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Strokovne napake med zdravstveno obravnavo 

Različne študije so pokazale, da so napake 
pri uporabi zdravil eden izmed največjih 
vzrokov, ki poslabšujejo stanje bolnikov:  

• podaljšujejo proces zdravljenja,  

• povzročajo smrt,  

• invalidnost,  

• in predstavljajo precejšnje stroške za 
zdravstveni sistem.  

 



Napake pri uporabi zdravil v bolnišničnem okolju 

Med najpogostejšimi najdemo naslednje: 

• neustrezen odmerek (še posebej občutljivi 
so pediatrični pacienti); 

• prisotnost interakcije zdravila z drugim 
zdravilom; 

• pacient prejme zdravilo na katerega je 
alergičen; 

• napačno zdravilo; 

• zdravilo ni bilo dano ali pa je bilo dano 
prepozno; 

• zdravilo prejme napačen pacient. 

 



Vzroki za napake pri uporabi zdravil 

Ročno napisani predpisi: 

• neberljiva ali pomanjkljivo napisna navodila; 

• uporaba nestandardiziranih okrajšav; 

• izpustitev vodilne ničle. 
 

• nepopolne informacije o zgodovini zdravljenja z 
zdravili ob sprejemu bolnika;  

• neupoštevanje bolnikove občutljivosti, alergij na 
določena zdravila; 

• neupoštevanje neželenih učinkov zaradi interakcij 
med zdravili, ki jih bolnik jemlje. 



Elektronsko zdravniško naročilo 

Ob pregledu več raziskav: 

• ki so bile opravljene v različnih 
okoliščinah in so proučevale vpliv 
informatizacije procesov 
predpisovanja s številom NDZ 

• ugotovili so, da v bolnišničnem 
okolju uspešna implementacija 
sistema za predpisovanje pomeni 

več kot 50% znižanje NDZ 



Proces predpisovanja zdravil 



Proces predpisovanja zdravil 

Prednosti informatizacije procesa: 

• Predpisovanje na podlagi ažurne 
baze zdravil; 

• sprotni pregled pacientovih alergij; 

• podpora pri izračunu odmerka; 

• sprotni prikaz pomembnih opozoril 
zaradi medsebojnih interakcij zdravil; 

• preprečevanje dvojnih vnosov; 

• hitri vnos terapije s pomočjo 
predlog; 

• hitro ponovno naročilo terapije (1 
klik) ob viziti. 



Proces farmacevtskega pregleda 



Proces farmacevtskega pregleda 

Prednosti informatizacije procesa: 

• sprotno pregledovanje novo vnesenih 
predpisov; 

• preprečitev, da bi pacient prejel 
neustrezen odmerek ali neustrezno 
zdravilo; 

• možnost manjše spremembe v terapiji; 

• možnost vnos farmacevtskega poročila 
in preusmeritev nazaj na predpisovalca; 

• racionalno predpisovanje zdravil; 

• zmanjšanje števila z zdravili povezanih 
težav. 



Priprava in izdaja zdravil 



Proces aplikacije zdravil 



Proces priprave in aplikacije zdravil 

Prednosti informatizacije procesa: 

• seznama zdravil, ki jih je potrebno 
pripraviti oz. aplicirati v kratkem; 

• identifikacija pacienta in zdravila s 
pomočjo črtne kode; 

• pri aplikaciji infuzije ni potrebe po 
zamudnem konfiguriranju črpalke; 

• pravilna in pravočasna 
dokumentacija aplikacije. 

 



Spremljanje poteka zdravljenja 

Prednosti informatizacije procesa: 

• Če se pojavi NUZ ga je možno takoj 
zapisati v sistem; 

• Na ta način se gradi bazo znanja; 

• identifikacija rizičnih zdravil; 

• priprava poročil o NUZ, ki se 
dogajajo na nivoju oddelka, 
bolnišnice; 

• razvoj strategij za preprečitev NDZ. 

 



Usklajevanje zdravljenja z zdravili 

 



Usklajevanje zdravljenja z zdravili 

Prednosti informatizacije procesa: 

• standardizacija procesa UZZ; 

• jasne vloge in odgovornosti 
zdravstvenih delavcev; 

• točen popis vseh zdravil, ki jih 
pacient jemlje ob sprejemu; 

• manj napak, ker ni potrebno 
večkrat prepisovati podatke; 

• usklajen seznam zdravil ob 
odpustu. 

 



Motivacijski model 1 



Motivacijski model 2 



Zaključek 

Najpomembnejša smernica pri vpeljavi sistema:  

Ključno je, da nekaj vodilnih zdravstvenih delavcev prevzame pobudo pri vpeljavi sistema ter 

svojim zgledom motivira ostale! 
 
Ključno spoznanje: 

Zdravstveni delavci morajo pridobiti zaupanje v delovanje sistema: 

• dober odzivni čas, kadar potrebujejo pomoč; 
• stalno izboljševanje sistema; 
• izobraževanje o strategijah v primeru izpada sistema. 

 
Bistvene prednosti sistema Think!Meds so: 
• podpora naprednim funkcionalnostim (bolnišnično predpisovanje „on the bed side“); 
• shranjevanje podatkov v standardizirani obliki (openEHR); 
• uporabniku prijazen uporabniški vmesnik. 
 



Nadaljnji razvoj 

Veliko možnosti za nadaljnje raziskave: 

• optimizacije naprednih izračunov odmerjanja zdravil; še posebej kompleksno je odmerjanje na 

področju pediatrije; ustreznost odmerjanja glede na vse okoliščine; 

• optimizacije količine in vsebine opozoril, ki jih generira sistem za podporo odločanju; prikaz le 

klinično relevantnih opozoril, ki jih je resnično treba upoštevati; 

• optimizacije sistema v izogib napakam, ki so posledica uporabe samega sistema (izbori iz spustnih 

seznamov…); 

• delitev znanja pridobljenega iz zbranih kliničnih podatkov na globalni ravni in možnosti uporabe tega 

znanja pri izboljšanju kliničnih odločitev; na dokazih osnovana podpora odločanju. 

 


