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HSIB IZMEKLĒŠANA
Informācija ģimenei

Healthcare Safety Investigation Branch (HSIB,
Veselības aprūpes drošuma izmeklēšanas filiāle)
ir saņēmusi norīkojumu veikt izmeklēšanu valsts
maternitātes drošības stratēģijas ietvaros.
Mēs saprotam, ka šis var būt grūts laiks jums
un jūsu tuviniekiem, un esam ļoti pateicīgi par
sarunai ar mums veltīto laiku. Pastāstot mums
par savu pieredzi, jūs sniedzat informāciju mūsu
izmeklēšanas veikšanai un palīdzat mums saprast,
kādi uzlabojumi varētu nākt par labu citiem.
Bez jūsu piekrišanas nenotiks nekāda
izmeklēšana. Jūs varat izvēlēties iesaistīšanās
veidu un jebkurā brīdī pārdomāt.

JŪSU IESPĒJAMIE JAUTĀJUMI PAR MŪSU
IZMEKLĒŠANU SAISTĪBĀ AR MATERNITĀTI
Kas ir HSIB?
Mēs darbojamies kopš 2017. gada aprīļa un
veicam neatkarīgu izmeklēšanu NHS (Valsts
veselības dienests) ietvaros visā Anglijā. Mūsu
uzmanība ir drīzāk pievērsta sistēmas maiņai,
nevis individuālās vainas noteikšanai, un mūsu
mērķis ir uzlabojumu panākšana valsts līmenī.
Mēs esam izveidoti NHS Improvement ietvaros,
un mūs finansē Veselības un sociālās aprūpes
ministrija, tomēr mūsu darbība ir neatkarīga no
trastiem, NHS uzraudzības iestādēm un citām
organizācijām.
Kāpēc HSIB veic ar maternitāti saistītu
izmeklēšanu?
HSIB veic rūpīgu un neatkarīgu izmeklēšanu
ar nolūku uzlabot drošumu maternitātes laikā
saskaņā ar Veselības un sociālās aprūpes
ministrijas norādījumiem. Mēs izklāstām faktus
par to, kas katrā gadījumā ir noticis, un dodam
ieteikumus. Mēs arī varam apkopot šos mūsu
ziņojumos ietvertos konstatējumus un izveidot
kopsavilkumu plašākai zināšanu apguvei.
Kāpēc HSIB izmeklē to, kas notika ar manu
bērnu / ģimenes locekli?
Saskaņā ar norādījumiem mums jāveic
izmeklēšana par visiem iznēsātajiem bērniem
(kuriem ir vismaz 37+0 gestācijas nedēļas), kas
piedzimuši dzemdībās, kurām ir viens no šādiem
rezultātiem:
• nedzīvdzimšana dzemdību laikā: situācija,
kad dzemdību sākumā tiek domāts, ka bērns
ir dzīvs, bet bērns piedzimst bez dzīvības
pazīmēm.

• pāragra nāve neonatālajā periodā: situācija, kad
bērns jebkāda iemesla dēļ nomirst pirmās dzīves
nedēļas (0-6 dienu) laikā.
• potenciāli nopietns smadzeņu bojājums pirmo
septiņu dzīves dienu laikā:
- kad bērnam ir diagnosticēta 3. pakāpes
hipoksiski išēmiskā encefelopātija (HIE);
- kad bērns tiek terapeitiski atdzesēts (tikai aktīvā
atdzesēšana);
- kad bērnam ir samazināts centrālais muskuļu
tonuss, un bērns ir komatozs, vai viņam ir
kaut kāda veida lēkmes.
Mēs neveicam izmeklēšanu par bērniem, kuriem
šāds iznākums ir iedzimtu anomāliju rezultāts.

DZEMDĪBU DEFINĪCIJAS
• Jebkuras dzemdības, kuras diagnosticējis
veselības aprūpes speciālists, tostarp dzemdību
latentā fāze, kurā dzemdes kakliņa dilatācija ir
mazāka par 4 cm.
• Sievietes piezvanīšana uz nodaļu un paziņošana
par jebkurām bažām saistībā ar dzemdību
sākšanos, piemēram, bet ne tikai par sāpēm
vēderā, kontrakcijām vai aizdomām par
membrānu plīsumu.
• Dzemdību inducēšana.
• Uzskatīšana, ka pēc iespējamas vai
apstiprinātas membrānu plīšanas pirms
dzemdībām bērns ir dzīvs.
Saskaņā ar norādījumiem mēs neveicam
izmeklēšanu par neonatālajiem gadījumiem,
kuros mātei nav sākušās dzemdības; piemēram,
ja veikts ķeizargrieziens vēl pirms kontrakciju
sākšanās mātei vai membrānu plīšanas.
Mēs veicam arī izmeklēšanu par tieši vai netieši
saistītu sieviešu nāvi grūtniecības laikā vai 42
dienu laikā pēc grūtniecības beigām.
Tieši saistītie nāves gadījumi ir tie, kuri izriet
no dzemdniecības sarežģījumiem grūtniecības
laikā (gan grūtniecības, gan dzemdību, gan
pēcdzemdību periodā), iejaukšanās pasākumiem,
neveiktajiem pasākumiem, nepareizas ārstēšanas
vai dažādu no visa iepriekšminētā izrietošu
notikumu virknes.
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Netieši nāves gadījumi ir tie, kas izriet no kādas
iepriekš esošas vai grūtniecības laikā radušās
slimības un kas nav tieši saistīti ar dzemdniecību,
tomēr kuros veselības problēmas saasinājušas
grūtniecības psiholoģiskās sekas perinatālajā
periodā (grūtniecības laikā vai 42 dienu laikā pēc
grūtniecības).
Mēs varam veikt izmeklēšanu arī par dažiem
citiem ar maternitāti saistītiem nāves gadījumiem,
kuri precīzi neatbilst nevienai no šīm abām
iepriekšminētajām kategorijām.
Mūsu norādījumi neļauj veikt izmeklēšanu par
lietām, kurās nāves iemesls ir pašnāvība.
Kas notiks tad, ja nevēlēšos piedalīties
izmeklēšanā?
Mēs vēlamies saņemt un novērtējam jūsu
piekrišanu veikt izmeklēšanu par sniegto aprūpi.
Ja nevēlaties dot piekrišanu vai domājat, ka šobrīd
nespējat pieņemt lēmumu, lūdzu, pasakiet to
kādam no darbiniekiem. Pēc pārdomāšanas jūs
vienmēr varat atsaukt vai dot savu piekrišanu.
Kas ir maternitātes izmeklēšanas grupa?
Izmeklēšanu veic HSIB darbinieki, kuri ir apmācīti
veikt izmeklēšanu, un šiem darbiniekiem ir
dažāda atšķirīga iepriekšējā darba pieredze.
Kā izskatīsies maternitātes lietas izmeklēšanas
ziņojums?
Izmeklēšanas ziņojumā būs ietverti darba
uzdevumi, kuri būs šīs izmeklēšanas uzmanības
centrā. Mēs izstrādāsim tos kopā ar jums. Tas
arī noteiks izmeklēšanas gaitu, apkopotos
pierādījumus un par uzlabojumiem dotos
ieteikumus gan organizācijas, gan valsts mērogā.
Pirms šī ziņojuma pabeigšanas jums būs iespēja
to izlasīt un komentēt.
Kas būs atbildīgs par šo ieteikumu īstenošanas
nodrošināšanu?
Drošuma rekomendācijas būs domātas personām,
kuras HSIB uzskata par vispiemērotākajām to
īstenošanas panākšanai. Tas var notikt vietējā
līmenī (trastā) vai valsts līmenī (piem., Royal
Colleges vai uzraudzības iestādēs).
Kas iepazīsies ar galīgajiem ziņojumiem?
Galīgie ziņojumi ir anonīmi un tiek kopīgoti ar
jums, iesaistītajiem darbiniekiem un jebkurām

citām atbilstošām organizācijām. Turklāt galvenās
apguves jomas tiks publicētas mūsu tīmekļa
vietnē.
Kas notiks, ja nevēlēšos HSIB izmeklēšanu?
Bez jūsu piekrišanas mēs nevaram veikt
izmeklēšanu, un atbildība par izmeklēšanas
veikšanu ir atkal jāuzņemas trastam.

KO JŪS VARAT GAIDĪT NO IZMEKLĒŠANAS
GRUPAS?
• Izmeklēšanas grupa runās ar visām galvenajām
iesaistītajām personām. Tas parasti notiek, veicot
intervijas klātienē. Ja jums varētu būt vieglāk
iesaistīties kāda citā veidā (piemēram, atbildot
rakstiski vai runājot pa tālruni), mēs pārrunāsim
ar jums citas iespējas, tostarp arī jebkuru jums
nepieciešamo papildu atbalstu.
• Šajā grupā ir īpaši atlasītas personas, kas ir
apmācītas runāt ar jums un jūsu ģimeni. Jums
tiks iedota jums piesaistītā izmeklēšanas grupas
dalībnieka kontaktinformācija un tiks norādīts, kā
varat ar viņu sazināties vai nosūtīt ziņu, un viņš/viņa
būs jūsu kontaktpersona.
• Mūsu izmeklētāji strādā no pirmdienas līdz
piektdienai, no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00,
un mēs mēģināsim atbildēt uz ziņām tajā
pašā dienā šajā norādītajā laikā. Ja jums
piesaistītais izmeklētājs kaut kāda iemesla dēļ
nebūs uz vietas, mēs nodrošināsim jums citu
kontaktpersonu.
• Mūsu izmeklētāji darīs visu iespējamo, lai
saziņas ar viņiem laikā jūs justos mierīgi.
Viņi spēj pielāgoties jūsu vēlmēm saistībā ar
tikšanās vietu un laiku un mēģinās noorganizēt
tikšanos jums vispiemērotākajā veidā.
Piemēram, gadījumos, kad jūtat, ka nespējat
par to runāt, varat norādīt kādu citu personu, ar
kuru mums sazināties.
• Izmeklētājs regulāri sniegs jums informāciju par
izmeklēšanas gaitu.
• Pēc izmeklēšanas pabeigšanas izmeklētājs
ar jums sazināsies, lai pastāstītu par
konstatētajiem faktiem un saņemtu jūsu
atsauksmes par ziņojuma projektu.
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• Rūpīgai izmeklēšanai ir nepieciešams laiks.
Mūsu izmeklēšanas grupa varēs jums norādīt
aptuveni, cik ilgs laiks būs nepieciešams
izmeklēšanai.
• Pēc galīgā ziņojuma pabeigšanas jūs saņemsiet
tā eksemplāru, kurā būs ietvertas visas mūsu
drošuma rekomendācijas.

KAS MUMS BŪS NO JUMS VAJADZĪGS?
• Mēs vēlētos, lai jūs mums palīdzat, pastāstot
par notikušo, lai mums būtu pilnīga izpratne par
visiem faktiem. Mēs saprotam, ka šis var būt
grūts laiks, un mēs darīsim visu iespējamo, lai
jūs atbalstītu un ieteiktu jums papildu atbalsta
avotus, ko varat izmantot.

• Mēs pārrunāsim ar jums saziņai vislabāk
piemēroto laiku un vietu.
• Tā kā mūsu izmeklētāji vēlas veikt pēc
iespējas rūpīgāku izmeklēšanu, tad viņiem
var būt nepieciešams runāt ar jums (vai jūsu
norādīto personu) vairākas reizes. Ja jūsu
kontaktinformācija mainās (piem., ja jums ir
jauns tālruņa numurs), ir ļoti svarīgi par to
informēt izmeklētājus.

PAPILDINFORMĀCIJA
E-pasts: enquiries@hsib.org.uk
Tīmekļa vietne: www.hsib.org.uk

JŪSU IZMEKLĒTĀJA VĀRDI(-I) UN KONTAKTINFORMĀCIJA
IZMEKLĒTĀJA VĀRDS,
UZVĀRDS

TĀLRUŅA NUMURS

E-PASTA ADRESE

Lūdzu, runājiet ar izmeklētāju, ja jums vai jūsu ģimenei ir nepieciešams šis informatīvais buklets citās
valodās vai formātos. Lai iegūtu plašāku informāciju par HSIB, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni
www.hsib.org.uk

WWW.HSIB.ORG.UK
@hsib_org
09.19.V8
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