
www.pinmed.pl 1 

ZARZĄDZNIE RYZYKIEM  
W SZPITALU W OBSZARZE 
SPRZETU I INSTRUMENTÓW 
MEDYCZNYCH 
 
Wioletta Liesius 
Marek Najmajer 

www.pinmed.pl 

Copyright © 2013  Prometriq Akademia Zarządzania, 
 Marek Najmajer, Wioletta Liesius. Wszystkie prawa zastrzeżone. 



www.pinmed.pl 2 

? 
% * ZŁ 

prawdopodobieństwo zdarzenia,  
które będzie miało negatywny wpływ  
na realizację założonych celów 
 

RYZYKO? 
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Anatomia ryzyka 

Zdarze
nie 

przyczyna 1 

przyczyna 2 

przyczyna 3 

następstwa 1 

następstwa 2 

następstwa 3 

ograniczanie 
prawdopodobieństwa 

i unikanie ryzyka 

ograniczanie następstw 
i naprawa skutków 
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RYZYKO ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM 
WYPOSAŻENIA 
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SZPITAL PACJENT 
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Organ 
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Ustawa o wyrobach medycznych 

wyrób medyczny 

profesjonalny użytkownik 

wyposażenie wyrobu 
medycznego 

przewidziane zastosowanie 

EC 93/42/EEC 

ISO 13485:2012 ISO 14971:2012 

dokumentacja świadczeniodawcy 

czas lub krotność 
bezpiecznego użycia 

 instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych 
aktualizacji oprogramowania  przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa 

wykonanych następnych 
obowiązek zgłaszania incydentów medycznych 

Używanie sprzętu med. jest ściśle regulowane 
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Producent urządzenia (serwis urządzeń) 
odpowiada wyłącznie za sprawność 

techniczną i zgodność jego parametrów         z 
parametrami podanymi w specyfikacji 

technicznej. 
 
Dopuszczenie urządzenia do pracy klinicznej 
jest obowiązkiem użytkownika i producent 

nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
realizowane na tym urządzeniu procedury 

kliniczne. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚWIADCZENIODAWCY   
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WYMAGANIA WOBEC ŚWIADCZENIODAWCY 

§ 7  
Świadczeniodawca jest zobowiązany do udzielania 
świadczeń w pomieszczeniach odpowiadającym 

wymaganiom określonym w odrębnych przepisach oraz 
warunkach wymaganych od świadczeniodawców 
określonych przez Prezesa NFZ, wyposażonych w 

aparaturę i sprzęt medyczny posiadający stosowne 
certyfikaty, atesty lub inne dokumenty, 

potwierdzające dopuszczenie aparatury i sprzętu 
medycznego do użytku oraz dokumenty 

potwierdzające dokonanie aktualnych przeglądów 
wykonanych przez uprawnione podmioty. 

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. ( Dz.U z 2008, Nr 81 poz. 484)  



www.pinmed.pl 10 

Ryzyko odszkodowania z tytułu otrzymania 
zbyt wysokiej dawki promieniowania i 

poparzenia ciała 

Wadliwa 
instalacja 

elektryczna 
pomieszczenia  

Zła ocena stanu pacjenta 
przed realizacją 
procedury med.  

Zły stan 
techniczny 
elementów 

wyposażenia 
Za duża dawka 

promieniowania 
Pogorszenie 

stanu 
zdrowia 

Roszczenie 

Brak umiejętności 
obsługi urządzenia 

Zły stan 
techniczny osłon 
indywidualnych  

Nieznajomość 
standardów 

ochrony 
radiologicznej  

Błędy w obsłudze 
urządzenia, rozpoznaniu i 

reakcji na zdarzenia  

Śmierć 
pacjenta  
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Retro- i proaktywnie 

Zdarze
nie 

awaria sprzętu 

błąd obsługi 

inna przyczyna 

następstwa 1 

następstwa 2 

następstwa 3 

ROOT CAUSE ANALYSIS 

H F M E A 

FRACAS 

ISO 14971 
dokumentacja 

poke-yoke 
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zgłoszenie dowodów 
zdarzenia 

Przedmiotem dowodu są : 

Fakty mające istotne 
 znaczenie dla sprawy 

Fakty, które nie są  
powszechnie znane  

lub nie są znane osobom  
prowadzącym postępowanie  

Fakty, które nie zostały 
 przyznane 

 przez stronę przeciwną  
w toku procesu 

Dowody  
z dokumentów 

Dowody  
z oględzin 

Dowody  
z przesłuchania  

stron uczestniczących  

Dowody z opinii biegłych  

 ZGŁOSZENIE ZDARZENIA UŁATWIA  
ELIMINACJĘ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW W PRZYSZŁOŚCI ORAZ  

OGRANICZENIE NASTĘPSTW  
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ZGŁASZANIE: ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH i BŁĘDÓW   

•  Model anonimowy – zakłada zgłaszanie informacji o błędach           
i zagrożeniach bez ujawniania tożsamości osoby zgłaszającej.         
Taki model umożliwi zapewne uzyskanie znacznie większej ilości 
niezbędnych informacji, bo zgłaszający nie będzie obawiał się 
ewentualnych negatywnych dla niego konsekwencji. 

 
•  Model poufny – polega na konieczności zgłoszenia oprócz 

szczegółów zdarzenia również danych osobowych jego sprawcy. 
Dane te mają pozostać znane jednak tylko osobie rejestrującej ten 
fakt. Model ten umożliwia zebranie szeregu informacji 
dodatkowych, a także uzyskanie w miarę potrzeby informacji 
zwrotnej dla zgłaszającego. 

•  Model warunkowo – poufny – zbliżony do poufnego, zakłada 
identyfikację zgłaszającego przez kierownictwo (dyrekcję) tylko         
w sytuacji szczególnych zaniedbań.  
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Zdarzenie niepożądane         błąd 
medyczny         powikłanie 

zdarzenia 
niepożądane 

powikłania 

błędy 
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Niezależnie od rodzaju błędy i inne 
zdarzenia niepożądane MUSZĄ być 
raportowane aby ograniczyć ich następstwa 
a w przyszłości też ich prawdopodobieństwo 
zdarzeń 

błędy Merytoryczne 
Formalne 

Diagnostyczne 

Organizacyjne 

Techniczne 

Identyfikacji 

Lecznicze 
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Cykl życia sprzętu 
Błędy wcześniejsze powodują wzrost 
ryzyka w następnych etapach cyklu życia 

produkcja	  i	  
certyfikacja	  

wybór	  
i	  zakup	   eksploatacja	   wycofa

nie	  

planowe	  przeglądy	  i	  konserwacja	  

dostawa	  
instalacja	  

awarie 
naprawy, 
przeglądy 

awarie 
naprawy, 
przeglądy 

wady ukryte, 
niekompatybil

ności 

niekompatybil
ny,	  droga	  

eksploatacja,	  
trudna	  obsługa	  

błędy	  
konfiguracji	  i	  
podłączenia	  

niekompetentny 
serwisant 

oszczędność na 
częściach 

zamiennych 

niekompetentny	  
konserwator	  

nieregularne	  
przeglądy	  

nieprze-‐
szkoleni	  

operatorzy	  	  

niekompeten-‐
tny	  odbiór	  

oszczędność	  
na	  mat.	  
eksploat.	  

oszczędność	  
czasu	  w	  

procedurach	  	  

niedostęp-‐
ność	  sprzętu	  
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Nowy sprzęt 
 

Wyższa jakość 
diagnostyki i 

terapii 

Efektywność 

Wydajność 

Szybkość 

Redukcja 
kosztów 

Spójność 
technologiczna 

Ukryte koszty mat. 
eksploat. i serwisu 

Zmiany w procesach 

Koszty szkolenia 

Wbudowane stare 
technologie 

Uzależnienie od 
dostawcy 

Niekompatybilność 

Niestandardowość 

Żargon techniczny 
 

Nadzieje Obawy 
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Wdrożenie zarządzania ryzykiem w 
Szpitalu 

Audyt	  ryzyka	  
w	  szpitalu	  –	  

przygotowanie	  
do	  warsztatów	  

Warsztaty:	  
Adaptacja	  

procesu	  Zarz.	  
Ryzykiem	  

Wdrożenie	  IT	  
Qmetriq	  

Realizacja	  
planu	  

obniżenia	  i	  
zarządzania	  
ryzykiem	  

rola Prometriq Akademia Zarządzania 

audyt	   warsztaty	   wdrożenie	  
Qmetriq	  

wsparcie	  i	  prze-‐
gląd	  okresowy	  
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Qmetriq 
narzędzie dla  
zarządania ryzykiem 

Widok 
wg 

ryzyk 

Widok 
wg 

działań 

Widok 
wg 

stanowisk 
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ZAPRASZAMY NA WARSZTATY ! 

•  identyfikacja i ocena ryzyka 
•  analiza rzeczywistych przypadków 

związanych ze sprzętem 
•  metody RCA i FMEA 
•  ryzyko specyficzne dla sprzętu 
•  działania ograniczające ryzyko 


