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Зміст доповіді 

 

• Літаки та розвиток системи безпечності перельотів 

• Чому ми останні 5 хвилин витратили на обговорення літаків 

• Статистика безпечності хірургічних втручань ВООЗ 

• Як зменшити смертність від хірургічних втручань 

• І ще раз про літаки… 



18 Липня 1934 року проходив останній день випробовувань літаків US армії - 

два дуже досвідчених пілота – майор Плоер Хілл, який вперше випробовував 

Боенг 299, його досвідчений ко-пілот Лейтенант Патт і ще 3 члена екіпажу, які 

перебували на борту літака. Ця модель була швидше за його конкурентів, та 

могла перевозити в п’ять разів більше бомб і летіти на дистанції в 2 рази 

більше всіх інших. Літак пішов на взльот, взлетів, набрав висоту а потім заглох 

і впав... 



 

Розслідування зробило висновок, що то була провина пілота, так як 

досвідчений пілот, не маючи досвіду з цим літаком забув перемкнути 

один з тумблерів. 

 



Це був останній шанс для виробників нового 

Боінга 299 довести, що літак є надійним і 

безпечним у використанні, тому вони вклали всі 

зусилля і виробили чек-лист – де врахували всі 

пункти для безпечного перельоту – перед 

взльотом, під час перельоту, перед приземленням 

та після приземлення. 



Чому ми останні 5 хвилин витратили на 

обговорення літаків??? 



Що спільного між пілотом та лікарем-

анестезіологом? 



В розвинутих країнах від 1:5000 до 1:200 

000 

В країнах третього світу за останніми 

даними 1:150 – 1:3000 

Ймовірність лікарської помилки 1 з 10,  а 

такої що призведе до смерті пацієнта  

1 із 300 

 

Кожного року в світі проводиться близько 

234 мільйонів операцій 

 

З них близько 7 мільйонів зазнають 

хірургічних ускладнень  

 

1 мільйон зі смертельним наслідком 

(з яких 50% можуть бути попереджені) 
Source: National Center of Health Statistics, National Safety council, published 2009 

Анестезіологічна 

смертність 











Чек-лист був випробований у 8 країнах світу 



… за попередніми результатами післяопераційні 

ускладнення та смертність при використанні чек-листу 

зменшилися на треть! 



 Ми взмозі самі вирішувати: чи літати... 

Використовуючи чек-лист ми зможемо 

запобігти 50%  помилок, які призводять 

до смерті пацієнтів, а це близько 500,000 

життів щорічно. 



чи падати… 



Дякую за увагу! 



Додаткова інформація знаходиться : 

• www.who.int/safesurgery 

• www.safesurg.org 

 

http://www.who.int/safesurgery
http://www.safesurg.org

