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Joint commission Int. (JCI)
Причини за нежелани събития



JCI причини за нежелани 
събития

За периода 1995-2005г. лошата
комуникация е посочена за причина при
реализирането на 66% от нежеланите
събития в лечебни заведения.



Препоръки и стандарти

Създаване на процедури за
управление на конфликти
Болниците имплементират процеси,
така че конфликтите да бъдат
управлявани преди да повлияят на
качеството и безопасността на
медицинската помощ



Данни за България 

Няма система за докладване на
нежелани събития
Няма система за регистрация на
нежелани събития и анализ на
причините за осъществяването им
Липсващите данни са пречка за
изграждане на система от препоръки в
областта на пациентската
безопасност и подобряване на
качеството



Данни за България



Повод за жалби през 
2016



Данни за България 
(продължение)

32% от установените нарушения са
свързани с допуснати слабости в
организацията и управлението на
лечебния процес. Сред тези
нарушения се включват и липса на или
не добра комуникация между
различните звена в лечебното
заведение.



Данни за България

199 жалби, свързани с летален
изход(2015-2016). Сред установените
нарушения се сочат и:
Пропуските, свързани с наблюдение
на пациента в динамика;
Пропуски, свързани с организацията
на диагностично-лечебния процес:
взаимодействие и комуникация;
Нарушения на правата на пациента:
нарушения на правото на
информация, което е пряко свързано с
комуникацията лекар-пациент;



Национална здравна 
стратегия 2020

Политика 2.8. “Осигуряване на качество и
безопасността на медицинското
обслужване”.
Мярка 2.8.4. Обучение в областта на
качеството и безопасността на
медицинското обслужване,
комуникацията пациент – медицински
специалисти и управлението на
конфликти;



Конфликт пациент-лекар



Причини за конфликти

Недостатъчна информация или
дезинформация (комуникация,
доверие)
Различни култури, вярвания, нагласи
Работни условия (натовареност,
организация, заплащане)
Агресия
Патерналистичен подход vs пациент в
центъра на медицинската грижа



Конфликти

Начин на лечение
Неетично отношение
Забавена диагностика/лечение
Отказ да се спазват някои права на
пациента-правото на информация и
на второ мнение;



Конфликти между 
персонала

Йерархия
Култура на премълчаването и
избягването на конфликти
Професионални “субкултури”
Интензивност на работата



Конфликти между 
персонала

Неадекватното разрешаване на
конфликти е причина за 50% от
нежеланите събития в лечебни
заведения



Конфликти между 
пациенти/семейства

Конфликти относно лечението между
родители на малолетни и
непълнолетни
Конфликти между непълнолетен и
родител



Роля на конфликта

Лоша комуникация, затруднена
работа в екип, влошаване на
организацията в дадено звено;
Пречат на ежедневната дейност, водят
до пропуски в документацията,
неизпълнение на нареждания,
неадекватно споделяне на
информация за пациентите;
Намаляват доверието между лекар-
пациент, влияят на удовлетвореността
на пациента и често са повод за жалби
до различни контролни органи



Граждански дела 

Дела за „медицинска грешка“ срещу 
лекари и/или лечебни заведения 



Медицински деликти 



Защо пациентите 
завеждат искове

По съвет на близки (33%)
Пациентът смята, че грешката е “покрита” (24%),
Пари (24%),
Имат нужда да разберат какво се е случило (20%),
Отмъщение (19%).
Пациентите вярват, че лекарите не са ги изслушвали
(13%),
Не е разговаряно с тях открито (32%),
Пациентите смятат, че лекарите са се опитали да ги
подведат (48%),
Пациентите не са получили информация за риска от
дългосрочни проблеми със здравето (70%).



Граждански дела 



Административни дела



Система за управление 
на конфликтите

Анализ на моментното състояние и
средата в лечебното заведение
Компетентност на персонала
Тенденции при възникване на
конфликти
Видове конфликти
Има ли система за разрешаването
им?



Система за управление 
на конфликти

Системата включва методи за оценка,
превенция и разрешаване на
конфликти чрез използване на
несъстезателни методи и алтернативи
на традиционните процедури
(дисциплинарни производства,
съдебни спорове, състезателни
процедури);



Методи за разрешаване 
на конфликти 



Методи за разрешаване на 
конфликти 

Power

•Фокус: властта, състезанието и изпълнението 
•Подход: война, стачка, други форми на ескалация

Rights

•Фокус: индивидуални недоволства, права 
•Подход: съдебни спорове, регулация, арбитраж

Interests

•Фокус: нуждите, желанията и надеждите на страните
•Подход: преговори и медиация

Relationships

•Фокус: Динамика в отношенията: уважение, доверие, честност, откритост, 
емпатия

•Подход: медиация, коучинг, диалог, помирение



Организационен 
(Болничен) омбудсман

Еволюция на омбудсмана от
класически до организационен
Древните германски племена през
средновековието-извършители и
семейства на жертвите
1713г. Крал Чарлз XII, Швеция-chancellor
of justice
1809г. Финландия и Швеция:
Конституция “justiombudsmen”



Организационен 
(Болничен) омбудсман

Концепцията за безпристрастност
навлиза постепенно
Затвори, домове за възрастни
60-те години: университети и колежи
Корпорации и съюзи-1970г
Моделът постепенно еволюира до
организационен омбудсман



Организационен 
(Болничен) омбудсман



Организационен 
(Болничен) омбудсман

Безпристрастен модератор
Осигурява конфиденциалност
Не решава конфликта, а помага на
страните да достигнат до своето
решение
Той „вижда“ конфликта в неговата
цялост



Болничен омбудсман 
(продължение)

Обучава персонала
Констатира тенденции по отношение
на конфликтите
Предлага решения за подобряване на
системата за управление на
конфликти



Видове болничен 
омбудсман

Организационен омбудсман, който
разрешава конфликти между
персонала
Организационен омбудсман, който
разрешава конфликти между
пациенти/семейства
Моделът на “Keiser Permanente”



Организационният 
омбудсман не е: 

Служител “връзки с пациента”
Служител по контрола на риска
Разследващ орган
Адвокат на някоя от страните в спора



Омбудсман/медиатор 
(модел на Keiser Permanente)

Връзката между пациент и лечебно заведение
Реагира бързо и притежава умения за
своевременно разрешаване на възникнал
проблем
Осигурява се възможност на пациента да се
обърне към специалист, който своевременно
да предложи решение, вместо да се налага
да търси съдействие от контролни органи,
медии, съд
Не се допуска ескалиране на конфликта
Повишава се пациентската удовлетвореност



Приложим ли е този 
модел в България

In-house mediator
Необходимо е да се осигури
йерархическа независимост
Финансова независимост
Европа: Белгия, Франция Унгария, Словения
са въвели специално законодателство в
областта на медиацията в
здравеопазването.
Франция, Белгия, Дания, Естония, Словения,
Испания-”within the institution mediators”



Примери за успешни 
модели
Бетесда, Мериленд:

Разгледани са 82 случая за 1г.
100% успех при достигане на решения.
77% от случаите са разрешени в
първите 10 часа от сезирането на
омбудсмана.



Примери за успешни 
модели

Keiser Permanente: програма
„Healthcare Ombudsman Mediator“
90% от анкетираните сред персонала
изразяват удовлетворение от
програмата;
96% от анкетираните са посочили, че
намират тази програма за отлична или
много добра;
75% от използвалите програмата
потвърждават, че е лесна за достъп,
конфиденциална и ще я ползват пак
при необходимост.



Ползи от медиацията

Конфиденциалност-чувствителна информация
(Закон за здравето, ЗЗЛД);
Страните взимат активно участие-препоръчва
се участие на пациента/близки и лекар;
Малко разходи-особено необходимо с оглед
вредите, които настъпват при медицинските
деликти
Win-win решения-обезщетение и допълнителни
опции
Запазва доверието между страните



Медиацията-защо е 
толкова необходима

Увеличаващите се разходи в здравеопазването

Сложност на системата

Поява на движения/организации, които настояват
за повишаване на качеството/безопасността

Недостатъци на съдебния процес и усложнения

Нови проблеми: клинични изпитвания,
телемедицина, нови технологии

Пролиферация на медицински, медицинско-
правни и биоетични проблеми

Препоръки в световен мащаб за въвеждане на
ADR в здравеопазването



Успешни проекти

Medical Care Availability and Reduction of Error
(“MCARE”) Act: първият щат, който въвежда
задължение за лечебните заведения да
информират пациента/семейството му в срок
от 7 дни от осъществяване на сериозно
нежелано събитие
Постепенно въвеждане на Early Disclosure
програми в болниците
Необходимост за персонала от изграждане на
медиационни умения във връзка с Early
Disclosure програмите.



Early disclosure programs 

Закони, уреждащи ранното разкриване на
информация при нежелани събития: Невада,
Флорида, Ню Джърси.



Florida statute: § 395.1051. Duty to notify patients

An appropriately trained person designated by each
licensed facility shall inform each patient, or an
individual identified pursuant to s. 765.401(1), in
person about adverse incidents that result in serious
harm to the patient. Notification of outcomes of care
that result in harm to the patient under this section
shall not constitute an acknowledgment or admission
of liability, nor can it be introduced as evidence.



Early disclosure programs

Закони, уреждащи защитата на
извинението и изрично изразеното
съчувствие: Колорадо, Орегон,
Масачузец, Калифорния, Тексас.



Орегон: § 677.082. Expression of regret or apology by
licensee.
For the purposes of any civil action against a person
licensed by the board of medical examiners, any
expression of regret or apology made by or on behalf
of the person, including an expression of regret or
apology that is made in writing, orally or by conduct,
does not constitute an admission of liability for any
purpose



Успешни проекти 

Medical claim mediation program started by the
Rush University Medical Center in Chicago in 1995
(the “Rush model”).
Johns Hopkins health system in Baltimore and
Drexel University College of Medicine in
Philadelphia have programs similar to the rush
model.
ADR project in Pennsylvania



ADR v.s Rush model 

ADR Project
Interest-based mediation
Парично обезщетение и
допълнителни опции
Участие на
пациента/семейството
Участие на лекар
Общи сесии
Участниците са
окуражавани да
споделят информация,
да се извинят, да изразят
чувства

Rush Model
Evaluative mediation
Само парично
обезщетение
Отделни сесии,
страните са разделени
Панел от медиатори
Късна медиация
Има “състезателен”
характер
Пациентът/семейството
рядко участват или само
присъстват



Изводи

В здравеопазването в България все още се наблюдава
конвенционален начин на мислене и страх от прилагане на
алтернативи за разрешаване на спорове.
Професионалната култура създава бариери за
реализирането на всички ползи от медиацията.
Медиацията и използването на медиаторски умения
помагат не само за разрешаването на конкретен казус, но
значително могат да допринесат до повишаване на
удовлетвореността на пациентите и подобряване на
качеството на медицинската помощ.



“Човешката грешка и условията на дадена система
периодично си взимодействат или се обединяват, за да
допринесат за реализирането на неблагоприятни събития за
пациентите. Най-важен в този момент е начинът, по който ние
отговаряме на тези събития. Пациентската безопасност и
благополучието на лекаря ще бъдат осигурени по най-добрия
начин, ако сме честни с нашите пациенти, искрени с нашите
колеги и с нас самите, и способни да се справяме с подобни
събития с емпатия и съчувствие, насочени към пациентите и
колегите ни.”

Kaiser Permanente’s Statement of Principle, from the 
Implementation Guidelines for Communicating 
Unanticipated Adverse Outcomes, October 2002 


