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DRUGA OFIARA ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH 
SECOND VICTIM

Pracownicy medyczni mający udział w zdarzeniu niepożądanym 

także są jego ofiarami

Reakcje na błędy i zdarzenia niepożądane są zindywidualizowane. 

Stopień postrzeganej odpowiedzialności i wynik dla pacjenta, są  

predykcją stopnia niepokoju, jakiego doświadczają medycy po 

zdarzeniu niepożądanym. Niektórzy medycy czują się głęboko 

dotknięci i mają potencjalnie trwałe konsekwencje. To cierpienie 

jest znane jako zjawisko „drugiej ofiary”, termin ten został ukuty 

przez Alberta Wu w 2000 roku.



ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE –
SECOND VICTIM

Chociaż największe znaczenie  w zdarzeniach niepożądanych ma krzywda 

pacjenta, istotna jest również szkoda dla świadczeniodawców zaangażowanych 

w zdarzenie niepożądane.

Wuand Steckelberg  stwierdził (2012), że m.in. pielęgniarki uczestniczące w 

zdarzeniach niepożądanych, powinne być określane jako drugie ofiary. W 

literaturze tematu wskazuje się, że druga ofiara doświadcza objawów 

emocjonalnych i moralnych. Objawy te mogą zmienić relacje między drugą 

ofiarą a pacjentem i jego rodziną, aż do ich zerwania. Większość organizacji 

opieki zdrowotnej nie opracowało procedur udzielania pomocy drugim 

ofiarom. A sam brak procedur jest przede wszystkim wynikiem nielicznych 

badań naukowych diagnozujących stan drugiej ofiary zdarzeń niepożądanych.



Skala problemu

Liczne badania naukowe wskazują, że udział w błędach medycznych i 

zdarzeniach niepożądanych może mieć znaczący wpływ na medyków. 

Szacuje się, że jeden na siedmiu pacjentów jest dotknięty zdarzeniami 

niepożądanymi i że aż połowa wszystkich medyków był lub będzie 

zaangażowany w poważne zdarzenie niepożądane przynajmniej raz w 

trakcie swojej kariery zawodowej. Jednak Seys i wsp. oraz Institute for 

Healthcare Improvement zidentyfikowali trzy poziomy, na których występują 

szkody spowodowane błędami i zdarzeniami niepożądanymi:

• pacjent,

• medyk, 

• organizacje opieki zdrowotnej. 



WYPALENIE ZAWODOWE JAKO SKUTEK 
BYCIA DRUGĄ OFIARĄ ZDARZEŃ 

NIEPOŻĄDANYCH

Znaczącą konsekwencją interpersonalną zdarzeń niepożądanych jest 

WYPALENIE ZAWODOWE pielęgniarek.

Stwierdzono związek między zaangażowaniem  w zdarzenia niepożądane 

(Second Victim), a trzema domenami wypalenia: wyczerpaniem 

emocjonalnym, depersonalizacją, brakiem satysfakcji z osobistych 

osiągnięć.



WYPALENIE ZAWODOWE JAKO SKUTEK 
BYCIA DRUGĄ OFIARĄ ZDARZEŃ 

NIEPOŻĄDANYCH c.d.

• Second Victims

• cierpią na stres emocjonalny,

• zmniejszają się ich zasoby emocjonalne, co może przyczyniać się 

do trudności w radzeniu sobie z możliwymi do uniknięcia 

niekorzystnymi zdarzeniami i innymi aspektami życia zawodowego. 

• odnośnie depersonalizacji, pojawia się m.in. cynizm wobec 

pacjentów, 

• odczuwają oderwanie lub dystansowanie się od opieki nad 

pacjentem, z których oba są objawami depersonalizacji. 



ETAPY ZDROWIENIA DRUGICH OFIAR

1. Medyk doświadcza wewnętrznego i zewnętrznego zamieszania i 

może być w stanie szoku, próbując zarówno określić, co się stało, jak 

i poradzić sobie z pacjentem.

2. Medyk ma poczucie nieadekwatności, zwątpienia i utraty pewności 

siebie. Dokonuje natrętnej rekonstrukcji.

3. Przywracanie integralności osobistej.

4. Niechęć do ujawniania informacje o zdarzeniu niepożądanym z 

obawy przed naruszeniem przepisów dotyczących prywatności.

5. Próba uzyskania pierwszej pomocy emocjonalnej.



POZIOMY WSPARCIA DLA DRUGICH OFIAR

Pierwszy poziom wsparcia obejmuje rozpoznawanie wydarzeń w jednostkach 

lub działach oraz wsparcie kolegów i lokalnych liderów, którzy przeszli 

podstawowe szkolenie w tym zakresie. Około 60% zaangażowanych medyków 

realizuje swoje potrzeby na tym poziomie. 

Drugi poziom obejmuje wyszkolone osoby wspierające kolegów, osadzone w 

jednostkach klinicznych wysokiego ryzyka w celu monitorowania 

współpracowników pod kątem reakcji drugiej ofiary i zapewnienia 

natychmiastowej interwencji z indywidualnym wsparciem. Ten poziom 

zaspokoi potrzeby 30% zidentyfikowanych drugich ofiar.

Potrzeby około 10% klinicystów dotkniętych chorobą są zaspokajane na trzecim 

poziomie, poprzez ułatwiony dostęp do profesjonalnego poradnictwa.



INTERWENCJA TERAPEUTYCZNA

Badacze wskazują, że  interwencja psychoedukacyjna jest skuteczna 

w minimalizowaniu stresu emocjonalnego i depersonalizacji wśród 

pielęgniarek - drugich ofiar zdarzeń niepożądanych. Interwencja 

psychoedukacyjna obejmuje:

• dyskusję (rozmowę) na temat wypalenia,

• naukę technik relaksacyjnych,

• wykorzystywanie sztuki do odkrywania uczuć,

• szkolenia  z komunikacji interpersonalnej. 



ZGŁASZALNOŚĆ ZDARZEŃ 
NIEPOŻĄDANYCH W POLSCE

1. W Polsce nie ma centralnego rejestru zdarzeń niepożądanych, który stanowiłby bazę 

przypadków, na których powinniśmy się uczyć prewencji. 

2.W Polsce nie znamy rzeczywistej liczby zdarzeń niepożądanych, ponieważ nie 

wszyscy je zgłaszają, 

3.Główną przyczyną niskiej zgłaszalności zdarzeń niepożądanych jest strach przed 

konsekwencjami i obawa przed kompromitacją. 

4.Nie zgłaszamy i nie analizujemy Near misses, 

5.Studenci medycyny nie są wystarczająco edukowani o zdarzeniach niepożądanych i 

sposobach analizy oraz komunikacji z pacjentem i jego rodziną w tym zakresie.



PODSUMOWANIE

Nauka stojąca za interwencjami dla drugich ofiar jest co prawda w 

powijakach ale Institute for Healthcare Improvement opracował 

oficjalny dokument na temat pełnego postępowania w przypadku 

poważnych zdarzeń niepożądanych. Grupa ekspertów opracowała 

zestaw najlepszych praktyk dla organizacji do wykorzystania przy 

opracowywaniu programów wsparcia dla medyków (drugich ofiar) 

zaangażowanych w błędy i zdarzenia niepożądane dla ochrony 

przed wypaleniem zawodowym. 
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