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І.   
 Історія питання: 

 ESA/EBA та «Гельсінська декларація з 
безпеки пацієнтів в анестезіології»  

 



Європейське Товариство Анестезіології  
(ESA) 

 Національні професійні організації – члени ESA: 

1. Національні товариства (27): Belgian, Bulgarian, 
Croatian, Czech, Danish, Estonian, Finnish, French, German, 
Hellenic, Hungarian, Israeli, Italian, Lithuanian, Macedonian, 
Moldovan, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, 
Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Swiss, Dutch, Turkish. 

2. Національні асоціації (4):  Latvian, Maltese, Serbian, UK 
(AAGBI). 

3. Національні федерації (1): Russian.  

4. Міжнародні  товариства (1):  Scandinavian. 

 



Європейське Товариство Анестезіології  
(ESA) 

 Спеціалізовані товариства, асоційовані з ESA: 

1. European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists 
(EACTA). 

2. European Society for Computing and Technology in 
Anaesthesia and Intensive Care (ESCTAIC). 

3. European Society for Perioperative Care of the Obese 
Patient (ESPCOP). 

4. European Society for Intravenous Anaesthesia (EuroSIVA) 

5. Society for Ultrasound in Anaesthesia (SUA). 

6. World Society of the Abdominal Compartment Syndrome 
(WSACS). 



«Гельсінська  декларація з безпеки 
пацієнтів в анестезіології» (2010)  

Основні вимоги Гельсінської декларації: 
1. Дотримання мінімальних стандартів моніторингу (інтра- та  

післянаркозного). 

2. Наявність протоколів менеджменту (та необхідних для цього 
засобів) 10-ти наступних ситуацій: 

1) передопераційної оцінки та підготовки пацієнтів; 

2) перевірки обладнання та медикаментів; 

3) маркування шприців; 

4) складної або невдалої інтубації; 

5) злоякісної гіперпірексії; 

6) анафілаксії; 

7) токсичної реакції на місцевий анестетик; 

8) масивної кровотечі; 

9) інфекційного контролю; 

10) післяопераційної допомоги, включаючи полегшення болю. 

 



«Гельсінська  декларація з безпеки 
пацієнтів в анестезіології» (2010)  

Основні вимоги Гельсінської декларації 
(продовження): 

3.   Дотримання стандартів безпечної седації.  

4. Запровадження «Контрольного переліку ВООЗ з безпеки 
хірургічного втручання» («WHO Surgical Safety Checklist»). 

5. Запровадження річного звіту про вжиті заходи з безпеки пацієнтів 
та одержані від них результати. 

6. Моніторинг захворюваності та летальності, пов’язаних з 
анестезіологічними причинами.   

7. Участь в аудитах з безпеки медичної практики та у системах 
моніторингу критичних інцидентів. 

 

 

 



«Гельсінська  декларація з безпеки 
пацієнтів в анестезіології» (2010)  

Подальші кроки: 

1. «Робоча група з безпеки пацієнтів»  ESA/EBA (2010 р.): 

- Два ESA-члена:   1) Sven Staender (Швейцарія) – Голова 

     2) Andrew Smith (Великобританія) 

      -       Два EBA-члена:   1) David Whitaker (Великобританія) 

    2) Guttorm Bratteboe (Норвегія)  

 2. «Стартовий пакет з безпеки пацієнтів» (2013 р.): 

 - Презентація на Європейському Конгресі Анестезіологів 

«Euroanaesthesia-2013» в  Барселоні. 

 - Десять груп документів з безпеки пацієнтів. 

 

  
 



ІІ.   

Європейський «Стартовий пакет з 
безпеки пацієнтів в анестезіології» 

 
 



Європейський «Стартовий пакет з БП в 
анестезіології» 

Стартовий пакет з безпеки пацієнтів 
(Euroanaesthesia-2013,  Барселона): 

1) текст Гельсінської Декларації (оригінал та стаття в 
“European Journal of Anaesthesiology”, 2010, vol. 27); 

2) книга з безпеки пацієнтів (“Essentials of Patient Safety”, 
автор - Charles Vincent); 

3) вибрані статті з журналу “Best Practice & Research: 
Clinical Anaesthesiology” (розділ “Safety in Anaesthesia”); 

4) вибрані повідомлення про небезпеки, опубліковані в 
UK, Німеччині, Швейцарії (з систем інцидент-звітування); 

5) powerpoint-презентації з безпеки пацієнтів (12); 

 



Європейський «Стартовий пакет з БП в 
анестезіології» 

  Стартовий пакет з безпеки пацієнтів 
  (Euroanaesthesia-2013,  Барселона): 

6) аудіо-лекції з безпеки пацієнтів (4);  

7) “Контрольний перелік ВООЗ з безпеки хірургічного 
втручання”; 

8) чек-листи менеджменту невідкладних станів в 
анестезіологічній практиці; 

9) зразок звіту відділення про безпеку пацієнтів; 

10) інтернет-адреси електронних ресурсів з безпеки 
пацієнтів в анестезіології. 

 



ІІІ.   
Український «Стартовий пакет з 

безпеки пацієнтів в анестезіології» 
(проект) 

 



 
 Український «Стартовий пакет з БП в 

анестезіології» (проект)  
 

 І. Теоретична частина – документальна база науки про БП 

(друковані матеріали та інші джерела знань про БП): 

  І-А. Програмні документи (програми, ініціативи, декларації, 
настанови та рекомендації з БП всесвітніх, міжнародних і 
вітчизняних організацій). 

  І-Б. Навчальні матеріали (підручники, публікації, лекції, 
інтернет-ресурси). 

 ІІ. Практична частина – готовий  безпековий інструментарій 

(конкретні організаційно-методичні рішення, дії, заходи, 
рекомендовані для якнайшвидшого впровадження у практику 
вітчизняної служби анестезіології та ІТ).  



 
 Український «Стартовий пакет з БП в 

анестезіології» (проект)  
 

І-А. Програмні документи: 

1. Глобальна Програма ВООЗ з БП (13 напрямків). 

2. Рекомендація Rec(2006)7 Комітету Міністрів Ради 
Європи державам-членам «Про управління БП та 
запобігання несприятливим подіям у сфері охорони 
здоров’я» (2006 р.). 

3. «Віденська декларація з БП в інтенсивній терапії» 
Європейського Товариства Інтенсивної Терапії [ESICM] 
(2009 р.). 

4. «Гельсінська декларація з БП в анестезіології» ESA та 
EBA/EUMS (2010 р.). 

5. «Лондонська декларація «Пацієнти за БП» (2006 р.). 

 



 
 Український «Стартовий пакет з БП в 

анестезіології» (проект)  
 

І-А. Програмні документи: 

6. «Міжнародні стандарти безпечної анестезіологічної 
практики» Всесвітньої Федерації Товариств 
Анестезіологів (2010 р.).  

7. «Рекомендації з якості і безпеки післянаркозної 
допомоги» ESA та EBA/EUMS (2009 р.).  

8. «Рекомендації щодо базових вимог до відділень ІТ: 
структурні й організаційні аспекти» ESICM (2011 р.).  

9. «Настанови  щодо дизайну відділень ІТ» Американського 
Товариства Медицини Критичних Станів (2012 р.). 

10.  Зелена книга Національного плану дій з БП (2012 р.). 



 
 Український «Стартовий пакет з БП в 

анестезіології» (проект)  
 

І-Б. Навчальні матеріали: 

1. Підручник з БП «Essentials of Patient Safety». 

2. Вибрані статті з журналу «Best Practice & Research: 
Clinical Anaesthesiology». 

3. Вибрані повідомлення про небезпеки з матеріалів 
національних систем інцидент-звітування 
Великобританії, Німеччини та Швейцарії. 

4. Powerpoint-лекції (презентації). 

5. Аудіо-лекції (аудіо-подкасти) з БП. 

6. Інтернет-адреси електронних ресурсів з БП в 
анестезіології. 



 
 Український «Стартовий пакет з БП в 

анестезіології» (проект)  
 

ІІ. Практична частина: 

1. Периопераційні чек-листи та протоколи ESA та EBA з 
менеджменту найбільш розповсюджених невідкладних 
станів та ускладнень в анестезіології. 

2. Уніфіковані правила гігієни рук персоналу у 
відповідності до рекомендації ВООЗ «Рятуй життя: мий 
руки» (Перша глобальна ініціатива ВООЗ – «Чистота 
підвищує безпеку медичної допомоги»). 

3. Контрольний перелік ВООЗ з безпеки хірургічного 
втручання (Друга глобальна ініціатива ВООЗ – «Безпечна 
операція рятує життя»). 

 



 
 Український «Стартовий пакет з БП в 

анестезіології» (проект)  
 

ІІ. Практична частина: 

4. Стандартизована форма річного звіту з БП структурного 
підрозділу служби анестезіології (у вигляді, напр., додатку 
до основного звіту) з повідомленням про ідентифіковані 
проблеми, вжиті заходи та отримані від них результати. 

5. Пілотна модель системи інцидент-звітності в службі 
анестезіології України, що базується на розробці: 

- нової наркозної карти з вкладкою для анонімної та 
конфіденційної реєстрації ускладнень, помилок і 
несприятливих подій в анестезіологічній практиці; 

- комп’ютерної програми для створення локальної бази 
даних інцидентів з БП з автоматичною обробкою 
інформації. 

 







 
 Контрольний перелік ВООЗ з безпеки 

хірургічного втручання  

 
Перед індукцією в 

анестезію 
Перед початком 

операції 
Перед покиданням 

бригадою операційної 

підтвердження пацієнтом 
свого імені, зони операції,  
назви операції та згоди 
 маркування місця 

операції 
 контроль обладнання та 

медикаментів 
 ініціація пульсоксиметрії 
 уточнення 

алергологічного анамнезу 
 оцінка можливих 

проблем з дихальними 
шляхами 
 оцінка ризиків аспірації 
 оцінка ризиків великої 

крововтрати 
 оцінка готовності до 

корекції перелічених 
проблем 

   уточнення імен та ролей 
кожного учасника бригади 

 усне підтвердження імені   
пацієнта, назви операції, 
місця розрізу та положення 
пацієнта на столі 
 уточнення очікуваних 

критичних інцидентів з боку 
хірурга, анестезіолога та м/с 
  перевірка виконання 

пакету заходів з 
профілактики раневих 
інфекційних ускладнень 

  перевірка виконання 
тромбопрофілактики 

  перевірка наявності в 
операційній необхідних 
рентгенівських та інших 
зображень. 
 

  усне підтвердження 
медсестрою правильності 
зафіксованої назви 
операції 

   завершення підрахунку 
кількості інструментів, 
марлевих кульок/серветок і 
голок та їх відповідності 
очікуваній 

перевірка  правильності 
маркування забраних 
зразків тканин  

уточнення  виявлених 
проблем з обладнанням, 
що потребують вирішення 

  з'ясування ключових 
проблем, що стосуються 
післяопераційного 
відновлення та подальшого 
менеджменту пацієнта 





 
 Щорічний звіт відділення з безпеки 

пацієнтів 
 







ІV.   
 Периопераційні  чек-листи та 

протоколи ESA та EBA 
 



ЧОМУ ЧЕК-ЛИСТИ ТА ПРОТОКОЛИ? 

Уявіть себе на борту авіалайнера. Вам хочеться 

вірити, що все буде добре… Але якщо щось піде не 

так? Що буде з вами? Чи знатиме пілот, що робити?  

 А якщо в якості «пілота» виступаєте ВИ? Що буде 

з ВАШИМ «пасажиром», якщо щось піде не так? 

Чи знатимете ВИ, що робити в незнайомій ситуації? 

 



 Статистика стверджує, що авіація – в сотні разів більш безпечна територія, ніж медицина: 

 - ВООЗ: «Шанси авіапасажира постраждати під час перельоту – 1 : 1 000 000; 

 шанси пацієнта зазнати шкоди в процесі надання медичної допомоги – 1 : 300». 

 - Інститут Медицини США (2000): «Від медичних помилок в США щороку 

 помирає від 44 000 до 98 000 пацієнтів» (прирівнюється до 84-186 двохпалубних 

 реактивних авіалайнерів Аеробус А-380 з 525 пасажирами на борту кожний!!!).  

  - Гельсінська декларація з безпеки пацієнтів (2010): «В Європі, Австралії та 

 США ризик смертельного наслідку від ускладнень та несприятливих подій, 

 пов’язаних з анестезією, на сьогоднішній день становить близько 1 на 100 000». 

 У чому секрет? Відповідь, яку дає авіація, – ЧЕК-ЛИСТИ та АЛГОРИТМИ ДІЙ.  



 
 Чек-листи ESA та EBA  

 

1. Інтраопераційна ішемія міокарду. 

2. Анафілактична реакція. 

3. Гемолітична гемотрансфузійна реакція. 

4. Повітряна емболія. 

5. Ларингоспазм. 

6. Злоякісна гіпертермія. 

7. Підтримка життя новонародженого. 

8. Тяжкий бронхоспазм. 

9. Токсична реакція на місцевий анестетик. 

10. Гіперкаліємія. 

 



 
  

Чек-листи ESA та EBA  
 
 

11. Аспірація. 

12. Тяжка кровотеча. 

13. Підвищений тиск у дихальних шляхах. 

14. Диференційний діагноз гіпокапнії.  

15. Диференційний діагноз гіперкапнії. 

16. Диференційний діагноз брадикардії. 

17. Диференційний діагноз тахікардії. 

18. Диференційний діагноз гіпотензії.  

       А) Кардіогенний шок внаслідок лівошлуночкової нед-сті.  

      Б) Кардіогенний шок внаслідок правошлуночкової нед-сті. 

19.  Диференційний діагноз гіпертензії. 

20. Диференційний діагноз десатурації. 
 





Аналіз ST-сегменту з допомогою традиційного 
монітору пацієнта: доступна опція  

















































  
Протоколи  периопераційної цільової 

інфузійної терапії 
 
 

1. Протокол оптимізації ударного об’єму (УО) з 
допомогою рідини. 

2. Протокол оптимізації індексу доставки кисню 
(DO2I) з допомогою рідини та інотропів. 

3. Протокол оптимізації варіабельності ударного 
об’єму (ВарУО) та варіабельності пульсового тиску 
(ВарПТ) з допомогою рідини. 

 



Протокол оптимізації ударного об’єму (УО) 
з допомогою рідини  

 

Зменшення УО >10% 

Збільшення УО >10%? 

Моніторуйте УО на предмет клінічних ознак 

втрати рідини  
  НІ 

ТАК 200-250 мл рідини впродовж 5-10 хвилин 

  НІ 
ТАК 

Методика полягає у 
використанні невеликих 
(200-250 мл) повторних 
болюсів розчину до тих 
пір, поки УО не досягне 
значення плато (плато 
кривої Франка-Старлінга). 
Сьогодні протокол 
оптимізації УО офіційно 
рекомендується National 
Institute of Clinical 
Excellence у Велико-
британії та Французьким 
Товариством Анестезіо-
логії та ІТ (SFAR). 

Виміряйте УО 



Протокол оптимізації індексу доставки O2 (DO2I) 
 

 

 

Перевіряйте кожних 10 хв. 

Якщо DO2I падає нижче 600 мл/хв*м2, 

почніть алгоритм спочатку. 

  НІ 

  НІ 

ТАК 

УО стабільний >20 хв 

  НІ 

Підтримуйте: 

 

 SaO2 >95% 

 Hb >80 г/л 

 ЧСС <100 уд/хв 

 САТ між 60 і 100 мм рт. ст 

Досягніть максимального УО, 

а далі націльтеся на DO2I в 600 мл/хв*м2 

Збільшення УО >10%  або 

крововтрата >250 мл під час  

навантаження рідиною 

250 мл ГЕК болюс 

Добутамін: 

Збільште на 3 мкг/кг*хв. 

Зменште або ПРИПИНІТЬ 

якщо ЧСС >100 уд/хв або  

є ознаки ішемії міокарду. 

DO2I досяг 

   600 мл/хв*м2 або 

більше 

 

Оцініть доставку О2 

ТАК 

ТАК 

Методика полягає у 
тому, що спочатку 
оптимізують УО у 
відповідності до 
попереднього протоколу, 
а потім розраховують 
DO2I. Якщо DO2I 
виявляється   меншим  
за 600 мл/хв/м2, 
розпочинають інфузію 
інотропа (добутаміну 
або допексаміну) до 
досягнення цільового 
значення DO2I - 600 
мл/хв/м2. Інотроп не 
повинен використову-
ватись (або його 
застосування повинно 
бути припинене, якщо 
було розпочате) у 
випадку тахікардії, 
аритмії або ішемії.  



ВарУО >12% 

ТАК 

Альбумін 250 мл болюс (можна 

повторювати до макс. дози 20 мл/кг) 

НІ 

Альбумін >20 мл/кг? 

Заміщення кристалоїдами 3:1 

(подумайте про еритроцитарну масу, 

моніторуйте гази артеріальної крові) 

ВарУО >12% 

 

 

Моніторуйте ВарУО та СВ 

 НІ 

 НІ 

ТАК 

ТАК 

Методика полягає в 
інфузії рідини для 
підтримання таких 
динамічних парамет-
рів, як ВарУО та 
ВарПТ (характери-
зують адекватність 
волемічного перед-
навантаження), на 
рівні нижче наперед 
заданих значень. 
 

Група цільової терапії 

(вентилюйте 8 мл/кг) 

Протокол  оптимізації  варіабельності  ударного  
об’єму (ВарУО)  або пульсового  тиску  (ВарПТ) 



 
 Протоколи  периопераційної цільової 

інфузійної терапії  
 
Інвазивний моніторинг 

артеріального тиску 

   Артеріальна судинна лінія. 

 48-дюймова подовжувальна  лінія       
з ригідною стінкою, що не 
стискається, заповнена рідиною. 

 Датчик-перетворювач тиску і 
автоматична промивна система. 

 Мішок зі стискуючою манжетою для 
автоматичної повільної інфузії (1-3 
мл/хв) фізрозчину під тиском. 

 Електронний дисплей-ампліфікатор 
показань датчика-перетворювача. 

http://cdn.lifeinthefastlane.com/wp-content/uploads/2012/07/art-line-1.jpg


 
 Протоколи  периопераційної цільової 

інфузійної терапії  
 

Закон Франка-Старлінга 

 



 
 Протоколи  периопераційної цільової 

інфузійної терапії  
 

Варіабельність АТ під час ШВЛ 

 



 
 Протоколи  периопераційної цільової 

інфузійної терапії  
 

Варіабельність АТ під час ШВЛ 



 
 Протоколи  периопераційної цільової 

інфузійної терапії  
 

Формула для розрахунку Вар ПТ  

 



V.   
 Висновки 

 



 
 

Висновки 
 
   

 1.  Впровадження запропонованого вище 
«Стартового пакету з БП» у повсякденну 
діяльність вітчизняної служби анестезіології 
може стати першим кроком у системній роботі 
щодо покращення несприятливої статистики 
медичних помилок та інцидентів в 
анестезіологічній практиці та прообразом 
подібних ініціатив в інших медичних службах 
України.  

 



 
 Висновки 

 

  

 2.  Теоретична частина, окрім того, може 
слугувати додатковою методичною базою для 
вдосконалення існуючих навчальних робочих 
програм підготовки студентів, лікарів-інтернів 
та лікарів-анестезіологів і навіть основою для 
розробки повноцінного інноваційного курсу 
тематичного удосконалення з БП. 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 


