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Monitorizarea incidentelor si accidentelor
aparute in procedurile anestezice

Una dintre caracteristicile importante privind “siguranţa pacienţilor" este legata de 
încrederea ca siguranţa poate fi imbunatatita mai bine prin investigarea accidentelor si 
incidentelor decit incercind sa le eviţi. Monitorizarea si raportarea incidentelor critice aparute 
in timpul anesteziei ajuta la reducerea morbidităţii si mortalitatii in rândul pacienţilor. De 
asemenea, monitorizarea reprezintă o metoda importanta de imbunatatire a calitatii serviciilor 

de anestezie.

Ataşat se gaseste formularul pentru raportarea incidentelor in anestezie si terapie 
intensiva asa cum a fost conceput de Societatea Romana de Anestezie si Terapie Intensiva 

(SRATI). ~



SRATI - Sistemul de raportare
a incidentelor în ATI
1.1. Persoana care raportează este : (selectaţi câmpul potrivit):

Alege... T

1.2. Rolul persoanei care raportează incidentul in actul anestezic (selectaţi câmpul potrivit):

Alege... ’

1.3. Membrii echipei prezente in timpul Incidentului:

O ptiuneal:

Alege... T

Optiunea2:

Alege... T

1.4. Experienţa medicului titular consta in ani experienţa in anestezie, este recunoscut atestat ca medic primar/

specialist din anul . Medicul este după ore de munca continua, fara odihna (după pre

de garda)

2.1. Sexul

M F

2.2. Varsta

2.3. Tipul spitalizării

Continua Zi Urgenta, operat in ziua Internării

2.4. Tipul intervenţiei chirurgicale

Alege... T

2 .Ei. Riscul ASA



t V I I @ I I I Q IVQ

2'6. Patologia asociata

~  cardiovasculara ~  respiratorie ~  digestiva ~

2-7. Motivele lntmam ° '" nara "^o,„glca-  M  de sistem _  ̂

Alege...

2.9. Intervenţia chirurgicala este:

minora majora

3.1. Tipul anesteziei

Alege... »

3.2. Managementul caii aeriene

IOT/INT masca laringiana ventilaţie pe masca "jet ventilation" traheostomie

3.3. Anestezice utilizate

anestezice inhalatorii anestezice intravenoase non-opioide opioide relaxante musculare depolarizante relaxante 
musculare nedepolarizante
3.4. Anestezia regionala

3.4.1 Modul de administare a anestezicelor

monodoza (single shot) administrare continua bolusuri repetate

3.4.2 Tipul anesteziei

~~ anestezie spinala — anestezie epidurala — blocuri de plexuri nervoase/nervi periferici pentru membru superior/inferior 

3.4.2.1 Altele

R  bloc B ie r f j  bloc de nerv intercostal ~~ bloc retrobulbar— anestezia pe cateter intrapleural
3.5. Monitorizare intraanestezica

3.5.1. Aparatura

— alarma de presiune in caile aeriene — alarma VtE (volume expirate) ~~ senzor de oxigen — monitorizarea concentraţiei 

gazelor inspirate

3.5.2. Monitorizarea pacientului

— — ţ a  neinvaziva/invaziva — Sp02~  capnometria si capnografia — termometria ascultatia ^  cateterizarea arterei 
pulmonare R  ecocardiografle transtoracica/transesofagiana ~  monitorizarea blocului neuromuscular monitorizarea BIS

4.1. Locul incidentului

Alege...



4 .2 . Momentul incidentului

Alege... T

4.3. Incidentul a fost recunoscut

©imediat 9cu întârziere 

4.4 Descrierea Incidentului

4.4 .1 . Aspectul general al evenim entului

Alege... T

4 .4 .2 . Incidental este in legătură cu (a se raporta separat fiecare incident)

4 .4 .2 .1 . Calea aeriana

Alege... »

4.4 .2 .2 . Aparatul respirator:

Alege... ’

4 .4 .2 .3 . Aparatul cardio-vascular:

Alege...

4 .4 .2 .4 . Anestezia regionala:

Alege... T

4 .4 .2 .5 . Manevrele efectuate canularea vascu lara :

Alege... ▼

4 .4 .2 .6 . Echipamentul anestezic:

Alege... T

4.4 .2 .7 . Monitorizare intraanestezica:

Alege... T

4 .4 .2 .8 . Poziţionarea pacientului:



Alege...

4.4 .2 .9 . Altele:

Alege... T

4.4 .2 .10 . Relaţii interum ane:

Alege... T

4.4 .2 .11 . Incident farmacologic:

Alege... T

4 .4 .2 .12. Medicamentul incriminat Medicamentul necorespunzator

Medicament intenţionat a se administra Interacţiuni intre MI

si MII

4.5. Scurta descriere a incidentului (fara a reda informaţii care ar putea duce la identificarea 
pacientului/m edicului/echipei m edicale/ instituţiei)

4.6. Mijloacele care au facilitatat observarea evenimentului (alegeţi doua din cele enunţate):

O ptiuneal:

Alege... T

Optîunea2:

Alege... »

4.7. Medicatia utilizata in managementului incidentului

M edicam entl:

Medicament2:



Medicament3:

4.S. Conduita clinica in m anagem entul incidentului

“ oprirea interventiei/anesteziei H  modificarea interventiei/anesteziei “ utilizarea protocoalelor standardizate/experientei 
personale

4.9. Scurta descriere a modului de abordare si rezolvare a incidentului

5.1. Severitate potenţiala (spaţiu / selectaţi câmpul corespunzător):

Alege... T

5.2. Evoluţia (daca este cunoscuta in momentul raportării):

Alege... T

5.3. Ce a dus la producerea incidentului? (alegeţi câmpurile corespunzătoare)

5.3.1. Cauze principale care au dus la producerea incidentului (alegeţi câmpurile corespunzătoare)

5.3 .1 .1 . Factori personali:

Alege... T

5.3 .1 .2 . Factori ce tin de echipa :

Alege... T

5.3 .1 .3 . Echipament:

Alege... T

5.3 .1 .4 . Mediu de lucru:

Alege... T

5.3 .1 .5 . Adm inistraţie:



Alege...

5.3.2. Cauze secundare care au dus la producerea incidentului (alegeţi câmpurile corespunzătoare)

5.3 .2 .1 . Factori personali: :

Alege..,

5.3 .2 .2 . Factori ce tin de echipa :

Alege...

5.3 .2 .3 . Echipament:

Alege...

5.3 .2 .4 . Mediu de lucru:

Alege... T

5.3 .2 .5 . Adm inistraţie:

Alege...

5.4. Ce a înlesnit agravarea pagubelor (daunelor)? (alegeţi câmpurile corespuzatoare)

— comunicarea/coordonarea slaba in echipa de anestezie — comunicarea/coordonarea slaba in echipa de chirurgie — 
comunicarea/coordonarea slaba intre echipa de chirurgie si cea de anestezie P  slaba/lipsa punerii in tema(comunicarii cu 
pacientul):— slaba/lipsa comunicării in echipa — lipsa verificării P  oboseala — boala p  volumul prea mare de munca lipsa 
experienţei-  lipsa ajutorului in echipa ~  absenta unor algoritmi corespunzători — slaba/lipsa monitorizării capacitatea de 
concentrare si atentie deteriorata —; imprudenta ' slaba conştiinţa situationala — slaba ierarhizare a sarcinilor prioritare — 
raţionament slab : lipsa ajutorului (suportului) experimentat-  lipsa algoritmilor corespunzători

5.5. Ce sugerezi pentru prevenirea acestui incident? (alegeţi câmpurile corespunzătoare)

— echipament adiţional pentru monitorizare ( j  întreţinerea mai buna a echipamentului de monitorizare existent-  condiţii mai 
bune de munca — imbunatatirea supervizării P imbunatatirea comunicării — imbunatatirea capacitatii de convingere-  
renunţarea la vechea rutina “ imbunatatirea echipamentului de monitorizare P  imbunatatirea ordonării drogurilor-  
imbunatatirea antrenamentului si a educaţiei P imbunatatirea organizării p creşterea personalului p imbunatatirea disciplinei 
la verificarea listelor — dezvoltarea unor algoritmi si ghiduri

5.6. In  opinia ta

incidentul putea fi prevenit Oincidentul nu putea fi prevenit

5.7. Incidentul a provenit din:

Alege... T

5.8. Daca ai selectat eroarea umana te rog specifica:


