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PRZYCZYNY
1. Wykonywanie dostępu  do żył podobojczykowych i szyjnych

- Intensywna terapia
- Cewnik do dializ

2. Dostęp tętnic udowych i ramiennych

3. Laparoskopia



Primum non nocere
- deinde salutare

( 460 – 377 p.n.e. )





 Zaskakująco mała jest liczba
publikacji  poświęconych
obrażeniom  żył

Szczególnie bardzo rzadko
można spotkać opisy uszkodzeń
jatrogennych……..
a jeżeli już to zwykle jako :
a case report
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IATROS
ho Iater

(lekarz, zbawca, chirurg)

IATROGENES = związany z leczeniem

Jatrogenia to działania lekarza. lub lub innego pracownika służby zdrowia,
które z założenia powinny prowadzić do poprawy stanu zdrowia leczonego.

Jeśli działania te szkodzą zdrowiu, to znaczy, że doszło do jatropatogenii
i wystąpił błąd jatrogenny.
Może on prowadzić m.in. do pogorszenia choroby podstawowej, wydłużenia czasu
leczenia czy rozwoju nowych chorób.



Rudström H., Björck M.,Bergqvist D.:  Iatrogenic vascular injuries in varicose vein surgery:
a systematic review. World Journal of Surgery, 2007; 31: 228–233.



Najczęściej spotykanym jatrogennym (tj., zwiąnym z leczeniem)
uszkodzeniem układu żylnego – jest zapalenie żyły obwodowej
w kończynie górnej  po dożylnym wlewie kroplowym ( iniekcji)



POSTĘPOWANIE  W   OBRAŻENIACH   ŻYŁ

Klasa zaleceń 1 - Poziom wiarygodności B

Stopień I - obrażenie „ punktowe” =    ucisk , szew

Stopień II - rozcięcie/rozdarcie      =     stabilizacja hemodynamiczna
=     szew , leczenie endowaskularne

Stopień III - przecięcie  całkowite   =     stabilizacja hemodynamiczna
=      zespolenie, wstawka

Stopień IV - przecięcie całkowite   = brak stabilizacji hemodynamicznej
=     pomost (?), podwiązanie







Obrażenia żył podczas insuflacji – LAPAROSKOPIA

Obrażenia żył to tylko 25,5 %



 Zdarzenie niepożądane
 IOM - Institute of Medicine: niepożądany i niezamierzony, chociaż nie

zawsze nieoczekiwany rezultat postępowania medycznego.
 JCAHO - Joint Commission for Accreditation of Healthcare

Organizations, : szkoda powstała w trakcie/w efekcie leczenia,
niezwiązana z naturalnym przebiegiem choroby i stanem zdrowia
pacjenta.

 Błąd medyczny
 Rekomendacja Rady Europy:  niezamierzone i/lub nieoczekiwane

zdarzenie, które mogło doprowadzić lub doprowadziło do szkody
u pacjenta korzystającego z usług w ochronie zdrowia.

 IOM: zdarzenie niepożądane, któremu przy obecnym stanie wiedzy
medycznej można było zapobiec.

 Inaczej : nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie.

Definicje



 Szacuje się, że w krajach Unii Europejskiej nawet
w 10% hospitalizacji może dochodzić do błędów
medycznych.

W przeprowadzonym w 2006 roku w krajach Unii
Europejskiej sondażu organizacji Eurobarometr 78%
Europejczyków uważało, że błędy medyczne stanowią
w ich własnym kraju poważny problem (97% Włochów
i 91% Polaków, połowa Duńczyków i Finów),
a większość respondentów czytała bądź słyszała
o przypadkach niepożądanego przebiegu leczenia.

Dane statystyczne



 Polska – 20 – 30 tys. zdarzeń niepożądanych-brak
danych szczegółowych

 WHO - 10% hospitalizowanych

 USA – 6,3 mln udokumentowanych przypadków
(Raport Society of Actuaries 2010)

 7% - w lecznictwie szpitalnym

 2500- zgonów

 1,5 mln błędów medycznych

Dane statystyczne



 8-12% pacjentów przyjętych do szpitala w Państwach
Członkowskich cierpi z powodu zdarzeń
niepożądanych.

 BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA – na czele priorytetów
UE i WHO.

Dane statystyczne



„ i to było by na tyle”

JT Stanisławski



Bardzo często przy zabiegach operacyjnych dochodzi do niezamierzonego
uszkodzenia sąsiedniego organu. Niekiedy warunki przeprowadzanego
zbiegu, dostępność poszczególnych tkanek, ich wielkość lub ilość, sprawiają,
że nieuniknione jest naruszenie ciągłości tkanek sąsiadujących,
nawet przy dochowaniu najwyższej staranności lekarza.
Często jednak takie uszkodzenie, innego niż poddany planowemu zabiegowi,
ma podłoże jatrogenne, czyli jest wynikiem braku należytej precyzji,
ostrożności, zapobiegliwości lekarza operatora wykonującego zabieg.



Z punktu widzenia medycznego powikłanie to każdą sytuację naruszenia
ciągłości tkanek organu sąsiedniego lekarze nazywają powikłaniem.
Z punktu widzenia prawnego powikłanie to następstwa prawidłowo wykonanej
procedury medycznej, których nie można uniknąć, choć można było je przewidzieć.
W sensie prawnym powikłaniem nie jest dolegliwość będąca skutkiem
jakiegoś nieprawidłowego zachowania
personelu medycznego, lecz możliwą do wystąpienia reakcją organizmu
na prawidłowe zachowanie się personelu medycznego, której wystąpieniu
personel ten nie może przeciwdziałać.

Lekarz powinien przeprowadzać zabiegi operacyjne zgodnie ze sztuką lekarską
i najwyższą starannością wymaganą od profesjonalisty. Jeżeli jego zachowaniu
można przypisać brak dołożenia wysokiej miary wiedzy i staranności, to mamy
do czynienia z zawinionym zachowaniem polegającym na niedbałym,
nieostrożnym wykonaniu zabiegu operacyjnego.

Zasadniczo więc fizyczne uszkodzenie innego, niż operowany, organu nie może
być w sensie prawnym traktowane, jako powikłanie, albowiem z reguły będzie ono
jednak wynikiem niedołożenia jakiejś miary staranności lekarza wykonującego
zabieg. Jakakolwiek niezręczność, nieuwaga, niedostatecznie pogłębiona wiedza
lekarza, zwłaszcza chirurga, będzie zachowaniem kwalifikowanym, jako zawinione
i


