
Chyby a omyly

V medicíně



Chyba,omyl - právní odpovědnost

Chyba - neudělal jsem, ačkoliv jsem měl 
vědět či vyhodnotit situaci jinak.
Omyl neudělal jsem, protože jsem měl 
důvod situaci vyhodnotit jinak. 



„Mistakes are a fact of life

It is the response to the     
error that counts“

Nikki Giovanni



Chyba - obecný jev biologického systému.
Penalty ve fotbale, házení šipek, dopravní nehody.

Bez chyb by nebylo v přírodě ani změn ani 
pokroku.
Mikroby adaptace mikrobů na tlak ATB, objev PNC, aerobní metabolismus.



Psychologie /determinIsmus/

Psychologie osobnostní (výchova, náboženství,
prožitková zkušenost,  mentální stav)

příklad:  volby , všichni mají zhruba stejnou 
možnost získat informace 

Aktuální pozice je významným 
faktorem volby – rozhodnutí. 

příklad:     odboráři - management,  
prodávající – kupující,  
lékař - pacient
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Chyby v rozhodovacím procesu  

• Práce s pravděpodobností, validita 
informací

• Chyby ve vyhodnocení dostupných 
informací

• Zdroje informací,,  chybný odhad trendu, 
podcenění příznaků, upnutí se na jednu 
diagnosu, schematismus 

• Číselné řady, kontinuita informací.
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Chyby v komunikaci

1.4 chyb kritických chyb za jeden hospitalizační
den na jednoho pacienta. 

• Studie na operačním sále - 48% pozorovaným 
chybám je možno zabránit lepší komunikací.

• Jako zvláštní risika chyb jsou: 
Nedostatečný počet kvalifikovaného personálu.

Vyčerpání, únava.   zdroj Donkin

Kontinuita informací
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Chyby organiza ční

Typ 1: strukturální. Chyby v uspořádání
nemocnice a managementu kriticky 
nemocných - správná postel ve správnou 
chvíli pro správného pacienta.

Typ 2:
forenzní: 
stranová záměna, 



Léčení epidemie chybovosti

Postup obdobný jako p ři léčbě akutní

poopera ční bolesti

Nejprve je potřeba chyby definovat,
poté umět přiznat,
pak měřit a vyhodnotit.
Přijmout opatření, ta vyhodnotit a systém                   

dále zlepšovat.


