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ΠΩΣ Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΜΟΤΕΧΝΙΑΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΒΟΗΘΉΣΟΥΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΣ
Charles ]. Vacanti, M.D., Terry S. Vitez M.D.

Οι πολίτες αυτής της χώρα είναι δικαιολογημένα περήφανοι για τα νοσοκομεία τους και γι' αυτούς που τα
στελεχώνουν. Ωστόσο αλλαγές έχουν αναγκάσει τα νοσοκομεία και το ιατρικό τους προσωπικό να δημιουργΙi
σουν νέες απαιτήσεις από τους αναισθησιολόγους. Λόγω των αυξανόμενων απαιτήσεων που αντιμετωπίζουν
τα νοσοκομεία από πλευράς κυβέρνησης και ασφαλιστικών φορέων, καθώς και από τον JCAHO, έχουν επι
φορτίσει τους ιατρούς με μια πληθώρα καθηκόντων ιατρικών και διοικητικών σε περιοχές όπως η Εξασφάλι
ση Ποιότητας, η πιστοποίηση προσόντων, ο προσδιορισμός της συνεχιζόμενης μετεκπαίδευσης και η διαχείρη
ση ενός τμήματος. Αρχικά, ο ρόλος του επικεφαλ1iς ενός τμήματος αναισθησιολογίας στο σχ1i μα εξασφάλισης
ποιότητας του νοσοκομείου ήταν να σχεδιάσε ι και να διαχε ιρισθεί μια οργανωμένη δομή ώστε οι εργαζόμενοι
στα πλαίσια της να μπορούσαν να ελέγχουν και να :ταρακολουθούν την ωrόδοσ11 τους.1 Αν και ο ρόλος αυτός
ισχύε ι και σήμερα, η ικανότητα των διευθυνόντων ένα τμψια ω; :τρο; την ε;τίτευξη ποιότητας στις παρεχόμε
νες υπηρεσίες υγείας τελεί υπό διερεύνηση . Μέχρι :τοιο βαθμό θα :τρέ:τει να θεωρούνται υπόλογοι οι επικε
φαλείς αναισθησιολογικών τμημάτων; Στην ερcίπηση α-ι•ηj δεν -ι•:τάρχε ι ει';ω/.η α:τάντη ση . Ωστόσο, είναι προ
φανές ότι ο ο μοτεχνιακός έλεγχος θα ;τρέπει να είναι η καρδιά r.άθε :τρα:ράμματο; διαχείρισης ποιότητας.
Σημαντική είναι, επίσης, η σύγχρονη τάση για απομάκρυνση α:τό την ε:τιηiρηση r.αι την τιμωρία προς την
έννοια της συνεχούς βελτίωσης όπου η πληροφορία παρέχεται σε όλους ανοικτά χωρίς τον φόβο αντικτύπων.
Επιδιώκεται η δημιουργία κλίματος ενεργούς συμμετοχής των μελών του αναισθησιολογικού τμήματος και
αναδόμηση του τμήματος όποτε κρίνεται αναγκαίο ώστε να επηρεάζεται η μετεκ:ταίδευση των μελών με τελι
κό στόχο την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους νοσηλευόμενοςυς.'1
Το 1982, η ASA εγκαινίασε το Πρόγραμμα Παροχής Συμβουλών στην Αναισθησιολογία. Το πρόγραμμα
δη μιουργή θηκε ως αποτέλεσμα της ανάγκης της Εταιρείας να ανταποκριθ εί στις αιηjσε ις βωi θ ε ιας από
ιατρούς που ενδιαφέρονταν για την ποιότητα των αναισθησιολογικών υπηρεσιών στα νοσοr.ομεία τους. Σύμ
φωνα με τα παραπάνω, η Επιτροπή Ομοτεχνιακού Ελέγχου της ASA ανέπτυξε αυτό το νεωτεριστικό πρό
γραμμα που έδινε τη δυνατότητα διάθεσης έμπειρων αναισθησιολόγων για παροχ1i συμβουλών στα νοσοκο
μεία που το ζητούσαν.3 Από τότε, η Επιτροπ1Ί Ομοτεχνιακού Ελέγχου ζητήθηκε να συνδράμε ι πάνω από εκατό
Αμερικανικά νοσοκομεία και το ιατρικό τους :τροσω;τικό για βελτίωση της ;τοιότητα; των ;ταρεχόμενων αναι
σθησιολογικών υπηρεσιών.4
Η ASA έχει συμβουλεύσει κάθε είδους νοσοκομεία, α;τό μικρά α'(ροτικά ιδρύματα έως μεγάλα αστικά
ιατρικά κέντρα. Κάθε τέτοιου είδους συμβουλ1j της ASA ;ταρέχε ι μια λε:ττομερ1j και ξεκάθαρα εστιασμένη
εικόνα του αναισθησιολογικού τμήματος του νοσοκομείου. Σε '(ενικές γραμμές οι σύμβουλοι έχουν διαπιστώ
σει ότι υπάρχουν καλοί αναισθησιολόγοι, εργαζόμενοι σε νοσοκομεία που ;ταρέχουν υψηλ1Ίς ποιότητας αναι
σθησιολογικές υπηρεσίες στους ασθενείς σε όλη τη χώρα. Σπάνια διαπιστώνουν την ύπαρξη ιδρύματος όπου
όλα είναι αρνητικά. Τις περισσότερες φορές, όταν διαπιστώνονται αδυναμίες σε ένα πεδίο, υπερκαλύπτονται
από αρετές σε άλλα.5
Οι σύμβουλοι έχουν αντιμετωπίσει ποικιλία προβλημάτων, σχετιζόμενων με την άσκηση της αναισθησίας.
Συχνό ε ίναι το πρόβλημα ηγεσίας και διαχείρισης μέσα στο αναισθησιολογικό η11jμα. Καρδιά των διαχειρι
στικών προβλη μάτων σ' αυτά τα τμήματα είναι η απουσία αξιόλογου προγράμματος Εξασφάλισης Ποιότητας.
Πράγματι, από τα νοσοκομεία που ζήτησαν συμβουλές, μόνο δεκαπέντε με είκοσι τοις εκατό βρέθηκαν με
τμήματα που είχαν αποτελεσματικό πρόγραμμα Εξασφάλισης Ποιότητας. Συχνά δεν υφίσταται τέτοιο πρό
γραμμα ή υπάρχει μόνο κατ' όνομα.1'
Η Επιτροπή Ομοτεχνιακού Ελέγχου διερεύνησε επισταμένα ένα πρόγραμμα Εξασφάλισης Ποιότητας που
δη μιουργήθηκε από τον Terry S. Vitez, M.D. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κινητοποίηση των αναισθησιολό
γων για ενεργό συμμετοχή στην διαδικασία της Εξασφάλισης Ποιότητας. Παρέχει την ευκαιρία για αποκάλυ-
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ψη πληροφοριών που είναι χρήσιμες και μπορεί να οδηγήσουν σε μόνιμη βελτίωση της ποιότητας των αναι
σθησιολογικών υπηρεσιών. Το πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο στην έκβαση, και το τελικό αποτέλεσμα
είναι η αύξηση της κατανόησης του αναισθησιολόγου στην διαχείριση έκβασης των ασθενών. Επιτρέπει στους
επικεφαλείς των τμημάτων να διαμορφώνουν γνώμη για κλινική επάρκεια και αιτιολογεί αυτήν την γνώμη.7'�
ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΉ ΕΙΙΑΡΚΕΙΑ

Έννοιες

Το σύστημα βασίζεται σε τρεις έννοιες:
1. Η επάρκεια ε ίναι απόφαση ανθρώπων. Δεν μπορεί να αποφασισθεί από αλγόριθμο ή κατάλογο ελέγχου. Η
επάρκεια πρέπει να αποφασισθεί από μη προκατειλημένους συναδέλφους, γνώστες του αντικειμένου που
λαμβάνουν υπ' όψη ένα ευρύ φάσμα δεδομένων.
2. Ο καλύτερος δείκτης επάρκειας είναι η έκβαση . Ιατροί με αποδεκτές εκβάσεις είναι επαρκείς ενώ αυτοί με
απαράδεκτες εκβάσεις ανεπαρκείς.
3. Οι άνθρωποι δεν είναι αλάνθαστοι. Η ε μφάνιση σφάλματος, ακόμη και ενός πολύ σοβαρού, δεν ε ίναι
ένδειξη ανεπάρκειας.
Αρχές

Οι έννοιες αυτές όταν ενσωματώνονται σε ένα πρόγραμμα Εξασφάλισης Ποιότητας, οδηγούν σε μια μέθοδο
καθορισμού της κλινικής επάρκειας με βάση την "Ανάλυση Έκβασης" και την "Ανάλυση Σφάλματος".
Η ανάλυση έκβασης συνδέεται με τέσσερις αρχές:
1. Η ανάλυση έκβασης πρέπει να είναι συνεχιζόμενη και συλλογικ11 . Ση μαντικά αναισθησιολογικά σφάλματα
συμβαίνουν σπάνια ακόμη και σε απαράδεκτους :ι.λινικοί>ς. Γι' αυτό απαιτείται χρόνος για την συγκέντρω
ση στοιχείων επάρκειας. Επιπρόσθετα, πρότυπα :ι.αι απόδοση μεταβάλλονται με το χρόνο. Προς το παρόν,
ένα αποδεκτό επίπεδο απόδοσης δεν έχει ακόμη καθορισθεί σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, τοπικά πρότυπα
απόδοσης θα πρέπει να καθορισθούν. Η διαμόρφωση κατευθυντηρίων οδηγιών ίσως ε ίναι η μερική λύση σ'
αυτό το πρόβλημα.
2. Η ανάλυση έκβασης πρέπει να γίνεται υπό προϋποθέσεις. Ένας κλινικός μπορεί να αποδίδει αποδεκτά
κάτω από ορισμένες περιστάσεις, αλλά όχι κάτω από άλλες (π.χ. αναισθησιολόγος που αποδίδει επαρκώς
σε κλινικές δραστηριότητες που αφορούν γενική χειρουργική ενηλίκων ενώ ε ίναι ανεπαρκής στο να χορη
γήσει αναισθησία σε μικρά παιδιά που χειρουργούνται για πολύπλοκες συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς).
3. Η ανάλυση έκβασης πρέπει να είναι συγκριτική. Η ατομική απόδοση πρέπει να συγκρίνεται με την απόδο
ση ιατρών με παρόμοιες συνθήκες εργασίας.
4. Ελάχιστα αποδεκτά όρια πρέπει να έχουν καθιερωθεί. Ανεξάρτητα από την κατά μέσο όρο απόδοση, ορι
σμένες εκβάσεις πρέπει να καθορισθούν ως "απαράδεκτες" κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.
Η

ανάλυση σφάλματος συνδέεται με δύο αρχές:
Κρίσεις περί επάρκειας στηρίζονται στα λάθη που γίνονται.
2. Απαράδεκτοι κλινικοί έχουν εικόνα σφαλμάτων που διαφέρε ι κατά πολύ σε συχνότητα, βαρύτητα και φύση
από την ε ικόνα σφαλμάτων των επαρκών κλινικών.
1.

Συλλογή δεδομένων

Αυτές οι αφηρημένες έννοιες μπορούν να συντεθούν σε μια λειτουργική διαδικασία μέσω συλλογής δεδομέ
νων και κατηγοροποίησης:
1 . Δημιουργείται σύστημα ανίχνευσης και αναφοράς συμβαμάτων. Ένα τέτοιο σύστημα υπαγορεύει ότι οι
αναισθησιολόγοι και άλλοι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο αναφέρουν στο αναισθησιολογικό τμή μα κάθε
γεγονός ή συμβάν που δυνητικά σχετίζεται με την παροχή αναισθησιολογικών υπηρεσιών.
Copyright 1992 by the JCAHO Oakbrook Terrace, lllinoi.5. Reprinted with permi.v.vion.
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2.

Καθιερώνονται κριτήρια για τα γεγονότα που πρέπει να αναφέρονται. Τέτοια κριτήρια κατευθύνουν τα
συστήματα στη μη συλλογή περιττών πληροφοριών. Οι κλινικοί δείκτες στον Πίνακα 1 δοκιμάσθηκαν το
1991 και 1992 σε πάνω από τετρακόσια επιλεγμένα νοσοκομεία όλης της χώρας από την JCAHO.
3. Δημιουργείται μέθοδος ανασκόπησης και κατηγοριοποίησης των αναφερόμενων γεγονότων.
Πίνακας Ι.
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙτΡΟΠΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

(JCAHO)

Δείκτες παροχής Αναισθησιολογικών Υπηρεσιών
1. Ασθενείς που εμφανίζουν επιπλοκές ΚΝΣ κατά την διάρκεια ή εντός δύο ημερών μετά την επέμβαση κατά την

οποία χορηγήθηκε αναισθησία· χωρίζονται σε υποκατηγορίες ανάλογα με ASA-PS κατηγορία, ηλικία και επέμβαση
2.

ή μη στο ΚΝΣ.
Ασθενείς που εμφανίζουν περιφερικό νευρολογικό έλλειμμα κατά την διάρκεια ή εντός δύο ημερcίJν από την επέμ
βαση κατά την οποία χορηγήθηκε αναισθησία.

3.

Ασθενείς που εμφανίζουν οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου κατά την διάρκεια ή εντός δύο ημερών από την επέμβαση
κατά την οποία χορηγήθηκε αναισθησία· χωρίζονται σε υποκατηγορίες κατά ASA-PS κατηγορία, ηλικία και καρδιο
λογική ή μη επέμβαση.

4.

Ασθενείς με καρδιακή ανακοπή κατά την διάρκεια ή εντός μιας ημέρας μετά την επέμβαση κατά την οποία χορηγιί
θηκε αναισθησία, αποκλειόμενων των ασθενών που χρειάσθηκαν διεγχειρητική καρδιακή παύση· χωρίζονται σε
υποκατηγορίες ανάλογα με την ASA-PS κατηγορία, ηλικία και καρδιολογική ή μη επέμβαση.

5.

Ασθενείς με απρογραμμάτιστη αναπνευστική παύλα κατά την διάρκεια ή μετά μία ημέρα μετά την επέμβαση κατά

6.

την οποία χορηγήθηκε αναισθησία.
Θάνατος του ασθενή κατά την διάρκεια ή εντός δύο ημερών μετά την επέμβαση κατά την οποία χορηγιjθηκε αναι
σθησία· χωρίζονται σε υποκατηγορίες κατά ASA-PS και ηλικία.

7. Μη προγραμματισμένη εισαγωγή στο νοσοκομείο του ασθενή εντός μιας ημέρας μετά επέμβαση ω; εξωτερικού

ασθενή κατά την οποία χορηγήθηκε αναισθησία.
8.

Μη προγραμματισμένη εισαγωγή σε μονάδα εντατικής θεραπείας του ασθενή εντό; μια; ημέρα; μετά την επέμβαση
κατά την οποία χορηγήθηκε αναισθησία, και με παραμονή στη ΜΕΘ μεγu.λι'τερη τη; μια; ημέρα;.

Μηχανισμοί εφαρμογής

Οι μηχανισμοί υλοποίησης αυτού του προγράμματος Εξασφάλισης Ποιότητας και Κρίσης Κλινικής Επάρ
κειας ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα και από μια κλινικ11 κατάσταση σε άλλη . Ωστόσο, δεν θα πρέπει να
μεταβάλλεται η συνέπεια της μεθόδου ανάλυσης περιστατικών και η αντικειμενικότητα των αποφάσεων.
Τα περιστατικά αναγνωρίζονται μέσω διαδικασίας κριτηρίων επιλογής ή αναφέρονται από τα άτομα μέσα
στο σύστημα του νοσοκομείου. Τα περιστατικά αυτά ελέγχονται και περιληπτικά καταγράφονται από τον
συντονιστή Εξασφάλισης Ποιότητας τού νοσοκομείου και αναφέρονται στο Αναισθησιολογικό Τμήμα. Μεγά
λα αναισθησιολογικά τμήματα μπορεί να έχουν Επιτροπή Εξασφάλισης Ποιότητας. Σε μικρά τμήματα η επι
τροπή μπορεί να αποτελείται από ένα άτομο. Το περιστατικό εξετάζεται από μέλος της Επιτροπής Εξασφάλι
σης Ποιότητας του τμήματος το οποίο έρχεται σε επαφή με τον υπεύθυνο αναισθησιολόγο και δέχεται τα προ
φορικά ή γραπτά του σχόλια για το θεωρούμενο περιστατικό. Μετά την ολοκλήρωση του προκαταρκτικού
ελέγχου, το περιστατικό αναφέρεται στην τακτική μηνιαία συνεδρία του Αναισθησιολογικού Τμήματος.
Παραδοσιακά, τα αναισθησιολογικά τμήματα έχουν συναντήσεις νοσηρότητας και θνησιμότητας. Περιστατι
κά προερχόμενα από το σύστημα Εξασφάλισης Ποιότητας θα πρέπει να ε ίναι αναπόσπαστο μέρος της συνά
ντησης νοσηρότητας και θνησιμότητας. Η συζήτηση περιστατικού δεν ε ίναι ανάγκη να διαφέρει από τον
παραδοσιακό τύπο συζήτησης με μια σημαντική εξαίρεση· σε κάποιο σημείο της συζήτησης αυτών των περι
στατικών (συνήθως προς το τέλος της συζήτησης) θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σύμφωνα με την ακόλου
θη μεθοδολογία.
Αρχικά πρέπει να αποφασισθε ί κατά πόσο το σύμβαμα σχετίζεται με την αναισθησία. Εάν όχι, δεν χρειάζε
ται περαιτέρω συζήτηση στο τμήμα. Εάν ίσως συνδέεται με την αναισθησία ή σίγουρα σχετίζεται με αυτή, το
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επόμενο βήμα στην διαδικασία είναι η βαθμολόγηση έκβασης σύμφωνα με τον Πίνακα 2. Κατά την βαθμολό
γηση έκβασης, οι αποφασίζοντες (το αναισθησιολογικό τμήμα) δεν πρέπει να χρησιμοποιούν την κλίμακα
βαθμολογίας ως μέτρο σφάλματος. Πράγματι, στο σημείο αυτό πρέπει να θυμόμαστε ότι η διαδικασία Εξα
σφάλισης Ποιότητας απομακρύνεται από τη μορφή επιτήρησης και τιμωρία ς προς την έννοια συνεχιζόμενης
βελκτίωσης όπου οι πληροφορίες δίδονται ανοικτά σε όλους χωρίς φόβο επιπτώσεων. Το σύστη μα αξιολόγη
σης είναι βασικό στην διαδικασία διότι μετατρέπει υποκειμενικούς και περιγραφικούς όρους σε αριθμητικές
τιμές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πιο αντικειμενικές συγκρίσεις.
Πίνακας 2.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΚΒΑΣΗΣ
Ο=οvδεμία μεταβολή στην πορεία του ασθενή· απουσία ανατάξιμης ή μόνιμης βλάβης (π.χ. παροδική υποξυγοναιμία,
αναγωγή, καθυστέρηση εφαρμογής της κατάλληλης φροντίδας).

1-3 = κλίμακα φροντίδας
1= πρόσθετη μη αναμενόμενη φροντίδα (π.χ. πρόσθετα φάρμακα, εξετάσεις, μετεγχειρητική μηχανικ1j υποστήριξη
αναπνοής,

ΚJ\ΡΓU\)

2= παράταση παραμονής στο νοσοκομείο με ή χωρίς το #1 (π.χ. αναβολή χειρουργείου)
3= παράταση παραμονής στο νοσοκομείο σχετιζόμενη με σημαντική αύξηση του επίπεδου φροντίδας του ασθεν1j
(π.χ. εισαγωγή στη ΜΕΘ, καθετηριασμό; καρδιάς, βρογχοσκόπηση).
4-6= ανατάξιμη βλάβη οργάνου. Αφορά παροδικ1j διακο;ηj τη; λειτουργικ1jς ακεραιότητας οργάνου με αποτέλεσμα κλι
μάκωση φροντίδας. Αντικατοπτρίζει την βλάβη οργcίΥΟl' και την κί.ιιιάκωση φροντίδας.
4= ανατάξιμη βλάβη οργάνου που απαιτεί ;ιρόσθετα φάρμωω. εξετάσει; και φροντίδα (;ι.χ. ;ιvευμοθc!Jρακας,
ατελεκτασία, αμυχή κερατοειδούς).
5= ανατάξιμη βλάβη οργάνου που προκαλεί παράταση παραμονή; στο νοσοκομείο με 1j χωρίς ;ιρόσθετη φροντίδα
(π.σ. πνευμονικό οίδημα, από υπερχορήγηση υγρόJΥ, νέα μυοκαρδιακ1j ισχαιμία).
6= ανατάξιμη βλάβη οργάνου που προκαλεί παράταση παραμον1jς στο νοσοκομείο και σημαντική αύξηση του επί
πεδου φροντίδας του ασθενή (π.χ. πνευμοθώρακας με παροχέτευση, πνευμονία από εισρόφηση, ΣΚJ\, οίδημα
αεραγωγc6ν που απαιτεί μηχανική υποστήριξη αερισμού και ΜΕΘ).
7-9=μη ανατάξιμη βλάβη οργάνου
7= μη ανατάξιμη βλάβη με υπόλειμμα που δεν επηρεάζει σημαντικά την λειτουργία του ατόμου (π.χ. έμφραγμα
μυοκαρδίου χωρίς επιπλοκές, μη μόνιμη τραχειοστομεία, έγκαυμα).
8= μη ανατάξιμη βλάβη με υπόλειμα που προκαλεί σημαντική μεταβολή στην λειτουργία του ατόμου (π.χ. εγκεφα
λικό αγγειακό επεισόδιο, ιππουριδική συνδρομή).
9= μη ανατάξιμη βλάβη με υπόλειμμα που προκαλεί αναπηρία ή θέτει τη ζωή του ατόμου σε κίνδυνο (π. χ. εκτετα
μένο έμφραγμα μυοκαρδίου, ημιπληγία)
10= θάνατος

Στη συνέχεια, το σύμβαμα αναλύεται για να εξακριβωθεί εάν έγιναν λάθη τα οποία κατηγοριοποιούνται
σύμφωνα με την περιοχή διαχείρισης. Οι περιοχές διαχείρισης (Πίνακας 3) μπορεί να είναι λίγες 1l πολλές σε
αριθμό, ανάλογα με το συγκεκριμένο ίδρυμα και την επιθυμία του Αναισθησιολογ ικού Τμήματος για ακρίβεια
στην διαδικασία εντόπισης ώστε η διορθωτική ενέργεια να είναι πιο αποτελεσματική .
Δεδεομένα αυτής της κατηγορίας από "περιοχές διαχείρισης" οδηγούν στην αποκάλυψη περιοχών αδυνα
μίας και επιτρέπουν μια ακριβέστερη εκτίμηση της απόδοσης. Ακολούθως κρίνεται η φύση του συμβάματος.
Μπορεί να γίνει η διαπίστωση ότι δεν έχει διαπραχθεί σφάλμα, στην περίπτωση που η επιπλοκή έγινε από
αναπόφευκτη κατάσταση (π.χ. παρατεταμένη παράλυση από σουκινυλχολίνη, λόγω έλλειψης ψευδο-χολινε
ντέρασης). Όταν πρόκειται για τέτοια διαπίστωση, δεν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση . Εάν, όμως, κρίθηκε
ότι συνέβη σφάλμα, πρέπει να διαπιστωθεί κατά πόσο οφείλεται σε μηχανικό ή ανθρώπινο παράγοντα. Το
μηχανικό σφάλμα συμβαίνει όταν κάποια συσκευή δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Στην περίπτωση αυτή η
συγκεκριμένη συσκευ1i ( -ές) αναφέρεται προς επισκευή ή τεχνική επιθεώρηση ανάλογα.

-
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Πίνακας 3.
ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
6. Τεχνική επεμβατικού monitoring

1. Αεροφόροι οδοί
2. Αλλεργική αντίδραση

7. Βλάβη θέσης

3. Κυκλοφορικό

8. Κατιίηερο αναπνευστικό
9. Περιοχική τεχνική

4. Δράση φαρμάκων, αλληλεπιδράσεις

10. Νευρομυ·ίκός αποκλεισμός

5. Ενδοφλέβια αντιμεηJιπιση

Τα ανθρώπινα σφάλματα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: κρίσης, τεχνικής και επαγρύπνησης. Τα σφάλ
ματα κρίσης είναι εκείνα όπου η ενέργεια που έγινε 1jταν αυτή που αποφασίσθηκε (π.χ. χορήγηση αναισθη
σίας με προσωπίδα σε ασθενή με γεμάτο στομάχι). Σφάλματα τεχνικής συμβαίνουν όταν η ενέργεια που έγινε
δεν είναι αυτή που αποφασίσθηκε (π.χ. η χρ1jση μιας σύριγγας με θειοπεντάλη αντί για ξυλοκα'Cνη κατά την
διενέργεια ένεσηςενδοφλέβιου αποκλεισμού). Αυτού του τύπου τα σφάλματα σχετίζονται με λάθη στην εκτέ
λεση μιας απόφασης. Σφάλματα επαγρύπνηση; είναι αυτά που προέρχονται από έλλειψη γενικής προσοχής
(π.χ. κακή φλεβική γραμ�οi που έχει σαν αποτέλεσμα την χορJj'(ηση αίματος εξωαγγειακά).�
Όταν επισυμβαίνουν σφάλματα κρίση;, η δη μιουρ'(ία τοL'ς αναλύεται διεξοδικά ω; προς τα βαθύτερα αίτια
που τα προκάλεσαν. Η παρακάτω κατηγοριοποίηση χρησιμοποιε ίται στην περιγραφ1j της αιτιολογίας των
ανθρώπινων σφαλμάτων:
1. Το σφάλμα έγινε λόγω ανεπαρκούς γνώση;, είτε διδακτιz1j ; είτε εμπειριz1j; .
2. Το σφάλμα έγινε λόγω ανεπαρκών δεδομένων από πλευρά; τοl' zi.ινιzot'. είτε διότι δεν τα αναζήτησε, είτε
διότι συνέλεξε τα επουσιώδη .
3. Το σφάλμα έγινε λόγω μη αξιολόγησης τών δεδομένων από πλευράς του κλινιzού, είτε από αποτυχία του
στην αναγνώριση τής μορφής τών δεδομένων, είτε από αποτυχία στην αποδοχ1j εμφανών συμπερασμάτων.
4. Το σφάλμα έγινε λόγω έλλειψης, από πλευράς κλινικού, εναλλακτικού σχεδίου.
Ανάλυση δεδομένων

Εφ' όσον τα συμβάματα αναλύονται και καταλήγει σε συμπεράσματα το αναισθησιολογικό τμήμα, τα δεδο
μένα συγκεντρώνονται και αναλύονται ως εξής:
1. Δεδομένα από τους φακέλλους εκτίμησης ποιότητας χρηισμοποιούνται για την διαμόρφωση μιας "εικόνας
φυσιολογικού σφάλματος". Μια "εικόνα φυσιολογικού σφάλματος" μπορεί να σχη ματίζεται από το μέσο
όρο του τμήματος (ή τον μέσο όρο τής κοινότητας) σχετικά με τον αριθμό τον τύπο και την βαρύτητα των
σφαλμάτων.
2. Καθορίζονται τα κατώτερα όρια αποδεκτής απόδοσης. Τα όρια αυτά θα πρέπει να είναι γενικά και προσα
νατολισμένα στην έκβαση. Τρία παραδείγματα δίδονται στον πίνακα 4.
3. Δεδομένα από τους φακέλλους εκτίμησης ποιότητας χρησιμοποιούνται στην διαμόρφωση διαγραμμάτων
σφάλματος για κάθε μέλος του τμήματος.
4. Τα ατομικά διαγράμματα σφάλματος συγκρίνονται με το "φυσιολογικό διάγραμμα σφάλματος" και τα κατώ
τερα όρια απόδοσης. Με αυτό τον τρόπο ανάλυσης είναι δυνατή η στήριξη αποφάσεων σχετικά με την κλι
νική επάρκεια.
Πίνακας 4.
ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Οι υπεύθυνοι για την λήψη αποφάσεων σχετικά με την ποιότητα της απόδοσης ενός αναισΟησιολόγου θα ;τρέπει να λαμβάνουν υπ'
όψη τα παρακάτω κατόηερα όρια απόδοσης:
1. Ο αναισΟησιολόγος εφαρμόζει όλα τα δημοσιευμένα πρότυπα παροχής υπηρεσιών της ASA
2. Ο αναισθησιολόγος εφαρμ6ζει τα ανάλογα μέτρα υποστήριξης των ζωτικιiJν λειτουργιών σε καταστάσεις κινδύνου της ζ(J))jς.
3. Ο αναισθησιολ6γος επιδεικνύει εσωτερικ6τητα όταν εμπλέκεται σε σημαντικό σφάλμα.
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Ανάλυση σφάλματος

Ο ακρογωνιαίος λίθος της κρίσης για κλινικιj επάρκεια είναι η ανάλυση σφάλματος. Η αρχιi, επάνω στην
οποία στηρίζεται η ανάλυση σφάλματος, είναι ότι η επάρκεια μπορεί να κριθεί από τον αριθμό, τον τύπο και
την βαρύτητα των σφαλμάτων που έγιναν. Οι ανεπαρκείς κλινικοί θα διαπράττουν σφάλματα είτε περισσότε
ρα, είτε πιο ασυνήθιστα και/1j πιο σοβαρά από τους επαρκείς κλινικούς του ηηjματος.111
Οι αναισθησιολόγοι επιλαμβάνονται σοβαρυ)ν καταστάσεων. Είναι γενικά αποδεκτό ότι δεν είναι δυναηj η
επιτυχιjς αντιμετώπιση κάθ ε επικίνδυνης για την ζω1j κατάστασης. Ωστόσο, οι περισσότερες απαράδεκτες
εκβάσεις ενέχουν στοιχεία ότι ο κλινικός απέτυχε να αναγνωρίσει την βαρύτητα του προβλή ματος και να αντι
δράσει κατάλληλα. Κατά συνέπεια, το κατώτερο όριο απόδοσης που θα πρέπει να υιοθετηθεί είναι ότι σε
καταστάσεις επικίνδυνες για την ζω1j πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα υποστιjριξης των ζωτικών
λειτουργιών. Το κατώτερο αυτό όριο απόδοσης αναγνωρίζει ότι ακόμη και ο πιο επαρκής κλινικός μπορεί να
διαπράξει θανάσιμο σφάλμα. Όμως, ο ικανός κλινικός αναγνωρίζει την βαρύτητα της κατάστασης και πράττει
τα απαραίτητα για την διάσωση του ασθεν1j.
Η "έλλειψη εσωτερικότητας" μπορεί να είναι κοινό πρόβλημα στους κλινικούς. Θα πρέπει να είναι καθορι
στικός παράγοντας στην απόφαση ενός Αναισθησιολογικού ηοjματος για περιορισμό 1j μη κλινικών δραστη
ριοτήτων. Όταν ένα κατάλληλο ομοτεzνιαχό όργανο ελέγχου (π.χ. ολόκληρο το Αναισθησιολογικό Τμήμα)
κρίνει ότι κάποιο '(εγονός σχετίζεται με την υναισθησία, ο ενεχόμενος κλινικός θα πρέπει να λάβει σοβαρά
υπ' όψη την κρίση αυηj χαι - ::ταρCι την ο::τοιαδΙj::τοτε αντίρρησ1j του- να επιδείξει κατανόηση στο γε'(ονός
ότι ίσως υπήρξε υπεύθυνος για το cι::τοτέ/.εομcι.
Διαγράμματα ατομικtίς απόδοσης

Το σχή μα 1 δείχνει μια εικόνα σψ(/.μcιτο; ενό; ιατροι' σε σι'γχριση με τον μέσο όρο του ηLJjματος. Ο ιατρός
αυτός έχει περισσότερα συ μβCιματcι σε ένα η'::τιχό έτο; από ότι ο μέσο; όρος του τμψιατος. Ο μέσος όρος της
βαθμολογίας αποτελέσματος είναι ελcιφρCι ανυ)τερος σε σχέση με αυτόν του ηLJjματος, αλλά ο αριθμός ανα
φερθέντων σφαλμάτων κατά σύμβαμα είναι ο ίδιος με του τμήματος και δεν έχουν παραβιασθεί τα κατώτερα
όρια. Η γραφικιj παράσταση συ'(χρίνει τον ιατρό με το τμιjμα και δείχνει απόκλιση στην περιοχή της διαχεί
ρησης αεραγωγού και ότι σφάλματα χρίσης έχουν γίνει πιο συχνά από άλλους συναδέλφους του τμιjματος.
Με το δεδομένο διάγραμμα, ο πρόεδρος του τμή ματος κατά πάσα πιθανότητα θα συμβούλευε τον συγκεκριΣχ ήμ α 1

r-----------------=_:_.:.;----------------1 •

IΑ JR WΑ Υ=αεραγωγιίς,

KAT()III\1 ()\ΗΓΙΩΝ
100-

CJ HC'=

Κυκλοφορικιί,

f{!λΝΠ'=μυοχαλαρωτικά, τt:CH= τεχνικό σφάλμα,

ΕΙΚΟΝΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΉ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ

lUDCiE=σcrάλμα κρι(Jης, ΠJD=μη αναζήτηση δεδομf
vων,

. -------------1

FR!'= αποτυχι' α στην αv αγνιvριση τάσης,

FΑC.'=οποτυχι'α στην rιποδοχιί συμπεριiσματος,

90-

ΒΕ=με'σος όρος βαθμολογι'ας έκβασης, ΧΣ= μέσος

80-

#3=ιδέ πι'vιικα

αριl!μιίς σφαλμciτων κατri σ1ίμβαμα, Ελ#!, #2,

.f.

ιV!ωίρη στιίλη=τμήμα, Άσπρη

m:ήλη=κλινικός υπιί θεώρηση).

70!!

60-

πcιράστrωη δει'χνει ότι ο κλινικός αυτό; ι\ιαπρriττει

Πε'ρισσότερα σφάλματα ιπην ι)ιcιχΕΙρωη ω:ραγωγοιi απιί

50-

τον μέσο όρο του τμήματος. Ταυτιίχροvcι τα ποσοστά
σφάλματος σε άλλους τομείς είναι μικριίτεροι απιί το

40-

υπόλοιπο τμήμα.

30-

Η εικιίνα αυτή οr)ηγει' στο συμπέρωψα

ιίτι ο κλινικός αυτι5ς κάνει οφιiλματα κρ(υης m:η διαχεί
ρωη αεραγωγο1ί και δεν δέχεται τα συμπεράσματα, JI

20-

εικόνα αυτή, περαιτέρω, θα υποστήριζε μια πριίταση
ιχνανε'ωσης Ι!έυης με οδηγιΈς για επι' τ ευξη καλ1iπρης

10-

δεξιότητας και εκπαίδευση στην διαχείρωη των αεροφιί

0AIRWAY

CIRC

RLXNTS

TECH

JUDGE

�υμβάματα

ΒΕ

Ιατρός #1

5

4

Μέσος όρος

2

2,6

FSD

FRP

FAC

ων οδιδν.

Ελ#l

Ελ#2

Ελ#3

1-2

ο

ο

ο

1-2

ο

ο

ο
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Σχήμα 2
ΕΙΚΟΝΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΉ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ
100-

Η παράσταση δει'χνει

90-

ότι τα ει'δη σφαλμάτων που αποδι'-

δοvται σ' αυτόν τον κλινικιί ε(ναι (δια ή λιγιίτερα από το

80-

μέσο όρο του τμήματος. Ενώ το

FAC' ε{ναι

πιο ουχνιί, το

70-

FRP

60-

ε{ναι μικρότερο του τμήματος. Μολονότι ο συγκε-

κριμένος κλινικός ενέχεται οε περισσότερα συμβιiματα

50-

ετησι'ως από τον μέσο ιίρο του τμήματος, η εικόνα σφάλ-

40-

ματος υποστηριΊ;ει επαρκέστατα την πριίταση για επα-

30-

ναπρόσληψή του.

20100-

Ιατρός

RLXNTS

CΙRC

AIAWAY

τΕCΗ

l:υμβάματα

ΒΕ

5

4

2

2,6

#2

Μέσος όρος

FAC

FAP

FSD

JUDGE

Ελ#l

Ελ#2

Ελ#3

1-2

ο

ο

ο

1-2

ο

ο

ο

Σχήμα 3
ΕΙΚΟΝΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΕΝΔΕΙΚτΙΚΉ ΘΕΣΗΣ
ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
!I :ταριiιπυση δειjιτι

100-

κίπικιj 11.-rι!ΓJuση χαρακτηριζιί,ιιπ•η

u.-uJ υι·'.;ιμα.Ί·ο οριΗιιιj ίΩ'ΟLuΗηυιολογικrbv ε:τtπλοκο)ν

90-

:·�·i!ί.ιiιιιι·ι•JJ' σε ω·ε.-rιυμιj διδακτική γνώση και αδυνα

80-

ιι:·,_, c:η:;·ι·ι·)ριση: τccιπι-JΙ'. Υπcίρ;οι-ν περισσι!τερα σφάλ

70-

ιιυτιι κcιτci υι'ιι,Jωιιι. ι·ι,-ηί.c!τερη

60-

Bt.' κω

παραβίαση δι!ο

εί.ιi;ιστιυι• ορ(ωι· αποδεκτιj; κ}ιvική; σvμπεριφοριίς, σε

50-

σ;Εση _ιιε τον μι'σu ι!ρο του τιιιjματος. Εφ' ιίσον η εικc5να

40-

ω·τιj θέτει υ.-rι! cφq,σβήτηση την ικανc5τητα του κλινικιη!

30-

ιω

20-

στήριξη πρότασης θέσης τuv κλινικοι5 σε διαθεσιμι!τητα

10-

απc5 πλευράς κλινικιίιν δρcιιπηριuτιjτων.

.-rαρuχιj επαρκιίιv υπηρωιιίιν, θα χρησιμοποιηθε{ γιrι

0AIRWAY

Ιατρός

#3

Μέσος όρος

CΙRC

RLXNTS

TECH

JUDGE

IDK

FSD

FRP

Συμβάματα

ΒΕ

ΣΣ

Ελ#l

Ελ#2

Ελ#3

8

5

3-4

ο

2

2

2

2,6

1-2

ο

ο

ο

μένο ιατρό να βελτιωθεί στον τομέα διαχείρισης αεροφόρων οδών, κατά την ανανέωση του συμβολαίου του.
Συγκεκριμένα παραδε ίγματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να καταδειχθεί που είναι δυνατή η βελ
τίωση . Εναλλακτικά, θα ήταν δυνατή η παρακολούθηση μαθη μάτων ή πρακτικ1Ίς συνεχιζόμενης ιατρικής
μετεκπαίδευσης ώστε να βελτιωθεί ο συγκεκριμένος ιατρός στην αντιμετώπιση των ασθενών.
Στο σχήμα 2 κάποιος άλλος κλινικός εμφανίζεται να έχει περισσότερα συμβάματα ετησίως από το μέσο όρο
του τμήματος, αλλά δεν παρεκλίνει κατά άλλο τρόπο. Όταν το διάγραμμά του συγκρίνεται με αυτό του τμήμα
τος, η εικόνα σφάλματος και ο αριθμός σφαλμάτων είναι σε μερικές περιπτώσε ις μικρότερα από το μέσο όρο

...

84

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

του τμήματος. Ο ι πρόεδροι των τμημάτων, κατά την κρίση του θεωρούμενου ιατρού, θα συνιστούσαν χωρίς
επιφυλάξεις την επαναπρόσληψή του.
Στο σχήμα 3 αποδίδεται το διάγραμμα κάποιου που έχει εμπλακεί σε σοβαρές επιπλοκές. Η ανάλυση σφάλ
ματος αποκαλύπτε ι κλινική δραστηριότητα που χαρακτηρίζεται από αυξη μένο αριθμό αναισθησιολογικών
επιπλοκών και πολλαπλά σφάλματα κατά σύμβαμα. Η βαθμολογία έκβασης είναι ση μαντικά υψηλότερη από
τον μέσο όρο του τμήματος. Επιπρόσθετα, έχουν παραβιασθεί και δύο κατώτερα όρια προτύπων.
Η γραφική παράσταση απεικονίζει τον τύπο σφαλμάτων που αποδίδονται στον κλινικό συγκριτικά με τον
μέσο όρο του τμήματος. Ο θεωρούμενος κλινικός έχει σημαντικά αυξημένα τα διδακτικά σφάλαμτα που οφεί
λονται σε ανεπαρκή γνώση ("IDK"), κάτι που είναι σπάνιο για τους άλλους συναδέλφους του. Επίσης υπάρ
χουν στοιχεία αδυναμίας στο να αναγνωρίσει τα σημεία σοβαρών επιπλοκών ("FRΡ"=αδυναμία αναγνώρισης
"τάσης"). Η συγκεκριμένη εικόνα σφάλματος θέτει υπό αμφισβήτηση την ικανότητα του υπό εξέταση ατόμου
ως προς την παροχή επαρκών υπηρεσιών, και στοιχειοθετεί την πρόταση για δραστικό περιορισμό των κλινι
κών του δραστηριοτήτων.
Συζήτ ηση

Το παραπάνω σχήμα κρίσης κλινι;.οjς επάρκεια; επιτρέπει μια αντικειμενικ1j εκτίμηση ηjς επάρκειας. Είναι
μια αντικειμενική μέθοδος ανάλυσης συμβαμάτων 1j εκβάσεων. και όταν κρίνεται ότι έχουν συμβεί σφάλματα,
επιτρέπει μια μεθοδική ανάλυσ1j του;. Το σvστημα ω;τό απαιτεί την διάθεση χρόνου από τους κλινικούς αναι
σθησιολόγους για την αρχικ1j επιλογ1j του προ; εξέταση :-τερισταωωίο, και ωτό ολόκληρο Αναισθη σιολογικό
Τμήμα, ως σύνολο, για την διαμόρφωση συμ;τερασμάτων α:-ταραιηjτων '(ια κάθε περίπτωση .
Στις πιο προβλη ματικές φάσεις τη; διαδικασία; σι•μ:-τερι/.αμβάνονται: η κρίση τού κατά πόσο σχετίζεται με
την αναισθησία το συμβάν, η διαμόρφωση τη; βαθμολογία; έκβαση; και η αιτιολόγηση της δημιουργίας του
σφάλματος.
Κατά την κρίση συσχετισμού ενός '(ε'(ονότο; με την αναισθησία, πρέπει να υπάρχουν επαρκή στοιχεία για
το τι έγινε. Οι αποφασίζοντες πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξουν την απόδοση σφάλματος με κατάλλη
λη βιβλιογραφία καθιερωμένων αρχών κλινικής πράξης. Συχνά ανεπαρκή δεδομένα (π.χ. απουσία νεκροτο
μής ή επαρκούς περιοδικής ενη μέρωσης) ή ελαφρυντικές καταστάσεις (όπως μια σοβαρή συνυπάρχούσα
νόσος από την οποία θα μπορούσε να είχε προκληθεί ο θάνατος) μπορεί να καταστήσουν αδύνατη την εξαγω
γή συμπεράσματος για το αν συσχετίζεται το συμβάν με την αναισθησία: οι κρίνοντες μπορούν να επιλέξουν
την κοινοποίησή του σε άλλα τμήματα του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση .
Η αιτιολόγηση του σφάλματος εξαρτάται από την επάρκεια πληροφοριών από πλευράς αναισθησιολόγων
σχετικά με το γιατί έγιναν ορισμένες κρίσεις. Συνήθως, υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για το τι έγινε, από το
αναισθησιολογικό διάγραμμα.
Ωστόσο, για να ελεγχθούν επισταμένα όλα τα συμβάματα, ίσως χρειασθούν πρόσθετες προφορικές ή γρα
πτές πληροφορίες από τους κλινικούς σχετικά με το γιατί ενήργησαν όπως ενήργησαν. Η μεθοδολογία λtjψης
των πληροφοριών αυτών, σε ανώνυμη βάση, έχει περιγραφεί αλλού.7
Το συγκεκριμένο σύστημα ελέγχου ποιότητας προσφέρει σημαντική σε βάθος διερεύνηση σχετικά με τον
τύπο και την διαμόρφωση των αναισθησιολογικών αποτελεσμάτων. Επί πλέον, για την υποβοήθηση εξαγωγής
συμπερασμάτων περί επάρκειας μια τέτοια διερεύνηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση και
επίλυση συλλογικών ή ατομικών προβλη μάτων. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογtj των
εκπαιδευτικών διαδικασιών που το τμήμα έχει ανάγκη . Δεδομένα από το σύστημα μπορούν επίσης να χρησι
μοποιηθούν για την δικαιολόγηση απόκτησης νέου εξοπλισμού ή την εφαρμογή νέων πρακτικών στο τμή μα.
Το σύστη μα προσφέρει την πραγματική πιθανότητα πρόληψης ατυχημάτων. Τα δεδομένα από την ανάλυση
συμβαμάτων και σφαλμάτων μπορεί να αποκαλύψουν ποιοι τύποι σφαλμάτων και ποιες κλινικές καταστάσεις
είναι πιθανότερο να οδηγήσουν σε αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα. Περιοδικές εκθέσεις ευαισθητο
ποιούν το τμήμα απέναντι στους κινδύνους, ενώ περιοδικοί έλεγχοι των διαγραμμάτων ατομικής απόδοσης
μπορεί να αποκαλύψουν κλινικούς με επικίνδυνη εικόνα σφάλματος στους οποίους δεν έχει επισυμβεί σοβα
ρό ατύχημα. Σ' αυτές τις περιπτώσεις είναι δυνατό να προειδοποιηθεί ο κλινικός και να αλλάξει πρακτική
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πριν να έχει σοβαρά συμβάματα.
Το σύστη μα αυτό τονίζει τους σκοπούς της εξασφάλισης ποιότητας και της βελτίωσ1i ς της. Είναι σχεδιασμέ
νο για να βελτιώνει τον κλινικό και όχι να τον τιμωρεί. Το προτεινόμενο σχήμα στηρίζει αυτούς τους σκοπούς
και τους σχεδιασμούς χωρίς να παραμελεί την ευθύνη για εξάλειψη απαράδεκτων πρακτικών. Η ανάλυση
έκβασης βοηθά στην εντόπιση προβλημάτων, η ανάλυση σφάλματος στην απόφαση του κατά πόσο τα προβλή
ματα αυτά είναι διορθώσιμα ή όχι. Όταν τα προβλήματα κρίνονται δ ιορθώσιμα, το σχή μα παρέχει πληροφο
ρίες σχετικά με το τι χρειάζεται να αλλαχθεί και, το πιο σπουδαίο, μέθοδο επανεκτίμησης. Όταν τα προβλή
ματα κρίνονται αξεπέραστα, το σχήμα παρέχει δεδομένα για την στήριξη της εξαιρετικά δύσκολης απόφασης
για την διακοπή της πορείας κάποιου στην ε ιδικότητα της αναισθησιολογίας.
Αρκετά μικρά τμήματα αναισθησιολογίας ίσως κρίνουν ότι η αντικειμενικότητα είναι ανέφικτη σε ένα περι
βάλλον όπου όλοι γνωρίζουν όλους. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος προτείνονται διάφορες λύσεις
εγκατάστασης προγράμματος βελτίωσης της ποιότητας. Δύο παρόμοια νοσοκομεία θα μπορούσαν να ανταλ
λάσσουν δεδομένα και το ένα να κάνει την ανάλυση για το άλλο. Το κάθε ένα από τα Αναισθησιολογικά Τμή
ματα θα είχε πλήρη εμπιστοσύνη στην αντικειμενικότητα και την μεθοδολογία του άλλου, επειδή θα ακολου
θούσαν το ίδιο διάγραμμα αποφάσεων που περιέχεται στον πίνακα 5. Μια άλλη εναλλακτική λύση, για μικρό
τμήμα, θα ήταν η χρησιμοποίηση των υπηρεσιών Εξασφάλισης Ποιότητας ενός μεγαλύτερου τμήματος από
κάποιο αστικό ή πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Το μικρότερο τμήμα θα πρέπει να έχει ε μπιστοσύνη στο ότι οι
περιπτώσεις του θα εξετάζονται με την ίδια μεθοδολογία και αντικε ιμενικότητα όπως αυτές του μεγάλου
νοσοκομείου. Τα αποτελέσματα θα επιστρέφονται στο μικρότερο νοσοκομείο, και τα διαγράμματα ατομικής
Πίνακας 5.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ι

Σύμβαμα που σχετίζεται με την αναισθησία

•

I __.. "Οχι

__.. Μη περαιτέρω ανάλυση από το Ανωσθησιολογι κό Τμιjμα

Ναι/Ισως

Προσδιορισμός βαθμολογίας έχβασης, περιοχής αντιμετώπισης, σημείωση παραβίασης καπlηερων ορίων απόδοσης
χαι φορές που παραβιάσΟηχε

--'1 __..Ναι

α \'α π<5q: ) ε υ κτο___
'_ _ _
_ _ _ __
"Ο
χι

ι...____Σύ μβα �ια

_

_

.:...-' . -

•

Είδος σφάλματος

I --.. Μηχανικό

'-------�-��---'------'

•

ΑνΟρώπινο

Σφάλμα τεχνιχής;

•

"Ο
χι

•

"Ο
χι

ι - -..Ναι

.--- - - - - - _ _ _ - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - -- -,
0 φείλεται σε έλ λει ψη επαγρύπνησης
__.. Ναι

I

Ε

__.. Μη ;τεραιτέρω ανά!.l'Οη α;τό το Αναισθησιολογικό Τμιjμα

._.. Αναqορά για ε;τισκευιj. τεχνικιj επιΟει!Jρηση

>

:

Να ενημερωθεί ο κλιν κό; και το τμιjμα
,
για τον τροπο
αντιμετωπιση;

1

Καθορισμός δημιουργίας του σφciλματος κρίσης

I

Ανεπαρκής γν<δση (διδαχτιχιj ή εμπειριχή)
Ανεπαρχή δεδομένα (αποτυχία στη συλλογή ή συλλογή επουσιωδών δεδομένων)
Δεδομένα που δεν ελήφθησαν υπ' όψη (αποτυχία στην αναγνώριση χατάστασης ή στην εξαγωγή συμπεράσματος)
Έλλειψη εναλλαχτιχού σχεδίου

I

86

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

απόδοσης θα συγκρίνονται είτε με αυτό του δικού του τμήματος, είτε με το μέσο όρο της περιοχής, είτε με
αυτό του μεγαλύτερου νοσοκομείου, ανάλογα με το ποιο είναι κατάλληλο για τις υφιστάμενες κλινικές συνθή
κες. Όλα τα αναισθησιολογικά τμ1jματα θα πρέπει να καταβάλλουν προσπάθεια για ενεργό συμμετοχή σε ένα
ευρύτερο κύκλο ανάλυσης αποτελεσμάτων/εκβάσεων και σφαλμάτων, λόγω της μεγάλης αξίας που έχει στις
διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης.
Συμπέρασμα

Το σχήμα αυτό βελτίωσης της ποιότητας είναι προ'ίόν τελευταίων τεχνολογικών και διαχειριστικών εξελίξε
ων. Με την ενσωμάτωση της αντικειμενικότητας και της συνέπειας στην διαδικασία ομοτεχνιακσύ ελέγχου, τα
τμή ματα που έχουν χρησιμοποιήσει το παραπάνω πρότυπο παρατήρησαν τεράστιες μεταβολές στο εννοιολογι
κό επίπεδο. Μέχρι πρόσφατα, οι αναισθησιολόγοι αντιμετώπιζαν τα προγράμματα Εξασφάλισης Ποιότητας
ως γραφειοκρατικά ποινικά συσηjματα που απειλούσαν τους ιατρούς. Τώρα, οι αναισθησιολόγοι κατανοούν
ότι το κατάλληλο πρόγραμμα Εξασφάλισης Ποιότητας είναι ισχυρό εργαλείο βελτίωσης των παρεχόμενων
υπηρεσιών και προστασίας ζωών.
Εφ' όσον η παροχή υπηρεσιcόν σε ασθενείς είναι η σημαντικότερη δραστηριότητα του αναισθησιολόγου, η
σπουδαιότερη λειτουργία του Αναισθησιολογικού Τμή ματος πρέπει να είναι η εξέταση και εκτίμηση αυτών
των υπηρεσιών. Αυτό το συμπέρασμα οδηγεί σε αναδιοργάνωση των τμημάτων ιατρικού προσωπικού. Η εξα
σφάλιση ποιότητας πρέπει να είναι βασιχ1j ρίζα στο οργανωτικό δένδρο, από την οποία θα εξαρτώνται όλες οι
άλλες λειτουργίες των Τμημάτων, αντί να είναι ένα μιχρό κλαδάκι. Η φύση και οι σκοποί των Επιτροπών των
Τμημάτων θα πρέπει να εκπορεύονται α;τό την σι•ζ1jτηση χαι ανάλυση των δεδομένων της Εξασφάλισης Ποιό
τητας του Τμήματος. Τα θέματα Εξασφάλιση; Ποιότητα; θα :τρέ:τει να είναι τα κυρίαρχα στις συναντήσεις
Τμήματος. Εκπαιδευτικές συνεδρίες, :τιστο:τοίηση :τροσόντων. ε:τανα;τροσ/.Ιjψεις χαι ανανεώσεις, ρυθμίσεις
και πρωτόκολλα θα πρέπει να προέρχονται α:τό τα δια·,ιράμματα α:τόδοση; του ηLJjματος και των μελών του.
Οι εξουσίες του Προέδρου, που παρέχονται α;τό το ηLJjμα. θα :τρέ:τε ι να εδράζονται στα Θέματα Εξασφάλι
σης Ποιότητας.
Ο Dr. Vacanti, είναι Πρόεδρος του Αναισθησιολογικού; Τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο του Rochester, Rochester Ν. Υ.
Ο Dr. Vitez είναι ο συγγραφέας του "The Las Vegas Modelfor Quality Assessment in Anesthesiology" και εργάζεται ως αναισθησιο

λόγος στην Premier Anesthesia της Ατλάντα.
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Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
Εlί Μ. Brown, M.D.

Ο όρος "Βελτίωση Ποιότητας" έχει καταστεί κοινός τόπος για την παρακολούθηση και εκτίμηση της ικανό
τητας και αποτελεσματικότητας των οργανισμών παροχ1iς υπηρεσιciJν υγείας για προσφορά υψηλής ποιότητας
υπηρεσιών προς τους ασθενείς. Οι δύο κύριες χρήσεις των δεδομένων βελτίωσης ποιότητας είναι στην:
1.
2.

Επίλυση προβλήματος με αποτέλεσμα την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιcόν στον ασθενή.
Την πιστοποίηση προσόντων των ιατριόν και άλλων στελεχcόν των υπηρεσιιύν υγείας.

Το παρόν θα ασχοληθεί κυρίως με την επίλυση προβλη μάτων σε σχέση με την ε ιδικότητα της αναισθησιολο
γίας. Η χρήση δεδομένων για τον σκοπό πιστοποίησης προσόντων εξετάσθηκε σε άλλο ση μείο αυτού του
κεφαλαίου. Η πρωταρχική εστίαση της βελτίωσης ποιότητας στην αναγνι6ριση προβλημάτων και την επίλυσ11
τους οφείλεται στο γεγονός ότι: η αποτελεσματικ1Ί επίλυση προβλημάτων αναπόφευκτα καταλήγε ι σε βελτιω
μένη παροχ1i υπηρεσιών στον ασθενή. Συχνά αιτία των προβλημάτων είναι οι ανεπαρκείς γνώσεις, ελλείψεις
στο σύστημα και μη ικανοποιητική συμπεριφορά 1l απόδοση . Η συμπλήρωση των ανεπαρκών γνώσεων μπορεί
να επιτευχθεί μέσω συνεχιζόμενης μετεκπαίδευσης και εσωτερικών μαθη μάτων. Διορθc6σεις στο σύστημα επι
τυγχάνονται με αύξηση ή αναδιάταξη του προσωπικού, με τροποποιήσεις στη χρήση του εξοπλισμού και των
εφοδίων και με βελτίωση των μεθόδων επικοινωνίας.
Οι δ ιορθώσεις στην προβλη ματικ1Ί συμπεριφορά και απόδοση επιτυγχάνεται καλύτερα με συμβουλευτικές
συναντήσεις του προσωπικού, μεταβολές των κλινικcύν :τρονομίων, αυξη μένη ε:τιηjρηση και, όταν είναι απα
ραίτητο με πειθαρχικά μέτρα.
Υπάρχουν δύο βασικά μέρη σε κ@ε σύστημα βελτίωσης :-τοιότητcι:::. Το :-τρυ)το αqορά την συλλογή των δεδο
μένων και το δεύτερο την ε:τεξεργασία του;. Η σι•ί.λο','Ιl δεδοιιένων cαοτεί.εί πθι'νη του οργανισμού παροχής
υπηρεσιι6ν υγείας, ο οποίος πρέ:τει vu διαθέτει ααφέ:: :τροσω:ηκό κω την υί.ι;,.ωτεχνικ1j υποδομή για την
λήψη των προς ανάλυση δεδομένων. Η επεξεργασία τcιJν δεδομένων :τρέπει να γίνεται μόνο από ιατρούς.
Εξαρτάται από το μέγεθος του τμψιcιτος και το είδα; των αναισθησιολογικιύν υπηρεσιών, κατά πόσο η εκτίμη
ση αυτ1Ί των δεδομένων θα γίνεται από ένα άτομο 1j από επιτρο:τ1j . Όλα τα δεδομένα πρέπει να αναλύονται
αντικειμενικά και χωρίς προκατάληψη, στο βαθμό που είναι δυνατό.
Τα δεδομένα που χρε ιάζεται να συλλέγονται και να αναλύονται σχετίζονται με: I) δομή , 2) λειτουργία, 3)
έκβαση .
1. Δομή
Η

διερεύνηση της δομής συνίσταται σε συνεχή παρακολούθηση και εκτίμηση cΙJστε να εξασφαλίζεται η
επάρκεια του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του αναισθησιολογικού τμψιατος. Μπορεί να προκύπτουν
προβλή ματα από το σύστη μα κινητοποίησης για τα επείγοντα, από την ηλεκτρικ1j εγκατάσταση, από το σύτημα
παροχής οξυγόνου, από τον τρόπο αποθ1Ίκευσης των αναισθητικc6ν αερίων, απι5 την αποθήκευση και διακίνη 
ση των φαρμάκων, τα monitors, τα τροχ1iλατα επειγόντων, τον aπινιδωτή, τον χειροκίνητο εξοπλισμό ανάνη
ψης, τις εγκαταστάσεις καθαρισμού και αποστε ίρωση;, από τα αναισθησιολογικά μηχανψιατα και τα συσηΊ
ματα απαγωγής ρύπων.
Όταν εντοπίζονται προβλήματα σχετικά με τους παραπάνω τομείς 1j σχετικά με την καταλληλότητα των
χcδρων διακίνησης ασθενcΌν, αποθήκευσης ή χώρων εργασίας, θα πρέπει να αναφέρονται και να επιλύονται.
2. Λειτουργία
Η

διαρκής παρακολούθηση και εκτίμηση της λειτουργίας χρε ιάζεται την εξασφάλιση cSτι υπάρχει επαρκής
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καταγραφή των: 1) προαναισθητικής εκτίμησης και συγκατάθεσης (μετά από ενημέρωση) από τον ασθενή για
την επιλεγε ίσα αναισθησιολογική τεχνική, 2) άμεσου προαναισθητικού ελέγχου των ζωτικών ση μείων, της
θέσης στο χειρουργικό τραπέζι και του αναισθησιολογικού εξοπλισμού, 3) του κατάλληλου monitoring, 4)των
υγρών και των προί" όντων αίματος που χορηγούνται, 5) των αναισθητικών παραγόντων που χορηγούνται, 6)
μετεγχειρητικής παρακολούθησης και αντιμετώπισης σχετιζόμενων με την αναισθησία επιπλοκών. Οι παρα
πάνω πληροφορίες πρέπει να είναι προσιτές από τον φάκελλο του ασθεν1j. Λειτουργικά προβλή ματα συνήθως
οφείλονται σε μη ικανοποιητική απόδοση και συμπεριφορά και θα πρέπει να διορθώνονται με τη μέθοδο που
περιγράφηκε προηγουμένως.
3. Έκβαση

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση δομής και λειτουργίας παρέχουν πληροφορίες για την δυνατότητα του οργανι
σμού παροχής υπηρεσιών υψηλήςποιότητας. Αντίστοιχα, ο έλεγχος και η αξιολόγηση έκβασης παρέχουν πλη
ροφορίες για το κατά πόσο ο οργανισμός παροχ1jς υπηρεσιών υγείας και το ηηj μα αναισθησιολογίας πράγμα
τι παρέχουν υπηρεσίες υψηλ1jς ποιότητας. Σχετικές πληροφορίες μπορεί να ληφθούν από εξωτερικές και εσω
τερικές πηγές δεδομένων. Παραδείγματα εξωτερικcόν πηγών είναι οι εκθέσεις των επαγγελματικών οργανι
σμών επανελέγχου ή οι μηνύσεις για ε;τα'('(ελματικΙj ευθύνη. Οι εσωτερικές πηγές δεδομένων αποτελούνται
από τους ιατρικούς φακέλλους των ασθενών, τι; εκθέσεις των επιτρο;τών λοιμώξεων, τις αναφορές χρησιμο
ποίησης αίματος, τις αξιολογήσεις ασθενών. τις στατιστικές νοσηρότητας και θνησιμότητας και τις αναφορές
συμβαμάτων. Η χρήση κλινικών δεικτο)ν εξυ:τηρετε ί την εντό;τιση σημαντικών τομέων σχετιζόμενων με την
αναισθησιολογία και την αποφυγ1j συλλο'(Ιjς ε:τοι•σιωδο)ν ;ωι άσχετων ;τληροφοριών. Κατάλογος των δεικτών
που προτείνονται από την Κοιν1j Επιτρωηj '(ια τον Ορ'(ανισμό Παροχ1jς Υ;τηρεσιcόν Υγείας παρατίθεται στον
Πίνακα Ι.
Πίνακας Ι
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Ι ημέρας από την χορήγηση αναισθη
σίας, υποκατηγοριοποιούμενοι κατά Α$Α-Ρ$ (Ι και 2 σε σχέση με 3,4 και 5), και τις προγραμματισμένες ή επείγουσες επεμ
βάσεις και κατά ηλικία.
2* Ασθενείς που εμφάνισαν περιφερικιj νευρολογική βλάβη κατά την διάρκεια ή εντός 2 ημερών απιί την χορήγηση αναισθησίας.
3* Ασθενείς με καρδιακή ανακοπή κατά την διάρκεια ή εντός 24 ωρών μετά την χορήγηση αναισθησίας, με εξαίρεση εκείνους που
απαιτούν διεγχειρητική καρδιακή παύλα, υποκατηγοριοποιούμενοι κατά Α8Α-Ρ8 (Ι και 2 σε σχέση με 3,4 και 5), κατά προ
γραμματισμένες ιj επείγουσες επεμβάσεις και κατά ηλικία.
4* Ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου κατά την διάρκεια ή εντιίς 2 ημερών μετά την χορήγηση αναισθησίας, υποκατηγοριοποιούμενοι κατά Α8Α-Ρ$ (Ι και 2 με 3,4 και 5), κατά προγραμματισμένες ή επείγουσες επεμβάσεις και κατά ηλικία.
5* Ασθενείς με μη προγραμματισμένη αναπνευστική παύλα κατά την διάρκεια ή εντιίς 24 ωρών μετά την χορήγηση αναισθησίας.
6* Μη προγραμματισμένη εισαγωγή του ασθενή μετά από επέμβαση ως εξωτερικού κατά την οποία χορηγήθηκε αναισθησία.
7* Μη προγραμματισμένη εισαγωγή του ασθενιj σε μονάδα εντατικής θεραπείας μετά από χοριjγηση αναισθησίας.
8* Θάνατος ασθενή κατά την διάρκεια ή εντιίς 48 ωρών απιί την χορήγηση αναισθησίας, υποκατηγοριοποιο1!μενος κατά Α8Α-Ρ8
(Ι και 2 σε σχέση με 3,4 και 5), κατά προγραμματισμένη ή επείγουσα επέμβαση και κατά ηλικία.
9* Ασθενείς με διάγνωση οξέος πνευμονικού οιδήματος που εμφανίσθηκε κατά την διάρκεια ή εντός Ι ημέρας από την χοριjγηση
αναισθησίας.
10* Ασθενής με διάγνωση πνευμονίας απιί εισρόφηση, που εμφαν(ζ,εται κατά την διάρκεια ή εντιίς 2 ημερών από την χοριjγηση
αναισθησίας.
11* Ασθενείς που εμφαν(ζ,ουν πονοκέφαλο θέσης εντιίς 4 ημερών απιί την χορήγηση ραχιαίας ή επισκληρίδιας αναισθησίας.
12* Ασθενείς που υφίστανται οδοντική βλάβη κατά την αναισθησία.
1* Ασθενείς με διάγνωση επιπλοκών από το ΚΝΣ που συνέβησαν κατά την διάρκεια ή εντός

13* Ασθενείς που υφίστανται οφθαλμικό τραυματισμό κατά την αναισθησία.

*Οι πρώτοι οκτώ κλινικοί δείκτες είναι υπό δοκιμή από τον JCAHO σε επιλεγμένη ομάδα νοσοκομείων.
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Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος χειρισμού των δεδομένων ώστε να εντοπίζονται τα σημαντικά προβλ1iματα
είναι η καθιέρωση ουδών για κάθε δείκτη που χρησιμοποιείται από το τμήμα. Ο κατάλληλος ουδός για την
θνησιμότητα είναι μηδέν, για παράδειγμα. Αυτό σημαίνει ότι ποτέ δεν αναμένουμε θάνατο εντός 24 ωρών από
την αναισθησία; Ασφαλώς όχι. Αυτό που ση μαίνει είναι ότι υποχρεωνόμαστε να εξετάζου με κάθε θάνατο
κατά τον ίδιο τρόπο που μια αεροπορική καταστροφή εξετάζεται από επιτροπή ε μπειρογνωμόνων. Ο σκοπός
μας είναι να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε άμεσα ή δυνητικά προβλήματα που μπορεί να καταστούν εμφα
νή από την διερεύνηση του θανάτου. Τα προβλήματα που διαπιστώνονται από τους εξεταζόμενους θανάτους
θα πρέπει να εξετάζονται λεπτεμερέστατα περαιτέρω. Ας υποτεθεί ότι κάποιος ασθενής με όγκο εγκεφάλου
χειρουργε ίται και πεθαίνει από αερώδη ε μβολή. Τα προληπτικά, διαγνωστικά και θεραπευτικά μέτρα ως
προς την αερώδη ε μβολή είναι επαρκώς γνωστά. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να επανεξετασθούν με το προσω
πικό τα μέτρα αυτά και να θεσπισθεί ένα προτεινόμενο πρωτόκολλο αντιμετώπισης. Πρώτα απαιτείται η ανα
γνώριση των επεμβάσεων όπου πιθανολογείται να συμβεί αερώδης εμβολ1i . Εκτός από την κρανιοτομία, πρέ
πει ίσως να συμπεριληφθεί η αυχενικ1j πεταλεκτο �ηj, η χειρουργικ1j τραχήλου, η μεσαυλιοσκόπηση, διάφοροι
τύποι ορθοπεδικών επεμβάσεων και η διαδερμικ1j λιθοτριψία δι υπερ1jχων. Το επόμενο βή μα είναι ν' αποφα
σίσει το προσωπικό για το κατάλληλο monitoring σ' αυτές τις υψηλού κινδύνου επεμβάσεις. Ασφαλώς το
monitoring θα περιλαμβάνει την χρ1jση Doppler, οισοφάγειου στηθοσκοπίου και monitoring τελοεκπνευστι
κού διοξειδίου του άνθρακα. Ωστόσο, εξαρτάται από τον τύπο του ιδρύματος και τον σκοπό των παρεχόμενων
αναισθησιολογικών υπηρεσιών εάν θα περιληφθεί πιο προχωρημένος τύπος monitoring όπως διοισοφάγεια
ηχοκαρδιογραφία, τοποθέτηση καθετήρα στην δεξιά καρδιά και διαδερμικό monitoring οξυγόνου. Οι θερα
πευτικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την κάλυψη του χειρουργικού πεδίου με ορό, την απομάκρυνση αέρα
μέσω κεντρικού καθετήρα τοποθετημένου εκ των προτέρων και υποστήρ ιξη της κυκλοφορίας.
Ο παραπάνω μηχανισμός καθιερώνει μια κατευθυντήρια οδηγία, ενδοτμη ματικά, για την αντιμετώπιση
ασθενών υψηλού κινδύνου ως προς την ανάπτυξη αερώδους εμβολής. Η κατευθυντήρια οδηγία θα πρέπει να
διανεμηθεί εγγράφως σε όλα τα μέλη του Αναισθησιολογικού Τμή ματος.
Το επόμενο βή μα στην διαδικασία παρακολούθησης και εκτίμησης είναι η καθιέρωση μεθοδολογίας για την
ταυτόχρονη ή εκ των υστέρων αναγνώριση του συμβάματος της αερώδους ε μβολ1jς. Εάν η καθιερωθείσα
κατευθυντήρ ια οδηγία επέλυσε το πρόβλημα, απαιτείται μόνο η συνέχιση του monitoring για να εξασφαλισθεί
η μη επανάληψη . Εάν ωστόσο το πρόβλη μα συνεχίζε ι να υφίσταται, πιθανότατα οφείλεται σε ορισμένους
άλλους παράγοντες. Πρώτον, μπορεί να οφείλεται σε ανεπαρκή συμμόρφωση. Εάν έτσι έχε ι η περίπτωση πρέ
πει να εξετασθεί η αιτία του προβλ1j ματος. Αφορά μόνο συγκεκριμένο άτομο 1j πολλά μέλη του ηηj ματος; Εάν
διαπιστωθεί ότι η έλλειψη συμμόρφωσης συνίσταται σε ακατάλληλη συμπεριφορά 1j απόδοση εκ μέρους ενός
ή δύο μελών του τμ1jματος, τότε η κατάλληλη προσέγγιση είναι η κατ· άτομο συμβουλευτικ1j συζήτηση . Εάν
αυτή η τελευταία δεν είναι επαρκ1jς, τότε ίσως επιβάλλεται μεταβολ1j προνομίων, αυξη μένη επίβλεψη, 1j -στο
τέλος- πειθαρχική δράση . Αντίθετα, εάν η μη εφαρμο'(Jj των προτε ινόμενων μέτρων παρουσιάζεται σε πολλά
μέλη του τμήματος, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για την διακρίβωση των λόγων μιας τέτοιας συμπεριφο
ράς. Ίσως να μην υπάρχουν διαθέσιμα τα κατάλληλα όργανα για να καλι'ψουν τις ανάγκες όλων των ασθενών
για το ε ιδικό monitoring που απαιτείται, ή να μην είναι άμεσα προσιτός ο εξοπλισμός '(ια χρ1jση . Επίσης μπο
ρεί να υπάρχει αντίρρηση από πλευράς χειρουργών για τα προτεινόμενα μέτρα λό'(ω καθυστερ1jσεων. Όποιοι
και να ε ίναι οι λόγοι, επιβάλλεται η αντιμετώπισή τους είτε με απ' ευθείας επικοινωνία 1j μέσω της Επιτροπ1jς
Συντονισμού της Εξασφάλισης Ποιότητας μέσα στο νοσοκομείο. Όταν η συ μμόρφωση με τα προτεινόμενα
μέτρα έχει επιτευχθε ί αλλά το πρόβλημα της αερώδους εμβολής παραμένει, απαιτείται η επανεξέταση των
προταθέντων μέτρων σε μια διατμηματική συνεδρία ώστε να εξασφαλισθεί η κάλυψη του θέματος από κάθε
πλευρά.
Μόνο όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα δυνατά μέσα δικαιολογούμαστε να aποφανθούμε ότι η νοσηρότητα και
θνησιμότητα από την αερώδη εμβολή ευρίσκονται σε ένα μη aντιμετωπίσιμο ελάχιστο σε σχέση με την υπάρ
χουσα γνώση. Στην ουσία έχουμε καθιερώσει ένα νέο ουδό για το τμήμα σχετικά με την συχνότητα αερώδους
εμβολής. Ωστόσο, η θνησιμότητα από την αερώδη εμβολή θα συνεχίσει να έχει ουδό το μηδέν τοις εκατό.
Υπάρχουν άλλοι δείκτες όπου οι ουδοί μπορεί να τεθούν πάνω από το μηδέν αρχικά. Για παράδειγμα ο
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πονοκέφαλος μετά από ραχιαία αναισθησία. Υπάρχει επαρκής βιβλιογραφία για να υποστηρίξει ότι μια
συχνότητα εμφάνισης 3-5 % είναι στα αποδεκτά όρια. Γι' αυτό το λόγο, η διερεύνηση κάθε περίπτωσης πονο
κεφάλου μετά από ραχιαία αναισθησία, ξεχωριστά, θα ήταν περιττή . Μια πιο λογική προσέγγιση στην παρα
κολούθηση της συχνότητας του συμβάματος θα ήταν κατά συγκεκριμένα χρονικά διαστή ματα π.χ. μηνιαία 1i
κάθε τρίμηνο. Εφ' όσον το σύμβαμα παραμένει μέσα στα όρια του καθιερωμένου οδού, δεν απαιτείται η λΊiψη
μέτρων. Ακόμη και μια μικρή ευκαιριακ1j παρέκλιση από τα αποδεκτά όρια δεν μας ανησυχεί. Μόνο όταν
εμφανίζεται μια δυσμεν1jς τάση απόκλισης από το φυσιολογικό, χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση . Σ' αυτ1i
την περίπτωση το τμήμα θα πρέπει να προχωρήσει όπως και στην περιγραφείσα περίπτωση της αερώδους
εμβολής: 1) διευκρίνιση της αιτίας του προβλήματος, 2) καθιέρωση συνιστώμενων μέτρων δράσης, 3) διενέρ
γεια ταυτόχρονης ή παλίνδρομης παρακολούθησης για την διαπίστωση της επίλυσης 1j μη του προβλήματος,
4)εάν το πρόβλη μα έχει επιλυθεί, συνέχιση της επαγρύπνησης για να εξασφαλισθεί ή μη επανεμφάνιση , 5)
εάν όχι, προσπάθ ε ια ανεύρεσης των αιτίων και λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων. Η περιγραφείσα
μεθοδολογία, για τα δύο παραδείγματα, μπορεί να εφαρμοσθεί για κάθε δείκτη .
Μολονότι η κύρια προσπάθεια του προγράμματος εξασφάλισης ποιότητας θα πρέπει ν α επικεντρώνεται
στην παρακολούθηση και εκτίμηση της έκβασης μέσα από την χρήση κλινικών δεικτών, υπάρχουν και άλλες
μέθοδοι που μπορε ί να χρησιμοποιηθούν για την εντόπιση δυνητικών προβλη μάτων ώστε ληφθούν προληπτικά
μέτρα. Μια μέθοδος είναι η της αναφοράς των "παρ' ολίγον καταστροφών". Κάθε μέλος του τμ1j ματος ζητείται
να αναφέρει κάθε σφάλμα που συνέβη κατά την περιεγχειρητικ1j περίοδο. Η πλειονότητα των "παρ' ολίγον
καταστροφών" σχετίζεται με αλλαγ1j συρίγγων, σφάλματα δοσολογίας, ακατάλληλη χρήση 1j δυσλειτουργία
εξοπλισμού και αποτυχία λtjψης ουσιωδών πληροφοριών για τον ασθενή . Συνήθως τα γεγονότα αυτά δεν
καταλήγουν σε δυσάρεστες εκβάσεις όπως καθορίζονται από τους κλινικούς δείκτες ;του προαναφέρθηκαν.
Παρ' όλα αυτά, κάθε σύμβαμα είναι δυνητικά καταστροφικό. Όταν το τμrjμα αναπτύσσει διαδικασίες αναφο
ράς και συζήτησης των συμβαμάτων αυτών, είναι συχνά δυνατό να συμφωνηθούν ορισμένα μέτρα ώστε να
προληφθεί η επανάληψη τέτοιων σφαλμάτων. Παραδείγματα αναισθητικών λαθών και τα μέτρα που πάρθη
καν για την μη επανάληψη τους αναφέρονται στον πίνακα ΙΙ.
Πίνακας Π
Αλλαγή σύριγγας (μπέρδεμα)
Υπερχορήγηση υγρών σε ηλικιωμένους
Ακατάλληλη τοποθέτηση ασθενή
στο χειρουργικό τραπέζι
Υπερκαταστολή ασθενών υπό
περιοχική αναισθησία
Αποτυχία ρύθμισης ροών αερίων
κατά την έξοδο από την εξωσωματική
κυκλοφορία
Ανεπιθύμητη ελεύθερη ροή
αγγειοδραστικών ουσιών από την αντλία

-Αλλαγή μεθόδους σήμανσης
- Καθιέρωση αρχών για την χορήγηση υγρών
σε ηλικιωμενους
- Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου της θέσης
του ασθενή πριν από την εισαγωγή στην αναισθησία
- Καθιέρωση ενδείξεων για μετάβαση σε γενική αναισθηάία
- Καθιέρωση πρωτοκόλλου για έλεγχο του εξοπλισμοJ)
κατά την ειΌοδο και την έξοδο στην εξωσωματική
κυκλοφορία
- Κατά την έναρξη της ροής από την αντλία πriντα να
ελέγχεται ο θάλαμος σταγόνων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η

ποιότητα των παρεχόμενων αναισθησιολογικών υπηρεσιών που παρέχονται στα χειρουργε ία, στο τμή μα
τοκετών και σε άλλα τμήματα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνολικού προγράμματος βελτίωσης ποιότη
τας του οργανισμού παροχή υπηρεσιών υγείας. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η δη μιουργία προγράμματος παρα
κολούθησης και εκτίμησης στην αναισθησιολογία που να εξετάζει διαρκώς βασικές πλευρές της σχετιζόμενης
με την δo�nj, λειτουργία και έκβαση . Ο έλεγχος της δομής αφορά κυρίως την επάρκεια χώρων και την ασφά
λεια εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται από τα μέλη του τμήματος. Ο έλεγχος της λε ιτουργία εξασφαλίζει την
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κατάλληλη αντιμετώπιση του ασθενή καθ' όλη την περιεγχειρητική περίοδο και επιτρέπει την συλλογ1Ί ακρι
βών στοιχείων για την εκτίμηση της έκβασης. Η παρακολούθηση και εκτίμηση της έκβασης μέσα από την
χρήση κλινικών δεικτών και άλλων συμπληρωματικών μεθόδων παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πραγμα
τική απόδοση του τμήματος αναισθησιολογίας και των μελών του. Ο τελικός στόχος της όλης διαδικασίας
είναι η εξασφάλιση ότι η ποιότητα των παρεχόμενων αναισθησιολογικών υπηρεσιών όχι μόνο ανταποκρίνεται
στα βασικά πρότυπα αλλά συνεχώς βελτιώνεται.
Ο Dr. Brown είναι καθηγητής και Πρόεδρος του Αναισθησιολογικού τμήματος στο Wayne State University Sclιool of Medίcίne.

.....

92

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥfΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΜΉΜΑΤΑ
(Εγκρίθηκε από το Σώμα των Αντιπροσώπων την 1 7η Οκτωβρίου 1984
και τροποποιήθηκε τελευταία την 18η Οκτωβρίου 1989)
Η

Αμερικανική Αναισθησιολογική Εταιρε ία πιστεύει ότι η παροχή αναισθησιολογικών υπηρεσιών στους
ασθενείς θα βελτιωθεί μέσω προσεκτικής, αμερόληπτης και αντικειμενικής εκτίμησης των αναισθησιολογικών
πρακτικών και της αξιολόγησης της ποιότητας. Η Εταιρεία προτρέπει τα μέλη της να αναλάβουν ενεργό ρόλο
στον ομοτεχνιακό έλεγχο στο τοπικό, περιφερικό και εθνικό επίπεδο. Ως βοήθημα στον ομοτεχνιακό έλεγχο,
την εξασφάλιση ποιότητας και την αντιμετώπιση κινδύνου, η Επιτροπή Ομοτεχνιακού Ελέγχου της ASA έχει
αναπτύξει τις παρακάτω διαδικασίες, για να ανταποκριθεί σε αιτήσεις εκτίμησης της ποιότητας των παρεχό
μενων αναισθησιολογικών υπηρεσιών και για τη σύσταση βελτιώσεων όπου χρειάζονται.
Ι. Αίτηση συμβουλευτικ1j αρωγής μπορεί να υποβληθεί από αναισθησιολόγο, τον επικεφαλής ιατρικού προ
σωπικού νοσοκομείου, διευθύνοντα σύμβουλο 1j το διοικητικό συμβούλιο νοσοκομείου. Σε κάθε περίπτω
ση πρέπει να υφίσταται η έκφραση σύμq;ωνης γνώμης, για τέτοιου είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες, από
αμφότερους, τον διευθύνοντα σύμβουλο και είτε τον Διευθυντή του Αναισθησιολογικού ή τον Επικεφαλής
του Ιατρικού Προσωπικού .
Π. Η αίτηση υποβάλλεται στα Γραq;εία Διοίκηση ς της ASA (ASA Executive Office at 520 Ν. Northwest
Highway, Park Ridge, Illinois 60068 - 2573). Η αίτηση θα διαβιβασθεί στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ομο
τεχνιακού Ελέγχου (1j κάποιον εντεταλμένο) ο ο;τοίος θα σχηματίσε ι μια ad hoc υποεπιτροπ1j αποτελούμε
νη από έγκριτα μέλη της ASA. Στην ε;τιτρο;τ1j δεν θα ;τρέ;τει να σιομμετέχει μέλος για το οποίο υπάρχει
σύγκρουση συμφερόντων.
ΠΙ. Η συμβουλευτική αρωγ1j συνίσταται σε ε;τιτό;τια μετάβαση α;τό την ad hoc υ;τοεπιτροπ1j. Η υποεπιτροπ1j
θα ετοιμάσει μια εμπεριστατωμένη '(ρα;τηj ανάλυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των
ισχυρών και αδύνατων ση μείων του ηηj ματος και των πρακτικών του. Η συμβουλευτική παρέμβαση συνί
σταται από τα παρακάτω :
Α . Συνεντεύξεις με τα κατάλληλα μέλη του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού.
Β. Έλεγχο νοσοκομειακών φακέλλων, αναισθησιολογικών διαγραμμάτων και άλλων εγγράφων.
Γ. Ταυτόχρονο έλεγχο (παρατήρηση της κλινικής δουλειάς).
Δ . Ομοτεχνιακό έλεγχο βασισμένο στις αρχές που παρέχονται στην πιο πρόσφατη έκδοση : "Ομοτεχνιακός
Έλεγχος στην Αναισθησιολογία". Μια εμπιστευτική επίσημη έκθεση θα αποσταλεί στα αιτήσαντα μέρη
από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ομοτεχνιακού Ελέγχου. Η έκθεση θα αναφέρει τα αποτελέσματα της
συμβουλευτικής παρέμβασης και, εάν κρίνεται σκόπιμο, θα περιέχει προτάσεις.
IV.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν έχει ζητηθεί ενημερωτική, εκπαιδευτική ή διαγνωστική συμβουλευτική
αρωγή σχετική με εξειδικευμένα θέματα της αναισθησιολογικής πρακτικής (π.χ. οργάνωση τμήματος, υλο
ποίηση προγράμματος ελέγχου ποιότητας κ.λ.π.), ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναθέτει σε έγκριτο μέλος
της ASA την επιτόπια μετάβαση. Προφορική ανάλυση του εξειδικευμένου θέματος θα υποβλη θ ε ί στον
οργανισμό κατά το πέρας της επίσκεψης. (Εάν υπάρχει ανάγκη για περισσότερους του ενός συμβούλους 1j
απαιτείται γραπτή ανάλυση, η συμβουλευτική διαδικασία θα προχωρήσει όπως στην παράγραφο ΠΙ).
V. Μέσα σε ένα έτος από την επίσκεψη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ομοτεχνιακού Ελέγχου θα ζητήσει από
τα αιτήσαντα μέρη εκτίμηση των αποτελεσμάτων της συμβουλευτικής παρέμβασης.
VI. Πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε συμβουλευτικής επίσκεψης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ομοτεχνια
κού Ελέγχου και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να συμφωνήσουν για τις αμοιβές και τις δαπάνες που
θα προκύψουν για διάφορα θέματα, συμφωνα και με την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας της ASA.

