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Santrauka
Tyrimo tikslas − įvertinti saugios chirurgijos kontrolinio 
lapo diegimo ir taikymo naudoti kasdieniame universite-
tinės gydymo įstaigos darbe rezultatus. Duomenis 2021 
metų lapkričio  – gruodžio mėnesiais surinko nepriklau-
somi tyrėjai. Per šį laikotarpį iš viso stebėtos 69 operaci-
jos bendrosios chirurgijos, urologijos bei ausų, nosies ir 
gerklės operacinėse. Iš visų stebėtų operacijų tik dviem 
atvejais (2,89%) buvo tinkamai inicijuotas ir galutinai 
užpildytas saugios chirurgijos kontrolinis lapas. Pirmasis 
etapas „Prieš anesteziją“ dažniausiai buvo inicijuojamas 
urologijos klinikos operacinėse, antrasis etapas „Prieš 
pjūvį“ − bendrosios chirurgijos operacinėse. Trečiasis 
etapas „Prieš užsiuvant pjūvį“, iš visų 69 stebėtų opera-
cijų, buvo aptartas tik 2 kartus – urologijos klinikos ope-
racinėse. Klausimynas prasčiausiai pildomas buvo ausų, 
nosies ir gerklės ligų operacinėse. Dažniausiai užduodami 
klausimai buvo susiję su antibiotikų profilaktika, opera-
cijos vieta, operacijos trukme bei netekto kraujo kiekiu. 

Įvadas
Pasaulyje didėjant atliekamų operacijų dažniui, ieš-

koma priemonių, kurios padėtų  užtikrinti paciento saugą 
perioperaciniu periodu. Pastebėta, kad operuojamų paci-
entų gerovei ir saugai operacijos metu svarbus darnus ir 
sėkmingas komandinis darbas [1]. Siekdama užkirsti kelią 
dideliam perioperaciniam mirštamumui bei komplikacijų 
dažniui, ypač besivystančiose šalyse,  Pasaulio sveikatos 
organizacija (PSO) 2008 m. inicijavo kampaniją „Saugi chi-
rurgija gelbsti gyvybes“ [2], o 2009 m. paviešino „Saugios 
chirurgijos kontrolinį lapą“ (angl. Safe surgery checklist). 
Tikėtasi, kad tokia iniciatyva padės sumažinti klaidų bei 
komplikacijų dažnį operacinėse, sustiprins esamą pacientų 

saugos praktiką, pagerins bendradarbiavimą bei tarpdaly-
kinį komandinį darbą [2]. Parengti kontrolinio lapo modelį 
paskatino aviacijoje naudojami klausimynai, kur bet kokia 
klaida gali turėti katastrofiškų padarinių ir kainuoti keleivių, 
pilotų ir kitų įgulos narių gyvybes. Aviacijoje jau seniai nau-
dojami specialiai sukurti klausimynai, padedantys tinkamai 
pasiruošti ir reaguoti esant kritinei situacijai [3,4]. Pritaikius 
šį principą, buvo sukurtas specialus kontrolinis lapas (angl. 
checklist) chirurgijai (1 pav.). Saugios chirurgijos kontrolinį 
lapą sudaro 19 klausimų.

 Pagal įvertintus pagrindinius kritinius taškus, lapas buvo 
suskirstytas į 3 etapus: „Prieš anesteziją“, „Prieš pjūvį“ ir 
„Prieš užsiuvant pjūvį“ (anksčiau vadintas „Prieš paliekant 
operacinę“) [3]. Lietuviškoji  saugios chirurgijos kontrolinio 
lapo versija buvo adaptuota pagal PSO sukurto klausimyno 
modelį, jį pritaikant prie organizacijos darbo kultūros ir pa-
rengiant svarbius ir specifiškus chirurgijos sričiai klausimus. 

Ligoninėje patvirtinta tvarka nurodo, kad operacijos metu 
už sėkmingą visų lapo dalių užpildymą atsakingas kontro-
linio lapo koordinatorius – anestezijos − intensyviosios 
terapijos slaugytojas, tačiau už skirtingų kontrolinio lapo 
dalių pildymo inicijavimą atsakingi skirtingi chirurginio 
personalo nariai [2,5] Pirmoji dalis „Prieš anesteziją“ – tai  
gydytojo anesteziologo reanimatologo inicijuojamas pokalbis 
su anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoju. Šio etapo 
metu svarbu ne tik įvertinti su anestezija susijusią riziką, bet 
identifikavus pacientą bei operacijos vietą, užtikrinti paci-
ento komfortą operacijos metu. Už antrojo etapo inicijavimą 
atsakingas operuojantis chirurgas. Šio pokalbio metu turi 
dalyvauti visi komandos nariai, numatomos operacijos metu 
galimos komplikacijos, antibiotikų profilaktika, infekcinės 
ligos. Trečiojo etapo iniciatorius – taip pat gydytojas chirur-
gas. Konstatuojami operacijos metu nutikę nesklandumai, 
įvertinamas naudotų medžiagų kiekis, galimi operacinės 
įrangos gedimai, numatomas tolesnis paciento priežiūros ir 
gydymo planas. Svarbu, kad operacijos pabaigoje lapo įrašų 
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tinkamumą savo parašais patvirtintų jį pildęs slaugytojas, 
chirurgas, anesteziologas bei operacinės slaugytojas [2].

Lapo kūrimo metu 2008 metais ir adaptuojant Lietuvoje, 
kiekvienas klausimas buvo išsamiai aptartas organizacinėje 
komandoje ir pagrįstas realiais atvejais, siekiant užkirsti 
kelią jų pasikartojimui [2]. Pirmosios kontrolinio lapo dalies 
tikslas − padėti išvengti galimų anestezijos komplikacijų ir 
tinkamai pasiruošti netikėtoms kritinėms situacijoms; antro-
sios dalies − operacinės komandai susipažinti tarpusavyje 
ir aptarti svarbiausius klausimus prieš pradedant operaciją;  
trečiosios dalies tikslas − užtikrinti sklandžią operacijos 
pabaigą bei paciento pooperacinį laikotarpį [1]. Po ilgų 
diskusijų saugios chirurgijos kontrolinis lapas 2020 metais 
buvo įdiegtas ir pradėtas naudoti Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto (LSMU) ligoninėje Kauno klinikose (2 pav.). 

Tyrimo tikslas – įvertinti saugios chirurgijos kontroli-
nio lapo įdiegimo proceso sėkmę, pritaikymą ir naudojimą 
kasdieniame operaciniame darbe.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimas buvo atliktas didžiausioje gydymo įstaigoje 

Baltijos šalyse - LSMU Kauno klinikose. Nepriklausomi 
tyrėjai ir neidentifikuoti stebėtojai nešališkai stebėjo saugios 
chirurgijos kontrolinio lapo panaudojimą operacinėse bei 

bendrą jo pritaikymą 3 profilinių klinikų operacinėse. Dviejų 
mėnesių laikotarpiu 2021 m. lapkričio - gruodžio mėnesiais 
bendrosios chirurgijos, urologijos bei ausų, nosies ir gerklės 
(ANG) operacinėse buvo stebėtos iš viso 69 operacijos. Sta-
tistinė analizė atlikta naudojant IBM SPSS Statistics 28 sta-
tistinį paketą. Koreliacijai tarp kintamųjų nustatyti naudotas 
Chi kvadrato (χ2) kriterijus. Tikrinant statistines hipotezes, 
pasirinktas 0,05 reikšmingumo lygmuo.

Tyrimo rezultatai
Norint kuo objektyviau įvertinti lapo poveikį ir realų 

naudojimą, operacinėje buvo atliktas nešališkas operacijų 
stebėjimas. Per du mėnesius nepriklausomi tyrėjai ir nei-
dentifikuoti stebėtojai įvertino komunikaciją 69 operacijų 
metu: 25 (36,2 %) operacijos stebėtos bendrosios chirurgijos 
operacinėse, 23 (33,3 %) - ANG operacinėse ir 21 (30,5 %) 
- urologijos operacinėse. Iš 69 chirurgų, 62 (89,9 %) buvo 
vyrai ir 7 (10,1%) moterys. Dauguma chirurgų - 42 (60,9 
%) pateko į vyresnių nei 40 m. amžiaus grupę, kiti  27 (39,1 
%) buvo jaunesni nei 40 metų. Anesteziologų  daugiau buvo 
moterų, nei vyrų - atitinkamai 49 (71 %) ir 20 (29 %). Anes-
teziologų pasiskirstymas amžiaus grupėse buvo lygiai toks 
pat, kaip ir chirurgų. Nei chirurgų, nei anesteziologų amžius 
ar lytis neturėjo statistiškai reikšmingos įtakos kontrolinio 

1 pav. PSO rekomenduojamas saugios chirurgijos kontrolinis lapas
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lapo naudojimo inicijavimui (p<0,05) - mūsų svarstyta hi-
potezė, jog jaunesni specialistai lengviau priima naujoves, 
nepasitvirtino. 

Saugios chirurgijos lapo naudojimo inicijavimas ir tinka-
mas užpildymas nustatytas tik 2 (2,9 %) operacijų metu, abi 
šios operacijos – urologijos skyriaus operacinėse. 14 opera-
cijų (20,3 %) metu buvo aptarti tik tam tikri klausimai, o 53 
(76,8 %) operacijų metu jokia kontrolinio lapo dalis nebuvo 
garsiai aptarta. Dažniausiai operacinės komandos būdavo 
aptariami šie kontrolinio lapo klausimai: ar pacientui atlikta 
antibiotiko profilaktika – 19 kartų (27,5 %), patvirtinama 
operacijos vieta – 17 kartų (24,6 %), operacijos trukmė - 16 
kartų (23,3 %) bei numatomas kraujo netekimo kiekis – 15 
kartų (21,7 %). Komandos narių susipažinimas per visas 
stebėtas operacijas įvyko 11 kartų (15,9%), dažniausiai ben-
drosios chirurgijos operacinėse - 8 kartus (72,7%). Klausimai 
dėl hipotermijos rizikos, ar uždėtas pulsoksimetras, ar yra 
dokumentuotas ir paciento pasirašytas sutikimas operaci-
jai, ar tolesniam ištyrimui paimtos operacinės medžiagos 

indeliai yra tinkamai pažymėti, buvo rečiausiai užduodami 
- minėtuosius 2 kartus (2,9 %) visų stebėtų operacijų metu. 
Statistiškai reikšmingai dažniausiai etapas „Prieš aneste-
ziją“ buvo inicijuojamas urologijos operacinėse (p = 0,01), 
o dalis „Prieš pjūvį“ - bendrosios chirurgijos operacinėje 
(p = 0,02). Kontrolinio lapo etapas „Prieš užsiuvant pjūvį“ 
buvo inicijuotas tik 2 kartus (2,9 %) urologijos operacinėse,  
tačiau statistinio reikšmingumo nebuvo nustatyta (p > 0,05). 
Prasčiausiai saugios chirurgijos kontrolinis lapas buvo ini-
cijuojamas ANG klinikos operacinėse – tik 2 kartus (8,7 %) 
per pirmąjį etapą ir tik 1 kartą (4,4 %) per antrąjį, iš visų 23 
šiame skyriuje stebėtų operacijų. 

 
Diskusija
Pasaulyje saugios chirurgijos kontrolinis lapas buvo su-

kurtas ir pradėtas naudoti 2009 metais, siekiant sumažinti 
besivystančių šalių pacientų mirštamumą ir komplikacijų 
dažnį perioperaciniu laikotarpiu. Ši idėja, padėjusi papras-
tomis priemonėmis reikšmingai pagerinti chirurginių paci-

2 pav. LSMU Kauno klinikose naudojamas saugios chirurgijos kontrolinis lapas
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entų saugą, netrukus įsitvirtino pažangiose, išsivysčiusiose 
šalyse ir tapo labiau norma, nei išimtimi [3]. LSMU ligoni-
nėje Kauno klinikose po ilgų diskusijų saugios chirurgijos 
kontrolinis lapas buvo adaptuotas ir 2020 metais įdiegtas. 
Sėkmingai adaptacijai PSO kontrolinis lapas buvo išverstas,  
pritaikytas organizacijos kultūrai ir chirurgijos specifikai [2]. 
Esant gerai veikiančiai ligoninės informacinei sistemai (LIS), 
šis dokumentas gali būti pildomas įprastinėje popierinėje 
arba elektroninėje formoje. Priklausomai nuo specialybės 
poreikių, chirurginio personalo nariai kviečiami saugios chi-
rurgijos kontrolinio lapo klausimus adaptuoti specifiniams tai 
chirurgijos  sričiai poreikiams (pvz.: akių chirurgijai, veido ir 
žandikaulių chirurgijai ir pan.). Nors šiuo metu daugumoje 
klinikų naudojamas standartinis lapo variantas, neurochi-
rurgijos ir akių ligų operacinėse jau pildomas adaptuotas 
kontrolinio lapo variantas, leidžiantis dar geriau užtikrinti 
pacientų saugą perioperaciniu laikotarpiu.  

Saugios chirurgijos kontrolinio lapo diegimo procesą 
skatino efektyvi vidinė komunikacija, aprėpusi ne tik šio 
lapo svarbą, bet ir pacientų saugą organizacijoje, šiai temai 
eskaluoti buvo sukurta speciali tinklalaidė, kurioje apie pa-
cientų gyvybes gelbstinčią saugią chirurgiją diskutavo du 
autoritetingi gydymo įstaigos chirurgai [6]. Esant abejonių, 
kad lapas dažnu atveju gali būti pildomas netinkamai, buvo 
sukurta speciali edukacinė filmuota medžiaga, kurioje aiški-
namas taisyklingas saugios chirurgijos kontrolinio lapo pil-
dymo procesas (3 pav.). Nors darbuotojai iš esmės supranta 
ir vertina pacientų saugos iniciatyvas, buvo suprantama, kad 
diegimo procese teks susidurti su dideliu darbuotojų rezis-
tentiškumu naujai praktikai, pildant dar vieną dokumentą. 

Panašių duomenų, jog būtų ieškoma ryšio tarp gydytojo 
amžiaus ir nuoseklaus kontrolinio lapo pildymo, literatū-
roje neaptikome. 

Nešališko stebėjimo metu pastebėta, jog dažniausiai sau-
gios chirurgijos kontroliniai lapai yra formaliai užpildomi, 
nors lapo pildymo inicijavimas ir aptarimas žodžiu nevyksta. 
Vienoje stebėtoje operacijoje lapas visai nebuvo pildomas. 
Toks formalus dokumentų sutvarkymas gali sudaryti klai-
dingą įspūdį, jog kontrolinis lapas operacinėse puikiai atlieka 
savo funkciją. Šališkumo įtaką kontrolinio lapo pildymo sė-
kmei jau 2009 m. preziumavo A. Haynes su kolegomis, kurie 
2007-2008 m. 8 pasaulio miestuose stebėjo didelę saugios 
chirurgijos kontrolinio lapo sėkmę, mažinant pooperacinių 
komplikacijų skaičių bei pacientų mirtingumą. Lapas šio 
tyrimo metu pildytas nepriekaištingai, tačiau patys autoriai 
pastebi, jog įtakos galėjo turėti nuolatinis darbo operacinėje 
stebėjimas, apie kurį darbuotojai buvo informuoti [7].  Ty-
rėjai Brazilijoje ir Šveicarijoje, kaip ir mūsų tyrimo atveju, 
pasirinkę nešališką stebėjimą, apie kurį personalas nebuvo 
informuotas, aprašė kiek prastesnį kontrolinio lapo pildymą 
[8,9]. Kolegų rezultatai rezonuoja su mūsų stebėjimais - 
sunkiausiai sekasi įgyvendinti bei rečiausiai inicijuojamas 
trečiasis kontrolinio lapo etapas. Pastebėta, jog saugios chi-
rurgijos kontrolinio lapo etapas „Prieš užsiuvant pjūvį“ buvo 
inicijuojamas net 5 kartus rečiau, nei pradiniai etapai. Daž-
niausia priežastis − pagrindiniai chirurginės komandos nariai, 
prasidėjus paskutiniam kontrolinio lapo etapui, jau būna 
palikę operacinę arba užsiima kitais svarbiais darbais [8]. 

Pacientų saugos klausimas yra neatsiejamas nuo įvairių 
žmogiškųjų veiksnių bei tarpprofesinio bendravimo. Kolegų 

3 pav. Mokomosios vaizdo medžiagos „stop kadras“. Gydytojo chirurgo inicijuotas saugios chirurgijos 
kontrolinio lapo etapo pildymas

Įvertinus vyrau-
jančias prisitaikymo 
naujovėms tenden-
cijas, svarstyta, jog 
viena rezistentiškumo 
priežasčių galėtų būti 
sunkesnė vyresnio 
amžiaus gydytojų ir 
kitų operacinės dar-
buotojų adaptacija bei 
naujų metodų taikymas 
kasdienybėje. Objek-
tyvaus stebėjimo metu 
rasta, jog saugios chi-
rurgijos kontrolinį lapą 
nenoriai inicijavo visų 
amžius grupių dar-
buotojai ir šiuo atveju 
rezistentiškumas nuo 
amžiaus nepriklausė. 
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komunikacija  ir bendradarbiavimas − lemiamas akcentas, 
siekiant užtikrinti sklandžią paciento perioperacinę eigą, o 
saugios chirurgijos kontrolinis lapas - viena iš priemonių, 
padedanti tai padaryti [4]. Neretai operacinės komandos na-
riai per mažai bendrauja tarpusavyje ir lapo pildymas jiems 
tampa iššūkiu, nekalbant apie prisistatymą operacijos pra-
džioje. Tai patvirtina ir mūsų gauti rezultatai. Tik maždaug 
šeštadalyje stebėtų operacijų buvo inicijuotas visų operacijoje 
dalyvaujančių darbuotojų bei stebėtojų susipažinimas. A. 
Haugen su bendraautoriais akcentuoja, kad tokiose jautriose 
srityse, kaip aviacija ir medicina, kontrolinis lapas − tai ne 
formalus „varnelių“ sudėjimas dar viename popieriaus lape 
[10]. Sunkumai, sutelkiant komandos narių dėmesį, kon-
trolinio lapo punktų praleidimas dėl laiko stokos, didelio 
darbo krūvio ar nepalankaus komandos narių požiūrio gali 
ne tik neprisidėti prie paciento gerovės, bet ir jai pakenkti. 
Tai itin aktualu mūsų ir kitų panašių regionų ir šalių aplin-
kybėmis, kur sveikatos priežiūros sistema yra hierarchinė ir 
žemesnes pareigas užimantys komandos nariai, net turėdami 
gerų minčių, neišdrįsta jų išsakyti [11]. Kiekvieno komandos 
nario pakalbinimas prieš operaciją ir leidimas jam prisistatyti 
padeda jaustis visaverčiu komandos nariu ir išdrįsti pasakyti 
savo nuomonę kritiniu etapu, kai ji gali būti itin reikalinga 
[5]. Kauno klinikose operacinės komandos nariai neretai 
puikiai pažįsta vieni kitus, nes drauge dirba kiekvieną dieną 
ir prisistatymas praranda prasmę, o neretai - labiau erzina 
komandos narius, nei prisideda prie paciento saugos. Prisista-
tymas operacijos pradžioje pasiteisina itin heterogeniškuose 
kolektyvuose, kai personalas yra didelis ir dažnai keičiasi, 
todėl asmeniškai pažinoti visus komandos narius tampa ne-
įmanoma. Komandos narių prisistatymas, susipažinimas, 
padeda pažinti savo kolegas, sužinoti jų vardus ir atliekamas 
funkcijas, kas ypač svarbu netikėtose ir kritinėse situacijose, 
kai reikia efektyviai organizuoti komandos darbą ir skirstyti 
darbus. Prie to reikšmingai gali prisidėti ir ne kartą aprašytos 
operacinės kepurėlės su užrašytais vardais (angl. theatre cap 
challenge) [12]. Net ir toks žaismingas būdas gali padėti 
pašalinti nematomas ribas tarp komandos narių, tiksliai ži-
noti kiekvieno jų pareigas, šiuo atveju - įsitraukti į tinkamą 
saugios chirurgijos kontrolinio lapo pildymą.

Tinkamas saugios chirurgijos kontrolinio lapo naudo-
jimas užtikrinamas įvairiais metodais. LSMU Kauno kli-
nikų kokybės vadybos ir valdymo tarnyba atlieka auditą, 
vertindami taisyklingai užpildytų lapų skaičių, operacinėse 
dirbantis personalas informuojamas apie kontrolinio lapo 
svarbą bei jo naudą saugesnei anestezijai, chirurginės in-
fekcijos prevencijai bei galimybėms išvengti komplikacijų. 
Vis daugiau komandos narių pastebi ir įvertina saugios chi-
rurgijos kontrolinio lapo svarbą bei naudą operacinėje. Vis 
dėlto, būtini tolesni stebėjimai, kaip laikomasi lapo taikymo 

reikalavimų. Nuolatinis vertinimas ir pastangos kuo geriau 
užtikrinti lapo pildymą, didinant pacientų saugą periopera-
ciniu laikotarpiu, bus laipsniškai pasiektas rezultatas, kai 
operacija be komandos narių pokalbio taps neįsivaizduojama. 
Nors rezistentiškumas vis dar juntamas ir kol kas kontrolinio 
lapo pildymas nėra visapusiškai tinkamas, jaučiama padaryta 
pažanga. Medicinos personalo nuomonės įvertinimas kontro-
linio lapo atžvilgiu atliekamas periodiškai, todėl reikalingi 
tolesni tyrimai, kurie leistų palyginti darbuotojų vertinimo 
rezultatus su nešališkų stebėtojų ir užpildyto lapo vertintojų 
duomenimis. 

Išvados
1. Saugios chirurgijos kontrolinio lapo taikymas LSMU 

Kauno klinikų chirurginio profilio skyriuose yra pradinėje 
stadijoje, todėl reikalingas tolesnis šių skyrių švietimas apie 
lapo naudą, užtikrinant pacientų saugą chirurginės operacijos 
metu. 

2. Iš visų chirurginio profilio padalinių Ausų, nosies 
ir gerklės ligų klinikos operacinėse kontrolinis lapas buvo 
naudojamas rečiausiai. 

3. Dažniausiai aptariami klausimai operacijų metu su-
siję su antibiotikų profilaktika, operacijos vieta, operacijos 
trukme bei netenkamo kraujo kiekiu. 
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  PATIENT SAFETY INITIATIVE: ADVANTAGES AND 
DISADVANTAGES OF IMPLEMENTING A SAFE 

SURGICAL CHECKLIST
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V. Traškaitė-Juškevičienė, A. Macas
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Summary
The aim of this article is to assess the quality of implementa-

tion of the Surgical Safety Checklist and its use in daily life in va-
rious operating rooms in Hospital of Lithuanian Health Sciences 
Kauno klinikos. The data was collected by nonbiased indepen-
dent observers who observed 69 surgeries in Urology department, 
Abdominal Surgery department and Ear, Nose and Throat depar-
tment during the months of November through December of the 
year 2021. Out of all the surgeries observed, in only 2 (2.89%) of 
them the Checklist was fully completed. The use of the ‘Sign In’ 
part of the Surgical Safety Checklist was most frequent in the Uro-
logy department, while the ‘Time Out’ portion was initiated most 
in the Abdominal Surgery department. Out of the whole 69 surge-
ries observed, only in 2 of them the final part of the Checklist was 
applied – both times in the Urology department. The Ear, Nose 
and Throat department had the least adherence to the Safe Sur-
gery Checklist. The most frequently asked questions were about 
antibiotics administration, the site of the surgery, duration of sur-
gery and blood loss.
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