului riscurilor clinice 
• Instrumentul pentru abordarea prospectivă a 

managementului riscurilor 
 Identificarea proceselor asistenței medicale la nivelde spital și la 

nivel de secție 

 Descrirerea detaliată a fazelor fiecărui proces 

 Identificarea posibilelor deficiențe și a cauzelor acestora 

 Calculul relevanței fiecărei deficiențe 

 Stabilirea acțiunilor pentru eliminarea sau reducerea deficiențelor 

 Stabilirea responsabilităților  

• Identificarea riscurilor 
 evaluarea gradului de risc  

 adoptarea de măsuri pentru: 
 reducerea probabilității de apariție  

 limitarea gravității sau tratarea consecințelor 
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Determinarea etapelor unui 

proces 

Analiza vulnerabilităților 

Identificarea EAAM posibile 

Identificarea cauzelor 

posibile  

Probabilitateade apariție 

Gravitatea consecințelor Calculul niv. de risc 

Plan de acțiune Recalculareaniv. de risc Acceptabil? DA 

NU 

Se 

identifică 

procesele, 

cu impact 

clinic, din 

unitatea 

sanitară 

Se analizează fiecare 

proces 

Se analizează fiecare 

etapă 
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Probabilitatea unui risc – probabilitatea 
unei erori, în timpul  realizarii unei activități, 
care să determine apariția unuia sau mai 
multor EAAAM este în funcție de: 
• complexitatea patologiilor tratate 
• nivelul de cunoștințe a perosnalului medical 
•  nivelul de tehnologizare 
• expertiza echipei medicale 
• nivelulde solicitare a personalului 

Consecințele – sunt EAAAM propriu-zis 
• Unui risc de eroare i se pot asocia unul sau mai multe 

EAAAM 
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 Probabilitatea producerii unei consecințe este 
determinată de: 
• frecvența și durata expunerii la factorul de risc 
 exemplu: expunerea la radiații, în radioterapie 

•  probabilitatea ca factorul de risc să se manifeste 
 exemplu: infecția cu un germene de spital 

• posibilitatea reducerii probabilității de manifestare a 
factorului de risc  
 Exemplu: supravegherea respectării măsurilor de protecție 

universală 

 Se precizează probabilitatea cea mai mare ca un 
EAAAM să apară în lipsa unor măsuri de 
prevenire.  
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Se apreciază consecița cea mai gravă, 

care ar putea să se manifeste, în lipsa 

măsurilor de limitare, pentru fiecare 

potențial EAAAM 

  gravitatea consecințelor se apreciază în 

funcție de posibilitatea manifestării 

fiecărui factor risc 
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Nivel de probabilitate 

1. Rar – este foarte puțin probabil să se întâmple într-o perioadă lungă 

de timp (3-5 ani); nu s-a întâmplat până în prezent 

2. Puți probabil – este puțin probabil să se întâmple într-o perioadă 

lungă de timp (3-5 ani); s-a întâmplat de foarte puține ori până în 

prezent 

3. Posibil – este probabil să se întâmple într-o perioadă medie de timp 

(1-3 ani); s-a întâmplat de câteva ori până în ultimii 3 ani 

4. Foarte probabil – este probabil să se întâmple într-o perioadă scurtă 

de timp (< 1an); s-a întâmplat de câteva ori în ultimul an 

5. Aproape sigur – este foarte probabil să se întâmple într-o perioadă 

scurtă de timp (< 1an); s-a întâmplat de multe ori în ultimul an 
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1. Nesemnificativ – cu impact foarte scăzut asupra stării de sănătate a 

pacientului, fărăi impact asupra indicatorilor de eficacitate și eficiență 

2. Minor– cu impact scăzut asupra stării de sănătate a pacientului, cu 

impact minor asupra indicatorilor de rezlultat 

3. Moderat – cu impact mediu asupra stării de sănătate a pacientului, 

fără impact asupra indicatorilor de rezlultat 

4. Major – cu impact major asupra stării de sănătate a pacientului, 

agravarea bolii de bază, impotență funcțională tranzitorie, afectarea 

indicatorilor de rezultat  

5. Critic – cu impact semnificativ asupra stării de sănătate a 

pacientului, agravarea ireversibilă a bolii de bază, invaliditate 

permanentă sau  deces  
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1. TOLERARABILTATE RIDICATĂ  - expunerea poate fi tolerată fără a 

necesita măsuri de prevenție speciale  

2. TOLERARABIL  expunerea poate fi tolerată dar impune 

monitorizarea, în special, a cauzelor determinante pentru a identifica 

dacă măsurile de prevenție sunt eficace 

3. TOLERARABILTATE SCĂZUTĂ – se impune adoptarea unor măsuri 

speciale de control pentru a menține riscul în limite accepatbile 

4. INTOLERARABIL  presupune tranasferul riscului către o altă 

structură care poate gestiona în condiții ficiente prevenirea sau 

limitarea consecințelor nedorite  
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 Scop 
• Identificarea gamei de opțiuni pentru tratarea riscului clinic,  
• evaluarea opțiunilor, 
•  pregătirea planurilor de tratament a riscului și 

implementarea acestora. 
 Ce trebuie făcut? 

1. Identificați opțiunile de tratament adecvate 
2. Evaluați fezabilitatea opțiunilor de tratament - analiză 

cost-beneficiu 
3. Selectați cea mai potrivită opțiune de tratament 
4. Pregătiți planul de tratament 
5. Determinați nivelul de risc rezidual și acceptabilitatea 

acestuia 
6. Implementați planul de tratament 
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Pentru reducerea EAAAM și îmbunătățirea 
rezultatelor sunt necesare: 
• adoptarea de tehnologii și măsuri de prevenire mai noi  

• proiectele de îmbunătățire a calității care să dezvolte 
cultura calității asitenței medicale și a siguranței pacientului 

• participarea la sistemele naționale de raportare 
îmbunătățește  educația, prin: 
 oportunitatea de a compara rezultatele între unitățile sanitare 

comparabilie  

 oportunitatea învățării din erori 
(Journal of Perinatology (2010) 30, S51 – S56; doi: 10.1038 / jp.2010.102) 
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 Au ca obiectiv evitarea producerii prejudiciului 
 se poate obține fie prin:  

• introducerea unor mecanisme de control pentru prevenirea erorilor - 
bariere 
 Exemplu: controlul, de către farmacist, a prescrierii medcamentelor 

• eliminarea activității  
 Ex. închiderea temporară a paturilor din terapie intensivă consecutiv unei IN 
 deși are consecințe nedorite asupra instituției 

 este preferată apariției unor decese  

 Decizia de a nu efectua un anumit tip de intervenție 

• Segregarea riscului 
 Prin duplicare 
 Existența unui aparat de rezervă pentru situația în care cel utilizat se defectează  

 Aparate de dializă, aparat pentru respirație asistată  etc. 

 Existența personalului de rezervă, pentru situația în care cineva devine indisponibil 

 Prin separare 
  separarea pacienților colonizați cu o bacterie multidrogrezistentă  

 Circuite separate pentru adulți și copii sau pentru persoane cu risc epidemiologic și fără 
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Constă în existența resurselor necesare 

intervenției pentru limitarea 

consecințelor 
• Posibiltatea intervenției chirugicale în cazul unui 

accident apărut în cursul unei coronaografii sau 

a stentării 

• Asigurarea intervenției în cazul apariției unui 

stop cardiac în timpul spitalizării 

• Tratamentul unor efecte secundare grave la 

medicamente  

Neonatologie Școala de vară 
45 



Nivelul 

de 

prioritat

e 

Nivelu

l de 

risc 

Nivelul de 

detectabilitat

e 

a manifestării 

EAAAM 

1=nivel de 

detectabilitat

e mare 

10 = nivel de 

detectabilitat

e mic  

= x 
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Această evaluare permite să decidem:  
• care activități trebuie procedurate,  
• pentru care intervenții sau stări patologice este necesar să 

avem protocoale clinice 
• care sunt riscurile care trebuie luate în evidență în registrul 

riscurilor  
• care este nivelul de competență al unității sanitare. 

 În cazul în care, prin adoptarea tuturor măsurilor, 
nivelul de expunere nu scade la nivelul acceptabil, 
se consideră că riscul face parte din categoria celor 
transferabile sau care trebuie externalizat.  
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Asistența medicală a n.n. rămâne un teren 
fertil pentru erorile iatrogene, datorită: 
• dezvoltării rapide a tehnologiei în ultimele două 

decenii,  

• insuficienței studiilor randomizate a erorilor medicale  

• lipsei de urmărire structurată de către factori 
responsabili - „iatroepidemie“. 

(KC Sekar, Iatrogenic complications in the neonatal intensive care unit, Journal of Perinatology 

(2010) 30) 
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sunt legate de erorile de: 
• medicație 

• IAAM,  

• intervenții invazive 
 catetere,  

 ventilație mecanică prelungită,  

 alimentația parenterală 

• leziuni ale pielii  

• mediul de îngrijire 
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  Activitatea în Neonatologie şi în special în Terapia Intensivă Neonatală este 
o activitate cu multiple riscuri profesionale legate în special de încordarea 
psihică. 

 Această stare este determinată de: 
• gravitatea cazurilor 

• evoluţia imprevizibilă a cazurilor, uneori spre deces 

• necesitatea supravegherii clinice continue, datorită gradului mare de dependenţă și a 
numeroase riscuri specifice cu consecințe grave:  
 hipoglicemia,  

 hipertensiunea pulmonare persistentă a nou-născutului,  

 sindromul de detresă respiratorie,  

 sângerarea prin deficit de vitamina K la naștere etc. 

• personal subnormat 

• rulajul mare de pacienţi 

 resuscitarea neonatală este o muncă în echipă, standardizată, contra 
cronometru, foarte stresantă pentru întreaga echipă 
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 Riscul utilizării medicamentelor este majorat de cunoștințele insufiente 
despre farmacologia acestora la sugari cu greutate la naștere, vârstă 
gestațională și vârstă cronologică mică  

 puține medicamente au fost testat riguros în studiile clinice randomizate multicentrice 

 Într-o  revizuire sistematică a literaturii referitoare la EAAAM în 
neonatologie se constată: 

• Cel mai frecvent eveniment raportat (47%) a fost eroarea de medicație, inclusiv agenți 
nutriționali și produse din sânge.  

• Cei mai frecventi factori care au contribuit au fost:  

 nerespectarea procedurilor și/sau a protocoalelor - (47%),  

 neatenție (27%),  

 erori de comunicare (22%),  

 erori în documentare (13%),  

 distragerea atenției  (12%),  

 lipsa experienței (10%),  

 eroare de etichetare (10%)  

 muncă slabă în echipă (9%).  

 La 2% dintre pacienți au fost raportate prejudicii grave 

• Acest studiu confirmă eficacitatea unui sistem de raportare voluntar, nepunitiv și a învățării 
din erori 
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o doză greșită de 10% peste sau sub doza 
corectă;  

 întârzierea administrării de urgență;  
rata de administrarea a soluțiilor perfuzabile 

peste sau sub rata corectă  
o tehnică greșită de preparare a diluțiilor, chiar 

dacă dozarea a fost corectă  
asocierea de medicamente incompatibile;  
o cale incorectă de administrare etc.  

(Antonio Boldrini, Rosa T. Scaramuzzo , Armando Cuttano, Errors in Neonatology, Journal of Pediatric and 
Neonatal Individualized Medicine 2013;2(2) 
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 Lista medicamentelor cu risc crescut să fie cunoscută și disponibilă pentru verifcare 
 verificări duble și triple pentru administrarea medicamentelor similare sau 

asemănătoare. 
 Etichetați cu atenție medicamentele clivrate  
 Utilizați protocoale și proceduri scrise. 
 Programți un orar de pregătire a medicației pentru administrare, când să nu fiți 

perturbați 
 Marcați tubulaturile pentru a nu le conecta greșit și și confirmați conectarea 

corectă înainte de a începe administrarea. 
 Implicați farmacistul în toate prescrierile de medicamente cu risc ridicat  
 Promovați educația în evitarea erorilor și încurajați comportamentu pentru 

siguranța actului medical. 
 Depozitați medicamente periculoase într-o zonă separată cu repectarea regulilor de 

depozitare. 
 Luați măsuri de precauție pentru a preveni infecțiile asociate utilizării CVC. 
 Utilizați aplicații informatice pentru prescrierea și eliberarea medicamentelor. 
 Lucrați pentru a îmbunătăți cultura de siguranță a spitalului dumneavoastră. 
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 Instruirea și antrenarea personalul în utilizarea tehnologiilor 
și respectarea regulilor de bună practică 

• Instruirea prin simulare este utilă pentru:  
 a gestiona dispozitivele  

 a face față unui eveniment dramatic neașteptat, pentru a reduce la minimum 
riscul clinic  

 pentru a optimiza munca în echipă.  

• Antrenamentul de simulare susține schimbările culturale și de 
comportament prin crearea de oportunități repetate de practică  
  este un instrument eficient pentru: 
 a modifica atitudinile față de siguranța asistenței medicale  

 comportamentele în echipă în situații de urgență,  

 Centrele de simulare oferă posibilitatea unei actualizări 
continue a abilităților tehnice și non-tehnice pentru 
optimizarea strategiilor de îngrijire neonatologică 
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https://capesaro.gov.ro/risk_emails.php?hospital_id=28040068 
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 Identificarea spontană – EAAAM grave 

Raportarea voluntară 

Reclamația pacientului 

Raportarea obligatorie - identificarea 

activă 
• Analiza FO de către șeful de secție 

• Stabilirea unor indicatori de alertă – trigger tool 
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 identificarea EAAAM și a cauzelor profunde 
ar trebui să fie primul instrument principal 
pentru prevenirea acestora. 

Raportarea fără caracter acuzator  
• raportare voluntară, anonimă 
• raporare obligatorie  
 Un studiu în care s-a evaluat eficacitatea raportării 

voluntare, anonime pe Internet a erori medicale în terapia 
intensivă la nou-născuți efectuat în 50 de spitale din 
rețeaua Vermont Oxford a arătat că raportarea voluntară a 
fost mai eficientă decât raportarea obligatorie (Snijders C, 
van Lingen RA, Molendijk A, Fetter WPF. Incidents and errors in neonatal 
intensive care: a review of the literature. Arch Dis Child Fetal Neonatal 
Ed. 2007;92(5):F391-8. ) 
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Raportarea obligatorie 
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Raportarea obligatorie 
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 Indicatori de alertă 
• Prelungirea duratei de spitalizare 

• Instituirea unui tratament diferit de cel conform 

diagnosticului de internare 

• Efectuarea unor investigații paraclinice de înaltă 

performanță neconcordante cu starea pacientului la 

internare 

• etc. 
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Se iau 20-50 de FO de oservație, aleator 

Se caută prezența indicatorilor de alertă 

FO în care se identifică unul sau mai mulți 

indicatori de alertă sunt supuse analizei 

unei echipe medicale, care va verifica 

dacă se confirmă suspiciunea de EAAAM 

Dacă se confirmă se procedează la 

analiza retorspectivă pentru identificarea 

cauzei/cauzelor principale  
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Se evaluează gradul de risc pentru apariția 

unui nou EA după grila de evaluare a 

riscurilor, respectiv estimarea probabilității 

de pariție și gravitatea consecințelor pe o 

scară de la 1 la 5. 
• dacă gradul de risc este mai mic 5 nu se declanșează 

analiza retrospectivă  și nu se raportează 

• dacă gradul de risc este egal sau mai mare  de 5 se 

declanșează  o analiza retrospectivă și se raportează 
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Scopul  
• Identificarea cauzelor principale - „rădăcină„ 

• Învățarea din erori 

  Înainte de 1990, abordarea managementului 
riscurilor era orientată spre găsirea 
responsabilității pentru autorii erorilor.  

Din 1990, se dezvoltă o nouă abordare a riscului, 
considerând că eroarea umană este inevitabilă și 
că condițiile de muncă și contextul muncii 
favorizează eroarea  
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 EAAM este consecința unei erori umane 

 Care este prioritatea? 

• Identificarea vinovatului? 

• Identificarea cauzei? 

 Analiza erorii 

• Analiza erorii umane la nivel de persoană 

 se caută , vina persoanei pentru uitare, lipsa de 

concentrare, slăbiciune morală etc. 

• Analiza erorii umane la nivel de sistem 

 se concentrează pe condițiile în care personalul lucrează  

 încearcă să construiască bariere pentru a preveni erorile 

sau de atenuare a efectelor acestora  
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 Abordare tradițională, dominantă în medicină,  
• se concentrează asupra acțiunilor nesigure considerate că rezultă, în 

primul rând, din procesele mentale aberante, cum ar fi uitarea, lipsa de 
concentrare, lipsa de motivare, neglijență,, nepăsare...   

 Măsurile  sunt destinate, în principal,  reducerii variabilitătii 
nedorite în comportamentul uman prin acțiuni punitive  

 Aceste metode fac apel la:  
• sentimentul de frică al oamenilor,  
• reglementări suplimentare 
• măsuri disciplinare 
• amenințarea cu litigii etc.  

 Adepții acestei abordări au tendința de a trata erorile ca 
probleme morale, presupunând că se întâmplă lucruri rele 
ca o consecință a răutății umane  
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 Această abordare deși:  
• este mai satisfăcătoare emoțional decât identificarea cauzei 

la nivel de organizație 
 în cazul în care ceva nu merge bine, pare a fi evident că un individ 

(sau un grup de persoane fizice) trebuie să fi fost responsabil.   

 caută să reducă pe cât posibil mai mult responsabilitate 
instituțională 

• permite ca în aceleași circumstanțe să apară erori similare, 
indiferent de persoanele implicate 
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• limitează  dezvoltarea unei asistențe medicale 
mai sigure 

• determină hiperreglementarea 

• juridicizarea asistenței medicale 
 judiciarizarea asistenței medicale 

• evoluția către o medicină defensivă 
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 Premiza de bază, în abordarea de sistem, este că oamenii sunt 
supuși erorilor - „To err is human” 

• acestea sunt de așteptat, chiar și la cei mai buni 

 Erorile sunt văzute drept consecințe ale unor deficiențe 
latente și manifeste  care pot fi identificate prin analiza „în 
amonte ” a proceselor 

 Adoptarea măsurilor de prevenire se bazează pe teza că, deși 
nu putem schimba condiția umană, putem schimba condițiile 
de muncă ale oamenilor.   

 Ideea de bază este cea a construirii de bariere  
• toate acțiunile cu rsic trebuie să aibă bariere și măsuri de protecție.  

 atunci când are loc un eveniment advers, problema cea mai importantă nu 
este cine a greșit,  este  cum și de ce au eșuat sistemle de protecție 
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Analiza cauzei rădăcină (ACR) care reprezintă 
o „analiza sistematică a tuturor factorilor care 
predispun sau au potențialul de a preveni erorile ” 
(OMS),  
• poate fundamenta cele mai eficace măsuri 

Această abordare este utilizată pentru toate 
EAAAM, pentru a înțelege cum s-au putut 
produce acestea.  
• permite identificare mecanismelor 
• poate sugera modalități de prevenire  
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 Cauzele „rădăcină”  fundamentale sau profunde sunt 
deficiențe, cărora li se datorează condițiile favorabile 
producerii erorilor : 

• la nivel organizațional  
• la nivel de sistem sanitar  
 contextul economic și legislativ,  
 constrângerile financiare  
 relațiile interinstituționale 

• Eliminarea lor ar putea conduce la eliminarea erorilor sau la reducerea 
la minim a probabilității de apariție 

 Cauzele directe sunt cele care determină apariția EAAAM și 
care sunt condiționate de cauzele fundamentale 

• Eliminarea cauzelor directe nu duce la reducerea probabilității de 
pariție a unui eveniment advers – Alticineva în Aceleași condiții 
va putea repeta Aceeași eroare! 
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 Analiza cauzelor profunde: 
• se concentrează în principal pe sisteme și procese,  
• nu se concentrează pe performanța individuală. 

 obiectivul ACR este: 
• de a a înțelege un proces sau mai multe în contextul organizațional,  
• de a identifica cauza sau cauzele potențiale ale variabilităților de 

practică care pot duce la erori  
• de a identifica modificări ale proceselor care ar face ca variabilitatea de 

practică să se reducă  pentru a evita reapariția EAAAM 
 obiectivul nu trebuie să fie acela de a atribui vinovăția 

individuală 
 o cauză „rădăcină” este elementul fundamental (sau unul 

dintre elementele fundamentale) care determină un eșec 
sau o performanță care nu corespunde așteptărilor 
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CAUZE 

DIRECTE 

CAUZE 

„RĂDĂCINĂ” 

Legate de: 

personalul medical, 

pacient, 

echipamente 

medicale, mediu de 

îngrijire 

Managementul 

organizațional:  

 

ANALIZA EAAAM PENTRU IDENTIFICAREA CAUZELOR  

Erori de 

diagnostic, 

erori de 

prescriere, 

IAAM etc. 

Lipsa 

barierelor, a 

reglementărilor

, a controlului, a 

managementul

ui riscurilor   

Hoffman C, Beard P, Whitey J. Canadian Patient Fafety Institute Canadian Root Causes Analysis Framework, A tool for 

identifying and addressing the root causes of critic al incidents in healthcare, ISMP, 2005 
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 Activități 
• Nominalizarea echipei de analiză 

• Stabilirea circumstanțelor  în care a apărut EAAAM 

• Realizarea unui interviu structurat cu persoanele 
implicate pentru a stabili cronologia evenimentelor și a 
clarifica fiecare problemă identificată în etapa inițială 

• Completarea listei inițiale cu noile probleme identificate 

• Analiza interviurilor și corelarea lor pentru fiecare 
problemă identificată – identificarea factorilor contributivi 
specifici sau generali 

• Elaborarea unui raport al evenimentelor și inventarierea 
cauzelor, eficacitatea barierelor și identificarea măsurilor 

• Analiza raportului de către consiliul medical 
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 identificate de către ANMCS în procesul 
de evaluare a spitalelor:  
• Disponibilitate și abilități reduse de a respecta 

măsurile universale de protecție împotriva IAAM 

• Deficențe în evaluarea riscului de cădere și a 
respectării măsurilor de suprveghere a 
pacienților la risc 

• Intervenții tardive 

• Erori terapeutice 

• Erori de diganostic 

• Comunicare deficitară 
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 Identificate de ANMCS în procesul de evaluare a 
spitalelor  

• Disponibilitate scăzută de a elabora, implementa și respecta 
reglementări privind siguranța pacientului, cum ar fi, pentru: 
 internarea, externarea și transferul pacientului 

 Introducerea de metode diagnostice și terapeutice noi 

 implementarea protocoale de diagnostic și tratament etc. 

 evaluarea riscurilor la internare 

• Tendința de a se conforma formal la cerințele standardelor 

• Pregătirea deficitară în managementul calității și a riscurilor 
clinice 
 Neînțelegerea necesității de a asigura calitatea serviciilor de 

sănătate  

• Lipsa unui metodologii de evaluare și certificare a competenței 
personalului medical 
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Neonatologie Școala de vară 

80% din cauzele EAAAM ți de sistem și numai 20% sunt imputabile 

persoanei 

Pentru identificarea cauzelor unui EAAAM, fiecare din aceste elemente se analizează separat începând cu 

acțiunile nesigure (care au forțat barierele ) și barierele, care nu au funcționat, și terminând cu 

procesele organizaționale a căror bună funcționare este determinată de condițiile de muncă și de 

contextul organizațional  
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 Scop - reduc posibilitatea de a face erori și/sau 
cresc posibilitatea de a reduce gravitatea 
consecințelor.  

Acestea pot fi:  
• de tip fizic – sisteme de blocare a intrării în zonele de risc, 

mână curentă, camere video etc.; 
• organizatorice - liste de verificare, modalități de 

supraveghere, instruiri periodice, antrenamente  și 
verificarea cunoștințelor și abilităților, supervizarea 
activităților  etc;  

• tehnologice – sisteme informatice, codurile de bare etc.;  
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 inexistența reglementărilor 
 lipsa accesului la proceduri, protocoale și alte reglementări 
 instruire insuficientă și fără verificarea dobândirii 

informațiilor și abilităților necesare 
 mediu de lucru stresant: 

• relații interpersonale, program neadaptat la specificul activității;  
• planificarea gărzilor și a a turelor;  
• distribuția personalului de îngrijire fără a lua în calcul gradul de 

dependență al pacienților  etc.;  
 ambient – zgomot, lumină, spațiu etc. 
 sisteme de comunicare ineficiente;  
 mediu de îngrijire necorespunzător; 
 lipsa mentenanței echipamentelor; 
 lipsa supervizării respectării reglementărilor etc.  
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cunoștințe și expertiză inadecvate atribuțiilor – 
lipsa evaluării competenței profesionale;  

volumul de muncă și oboseala; 
sănătatea fizică și mentală 
orgoliu profesional 
etc. 
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Complexitatea asistenței medicale ca 
urmare a progreselor ștințifice și 
dezvoltării tehnologiilor medicale solicită 
lucrul în echipă: 
• abordarea interdisciplinară 

• comunicarea adecvată 

• coordonarea activităților  

• cultura organizațională – fiecare angajat trebuie 
să înțeleagă că acțiunile sale depind de alții și 
acțiunile celorlați depind de acțiunile sale 
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Determină relația interpersonală 

profesionist-pacient 
• stadiul bolii 

• particularitățile clinico-biologie 

• particularitățile psiho-comportamentale 

• nivelul de instruire 

• religia  

• etc. 
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Pasul 1. 
• identificarea acțiunilor nesigure  ale membrilor echipei 

medicale care au dus la apariția EAAAM 
• Identificarea barierelor care nu au funcționat  

Pasul 2  
• Identificarea factorilor favorizanți și a impactului 

acestora   

Pasul 3 
• Evaluarea contextului instituțional general și 

împrejurările care au făcut posibile acțiunile nesigure și 
apariția EAAAM 
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EAAM 

Context organizațional 

și condiții de muncă 

Tehnologie 

/echipamente  

Metode de lucru, 

reglementări 

Resurse 

Comunicare, 

formare, munca în 

echipă  

Pacient 
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 Pasul 4 - Recomandările și planul de acțiune.  
• Obiective:  
 crearea barierelor  în cazul în care acestea nu au existat,  
 corectarea și/sau să îmbunătățirea barierelor existente dar care nu au funcționat 

corespunzător  
 eliminare, pe cât posibil, a vulnerabilităților proceselor în care s-a produs EAAAM 

• Planul de acțiuni trebuie să cuprindă: 
 analiza impactului factorilor favorizanți asupra siguranței viitoare a pacientului 
 idetificarea acțiunilor necesare pentru a reduce impactul factorilor favorizanți 

indetificați;  
 termenele de realizare a măsurilor corective trebuie să țină cont de gradul de risc al 

activităților în cadrul cărora a apărut EAAAM  
 responsabilii cu implementarea măsurilor și identificarea resurselor necesare  
 metodologia de monitorizarea executării planului; 
 termenele de evaluare a eficacității măsurilor  

• Fundamantarea măsurilor: 
 ia în calcul complexitatea acestora și resursele necesare, pentru a putea fi 

implementate în mod real 
 ia în considerare factorii care pot  afecta implementarea – exemplu:  aderența 

personalului sau factori externi organizației  
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02.12 Spitalul dezvoltă și implementează o politică de asigurare și îmbunătățire a siguranței 

pacientului. S 

02.12.01 Spitalul are o politică proactivă de prevenire a riscurilor clinice. Cr 
02.12.02 Spitalul urmărește identificarea și prevenirea riscurilor și a erorilor legate de medicație. 

Cr 

02.12.03 Transferul informaţiei şi al responsabilităţilor privind pacientul asigură continuitatea îngrijirilor şi 

siguranţa acestuia. Cr 

02.12.04 Spitalul urmăreşte creşterea siguranţei actului chirurgical şi anestezic. Cr 
02.12.05 La nivelul spitalul sunt asigurate condiții pentru radioprotecția pacienților și a 

personalului. 
Cr 

02.12.06 Spitalul urmăreşte identificarea și diminuarea riscurilor asociate procesului 

investigațional. 
Cr 

02.12.07 Spitalul urmăreşte identificarea și diminuarea cauzelor generatoare de vătămări corporale prin 

cădere/lovire. Cr 

02.12.08 Spitalul asigură resursele necesare desfășurării activității de prelevare și/sau transplant, în condiții 

de eficacitate și siguranță a pacientului. Cr 

02.13 Spitalul a implementat bunele practici transfuzionale și de hemovigilență. S 
02.13.01 Spitalul are organizată activitatea de prescriere și monitorizare a terapiei transfuzionale și 

hemovigilența. Cr 

02.13.02 Prescrierea de sânge și derivate este fundamentată medical şi asigură trasabilitatea utilizării 

acestora. Cr 
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02.12.01 Spitalul are o politică proactivă de prevenire a riscurilor clinice. 
Cr 

02.12.01.01 La nivelul fiecărui sector de activitate medicală sunt documentate, 

identificate şi evaluate periodic riscurile clinice, parte integrantă a 

registrului riscurilor. 
C 

02.12.01.02 Spitalul dezvoltă și implementează un sistem de gestionare a 

evenimentelor santinelă. C 

02.12.01.03 Spitalul a elaborat și aplică o procedură de gestionare a 

evenimentelor adverse și a celor cu potențial de afectare a pacientului 

(''near miss''). 
C 

02.12.01.04 Spitalul are un sistem funcţional de identificare a pacientului bazat pe 

cel puţin două elemente de identificare. C 
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Standardele europene de îngrijire pentru sănătatea nou-născuților  

Inițiate de The European Foundation for the Care of Newborn Infants - EFCNI 
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02.04 
Spitalul promoveză conceptul de ”prieten al copilului”. S 

02.04.01 
Spitalul a adoptat o politică de promovare a alimentaţiei la sân în 

secţiile de neonatologie. 

Cr 

02.04.02 
Spitalul se preocupă de identificarea și prevenirea cazurilor de 

îmbolnăvire la nou-născut. 

Cr 

02.04.03 
Spitalul se preocupă de asigurarea unui climat prietenos, adaptat 

copilului. 

Cr 
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02.04.01 Spitalul a adoptat o politică de promovare a alimentaţiei la sân în secţiile de neonatologie. Cr 

02.04.01.01 Spitalul susține un program de alăptare ca metodă sănătoasă de alimentaţie a nou-născutului şi sugarului. C 

02.04.01.01.01 La nivelul spitalului este reglementată modalitatea de promovare a alăptării nou-născuţilor şi sugarilor. I 

02.04.01.01.02 
Programul de instruire destinat gravidei/lăuzei conține prevederi referitoare la importanța alăptării, cel puţin până 

la vârsta de 6 luni a copilului. 
I 

02.04.01.01.03 
Protocolul privind nașterea pe cale naturală prevede punerea în contact intim al nou-născutului cu mama imediat 

după naștere. 
I 

02.04.01.01.04 

La nivelul secției de obstetrică, protocolul privind punerea la sân a nou-născutului la termen şi sănătos există și 

conține prevederi privind punerea la sân a acestuia în primele 2 ore după naşterea pe cale naturală şi primele 4 ore 

după naştere prin operaţie cezariană. 

I 

02.04.01.01.05 
La nivelul secției de neo-natologie/obstetrică-ginecologie există protocol privind suspendarea temporară a alăptării 

din motive terapeutice. 
I 

02.04.01.02 Mamele internate sunt informate în privinţa beneficiilor alăptării. C 

02.04.01.02.01 
Materialul informativ privind alăptărea, parte componentă a programului privind promovarea alimentaţiei la sân, 

este înmânat tuturor gravidelor/lăuzelor internate. 
I 

02.04.01.02.02 
Există protocol implementat privind consilierea mamelor HIV-pozitive în legătură cu alimentaţia copilului, la 

nivelul maternităţii. 
I 

02.04.01.02.03 Epicriza din FO analizate conține recomandări privind continuarea sau după caz, iniţierea alăptării după externare. I 

02.04.01.03 
Personalul medical din secţia/secţiile obstetrică-ginecologie și neo-natologie este format continuu pentru 

dobândirea abilităţilor necesare implementării programului de promovare a alimentaţiei la sân. 

C 

02.04.01.03.01 
Spitalul instruiește anual personalul medical din secţia/secţiile obstetrică-ginecologie și neo-natologie cu privire la 

promovarea alimentaţiei sănătoase a nou-născutului şi sugarului. 
I 

02.04.01.03.02 
În fișele de post ale personalului medical din secția de obstetrică-ginecologie și neo-natologie există atribuții cu 

privire la pregătirea, îndrumarea și urmărirea fiecărei mame cu privire la alimentația la sân. 
I 

02.04.01.04 Spitalul asigură facilități pentru promovarea şi susţinerea alăptării. C 

02.04.01.04.01 
La nivelul secției de obstetrică-ginecologie și neo-natologie există rezerve în sistem „rooming in” pentru îngrijire 

mamă-copil. 
I 

02.04.01.04.02 Rezerva în sistem „rooming in” este prevăzută cu sistem de supraveghere a mamei și copilului. I 

02.04.01.04.03 Număr saloane cu sistem de îngrijire „rooming in” per număr total saloane în maternitate. I 
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02.04.02 
Spitalul se preocupă de identificarea și prevenirea cazurilor de îmbolnăvire la nou-născut. Cr 

02.04.02.01 
Spitalul previne bolile infectocontagioase ale nou-născutului. C 

02.04.02.01.01 
Există protocol privind consilierea mamelor cu TBC/Lues/HIV-pozitive în legătură cu 

monitorizarea stării de sănătate a nou-născuților. 

I 

02.04.02.01.02 
La nivelul secției sunt promovate programele de imunizare prin punerea la dispoziția 

pacienților de materiale informative. 

I 

02.04.02.01.03 
La nivelul spitalului sunt promovate programele de imunizare prin punerea la dispoziția 

publicului de materiale informative. 

I 

02.04.02.01.04 
Există analize periodice ale cazurilor de nou-născuți nevaccinați până la externare, care 

menționează și numărul de cazuri în care părinții refuză vaccinarea. 

I 

02.04.02.02 
Spitalul identifică malformațiile/deficiențele nou-născutului. C 

02.04.02.02.01 
La nivelul spitalului există protocol de diagnostic al posibilelor deficiențe ale nou-născutului 

depistabile la naștere. 
I 

02.04.02.02.02 
Spitalul asigură resursele materiale necesare identificării malformațiilor/deficiențelor nou-

născutului. 
I 

02.04.02.02.03 
Spitalul asigură resursele necesare identificării intrauterine a malformațiilor. 

I 

02.04.02.02.04 
Testarea după naștere a auzului, vederii și prezenței sau predispoziției pentru displazie de șold 

este efectuată tuturor nou-născuților și consemnată în documentele medicale. 
I 

02.04.02.02.05 

Există echipă funcțională multidisciplinară formată din medici, psihopedagogi, psihologi și 

părinți care asigură depistarea timpurie, recuperarea sau orientarea spre centre specializate a 

nou-născuților la care se suspicionează deficit/malformație. 

I 
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02.04.03 
Spitalul se preocupă de asigurarea unui climat prietenos, adaptat copilului. Cr 

02.04.03.01 Spitalul asigură condiții adaptate îngrijirii copilului. C 

02.04.03.01.01 
Spitalul asigură pentru copiii internați facilități de recreere în aer liber. 

I 

02.04.03.01.02 
Spitalul asigură pentru copiii internați facilități de recreere în interior. 

I 

02.04.03.01.03 
Secțiile destinate îngrijirii copiilor sunt amenajate, adaptat categoriilor de vârstă. 

I 

02.04.03.01.04 
Spitalul asigură pentru copiii cu spitalizare îndelungată, facilități de educație adecvată vârstei. 

I 

02.04.03.01.05 
Biberoneria/bucătăria de lapte este autorizată. 

I 

02.04.03.01.06 

Sondele de alimentare enterală de unică folosinţă sunt existente în secţiile/ATI/TI/TIC nou-născuţi 

şi copii mici. I 

02.04.03.02 Spitalul asigură servicii de susținere a asistenței medicale pentru copii. C 

02.04.03.02.01 
Spitalul asigură asistență psihologică pentru copiii internați. I 

02.04.03.02.02 
Spitalul asigură asistență psihologică pentru aparținătorii/părinții copiilor internați. I 

02.04.03.02.03 
Spitalul asigură asistență socială pentru copiii internați. I 

02.04.03.02.04 
Spitalul asigură continuitatea asistenței psihologice pentru copii, după externare. I 

Neonatologie Școala de vară 
95 



Neonatologie Școala de vară 
96 



Cultura siguranței pacientului are în vedere o 
schimbare de paradigmă: 
• nu acceptați apariția unui eveniment advers ca o 

fatalitate 
 poate fi evitată 

• nu banalizați incidentul sau accidentul, 

• fiți conștienți de faptul că siguranța pacienților și a 
angajaților este rezultatul acțiunilor tuturor actorilor 
implicați în asigurarea procesului de îngrijire. 
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Creați o cultură a responsabilității: 
• care pune în aplicare cele mai bune practici bazate 

pe dovezi  
• care să promoveze practica învățării din erori și să 

ofere feedback constructiv, în loc să caute doar 
vinovăția și pedeapsirea cuiva.  

• care să încurajeze membrii personalului să comunice 
despre riscuri și erori, între ei și cu conducerea, fără 
să le fie frică de pedeapsă 

• care să încurajeze căutarea cauzei principale 
• în care asigurarea pregătirii profesionale continue și 

efectuarea evaluărilor competenței în raport cu 
practica cotidiană, să fie o obișnuință. 
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Mulțumesc! 
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