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Анотація. В статті узагальнюється наведений в літературних джерелах 

досвід використання стратегії кризового менеджменту в підготовці лікарів 

медицини критичних станів. Обґрунтовується доцільність використання 

тактики симуляції реальних ситуацій для формування здатностей командної 

роботи і нівелювання впливу людського фактору на стратегію і тактику 

медичних дій.   
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За визначенням одного з провідних анестезіологів світу і пострадянського 

простору А. П. Зільбера (1997) [1] медицина критичних станів (МКС) є 

багатовекторною дисципліною, складовими частинами якої є анестезіологія, 

реаніматологія, інтенсивна терапія, медицина невідкладних станів. Єдиним для 

цих складових є необхідність в заміщенні вітальних функцій пацієнта на різних 

рівнях і етапах надання медичної допомоги. 

  На курсі анестезіології та інтенсивної терапії викладаються питання, 

пов’язані із всіма складовими МКС. Особливістю викладання означених питань 

є необхідність формування вмінь по швидкій організації ефективних дій 

медичного персоналу з відновлення і підтримки функцій життєво важливих 

органів і систем. Набуття цих вмінь студентами і інтернами є ключовим 

завданням навчання предметів з МКС, оскільки значна кількість ускладнень і 

летальних випадків в зв’язку з анестезією і проведенням інтенсивної терапії є 

результатом людських помилок, неналежної професійної орієнтації і рядом 

аспектів, на які недостатньо звертають увагу в процесі навчання [2, 3]. 

Для адекватного здійснення професійної діяльності анестезіолог має 

оволодіти значною кількістю доволі складних маніпуляцій та постійно 



удосконалювати свої навички з їх виконання. Однак, результати останніх 

публікацій наукових досліджень свідчать, що окрім виконання професійних 

технічних навичок, кінцевий результат роботи спеціалістів з МКС в значній 

мірі залежить від навичок поведінки, спілкування, здатності приймати рішення 

і працювати в команді.  

Вважається, що близько 10 % пацієнтів отримують певні ускладнення під 

час лікування. Припускається що стільки ж помилок може залишатись 

непоміченими,  при цьому половині з них можна було запобігти за рахунок 

контролю над людським фактором [4-6]. 

Висока відповідальність і значущість кінцевого результату роботи 

спеціалістів МКС, які залежать від прийняття рішень і чітких командних дій в 

короткий проміжок часу обґрунтовують можливість навчання цих спеціалістів 

за системою технологій кризового керування. Вище вказані позиції і 

обґрунтування впровадження даних технологій на основі досвіду іноземних 

колег були детально досліджені Площенко Ю.А. (2013) [7].       

Концепція кризового менеджменту (Crisis resource management, CRM)  

була започаткована у 1979 році в Національному управлінні по аеронавтиці і 

дослідженню космічного простору США в зв’язку із питанням підвищення 

безпеки польотів. Її основою стало впровадження відпрацювання професійних 

навичок на тренажерах-симуляторах пілотами і диспетчерами, яких допускали 

до роботи лише після опанування здатності керувати змодельованою 

ситуацією. Важливим компонентом зазначеної концепції є аналіз людських 

помилок, які розглядаються як природне повсюдне явище і одночасно є цінним 

джерелом інформації. Якщо помилки неминучі, CRM пропонує набір 

контрзаходів, спрямованих на їх зниження. CRM зараз успішно працює в інших 

галузях з високим ступенем ризику. Її застосування скоротило кількість 

крупних аварій з 0,71 на мільйон годин польоту в 1989 році до 0,155 на мільйон 

годин польоту в 2008 році [8-10]. 

МКС також можна розглядати як систему, при якій основним чинником 

підвищеної небезпеки є людські помилки, що обґрунтовує можливість 



застосування CRM. В МКС доцільним є запровадження базисних принципів 

управління кризовими ситуаціями [6, 11, 12], а саме:   

1. Управління спілкуванням. Неадекватна передача інформації може призвести 

до 70 % помилок. Запобігти помилкам можуть точні структуровані фрази, які 

спонукають до реалізації стандартизованих дій і процедур. 

2. Особисті проблеми. Основними проблемами персоналу МКС в усіх країнах є 

прихильність до алкоголю, наркотиків, прояви синдрому вигоряння. Так, за 

даними зарубіжних авторів, близько 2% анестезіологів мають різні залежності, 

13% лікарів, що лікувались залежностей є анестезіологами. Успішність 

лікування в таких програмах коливається від 15 до 60 %. Близько 25 % 

анестезіологів мали суіцідальні думки. 

3. Проблеми «тунельного» зору. Для ухвалення рішення мозок може обробити 

одночасно не більш 4–5 типів інформації, через що ряд важливих даних не 

враховуються під час прийняття рішень.  

4. Відволікаючи чинники. Ряд чинників (гучна музика, дзвінки телефонів, 

розмови співробітників і т.п.) можуть відволікати увагу фахівця МКС від 

роботи.  

5. Життя з помилками. Через утомленість, неуважність і обмежену здатність 

виконувати декілька задач, помилки відбуваються на регулярній основі не 

підпадаючи під аналіз медичного колективу МКС. При цьому лише третина 

лікарів погоджується з тим, що в їх середовищі помилки не аналізуються 

належним чином. Таким чином формується тенденція до замовчуння, 

приховування помилок і ускладнень.  

6. Робота в команді. Даний тезис є досить важливою навичкою, хоча на 

практиці  підбір персоналу рідко ґрунтується на якісній психологічній 

сумісності.  

Впровадження системи CRM з імітуванням можливих реальних ситуацій 

і аналізом професійних помилок в практиці підготовки фахівців медицини 

критичних станів довело свою ефективність. Так, у 1992 році Стенфордськая 

команда, яка вперше упровадила дану концепцію в підготовці анестезіологів, 



дійшла висновку, що вона має стати регулярною частиною початкового і 

безперервного навчання лікарів даної спеціальності, що протягом наступних 25 

років дозволило знизити летальні від ускладнень анестезії в 10 разів. Але навіть 

в економічно і соціально розвинених країнах навчання за цими технологіями 

пройшла невелика частка фактично працюючих анестезіологів: по-перше, 

організація такої підготовки є матеріально витратною, по друге, на її 

проведення необхідно багато часу, по трете, вона вимагає кардинальних змін в 

менталітеті лікарів [8, 13, 14].   

Таким чином, проблема підвищення якості надання допомоги в сфері 

медицини критичних станів залежить не лише від оптимізації медичних 

технологій, а і від вмінь керуванням людськими чинниками, які впливають на 

професійну діяльність, чого можна досягнути впровадженням концепції 

кризового менеджменту на етапах до- та післядипломної підготовки 

спеціалістів з медицини критичних станів.  
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