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Planas

• Ko galima pasimokyti iš aviacijos 30 min.

• Simuliacija 10 min.

• 4 žingsnių aptarimo modelio pristatymas 5 min.

• Simuliacijos aptarimas 15 min.

• Klausimai 15 min.



Sveikatos apsauga ir aviacija



Kas iš Jūsų prieš skrydį rinkosi pilotą?



Kas iš Jūsų rinkosi gydytoją?



Tikimybė žūti sudužus lėktuvui

1912 m.

• Daugiau kaip 50 proc.

2013 m.

• 1 sudužimas iš 2,4 mln. skrydžių



Dvi juodosios dėžės



Pacientu būti pavojingiau

• 1 iš 5 pacientų patiria žalą ligoninėje

• 1 iš 100 pacientų miršta dėl klaidų

• 60 proc. atvejų galima išvengti

Landrigan NEJM 2010
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Daug pavojingiau būti pacientu



Du Boeing 747 nukrenta kasdien dėl medikų 
klaidų!



Kodėl medikai klysta?



Specifinė 
kultūra

Labai sudėtinga sritis Išteklių trūkumas

Greiti sprendimai



Palanki terpė klysti ir nekalbėti apie klaidas

• Medicininė kompetencija tapatinama su klinikine 
tobulybe 

• Klaidos sunkiai pripažįstamos

• Ieškoma „atpirkimo ožio“, kuris baudžiamas

• Neanalizuojama, kodėl sistema „leido“ įvykti klaidai

• Nedaromi sisteminiai sprendimai

Kaltės ir hierarchijos kultūra





United Airlines katastrofa 1978 m. Portlande

• Patyrę lakūnai

• Nukrito, nes 
nepastebėjo, kaip 
baigėsi degalai

• Prarado laiko kontrolę

• Dėl hierarchijos 
pagrindinis pilotas 
ignoravo perspėjimus



Tyrimo išvados ir sprendimai

• Buvo perskirstytos atsakomybės
• Įdiegta P.A.C.E sistema pagerinti bendravimui 
(Paklausti, Įspėti, Mesti iššūkį, Kviesti pagalbą)
• Išplėsti ir patobulinti veiksmų planai kritinėse 

situacijose
• Naujos veiksmų planų versijos išbandytos su 

treniruokliais
• Tyrimo išvados viešai paskelbtos, oro bendrovės 

įpareigotos įdiegti naujas rekomendacijas



Katastrofa davė pradžią naujai aviacijos erai



2009 m. nusileidimas Hudsono upėje



Tyrimo išvados

• Puikus įgulos išteklių valdymas (pasiskirstymas 
atsakomybėmis)

• Bendravimas iki paskutinės sekundės

• Puiki nauja elektroninė automatinio pilotavimo 
sistema

• Geras veiksmų sąrašas

• Ergonominis pilotų kabinos dizainas



Pilotas Chesley B. Sullenberger

• Visa, ką mes žinome aviacijoje, kiekviena 
taisyklė taisyklių knygoje ar procedūra 
atsirado dėl kažkieno mirties.

• Mes jas nusipirkome už didžiulę kainą, 
sumokėjome už šias pamokas kraujo kainą, 
todėl turime jas išsaugoti kaip institucines 
žinias ir perduoti kitoms kartoms.

• Negalime padaryti moralinės klaidos ir 
pamiršti tų pamokų, o paskui mokytis jų iš 
naujo.



Sėkmė yra ledkalnio viršūnė



75 proc. nelaimių aviacijoje įvyksta dėl 
žmogiškųjų faktorių



Sprendimų priėmimas

Bendravimas ir komandinis darbas Lyderystė

Gebėjimas teisingai įvertinti 
situaciją



Netechniniai įgūdžiai/žmogiškieji faktoriai

• Sprendimų priėmimas
• Atviras bendravimas
• Lyderystė
• Gebėjimas teisingai įvertinti situaciją
• Gebėjimas dirbti komandoje
• Gebėjimas apginti savo poziciją
• Abipusė pagarba
• Prioritetų iškėlimas ir keitimas



Žmogiškųjų faktorių nulemtos klaidos 
nutinka dėl prastai sukurtų sistemų



Kaip įvyksta klaidos
1. Gydytojas 

nepaklausė apie 
alergiją

2. Pacientas nepasakė 
apie žinomą alergiją 

penicilinui

3. Gydytojas paskyrė peniciliną, 
nors trūko duomenų už infekciją

4. Slaugytoja sušvirkštė penicilino, 
nepaklausus apie alergiją

Įvyko 
anafilaksija







Martin Broomiley: „Kad vieni pasimokytų, o kiti 
išgyventų“)

• Lėktuvo pilotas

• Aviacijos saugumo specialistas

• 2005 m. žmona Ellein mirė dėl klaidos 
planinės operacijos metu

• Pasiekė, kad žmonos mirtis būtų detaliai 
išanalizuota ir iš jos būtų pasimokyta.

• Dirba pacientų saugumo gerinimo srityje

https://www.youtube.com/watch?v=4J_uM_FdyUI



Tyrimo išvados

1. Komanda nebendravo

2. Nebuvo aiškaus plano

3. Dėl hierarchijos slaugytojos nebuvo išgirstos

4. Nebuvo aiškaus lyderio

M. Broomiley pasiekė, kad visi medikai grįžtų į darbą



Streso metu išnyko laiko suvokimas



Susiaurėjo matymas ir mąstymas



Uždara sistema neanalizuoja savęs

Galeno klaida



Blogiausia ne tai, kad pacientai nesužino apie klaidas; 
blogiausia yra tai, kad apie klaidas nesužino ir gydytojai, 

todėl negali iš jų pasimokyti.



Kaip pakeisti situaciją

• Nuolatinis mokymasis (simuliacija)

• Atvejų aptarimas

• Sistemų diegimas

• Nuolatinis auditas



Nuolatinis praktinis mokymasis



Sistemos pokyčiai

Sistemos 
analizė

Trūkumų 
nustatymas

Personalo
mokymas

Sistemos 
tobulinimas

Pokyčių 
diegimas



Medicina – komandinė sporto šaka







Kaip sekasi komandai, kai mes žaidžiame?



Kaip sekasi mūsų pacientams, kai mūsų komanda 
žaidžia?



Žaidimo taisyklės (simuliacija)

• Viskas, kas dabar vyks yra žaidimas 
• Neskambinkite GMP
• Žaidimo tikslas – turėti medžiagos aptarimui po 

žaidimo.
• Dalyvavę seminare = aktyvūs dalyviai (gali įsitraukti, 

kiek nori)
• Stebėtojai: žiūri
• Tikslas: komandinis darbas ir lyderystė



Aptarimas



Aptarimas



Rudolph et al 2006 

Nuostatos Veiksmai Rezultatai

Aptarimo poveikis 

Keičiasi 
nuostatos 

Keičiasi 
veiksmai 



1. Pirmas įspūdis

2. Detalus situacijos aprašymas

3. Analizė

4. Žinutė namo

4 žingsnių aptarimo metodika



Pasiruošimas

● Kas moderuos aptarimą? 

● Kas ir kiek žmonių dalyvaus?

● Kaip sėdės?

● Koks yra tikslas?

KONFIDENCIALUMAS



Moderatoriaus funkcijos



Pirmas įspūdis



Detalus situacijos aprašymas

● Žingsnis po žingsnio 

atpasakoti įvykius

● Klausyti

● Neanalizuoti



Detalus situacijos aprašymas



Analizė

● Susitelkimas į iškeltą tikslą

● Suprasti, kodėl taip nutiko

● Ką padaryti, kad būtų geriau



Advocacy with inquiry/ Teiginys ir klausimas

● Ar galėtumei plačiau papasakoti apie.../Ką tuo metu 
galvojai, kai.../Kas padėjo apsispręsti dėl../Kokios 
priežastys lėmė...

● Aš mačiau.../Aš girdėjau.../Tu darei ar 
nedarei.../Gairėse rašoma, kad...

+



Advocacy with inquiry/ 
Teiginys ir klausimas

● Vengti uždaro tipo klausimų. Pvz., Ar skaitei gaires?

● Vengti sokratiškų klausimų (ang. dirty questions)

● Nepiktnaudžiauti KODĖL



Žinutė namo

● Ką būtent?

● Kur?

● Kada?

● Kaip?



Ką galime jau šiandien pakeisti
1. Domėtis savo 

situacija/liga

2. Domėtis savo 
artimųjų situacija/liga

3. Siekti pozityvaus požiūrio 

4. Sveikatintis

STOP klaidai













Boeing 17 pamoka: 



Mokymasis iš klaidų

•Sistema: kūrimas, analizė ir tobulinimas.

•Požiūris: jo keitimas

Klaida yra neatitikimas tarp norimo ir gaunamo 
rezultato



Medikų mokymai Lietuvoje



Wolfe H, Zebuhr C, Topjian AA, et al. Interdisciplinary ICU cardiac arrest debrief-ing improves survival outcomes*. 
Crit Care Med 2014;42:1688–95. 
Edelson DP, Litzinger B, Arora V, et al. Improving in-hospital cardiacarrest process and outcomes with performance 
debriefing. Arch Intern Med2008;168:1063–9. 

• Feedback to members of an in-hospital cardiac arrest 
team about their performance in an actual cardiac arrest 
(as opposed to the training environment) can lead to 
improved outcomes. This can either be real-time and 
data-driven (e.g. use of feedback devices on cardiac 
compression metrics) or in a structured post event 
performance focused debrief.


