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 Mortalitetna in morbiditetna konferenca 

PREDGOVOR
 Vsi se zavedamo, da je preprečevanje smrti in drugih škodljivih dogodkov zaradi napak
javnozdravstveni problem.  V kolikor se vodstva zdravstvenih organizacij in posamezniki tega v
resnici zavedajo,  morajo vzpostaviti rigorozen sistem in uspešne procese za nenehno
izboljševanje kakovosti in varnosti pacientov.

Začetke MMK pripisujejo Ernestu Codmanu v začetku 20. stoletja.  Želel je, da ima vsak pacient
zapis končnega izida zdravljenja in da naj se izidi zdravljenja javno objavljajo.  Temu so zdravniki
močno nasprotovali , kar se  še danes dogaja  v Sloveniji, zlasti če kdo opozarja, da ni vse v redu.
Javnostim se prikazuje samo uspehe.   S tem ni nič narobe, če ima zdravtvena organizacija urejen
sistem varnosti pacientov in ga dosledno uporablja v praksi za izboljševanje kakovosti in varnosti
zdravstvene obravnave. Samo izjave, da smo varni in kakovostni  so zavajujoče.  Brez  dokazov na
podlagi preverjenih podatkov brez prirejanja  je samo prazno hvaljenje. 

Komplikacije so možne pri vsakem zdravljenju in nastanejo zaradi bolezni same ali zaradi
določenih oblik zdravljenja  in so v literaturi dobro opisane.  Z današnjim znanjem jih ni moč
preprečiti.  Škodljivih dogodkov zaradi napak je veliko, a o njih molčimo, delno zaradi lažnega
ugleda posamezne zdravstvene organizacije ali posameznika, še v večji meri pa zaradi kulture
strahu, ki jo podpira  neustrezna kazenska zakonodaja in sprevrženo maščevanje posameznikov
proti določenem zdravstvenem strokovnjaku. Ne uporabljamo niti pravih izrazov in malo ljudi zna
napako definirati (Robida 2012, Robida 2013).

 Strukturiran proces MMK je pokazal, da ga ni
težko uvesti v zdravstveno prakso in da
poveča kulturo varnosti pacientov in
zmanjšuje škodljive dogodke zaradi napak
(Kwok  et al., 2014).  Center za izboljševanje
kakovosti in varnosti zdravstven obravnave –
PROSUNT  z veseljem in ponosno predstavlja 
pomemben in praktičen vodnik  za izvajanje
konferenc o  umrljivosti in obolevnosti  
(MMK).  Čeprav so bila kratka navodila
objavljena leta 2006 (Robida) se jih redko
upošteva. Spodbuda za pripravo vodnika je
bilo   nerazumevanje izvajanja  konference  o
umrljivosti in obolevnosti   pri  obravnavi dveh
dojenčkov v eni izmed slovenskih
univerzitetnih bolnišnic.  Škodljivi dogodki ob
obravnavi pacientov lahko nastopijo iz več
razlogov: namernega neupravičenega
škodovanja pacientu, lahkomiselnega kršenja
profesionalnega obnašanja, komplikacij in
napak (Robida 2013).  

Med tem ko je namerno neupravičeno
škodovanje pacientu izredno redko, prihaja do
kršenja profesionalnega obnašanja 
pogosteje.  
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  Konferenca o umrljivosti  in obolevnosti omogoča zdravstvenim strokovnjakom
odprt, sodelujoč in  pregleden  pregled procesov  za presojo  zdravstvene prakse. 

 

Edini namen MMK je ugotavljanje možnih
pomanjkljivosti in tudi dobrih praks zaradi
učenja in preprečevanja slabih dogodkov v
prihodnje. MMK uporablja raznovrstna 
orodja, ki pomagajo pri njeni izvedbi.  Gre za
pregled dogodka s pomočjo vrstnikov v stroki.
V mnogočem se razlikuje od izrednih
strokovnih nadzorov in delno tudi od postopka
analize globljih vzrokov za možne napake
(angl. Root Cause Analysis), čeprav  uporablja
mnoga  enaka orodja.

V naši kulturi je  velik izziv spremeniti
mišljenje, da je MMK namenjena iskanju in
obtoževanju posameznika za pomanjkljivosti
pri določeni zdravstveni obravnavi. 
Ustvarjanje take kulture, kjer bo vsak lahko
odprto  povedal kaj se je dogajalo ob
nepričakovani smrti pacienta ali obolevnosti,
kulture, ki bo tako ravnanje podpirala in bo
usmerjena v izboljšave in ne k delovanju na
starih načelih analize škodljivih dogodkov,  ni
lahka naloga.

V Severni Ameriki je dolžnost Centra za
nadzor in  preprečevanje bolezni (CDC)
informiranje javnosti o nacionalnih 
raziskovalnih prednostnih nalogah. Njihovo
delo je tudi  razpoznavanje  sistemskih 
polomij  pri varnosti pacientov  kot sta bili pri
nas v Celju  z več tisoč nepregledanimi
histološkimi izvidi in obravnave otrok  s
srčnimi boleznimi v Ljubljani (Ministrstvo za
zdravje, 2006). Celjski primer se je razrešil
kmalu po nadzoru Ministrstva za zdravje,
problem otroškega srčnega programa pa se
vleče že od leta 2007 dalje in se je v juliju 2018
še poslabšal (Gregorič et al., 2015).

Problemi v Sloveniji niso nič drugačni kot v
ZDA, Evropi ali kjerkoli v razvitem svetu.
Problem pri nas je v kulturi varnosti, ki kaže na
kulturo strahu (Robida 2013) in pomanjkanje
 raziskav in treninga za področje varnosti
pacientov.    Življenjskega pomena je 
vzpostavitev robustnega sistema varnosti
pacientov na podlagi znanstvenih dokazov, ki
bo dovoljeval  zdravstvenim timom  dostop do
učenja v primerih, ko zdravstvena obravnava 
ni potekala  tako, da bi se dosegli pričakovani
izidi. 

MMK je del sistema nenehnega izboljševanja
kakovosti in varnosti in zavzema celotno
strukturo zdravstvene organizacije.
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Pričujoči vodnik  se opira na raziskovalna izhodišča  in podaja praktične nasvete za profesionalno vodenje 
MMK, ki so neobhodni  za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave.  Pristop temelji na
odgovorni, odprti in pošteni kulturi  zdravstvenih organizacij in posameznih izvajalcev zdravstvene
dejavnosti.  V taki kulturi je  pravična kultura samoumevna in osebje je zaščiteno pred neupravičenim
obtoževanjem . To je kultura, kjer je vidik učenja tisti,  ki slabo sedanjo kulturo lahko spremeni.  Načela in
praktične podrobnosti, ki jih pojasnjuje  priročnik  bo omogočilo vsem  zdravstvenim strokovnjakom
 sodelovanje v tej življenjski dejavnosti. Takšno sodelovanje povsod v zdravstvu v Sloveniji  bo spodbujala
kulturo  učenja in  prizadevanje  za visoko strokovno  in najvarnejše  izvajanje zdravstvene obravnave in 
oskrbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MMK je mesto, kjer naj bi odprto, brez sramu in brez
strahu govorili o napakah, ki se nam dogajajo. Delamo
enake napake kot  drugi ljudje. Razlika glede posledic
pa je samo v dejavnosti, kjer ljudje delamo.  
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 1 UVOD

 
Nenehno  izboljševanje  kakovosti  in  varnosti  pacientov  zahteva  pristop  z   več  orodji  in
metodami. Konference o umrljivosti in obolevnosti ali mortalitetna in morbiditetna konferenca 
(MMK) je ena izmed takih metod.

 Namen: MMK  je  učenje  in nenehno   izboljševanje  sistemov  in procesov  v  bolnišnici ali drugi
zdravstveni organizaciji, vključno z izboljševanjem samih MMK.

 1.1    Izhodišča  
Pregledi  o umrljivosti tradicionalno obstajajo v  zdravstvenih organizacijah v razvitem svetu in so
del kliničnega upravljanja in managementa zdravstvene prakse (Higginson et al., 2012 ).   MMK
izvirajo iz pobud zdravstvenih strokovnjakov (Deis et al., 2008).   Vodilo opisuje sistematičen
pristop, ki zagotavlja članom  zdravstvenih timov priložnost za medsebojni pregled  škodljivih
dogodkov zaradi domnevnih napak, kršenja profesionalnega obnašanja in   komplikacij z
namenom učenja in izboljševanja zdravstvene obravnave pacientov.  Pomembno je tudi, da MMK
podaja priložnost za izmenjavo dobrih praks (Aboumatar et al., 2007).  MMK vključuje začetno
identifikacijo primera,  samo konferenco in uvedbo ukrepov za izboljševanje varnosti in kakovosti
obravnave pacientov (Travaglia in Debono, 2009).  

Naj omenim, da niso vse MMK posledica škodljivih dogodkov zaradi napak. Če pa je temu tako,
mora dogodek potekati tudi  z vključitvijo   vodstva zdravstvene organizacije, ki naj bi imela
pooblaščence za varnost pacientov in metode za sistematično analizo globljih vzrokov za napake
(Robida 2013, Robida 2019).

Dokazi kažejo, da so rezultati učenja in izboljšav,  ki izhajajo iz procesa MMK premalo izkoriščeni
in da obstajajo vrzeli pri povezovanju rezultatov MMK  z drugimi metodami izboljševanja
varnosti pacientov in kakovosti in slabe povezave tudi z upravljanjem in managementom
zdravstvene prakse (Higgins et al., 2012).   Pristop k  izobraževanju s pomočjo MMK  lahko
izboljša odgovornost spremljanja podatkov o umrljivosti  in obolevnosti ter podpira izboljšanje
kakovosti brez ogrožanja poklicnega učenja, zlasti kadar se proces standardizira  in poenostavi 
(Szostek et al., 2010 ; Lau et al., 2011, Schwarz et al., 2011). Objavljene presoje ob katastrofalnih
dogodkih v Sloveniji  kažejo, da se MM konference in druge metode za izboljševanje vsakdanje
zdravstvene prakse  pri nas ne izvajajo  po sodobnih načelih (Ministrstvo za zdravje, 2003;
Gregorič et al., 2015).
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 1.2   Obseg navodil
 

Praktični vodnik za izvajanje konferenc umrljivosti in obolevnosti  PROSUNT je namenjen vsem
zdravstvenim organizacijam.

Vodilo opisuje:

  načela uspešnega procesa MMK,

      analizo dogodkov z razumevanjem
človeških dejavnikov - ergonomije in sistemski
pristop z uporabo sistematične analize  
(Robida 2013, Robida 2019),

      ustvarjanje pogojev za uspešno učno
okolje,

      praktične nasvete  za vzpostavitev  in
izvajanje strukturiranih in standardiziranih
sestankov o umrljivosti in obolevnosti.

To  vodilo je  je podprto s pregledom literature,
ki se nanaša na sestanke obolevnosti in
umrljivost in teorijo o človeških dejavnikih -
ergonomiji, sistemskih  pristopih in analizi
varnostnih incidentov (Wilson, 2000; Carayon
et al., 2006; Gore, 2006; Kirckpatrick in
Kirckpatrick, 2007; Carayon, 2010; Dekker,
2012;  Robida 2013; Hollnagel, 2014; Wears
et al. 2015; Bowie et al., 2016;  Robida,2019).

1.3  Definicija
Za izraz morbiditetna in mortalitetna konferenca se uporabljajo tudi  nekatera druga
poimenovanja kot so konferenca o umrljivosti in obolevnosti, sestanek o umrljivosti in
obolevnosti, klinični učni pregled. 

 

MMK so rutinski forumi za odkrit pregled škodljivih dogodkov, ki so pripeljali do škode za
pacienta ali celo smrti. Izvajajo se zaradi učenja iz dogodkov z namenom izboljševanja
zdravstvene obravnave (Traveglia et al., 2009).
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1.4 Uvedba vodila v vsakdanjo prakso
 

Pomembnost MMK je v široko priznanem kontekstu tako v strokovni literaturi kot tudi v
vsakdanji zdravstveni praksi  (The Health Foundation, 2014).

Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni [1] je pripravil  sistem varnosti pacientov in
izboljševanja kakovosti.  MMK konference morajo biti vključene v sistem upravljanja in
managementa zdravstvene prakse (Robida 2019).

Center za izboljševanje kakovosti in varnosti razvija tudi nacionalni program usposabljanja za
načrtovanje in vodenje MMK s primeri iz prakse, ki vključuje tudi osnovno razumevanje varnosti
pacientov in človeških dejavnikov - ergonomije in praktičnega izboljševanja kakovosti  in
uspešnega vodenja sestankov.

V Centru za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave se zavedamo, da
imajo MMK omejen vpliv na  vzdržnost sistema  izboljševanja kakovosti in varnosti v katerikoli
zdravstveni organizaciji, a so bistveni del učenja in pripomorejo vodstvu zdravstvenih organizacij
in zdravstvenim timom k boljšem razumevanju izboljševanja vsakdanje zdravstvene prakse
(Robida 2009).

 
[1] Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni je bil ustanovljen 21. 12 . 2017 kot odgovor na več kot desetletno
neurejenost te dejavnosti v državi. Z novo vlado je bil v decembru 2018 ukinjen.

2     PRAKTIČNO VODILO

2.1 Cilj mortalitetne in morbiditetne
konference 
Pregled  o umrljivosti in obolevnosti   podaja priložnost za medsebojni pregled dela zdravnikov in
zdravstvenih timov, skupno učenje in izboljševanje kakovosti in je integrirani del sistema 
upravljanja in managementa zdravstvene prakse.  MMK je tudi priložnost, da se zdravstveni timi
osredotočijo na učenje za nekaj časa in se nekoliko odmaknjeno od vsakdanjega rutinskega dela.
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Ključni dejavniki uspešne MMK so:

  klinično vodstvo in lastnik procesa MMK,

 organizacijska kultura odprtosti, poštenosti,
transparentnosti in poklicne odgovornosti, ki
temelji na trdnih načelih učenja,

 poudarek na učenju in izboljšanju sistemov
in procesov oskrbe in ne na uspešnosti
posameznika, kar   vključuje učenje iz 
 odličnosti zdravstvene obravnave in
izmenjavo dobrih praks,

 sistemski pristop  za razpravo in analizo
umrljivosti in obolevnosti    je treba  imeti v
mislih ves čas, da se zagotovi poglobljeno
razumevanje, uspešno  timsko učenje,
oblikovanje in izvajanje ukrepov in priporočil
 za izboljšave,

 ocena managementa  uspešnosti  in
kompetenc  za MMK  s  pritegnivijo ustreznih
višjih vodij  (na primer,  strokovnega
direktorja), ki na MMK niso sodelovali,

 uspešna povezava  upravljanja in
managementa zdravstvene obravnave z
izboljševanjm  kakovosti in varnosti, presojami
kliničnega delovanja,  učenjem  in treningi na
oddelkih in z  oblikovanjem ustreznih
programov,

  zapis podatkov o izidih   konferenc o
umrljivosti in obolevnosti, shranjevanje  in
povezovanje z drugimi sistemi za varnost in
izboljševanje  uspešnosti   in za čim večje
skupno učenje (Health Improvement Scotland,
2015).
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