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2 УВОД 

 

Морбидитетът дължащ се на предотвратими медицински грешки и усложнения е 

мрачна реалност, присъща на здравната система. Хирургичните грешки в частност 

водят до значителен морбидитет, влошено качество на живот, инвалидизация и 

съпътстващи сериозни финансови загуби. В последните десетилетия обществото се 

фокусира върху подобряване качеството на здравеопазване, като един от аспектите е 

редуциране на предотвратимите медицински грешки. Най-забележителното средство 

разработено до настоящия момент е хирургичния чеклист. Чеклистите са въведени в 

редица разнородни операционни зали по света с поразително позитивни резултати. В 

сравнение с останалите области на хирургията, в неврохирургията чеклистите са били 

слабо застъпени и рядко са докладвани резултати от приложението им. 

В сферата на неврохирургията непрекъснато нараства вниманието, което се 

обръща на темата безопасност на пациентите, Предотвратимите увреди на 

неврохирургичните пациенти, които остават сериозен проблем в световен мащаб са 

всички форми на хирургията на грешно място, усложнения дължащи се на некоректно 

позициониране на болните за неврохирургични интервенции и усложнения последица 

на неизправност на апаратурата необходима за съответната неврохирургична 

процедура.  

Хирургичните интервенции на грешно място (“wrong site surgery”), грешните 

хирургични процедури (“wrong procedure”) и хирургичните интервенции на грешни 

пациенти (“wrong patient surgery”) могат да са катастрофални за пациентите, здравните 

професионалисти и техните институции (Makary et al. 2006). При установяването на 

подобно събитие болницата обикновено провежда причинно следствен анализ за 

установяване и премахване на причините и рисковете предизвикващи това събитие. 

Резултатът на такова детайлно разследване е обикновено група от мерки или програми 

имащи за цел да редуцират или предотвратят повторната поява на тези рискове. 

Въпреки това обществото, болничните администрации и здравните професионалисти 

често си задават въпроса дали тези усилия наистина биха довели до редуцирането на 

риска от подобни събития в бъдеще. 
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В здравеопазването липсва структуриран подход за оценка на това дали мерките 

за безопасност редуцират риска от възникването на събития, които не могат да бъдат 

измерени като нива (Pronovost et al. 2006). Най-често вниманието към такова събитие 

приключва в момента когато, базиращите се на причинно следствен анализ, препоръки 

и мерки биват създадени (Pronovost et al. 2006). Оскъдни усилия са били полагани за 

оценка на познанията и практическото приложение на тези мерки от страна на 

здравните професионалисти, целящи предотвратяване възникването на такива 

неблагополучия в бъдеще. 

В допълнение, разследванията на събития свързани с хирургия на грешно място, 

грешна хирургична процедура или хирургия на грешен пациент, обикновено са 

прикрити поради свързаните с тях съдебни искове и погрешното схващане, че тези 

събития никога не са се случвали нито пък са били разгласявани. Поради това липсва 

оценка на реалната честота на операциите на грешно място и малко е известно за 

усилията на болниците да редуцират тези предотвратими събития. 

 Усложненията дължащи се на некоректно позициониране на болните за 

неврохирургични интервенции включват постоперативната загуба на зрение (ПЗЗ) и 

периоперативната периферно нервна увреда (ППНУ). Това са редки усложнения, които 

водят до значителна функционална загуба и тежка инвалидизация.  

 Усложненията дължащи се на неизправност на необходимата за конкретната 

неврохирургична процедура апаратура може да доведат до катастрофални последици за 

здравето на пациента или в най-добрия случай до промяна в предварително обсъдения 

и приет на клинична конференция оперативен план.  

 

Настоящият дисертационен труд си поставя за цел, въз основа на обстоен анализ 

на литературата свързана с предотвратимите грешки и усложнения в неврохирургията, 

да разработи и да въведе рутинно в клиничната практика универсален неврохирургичен 

чеклист за предотвратяване на всички форми на хирургия на грешно място в 

неврохирургията, за елиминиране на усложненията дължащи се на некоректно 

позициониране на болните за неврохирургична интервенция, и на усложненията 

последица на неизправност на необходимите за специфичната неврохирургична 

интервенция устройства, да оцени неговите дългосрочни резултати за безопасността на 
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пациентите в неврохирургията, както и да ги сравни с тези преди въвеждането на 

чеклиста. На базата на осъществения анализ да се реализират евентуални подобряващи 

модификации на универсалния неврохирургичен чеклист и той да се предостави за 

адаптиране и въвеждане на заинтересованите неврохирургични центрове. 

 

3 ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 

 

3.1 Хирургия на грешно място 

 

Хирургията на грешно място във всичките й форми е изключително тежка форма 

на предотвратими грешки и усложнения. 

 Потенциалните усложнения в неврохирургията варират и могат да настъпят 

както в интраоперативния така и в постоперативния период. Въпреки използването на 

стратегии за намаляване на риска от тези потенциални усложнения, мнозинството от 

тях са непредотвратими. Например, нереалистично е да се мисли, че рискът от 

инфекции някога ще бъде елиминиран напълно, въпреки стерилните техники и 

използваните антибиотици в периоперативния период. Нереалистично е да се мисли и, 

че рискът от дълбока венозна тромбоза ще бъде отстранен изцяло, въпреки употребата 

на механична профилактика и ранна мобилизация. Обратно на това, хирургията на 

грешно ниво и на грешна страна може да бъде напълно елиминирана. 

JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations –JCAHO, 

USA- Комисията по акредитация на здравните организации на САЩ)дефинира 

хирургията на грешно място като всяка хирургична интервенция осъществена на 

грешно място или пациент или осъществяването на грешна оперативна интервенция. 

 JCAHO въвежда понятието „критичен инцидент“(“sentinel event”) и го дефинира 

като всяко неочаквано събитие в здравно заведение, което води до смърт или сериозна 

физическа или психологическа увреда на пациент или пациенти и не е свързано с 

естествения ход на заболяването на потърпевшите. От 1995 до 2005г. статистиката на 

JCAHO за тези критични инциденти посочва хирургията на грешно място като втори по 

честота инцидент с 455 случая от общо 3548 докладвани критични инциденти (12.8%). 
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Въпреки, че този тип инциденти изглеждат редки е трудно да се измери и оцени 

количествено честотата им. Последиците на хирургията на грешно място отиват отвъд 

ефектите върху засегнатия пациент. Такъв критичен инцидент има дълбоки 

медицински, легални, социални и емоционални последици (Levy 1998). 

 Подробната дефиниция на хирургията на грешно място включва няколко аспекта 

(Devine et al. 2010) (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Дефиниция на хирургията на грешно място и нейните 

разновидности. 

Термин Определение 

Хирургия на грешно място  

(“wrong site surgery”) 

Всички хирургични процедури 

осъществени на грешна част на тялото 

или на грешен пациент. Често се използва 

като общ термин за хирургия на грешното 

ниво/част (“wrong level/part”), хирургия на 

грешен пациент (“wrong patient”) и 

хирургия на грешна страна (“wrong side”). 

Хирургия на грешно ниво/част  

(“wrong level/part”) 

Хирургична процедура осъществена на 

точната страна, но на погрешно ниво или 

част на оперативното поле. 

Грешна хирургична процедура  

(“wrong procedure”) 

Грешна хирургична процедура 

осъществена на точното място. 

Хирургия на грешен пациент  

(“wrong patient”) 

Хирургична процедура осъществена на 

грешен пациент 

Хирургия на грешна страна  

(“wrong side”) 

Хирургична процедура, която включва 

операция на грешен крайник или грешна 

страна на тялото. 

Хирургичен достъп на грешно ниво  Хирургична достъп осъществен на грешно 
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(“wrong level exposure”) ниво. Не означава, че хирургичната 

процедура е осъществена на грешно ниво. 

 

3.2 Усложнения дължащи се на некоректно позициониране на болните за 

неврохирургични интервенции 

 

 Усложненията дължащи се на некоректно позициониране на болните за 

неврохирургични интервенции представляват вид предотвратими усложнения в 

неврохирургията. 

 Позиционирането на пациентите за неврохирургична интервенция е от основно 

значение за постигането на оптимални оперативни условия и хирургичен достъп. По 

време на неврохирургичната операция пациентите са поставени в позиции, които не са 

физиологични и могат да водят до усложнения. Постоперативната загуба на зрение 

(ПЗЗ) и периоперативната периферно нервна увреда (ППНУ) са редки усложнения 

свързани с позиционирането на болния по време на неврохирургия, които водят до 

значителна функционална загуба и тежка инвалидизация.  

 ПЗЗ най-често води до постоянна загуба на зрението. Повечето случаи са 

асоциирани с пролонгирани спинални процедури с пациент в пронация (позиция по 

корем) под обща анестезия. Най-честите причини за ПЗЗ след спинална хирургия са 

исхемична оптична невропатия и оклузия на артерия централис ретине. Задната 

исхемична оптична невропатия е на първо място като причинител на ПЗЗ след 

спинална хирургия. За спиналните неврохирурзи е важно да са запознати с риска от 

ПЗЗ и да участват в периоперативната подготовка на спиналните пациенти съвместно с 

останалия персонал.  

 ППНУ обикновено се дължи на разтягане или компресия на периферен нерв. 

ППНУ може да се изяви като увреда на брахиалния плексус или като изолирана увреда 

на единичен нерв, най-често улнарния нерв. Разбирането на етиологията, механизма и 

типа на увредата при всеки тип ППНУ е важно за превенцията на тези инциденти. 

Интраоперативното невромониториране се използва за детекция на нарушения на 

периферно нервната проводимост, които отразяват стресова ситуация за периферния 
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нерв под обща анестезия. Тази информация позволява корекция на позицията на 

горните крайници с цел превенция на ППНУ.  

 Адекватното обучение на периоперативния персонал, комбинирано с ясна 

комуникация и сътрудничество в процеса на позициониране на пациентите в 

операционната зала е най-добрия и безопасен подход в предотвратяването на тези 

грешки и инциденти. Превенцията на тези редки усложнения на спиналната хирургия 

зависи основно от идентифицирането на високорискови пациенти, коректно 

позициониране и оптимално интраоперативно поддържане на физиологичните 

параметри. Модификацията на рисковите фактори външни за пациента може да доведе 

до редукция на честотата на ПЗЗ и ППНУ. 

 Хирургичните процедури върху гръбначния стълб са едни от най-честите 

хирургични интервенции в света с тенденция към непрекъснато нарастване. Така 

например, броят на операциите за спинална фузия в САЩ нараства стабилно през 

последните две десетилетия (Deyo et al. 2005, Weinstein et al. 2006, Rajaee et al. 2012, 

Oglesby et al. 2013). Тъй като по време на спинална хирургия пациентите се поставят в 

положения, които не биха се толерирали, ако бяха будни, а не под обща анестезия, 

рискът от настъпване на неблагополучия е съществен. Той трябва задължително да 

бъде обяснен на пациентите, на които предстои такава хирургия при попълването на 

информирано съгласие. 

 

Постоперативна загуба на зрение 

 Постоперативната загуба на зрението (ПЗЗ) е рядко, но катастрофално 

усложнение на неврохирургичната интервенция и общата анестезия. Докладваната 

честота на ПЗЗ след спинална хирургия е 0.0028% - 0.2% (Stevens et al. 1997, Chang and 

Miller 2005, Patil et al. 2008, Shen et al. 2009). Честотата на ПЗЗ асоциирана със спинална 

хирургия в положение на болния по корем (пронация) и под обща анестезия нараства 

през последните няколко десетилетия (Stambough et al. 2007). ПЗЗ обикновено води до 

перманентна унилатерална или билатерална загуба на зрение. Повечето случаи са 

асоциирани с пролонгирани спинални процедури в положение пронация и обща 

анестезия. Интервенции за задна лумбална фузия и за корекция на сколиоза са свързани 

с най-висока честота на ПЗЗ (Patil et al. 2008). ПЗЗ е асоциирана и с процедури за 
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спинална инструментация при пронация на болния (Myers et al. 1997). Най-честите 

причини за ПЗЗ след спинална хирургия са исхемичната оптична невропатия (ИОН) и 

оклузията на артерия централис ретине. ИОН се разделя на предна (ПИОН) и задна 

(ЗИОН) форма. ЗИОН е най-честата причина за ПЗЗ след спинална хирургия. През 1999 

година ASA създава регистър на ПЗЗ с цел идентифициране на предразполагащите 

фактори и на интраоперативните рискови фактори. За неврохирурзите е важно да са 

запознати със съществуването на ПЗЗ и да участват активно в позиционирането на 

спиналните случаи, на които им предстои оперативна интервенция в положение по 

корем (пронация) и под обща анестезия. 

 

Периоперативна периферно нервна увреда (ППНУ) 

 Периоперативната периферно нервна увреда е рядко, но изключително сериозно 

периоперативно усложнение водещо до изразена функционална загуба, тежка 

инвалидизация и основателни съдебни искове към членовете на оперативния екип и 

особено към неврохирурга (Kroll et al. 1990, Cheney et al. 1999). Докладваната честота 

на ППНУ е между 0.03% и 0.1% (Cassoria 2009, Welch et al. 2009). Механизмът на 

ППНУ не е добре изяснен (Caplan 1999). В проучването на Американското Дружество 

на Анестезиолозите (American Society of Anesthesiologist, ASA) на приключили съдебни 

рискове, липсва очевиден механизъм на увреда на периферния нерв в мнозинството от 

случаите (Cheney et al. 1999). Неврохирургичните и ортопедичните спинални 

хирургични интервенции имат съществен риск от периоперативна периферно нервна 

увреда (Welch et al. 2009). 

 Нормална реакция към нарастващо натоварване на елементите на периферната 

нервна система (ПНС) е прогресивно нарастващата мускулна активност, това действа 

като ноцицептивно медииран рефлекс, целящ превенция на по-нататъшна увреждаща 

елонгация. Употребата на мускулни релаксанти и инхалационни анестетици по време 

на обща анестезия обаче, може да потисне този защитен механизъм, излагайки ПНС на 

по-голяма елонгация, отколкото би толерирала в будно състояние (Coppieters et al. 

2002). 

 В опит да се обърне по-голямо внимание и да се редуцира настъпването на 

ППНУ, ASA е формирало работна група за превенция на периоперативните периферни 
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невропатии. Работната група е публикувала практически съветник за превенция на 

ППНУ през 2000 и 2011 г. (American Society of Anesthesiologists Task Force on 

Prevention of Perioperative Peripheral Neuropathies 2011). 

 

3.3 Усложнения последица на неизправност на необходимата за конкретната 

неврохирургична интервенция апаратура 

 

Усложненията последица на неизправност на необходимата за конкретната 

неврохирургична интервенция апаратура са значима, но слабо проучена група от 

предотвратими усложнения в неврохирургията.  

В периоперативния период приблизително 3% от пациентите претърпяват 

неблагоприятни събития, като половината от тях са предотвратими (Thomas et al. 2000). 

Над 14% от неврохирургичните пациенти претърпяват едно или повече периоперативни 

усложнения много, от които са предотвратими (Rolston et al. 2014). Хирургията на 

грешно място се среща при 1 случай на всеки 100000 операции и при 2.2 случая на 

всеки 10000 краниотомии (Cohen et al. 2010). Проучвания върху неврохирурзи сочат, че 

25% от тях са правили разрез на грешната страна на главата, а 35% са осъществявали 

хирургия на грешно лумбално ниво в тяхната кариера (Jhawar et al. 2007). 

Непреднамерено задържана екипировка, като например инструменти, марли и 

памучета, се установяват при 1 на всеки 5500 до 10000 операции. 

Само няколко проучвания анализират грешките специално при неврохирургични 

пациенти. Stone and Bernstein (Stone and Bernstein 2007) докладват в техния 

проспективен набор от данни за грешки при неврохирургични пациенти за 7 годишен 

период от 2000 до 2006 година. Oremakinde and Bernstein инкорпорират данни от 

предишното проучване и докладват техния опит отчитайки грешки от 2000 до 2013 

година, където всички грешки са проспективно регистрирани от старшия автор за 2082 

от неговите случаи (Oremakinde and Bernstein 2014). Грешки настъпват при 85.3% от 

случаите, като 24.2% се дължат на контаминация. 24% се дължат на технически 

грешки, а 22.4% на неизправност на устройствата необходими за осъществяване на 

съответната неврохирургична интервенция или на нейната липса. 54.2% от тези грешки 

нямат или имат минимална клинична стойност. 
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Bostrom et al. (Bostrom et al. 2010) също проспективно регистрират грешки при 

неврохирургични процедури и отчитат грешки при 25% от 756 случая. Тяхната 

класификация показва, че 37.3% от грешките са предизвикани от неизправност или 

липса на нужната апаратура. 33.1% са предизвикани от грешки в медицинската 

преценка или мениджмънт, а 23.7% са технически или процедурни грешки (Bostrom et 

al. 2010). В гореспоменатото проучване и в това на Oremakinde and Bernstein 

(Oremakinde and Bernstein 2014), класификацията на American Society of 

Anesthesiologists (ASA) корелира с наличието на грешки, като краниалните случаи имат 

по-висока честота на грешки от спиналните случаи (Rolston et al. 2014). 

 Неизправността на необходимата за конкретната неврохирургична интервенция 

апаратура може да доведе до катастрофални последици за здравето на пациента или в 

най-добрия случай до промяна в предварително обсъдения и приет на клинична 

конференция оперативен план.  

 Съществуват няколко варианта на ситуации свързани с неизправност на 

необходимата за съответната неврохирургична интервенция апаратура, в зависимост от 

етапа, на който се установява този факт.  

 Когато тази неизправност се установи преди въвеждането на болния в 

операционната зала и неговата интубация, оперативната интервенция се отлага до 

момента, в който устройствата са ремонтирани и тяхната пълна функционалност е 

възстановена и проверена (първи вариант) или пък се осъществява неврохирургична 

процедура по нов оперативен план (втори вариант). Отлагането на една спешна 

неврохирургична оперативна процедура може да доведе до тежък неврологичен 

дефицит или до екзитус леталис на пациента. Отлагането на една планова 

неврохирургична операция също не е безобидно, тъй като е свързано с неизбежен 

допълнителен стрес за пациента и неговите близки, както и с евентуална прогресия на 

заболяването и неговата клинична изява. 

 Когато неизправността на необходимата апаратура се установи след 

интубацията на болния, но преди кожния разрез съществуват два варианта. Първият 

вариант е да се събуди болния и да се отложи оперативната интервенция с описаните 

по-горе последици за него плюс евентуалните рискове свързани с екстубацията му в 

това състояние. Вторият вариант е да се промени оперативния план, като оперативен 

достъп, оперативна техника и обем на оперативна интервенция. 
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 Когато неизправността на нужните устройства бъде верифицирана след 

осъществяване на хирургичния достъп са налице отново два варианта. Първият вариант 

е затваряне без осъществяване на същинската част на оперативната интервенция. 

Вторият вариант е евентуална промяна в оперативната техника и обема на 

неврохирургичната процедура. 

 Когато неизправността на необходимата апаратура се установи в по време на 

същинската част на интервенцията възможностите са две. Първата е да се прекрати 

операцията на този етап. Втората е, ако ситуацията позволява, да се промени 

оперативната техника. 

 Изборът на точно определен вариант във всяка една от описаните по-горе 

ситуации е отговорност и решение на водещия неврохирург, ангажиран в случая. Тези 

ситуации сами по себе си представляват предотвратими усложнения. 

 Най-простият подход за предотвратяване на усложненията дължащи се на 

неизправност на необходимата за съответната неврохирургична интервенция апаратура 

е това всяка неврохирургична зала да разполага непрекъснато с изправни резервни 

дублиращи аналогични устройства. Неврохирургичната апаратура обаче, е 

изключително скъпа и поддържането на такъв пълен резерв е невъзможно и неизгодно 

от здравно-икономическа гледна точка. 

 По-евтиният и достъпен вариант е проверка изправността на необходимите 

устройства преди всяка неврохирургична интервенция. 

 

3.4 Чеклисти за безопасност в здравеопазването 

 

3.4.1 Медицински чеклисти за безопасност 

 

 Морбидитетът дължащ се на предотвратими медицински грешки и усложнения е 

мрачна реалност, присъща на здравната система. Хирургичните грешки в частност 

водят до значителен морбидитет, влошено качество на живот, инвалидизация и 

съпътстващи сериозни финансови загуби. През 1980 година Trunet et al. (Trunet et al. 

1980)пресмятат, че приблизително 41% от хоспитализираните пациенти са били приети 
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поради ятрогенно заболяване. Gawande et al. (Gawande 2009) постулират, че от всички 

болнични приеми в САЩ 3%завършват с вредни събития и 50% от тези случаи са били 

предотвратими. През 2000 година Института по Медицина, САЩ (Institute of Medicine, 

USA) публикува проучване, според което годишно има най-малко 90 000 смъртни 

случая, дължащи се на предотвратими медицински грешки (Brennan et al. 1991, Kohn 

2000). Няколко проучвания оценяват количествено кумулативната цена на 

медицинските грешки (Trunet et al. 1980, Wilson et al. 1995, Gawande et al. 1999, Thomas 

et al. 1999, Thomas et al. 2000, Thomas et al. 2000, Thomas et al. 2003). В щата Юта, САЩ 

изследване от 1999 година установява, че за 459 случая на вредни медицински събития 

са изплатени общо 600 000 USD(Thomas et al. 1999). Подобно проучване в Ню Йорк, 

документира нива на морталитет от 13.6% и тотална цена достигаща 800 000 000 USD 

за нежелани медицински събития през една година (Brennan et al. 1991, Johnson et al. 

1992).  

Превенцията на тези потенциално предотвратими грешки е довела до нарастващ 

интерес към мерките за подобряване безопасността на пациентите. В последните 

десетилетия обществото се фокусира върху подобряване качеството на здравеопазване, 

като един от аспектите е редуциране на предотвратимите медицински грешки. Най-

забележителното средство разработено до настоящия момент е чеклистът за 

безопасност.  

В медицината се наблюдава рязко нарастване на прилагането на чеклисти, 

целящи подобряване безопасността на пациентите. 

 

3.4.2 Хирургични чеклисти за безопасност 

 

Чеклистите за безопасност са въведени в редица разнородни операционни зали 

по света с поразително позитивни резултати. Приложението на чеклисти в общата 

хирургия (DuBose et al. 2008, de Vries et al. 2009, Peyre et al. 2009, Buzink et al. 2010, 

Chua et al. 2010, de Vries et al. 2010, Peyre et al. 2010, Calland et al. 2011, Berrisford et al. 

2012, de Vries et al. 2012, Robb et al. 2012) и анестезията (Hart and Owen 2005, Lingard et 

al. 2006, Lingard et al. 2008, Byrnes et al. 2009, Nilsson et al. 2010) е многократно 

докладвано в детайли. 
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През 2009 година  е публикуван чеклист за хирургична безопасност на 

Световната Здравна Организация (СЗО) (WHO Surgical Safety Checklist) (Haynes et al. 

2009). Той включва 19 точки насочени към превенция на инфекции и свързани с 

анестезията усложнения на хирургичните интервенции. В книгата на Gawande от 2009 

година се пропагандира ползата на чеклиста на СЗО за превенцията на медицинските 

грешки (Gawande 2009). Неговият труд идентифицира области на рутинни задачи 

предразположени към човешки грешки и предлага мерки за корекция с оглед превенция 

на тези грешки. Неговото виждане е, че присъщата способност на човека да греши 

както и присъщата му неспособност да осигурява постоянно безупречни резултати са 

неизбежни при разчитане изцяло на индивидуалното представяне. 

 Обективно е демонстрирано, че предхирургичният таймаут намалява случаите 

на хирургия на грешно място и критичните оперативни инциденти. По тази причина 

тази мярка е подкрепяна от влиятелни здравни организации като СЗО и JCAHO (Haynes 

et al. 2009, Lyons 2010). Знаковото проучване на Haynes et al. (Haynes et al. 2009) 

представя въвеждането на чеклиста на СЗО в 8 международни болници. 

Проспективните данни от 7688 пациента показват намалена смъртност от 1.5% до 0.8% 

и редуциране на вътреболничните компликации от 11% до 7% след въвеждането на 

чеклиста. Това проучване потвърждава значимата роля на хирургичния чеклист на СЗО 

в съвременната медицина поради неговата краткост и стегнатост, ниска цена, както и 

директна му връзка с понижената смъртност и болестност. 

 На следващата година de Vries et al. (de Vries et al. 2010) публикуват резултатите 

на техния SURPASS чеклист, който също е проучен чрез мултицентричен проспективен 

анализ, включващ 8207 пациенти от 6 болници. За разлика обаче от чеклиста на Haynes, 

който е ограничен единствено към операционната, SURPASS чеклиста проследява 

пациентите на общата хирургия от приемането до изписването им. Установява се 

намаляване на нивата на морталитета (от 1.5% до 0.8%) и усложненията (от 27.3% до 

16.7%). В допълнение, нивото на усложнения при пациенти с 80% или повече 

попълнени чеклисти е значително по-ниско от това при пациенти с попълнени под 80% 

чеклисти, съответно 7.1% и 18.8%. Това проучване демонстрира ефикасността на 

чеклист създаден да отрази целия път на пациента в хирургията, въпреки неговата 

дължина и трудно въвеждане в практиката. 
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 Чеклистите представляват ефективно средство за редуциране на ятрогенния 

морбидитет. Те са въведени успешно в няколко медицински специалности. В 

литературата съществуват немалко публикувани резултати на валидирани чеклисти в 

нехирургични и хирургични области (Soyer et al., 2004(Soyer et al. 2004), Romagnuolo et 

al., 2005 (Romagnuolo et al. 2005), Hart and Owen, 2005 (Hart and Owen 2005), Lingard et 

al., 2006(Lingard et al. 2006), Clark et al., 2007(Clark et al. 2007), DuBose et al., 2008 

(DuBose et al. 2008), Lingard et al., 2008 (Lingard et al. 2008), Verdaasdonk et al., 2008 

(Verdaasdonk et al. 2008), Byrnes et al., 2009 (Byrnes et al. 2009), Peyre et al., 2009 (Peyre 

et al. 2009), De Vries et al., 2009 (de Vries et al. 2009), Semel et al., 2010 (Semel et al. 

2010), Chua et al., 2010 (Chua et al. 2010), Peyre et al., 2010 (Peyre et al. 2010), De Vries et 

al., 2010 (de Vries et al. 2010), Nilsson et al., 2010 (Nilsson et al. 2010), Buzink et al., 2010 

(Buzink et al. 2010), Galland et al., 2011 (Calland et al. 2011), De Vries et al., 2011 (de Vries 

et al. 2011). 

 

3.4.3 Неврохирургични чеклисти за безопасност 

 

В сравнение с останалите области на медицината и хирургията, в 

неврохирургията чеклистите за безопасност са били слабо застъпени. Поради това 

приложението на чеклисти в общата хирургия (DuBose et al. 2008, de Vries et al. 2009, 

Peyre et al. 2009, Buzink et al. 2010, Chua et al. 2010, de Vries et al. 2010, Peyre et al. 2010, 

Calland et al. 2011, Berrisford et al. 2012, de Vries et al. 2012, Robb et al. 2012) и 

анестезията (Hart and Owen 2005, Lingard et al. 2006, Lingard et al. 2008, Byrnes et al. 

2009, Nilsson et al. 2010) е многократно докладвано в детайли за разлика от това в 

неврохирургията. Може би в резултат на това, че неврохирургията е по-малко 

хирургично поле, необходимостта от стандартизиране на предоперативните дейности е 

от особено голямо значение в нея. В опит да се проучи употребата на чеклисти в 

неврохирургичната практика, е важно да се добие ясна представа за вече 

публикуваните неврохирургични оперативни чеклисти.  

В областта на неврохирургията чеклистите са били прилагани при различни 

патологии и интервенции, включващи дълбока мозъчна стимулация (ДМС), лечение на 

мозъчни аневризми и спинална хирургия (Connolly et al. 2009, Shinde and Carter 2009, 
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Devine et al. 2010, Lyons 2010, Taussky et al. 2010, Kramer et al. 2012). До настоящия 

момент няма публикувано проучване демонстриращо директна връзка между 

неврохирургичните чеклисти и безопасността на пациентите. Тази липса на 

доказателственост представлява предизвикателство пред международното 

неврохирургичното съсловие като цяло да превърне чеклистите в стандарт и да докаже 

тяхната изключително висока стойност подобно на другите хирургични сфери. 

 В усилията си да реши този проблем, неврохирургията най-лесно и естествено 

може да използва чеклистите на общата хирургия, като множеството вариации на 

таймаути, чеклисти специфични за определени процедури или за определени 

подобласти на общата хирургия. Неврохирургията е изключително разнородно поле с 

широка гама от интервенции и процедури, включващи деликатна мозъчна дисекция, 

ДМС, сложна спинална хирургия за корекция на гръбначни деформитети, 

ендоваскуларни терапии и др. Всяка от тези подспециалности е свързана със 

специфични фактори от страна на пациентите и хирурзите, които изискват особено 

внимание към всеки детайл. Развитието на чеклистите в неврохирургията е невъзможно 

без детайлен литературен обзор на съществуващия публикуван неврохирургичен опит 

(NASS, 2001 (Zuckerman et al. 2012), Connoly et al., 2009 (Connolly et al. 2009), Lyons, 

2010 (Lyons 2010), Taussky et al., 2010 (Taussky et al. 2010), Matsumae et al., 2011 

(Matsumae et al. 2011), Da Silva-Freitas et al., 2012 (Da Silva-Freitas et al. 2012), Kramer et 

al., 2012 (Kramer et al. 2012), Fargen et al., 2013 (Fargen et al. 2013), Chen, 2013 (Chen 

2013), Lepänluoma et al., 2014 (Lepanluoma et al. 2014)). 

 

3.4.4 Българският опит с неврохирургични чеклисти за безопасност 

 

В българската неврохирургична литература и клинична практика липсва 

информация и опит с неврохирургични чеклисти. 

 

3.5 Нерешени проблеми относно предотвратимите грешки и усложнения в 

неврохирургията 
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Въз основа на обширния и детайлен литературен обзор на наличната актуална 

литература по проблема са изведени и формулирани следните нерешени проблеми. 

Установено е, че понастоящем не съществува общоприет неврохирургичен 

чеклист, който да цели предотвратяването на всички форми на хирургия на грешно 

място, на усложненията дължащи се на некоректно позициониране на болните за 

оперативно неврохирургично лечение и на усложненията последица на 

неналичност/неподготвеност или неизправност на необходимата за конкретната 

интервенция апаратура. 

 

4 ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

С оглед намиране на адекватно решение на дефинираните нерешени проблеми е 

поставена следната цел. 

 

4.1 Цел 

 

Да се разработи и въведе рутинно в клиничната практика универсален 

неврохирургичен чеклист, целящ превенция на случаите на всички форми на хирургия 

на грешно място, на усложненията дължащи се на некоректно позициониране на 

болните за оперативно неврохирургично лечение и на усложненията последица на 

неналичност/неподготвеност или неизправност на необходимата за конкретната 

интервенция апаратура, както и да се анализират резултатите от приложението на този 

чеклист във времето. 

  

4.2 Задачи 

 

За постигането на целта са поставени следните задачи: 

1. На базата на щателен литературен обзор да се разработи универсален 

неврохирургичен чеклист, целящ превенция на случаите на всички форми на 
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хирургия на грешно място, на усложненията дължащи се на некоректно 

позициониране на болните за оперативно неврохирургично лечение и на 

усложненията последица на неналичност/неподготвеност или неизправност 

на необходимата за конкретната интервенция апаратура. 

2. Да се проведе обучение на лекарския неврохирургичен екип на Клиниката по 

неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна за същността и целите на 

универсалния неврохирургичен чеклист и за това как да се прилага в 

реалността. 

3. Да се въведе универсалният неврохирургичен чеклист рутинно в клиничната 

практика на Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина“, гр. 

Варна. 

4. Да се оцени ефективността на универсалния неврохирургичен чеклист по 

отношение на превенция на случаите на хирургия на грешно място във 

всичките й форми. 

5. Да се оцени ефективността на универсалния неврохирургичен чеклист по 

отношение на превенция на усложненията дължащи се на некоректно 

позициониране на болните за оперативно лечение. 

6. Да се оцени ефективността на универсалния неврохирургичен чеклист по 

отношение на превенция на усложненията свързани с 

неналичност/неподготвеност или неизправност на необходимата за 

конкретната интервенция апаратура. 

7. Да се сравнят получените резултати от приложението на Универсалния 

неврохирургичен чеклист за период от 2 години и 3 месеца с данните от 

целия период преди въвеждане на чеклиста (от основаването на Клиниката 

по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина“- месец Март, 2011г. до 

въвеждането на чеклиста- месец Ноември, 2012 година, т.е. за период от 1 

година и 8 месеца). 

8. На базата на получените резултати и анализ да се осъществи модификация на 

универсалния неврохирургичен чеклист. 
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5 КЛИНИЧЕН МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 

5.1 Клиничен материал 

 

Проучването е проведено в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. 

Марина”, гр. Варна и включва два периода. Първият период, преди въвеждането на 

Универсалния неврохирургичен чеклист, обхваща интервала от основаването на 

Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина“ през месец Март 2011 година до 

въвеждането на Универсалния неврохирургичен чеклист през месец Ноември 2012 

година (20 месеца или 1 година и 8 месеца) и включва 396 операции. Вторият период, 

след въвеждането на Универсалния неврохирургичен чеклист, е от въвеждането на 

Универсалния неврохирургичен чеклист през месец Ноември 2012 година до месец 

Февруари 2015 година (27 месеца или 2 години и 3 месеца) и включва 1089 оперативни 

интервенции. 

 

5.2 Методи 

 

5.3 Методология за създаване на универсален неврохирургичен чеклист 

 

Универсалният неврохирургичен чеклист е разработен въз основа на обстоен обзор 

на специализираната литература. Методологията за създаване на универсален 
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неврохирургичен чеклист, неговото рутинно въвеждане в клиничната практика и 

евентуалното му модифициране включва редица стъпки, които са отразени във Фигура 

1. 

Универсалният неврохирургичен чеклист, не бива да отнема много оперативно 

време, нито пък да е прекалено усложнен и да затруднява или отегчава персонала, 

поради което не трябва да включва повече от 15 точки, разпределени в три секции. 

Първата секция да включва проверки целящи недопускане на различните форми на 

хирургия на грешно място. Втората секция да има проверки с цел превенция на 

усложнения свързани с некоректно позициониране на пациента за неврохирургична 

интервенция. Третата секция да включва проверка на всички устройства и апарати 

необходими за осъществяване на съответната неврохирургична процедура и да 

предотвратява евентуални усложнения дължащи се на тяхната неизправност.  

Неврохирургичният чеклист е необходимо да подлежи на модификации, като по 

този начин да отговоря на специфичните особености и потребности на всеки конкретен 

неврохирургичен център. 

Разработеният и въведен рутинно в клиничната практика универсален 

неврохирургичен чеклист съдържа 13 точки за верифициране на: 

- Демографски данни на пациента (точка 1.); 

- Диагноза, планирана процедура и образни изследвания (точки 2-4.); 

- Положение на тялото (точка 5); 

- Положението на процедурата, страната, нивото, крайниците, гърдите и 

гениталиите (точки 6-11); 

- Очертаване на кожния разрез (точка 12); 

- Позициониране, проверка и включване на необходимата апаратура (точка 13) 

- Данни за датата, времето и извършилия проверката. 
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Фигура 1. Алгоритъм отразяващ ключовите стъпки в изграждането, въвеждането в 

клиничната практиката и модифицирането на базата на постигнатите резултати и 

обратна връзка от страна на екипа на Универсалния неврохирургичен чеклист. 



 

1
• Ясно формулиране

2
• Определяне на
насочен чеклиста

3
• Получаване на
ръководство

4
• Включване на всички
неврохирургични

5
• Създаване на неврохирургичен
литературен обзор

6

• Обратна връзка
неврохирургични
корекции на чеклиста

7
• Обучителна подготовка
демонстрирайки
участие на ръководителя

8
• Рутинно прилагане
операции

9

• Оценка на дългосрочните
чеклиста, нагласи
пациентите

10
• Евентуална модификация
дългосрочни резултати

11

• Повторно обучение
специализанти
активното участие

12

• Периодични промени
опресняващо обучение
от страна на екипа

26 

Ясно формулиране на целите и логиката на проекта

Определяне на неврохирургичните процедури, към които
насочен чеклиста

Получаване на подкрепа от административното и хирургичното
ръководство

Включване на всички заинтересовани (неврохирурзи
неврохирургични специализанти) от самото начало

Създаване на неврохирургичен чеклист въз основа на
литературен обзор. Чеклистът трябва да е кратък, сбит

Обратна връзка от страна на всички неврохирурзи и
неврохирургични специализанти и евентуално нанасяне
корекции на чеклиста

Обучителна подготовка и тренинг („обяснявайки защо
демонстрирайки как“) за попълване на чеклиста с активното
участие на ръководителя на неврохирургичното звено

Рутинно прилагане на чеклиста при всички планови и

Оценка на дългосрочните резултати по отношение попълване
чеклиста нагласи на персонала и резултати за безопасността

Евентуална модификация на чеклиста въз основа на
дългосрочни резултати

Повторно обучение на неврохирурзите и неврохирургичните
специализанти на вече модифицирания чеклист за безопасност
активното участие на ръководителя на неврохирургичното

Периодични промени в неврохирургичния чеклист и или
опресняващо обучение и тренинг на базата на обратната

страна на екипа

 

на проекта

процедури към които е 

административното и хирургичното 

неврохирурзи и 
самото начало

въз основа на обстоен 
кратък, сбит и ясен.

неврохирурзи и 
евентуално нанасяне на 

обяснявайки защо и 
чеклиста с активното 

неврохирургичното звено

всички планови и спешни 

отношение попълване на 
резултати за безопасността на 

въз основа на получените 

неврохирургичните 
чеклист за безопасност с 

неврохирургичното звено

чеклист и/или 
базата на обратната връзка 
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5.4 Методология за обучение и тренинг за прилагането науниверсалния 

неврохирургичен чеклист 

 

Преди въвеждането на Универсалния неврохирургичен чеклист в рутинната 

клинична практика през месец Октомври 2012 г. е направено обучение на лекарския 

персонал на Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина“ за правилното му 

приложение. 

Методологията на обучение включва: лекции относно идеята на чеклиста за 

безопасност като цяло, приложението на такива чеклисти в немедицински 

високорискови области на човешка активност, както и в интензивната медицина и 

различни хирургични области; запознаване със структурата на универсалния 

неврохирургичен чеклист, начинът и сроковете на неговото попълване; дискусия с 

въпроси и отговори между изследователя и членовете на екипа; тренинг за попълване 

на примерни чеклисти; специфични инструкции за попълването на чеклиста в 

операционните зали, които са отпечатани и позиционирани на видно място. 

Периодично е провеждано такова обучение и на новопостъпилите лекари. 

 

5.5 Методология за въвеждане на универсалния неврохирургичен чеклист 

 

Методологията за въвеждане на Универсалния неврохирургичен чеклист включва 

четирипоследователни етапа (Фигура 2). 

Първият етап обхваща времето на усвояване на знания относно чеклиста за 

безопасност, процеса на обучение за попълване на чеклиста, тренинг за неговото 

попълване и оценяване на придобитите познания. 

Вторият етап е периодът на изграждане на нагласи. Той включва личен пример от 

страна на ръководителя на хирургичния екип за попълване на чеклиста. В по-далечен 

аспект цели полагането на основи за изграждането на култура на безопасност. 

Третият етап е фазата на реално поведение спрямо чеклиста. Включва коректно и 

своевременно попълване на чеклиста, при строго спазване на съществуващите правила 



 

за това. Недопускане на неглижиране

автоматично попълване на чек

Четвъртият етап е интервалът

евентуалната предотвратима увреда

грешно място, на усложнения

неврохирургична интервенция

апаратурата необходима за осъществяване

Тези етапи са свързани

процес. Те са взаимно определящи

В процеса на работа възниква

недостатъци на чеклиста или промени

непрекъснато движение в този

Фигура 2. Методология на въвеждане

• Превенция на хирургия на     

грешно място, на усложнения 

дължащи се на некоректно 

позициониране на болните за 

неврохирургична интервенция и 

на усложнения дължащи се на 

неизправност на апаратурата 

необходима за осъществяване 

на съответната неврхирургична 

процедура

•Обучение за чеклиста

•Тренинг за чеклиста

•Оценка на знанията

Знание

Превенция 

на увреда
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Недопускане на неглижиране или прескачане на отделни

попълване на чеклиста след завършване на оперативната интервенция

етап е интервалът от време, в който се реализира реално

предотвратима увреда. Той включва предотвратяване на

усложнения дължащи се на некоректно позициониране

интервенция и на усложнения дължащи се на неизправност

необходима за осъществяване на съответната неврохирургична

са свързани в един неделим и непрекъснато повтарящ

взаимно определящи се и зависими един от друг.  

на работа възниква необходимост от модификации

чеклиста или промени в условията на неговото прилагане

движение в този цикъл. 

Методология на въвеждане на Универсалния неврохирургичен

•Попълване на чеклиста

•Спазване на на 

правилата за попълване 

на чеклиста

•Личен пример от 

ръководителя на 

хирургичния екип за 

попълване на чеклиста

•Изграждане култура на 

безопасност

Знание Нагласи

Поведение
Превенция 

на увреда

на отделни точки или на 

оперативната интервенция. 

реализира реално превенция на 

предотвратяване на хирургия на 

позициониране на болните за 

дължащи се на неизправност на 

неврохирургична процедура. 

непрекъснато повтарящ се цикличен 

модификации в отговор на 

неговото прилагане. Това води до 

 

неврохирургичен чеклист. 

Попълване на чеклиста

Спазване на на 

правилата за попълване 

на чеклиста

Личен пример от 

ръководителя на 

хирургичния екип за 

попълване на чеклиста

Изграждане култура на 

безопасност
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5.6 Методи за събиране и статистическа обработка на данните 

 

За извличане на индивидуалната информация за пациентите относно патологията, 

вида хирургична интервенция, позиционирането им на операционната маса и 

устройствата необходими за осъществяване на съответната неврохирургична 

интервенция е приложен ретроспективен документален метод с основен източник на 

информация– История на заболяването. Разработен е електронен документ в Excel 

формат за въвеждане и групиране на данните. 

За обработка на получените данни бяха приложени следните статистически 

методи: 

 

1) Дескриптивни методи 

� Честотен анализ на качествени променливи (номинални и ординални) – изчисляване 

на абсолютни и относителни честоти (%). Резултатите са представени в табличен 

вид. 

� Вариационен анализ на количествени променливи – изчисляване на средна величина 

(средна аритметична стойност, медиана), стандартно отклонение, стандартна грешка 

на средната аритметична стойност, 95% доверителен интервал.  

� Графичен метод за онагледяване на резултатите. 

 

2) Методи за проверка на хипотези 

� Параметрични методи 

- t- тест на Student – за сравнение на средни аритметични стойности от две 

независими извадки, а именно за сравнение на относителни дялове на променливи 

величини от двата проучвани периода (преди и след въвеждане на Универсалния 

чеклист). 

 

Нивото на значимост на нулевата хипотеза е определено при стойност α = 0,05. 
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6 РЕЗУЛТАТИ 

 

6.1 Разработка наУниверсален неврохирургичен чеклист 

 

За първи път в страната е създаден неврохирургичен чеклист с цел рутинно 

приложение в общата неврохирургия. Чеклистът за безопасност е озаглавен 

„Универсален неврохирургичен чеклист“ и е разработен за употреба при всички 

неврохирургични пациенти, на които предстои оперативно лечение, независимо от 

тяхната патология или спешност. 

Универсалният неврохирургичен чеклист е създаден на базата на щателен преглед 

и анализ на наличната литература свързана с този проблем. 

Универсалният неврохирургичен чеклист е комбиниран чеклист, който си поставя 

за цел да елиминира както случаите на хирургия на грешно място, хирургия на грешно 

ниво/част, грешна хирургична процедура, хирургия на грешен пациент, хирургия на 

грешна страна и хирургичен достъп на грешно ниво, така и усложненията свързани с 

позиционирането на болните за оперативно неврохирургично лечение, като ПЗЗ и 

ППНУ. Чрез универсалния неврохирургичен чеклист се осъществява и проверка на 

позицията и изправността на апаратурата и устройствата необходими за осъществяване 

на всяка конкретна неврохирургична интервенция, като оперативен микроскоп, 

високоскоростен дрил, С-рамо, невронавигационна система, невроендоскоп, 

интраоперативен ултразвук, CUSA и др. Универсалният неврохирургичен чеклист 

включва 13 точки разпределени в три секции, съответстващи на трите групи 

предотвратими медицински грешки. 
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УНИВЕРСАЛЕН НЕВРОХИРУРГИЧЕН 
ЧЕКЛИСТ 

(Universal Neurosurgical Check-List Examiner 
(UNCLE)) 

 

1. Идентификация на пациента: 
�  Име 
�  Възраст 
�  ID номер (ЕГН) 
�  Адрес 

2. Диагноза: 
3. Планирана процедура: 

�  Краниална 
�  Спинална 
�  Периферен нерв 

4. Образни изследвания:  
�  Име 
�  Възраст 
�  Дата на изследване 

5. Позициониране на пациента: 
�  По гръб 
�  По корем 
�  Странично 
�  Полуседящо/Седящо 

6. Проверка на положението на процедурата 
(глава, гръбнак, крайник): 

�  Писмена диагноза  
�  Образни данни  
�  Съвпадение между Писмена 

диагноза и Образни данни  
7. Проверка на страната (ляво/дясно): 

�  Писмена диагноза (ляво/дясно) 
�  Образни данни (ляво/дясно) 
�  Съвпадение между Писмена 

диагноза и Образни данни 
(ляво/дясно) 

8. Проверка на нивото: 
�  Писмена диагноза  
�  Образни данни  
�  Съвпадение между Писмена 

диагноза и Образни данни 
9. Позициониране на главата: 

�  Титиера 
o Проверка за прегъване на 
подлежащото ухо  

o Проверка за компресия на 
подлежащото око 

o Проверка за компресия на 
шията 

�  Mayfield/Sugita пин-холдер 
o Позициониране- linea 

temporalis superior 
� Проверка за 

предшестващи 
фрактури 

� Проверка за 
предшестващи 
краниотомия/кр
аниектомия  

o Налягане- 60N 
o Заключване 

�  Елевация на гръдния кош- 10-15º 
�  Елевация на главата- над сърцето 
�  Ротация на главата 
�  Накланяне на главата 

10. Позициониране на крайниците: 
�  Проверка на врата- без 

екстензивно опъване или 
компресия 

�  Проверка на Подлежащо рамо и 
ръка- подлагане/омекотяване- без 
екстензивно опъване или 
компресия 

�  Проверка на Надлежащо рамо и 
ръка- без екстензивно опъване или 
компресия 

�  Проверка на Краката- 
подлагане/омекотяване- без 
екстензивно опъване или 
компресия 

11. Позициониране на гърдите (при жени) и 
гениталиите (при мъже): 

�  Проверка на гениталиите- 
подлагане/омекотяване- без 
екстензивно опъване или 
компресия 

�  Проверка на гърдите- 
подлагане/омекотяване- без 
екстензивно опъване или 
компресия 

12. Очертаване на кожния разрез: 
�  Позиция 
�  Форма 
�  Размер 

13. Позициониране, проверка и включване на: 
�  Операционен микроскоп 
�  Невронавигационна система 
�  Невроендоскоп 
�  Интраоперативен ултразвук 
�  CUSA 
�  LASER 
�  C-рамо 
�  Други 

 

Име на проверяващ: 

Подпис: 

Дата: 

Час: 
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6.2 Обучителна подготовка и тренинг на екипа за попълването и използването 

на Универсалния неврохирургичен чеклист 

 

Рутинното използване на универсалния неврохирургичен чеклист е предшествано 

от обучителна подготовка и тренинг на персонала. На екипа от неврохирурзи на 

Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина“ е изнесена обучителна лекция 

относно идеята на чеклиста за безопасност като цяло, приложението на такива чеклисти 

в немедицински високорискови области на човешка активност, както и в интензивната 

медицина и различни хирургични области. Лекарите са запознати със структурата на 

универсалния неврохирургичен чеклист, начинът и сроковете на неговото попълване. 

Проведена е дискусия с въпроси и отговори между изследователя и членовете на екипа. 

Осъществен е тренинг чрез попълване на няколко примерни чеклиста. Осигурени са 

специфични указания за попълването на чеклиста в операционните зали под формата на 

отпечатани и ламинирани инструкции. 

 

6.3 Рутинно използване в ежедневната практика на Клиниката по 

неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна на Универсалния 

неврохирургичен чеклист 

 

Универсалният неврохирургичен чеклист е въведен като рутинно средство в 

работата на Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна от 

автора. Приложението на чеклиста стартира от месец Ноември 2012 година. Чеклистът 

се прилага ежедневно при всички неврохирургични пациенти, на които предстои 

оперативно лечение, независимо от тяхната патология или спешност. 

Универсалният неврохирургичен чеклист е въведен в практиката след детайлно 

информиране за целта на неговото приложение и подробно инструктиране на лекарите 

неврохирурзи (специалисти и специализанти) за начина на попълването му. 

Попълването на всеки раздел на чеклиста става от лекар специализант или специалист, 

едновременно с въвеждането на болния в операционната зала, позиционирането му за 

оперативно лечение и подредбата и проверката на нужните за интервенцията 

устройства. 
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6.4 Резултати по отношение превенция на случаите на всички видове хирургия 

на грешно място 

 

В серията на рутинно приложение на Универсалния неврохирургичен чеклист за 

периода Ноември, 2012- Февруари, 2015 година липсват случаи на хирургия на грешно 

място, на хирургия на грешно ниво, на грешна хирургична процедура, на хирургия на 

грешен пациент, на хирургия на грешна страна и на хирургичен достъп на грешно ниво.  

Универсалният неврохирургичен чеклист осигурява пълна (100%) защита срещу 

всички форми на хирургия на грешно място. 

 

6.5 Резултати по отношение превенция на усложненията дължащи се на 

некоректно позициониране на пациентите за неврохирургични процедури 

 

В серията, за изследвания период Ноември, 2012- Февруари, 2015 година не се 

установяват усложнения дължащи се на некоректно позициониране на болните за 

неврохирургични интервенции.  

Универсалният неврохирургичен чеклист постига тотална защита и елиминиране 

на усложненията дължащи се на некоректно позициониране на пациентите за 

неврохирургична процедура. 

 

6.6 Резултати по отношение превенция на усложненията дължащи се на 

неизправност на устройствата необходими за осъществяване на съответната 

неврохирургична процедура 

 

В серията, за изследвания период Ноември, 2012- Февруари, 2015 година не се 

регистрират усложнения дължащи се на неизправност на устройствата необходими за 

осъществяване на съответната неврохирургична процедура. 
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Универсалният неврохирургичен чеклист осигурява пълна защита срещу 

усложнения дължащи се на неизправност на устройствата необходими за 

осъществяване на съответната неврохирургична процедура. 

 

6.7 Сравнителни резултати между периодите преди и след въвеждане на 

Универсалния неврохирургичен чеклист 

 

Изследвани пациенти 

 

Проучването включва два периода. Първият период, преди въвеждането на 

Универсалния неврохирургичен чеклист, обхваща интервала от основаването на 

Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина“ през месец Март 2011 година до 

въвеждането на Универсалния неврохирургичен чеклист през месец Ноември 2012 

година (20 месеца или 1 година и 8 месеца) и включва 396 операции. Вторият период, 

след въвеждането на Универсалния неврохирургичен чеклист, е от въвеждането на 

Универсалния неврохирургичен чеклист през месец Ноември 2012 година до месец 

Февруари 2015 година (27 месеца или 2 години и 3 месеца) и включва 1089 оперативни 

интервенции. 

 

Пол и възраст на пациентите в проучването 

 

Оперираните пациенти през цялото времетраене на проучването, преди и след 

въвеждане на Универсалния неврохирургичен чеклист, са общо n=1485,от които 58,6% 

(n= 870) са от мъжки пол и 41,4 (n=615) - женски пол. Не се установява статистически 

значимо различие в структурното разпределение по пол между периодите преди и след 

въвеждане на Универсалния неврохирургичен чеклист в клиничната практика (р>0,1) 

(Фигура 3 и Фигура 4). 
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Фигура 3. Структурно разпределение на пациентите по пол преди въвеждане на 

Универсалния неврологичен чеклист. 

237; 59,85%

159; 40,15%

мъжки женски

 

 

Фигура 4. Структурно разпределение на пациентите по пол след въвеждане на 

Универсалния неврологичен чеклист. 

633; 58,13%

456; 41,87%

мъжки женски

 

 

Средната възраст на оперираните пациенти преди въвеждане на чеклиста е 

65,01, докато за времето след въвеждането му– 54,08 год. 
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Тип на хирургичните интервенции в проучването- планови или спешни 

 

Близо 85% (n=1258) от операциите са извършени в планов порядък, като в 

периода след въвеждане на Универсалния чеклист делът на спешните операции 

статистически незначимо е по-нисък- от 18,2% (n=72) до 14,23% (n=155) (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Структурно разпределение на изследваните лица според техния пол 

и типът на операция (планова или спешна). 

Преди въвеждането на 

чеклиста 

След въвеждането на 

чеклиста р 

  n % n % 

Пол   

мъжки 237 59,85 633 58,13 >0,3 

женски 159 40,15 456 41,87 

общо 396   1089  

Тип на операцията   

Планова 324 81,82 934 85,77 >0,1 

Спешна 72 18,18 155 14,23 

общо 396   1089  

 

 

Честота на хирургични интервенции при краниална патология за периодите преди 

и след въвеждане на Универсалния неврохирургичен чеклист 

 

Тумори на главата 

Разпределението на пациентите с тумори на главата в проучването, преди и след 

въвеждането на Универсалния чеклист е представено в Таблица 3.  
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Таблица 3. Структурно разпределение на изследваните лица с тумори на главата 

според тяхната патология.  

ТУМОРИ НА ГЛАВАТА  

Диагноза 

Преди въвеждането на 

чеклиста 

След въвеждането 

на чеклистa 

Преди 

въвеждането 

на чеклиста 

След 

въвеждането  

на чеклиста   
р* 

n % n % брой/год. брой/год. 

Първични тумори (глиоми) 36 26,09 87 23,39 24 34,8 >0,25 

Вторични тумори 

(метастази) 

40 28,99 106 28,49 26,67 42,4 >0,25 

Краниални менингиоми 33 23,91 69 18,55 22 27,6 0,1 

Вестибуларни шваноми 4 2,90 7 1,88 2,67 2,8 >0,25 

Интравентрикуларни 

тумори(епендимоми, 

папиломи, колоидни кисти) 

4 2,90 12 3,23 2,67 4,8 >0,25 

Невроендоскопия(ЕТВ, 

фенестрация на кисти, 

биопсия) 

2 1,45 7 1,88 1,33 2,8 >0,25 

Орбитални тумори 1 0,72 2 0,54 0,67 0,8 >0,25 

Питуитарни аденоми 8 5,80 20 5,38 5,33 8 >0,25 

Тумори на черепната 

основа 
2 1,45 5 1,34 1,33 2 

>0,25 

Тумори на черепа 5 3,62 4 1,08 3,33 1,6 >0,05 

Кожни тумори в областта 

на главата 
- 

 
36 9,68 - 14,4 

n.a. 

Pseudotumor 1 0,72 3 0,81 0,67 1,2 >0,25 

Други 2 1,45 14 3,76 1,33 9,33 >0,05 

Общо 138 
 

372 
 

92 152,53 
 

* t-критерий на Student 

Не се установява статистически значима разлика в структурата на хирургичните 

интервенции при тумори на главата между двата проучвани периода (преди и след 

въвеждане на Универсалния неврохирургичен чеклист) р>0,05. През периода след 

въвеждане на чеклиста се наблюдава увеличаване честотата на хирургичните 

интервенции за отделните нозологични единици на годишна основа, с изкл. на 

туморите на черепа (Фигура 5). 
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Фигура 5. Честота на хирургичните интервенции при тумори на главата преди и 

след въвеждане на Универсалния неврохирургичен чеклист (брой на година). 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Преди въвеждането на чеклиста След въвеждането 

 

  

 Съдови заболявания 

Разпределението на пациентите с интракраниални съдови заболявания в 

проучването, преди и след въвеждането на Универсалния неврохирургичен чеклист е 

отразено в Таблица 4. Не се установява статистически значима разлика в структурата 

на хирургичните интервенции при съдови заболявания между двата проучвани периода 

(преди и след въвеждане на Универсалния неврохирургичен чеклист): р>0,05. През 

периода след въвеждане на чеклиста се наблюдава увеличаване честотата на 

хирургичните интервенции за отделните нозологични единици на годишна основа 

(Фигура 6). 

 

Таблица 4. Структурно разпределение на изследваните лица с интракраниални 

съдови заболявания според тяхната патология. 

ИНТРАКРАНИАЛНИ СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

Диагноза 

Преди След Преди След Преди След  

въвеждане на чеклиста  въвеждане на чеклиста  въвеждане на чеклиста р* 

n % n % n/год. n/год.  

Каверноми 2 2,13 - - 1,33 - > 0,05 
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Мозъчни 

аневризми 
23 24,47 47 20,70 15,33 18,8 > 0,1 

АВМ 4 4,26 10 4,41 2,67 4 > 0,25 

Субдурални 

хематоми 
36 38,30 97 42,73 24 38,8 > 0,25 

Интрацеребрални 

хематоми (ИЦХ) 
24 25,53 53 23,35 16 21,2 > 0,25 

Каротидо-

кавернозни 

фистули (ККФ) 
 

0 3 1,32 0 1,2 > 0,25 

Епидурални 

хематоми (ЕДХ) 
3 3,19 10 4,41 2 4 > 0,25 

Малигнен мозъчен 

оток последица на 

инсулт 

(декомпресивна 

краниектомия) 

2 2,13 7 3,08 1,33 2,8 > 0,25 

Общо 94 100 227 100 62,67 90,8 

* t-критерий на Student 

 

Фигура 6. Честота на хирургичните интервенции при интракраниални съдови 

заболявания преди и след въвеждане на Универсалния неврохирургичен чеклист (брой 

на година). 
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След въвеждане на 
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Хидроцефалия и ликворея 

Разпределението на пациентите с хидроцефалия и ликворея в проучването, 

преди и след въвеждането на Универсалния неврохирургичен чеклист е отразено в 

Таблица 5. 

 

Таблица 5. Структурно разпределение на изследваните лица с хидроцефалия и 

ликворея според тяхната патология. 

ХИДРОЦЕФАЛИЯ И ЛИКВОРЕЯ 

Диагноза 
Въвеждане на чеклиста  

преди  след  р* 

n % n %  

Вътрешна хидроцефалия- имплантация на ВПА 

(вентрикуло-перитонеална анастомоза) 
15 78,95 6 100 0,03 

Малфункцио на ВПА  

(вентрикуло-перитонеална анастомоза) 
1 5,26 - 

  

Ликворея 3 15,79 - 
 

общо 19 100 6 100 
 

* t-критерий на Student 

 

Установява се статистически значима разлика в структурата на хирургичните 

интервенции при хидроцефалия и ликворея между двата проучвани периода (преди и 

след въвеждане на Универсалния неврохирургичен чеклист): р=0,03. През периода след 

въвеждане на чеклиста се наблюдава намаляване честотата на хирургичните 

интервенции при хидроцефалия с единствен вид оперативна намеса – имплантация на 

ВПА при вътрешна хидроцефалия.  

 

Възпалителни заболявания 

Разпределението на случаите с възпалителни заболявания в проучването, преди 

и след въвеждането на Универсалния неврохирургичен чеклист е отразено в Таблица 6. 
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Таблица 6. Структурно разпределение на изследваните лица с възпалителни 

заболявания според тяхната патология. 

ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

 Въвеждане на чеклиста  

Диагноза Преди След Преди След р* 

n % n % бр/год.  

Абсцес 3 60 13 44,83 2 5,2 >0,25 

Супурация (хирургична 

обработка на рана) 

2 40 8 27,59 1,33 3,2 >0,25 

Емпием -  5 17,24  2  

Остеомиелит -  2 6,90  0,8  

Енцефалит -  1 3,45  0,4  

Общо 5 100 29 100 
   

* t-критерий на Student 

 

Не се установява статистически значима разлика в относителните дялове на 

хирургичните интервенции по повод абсцес и супурация на рана между двата 

проучвани периода (преди и след въвеждане на Универсалния неврохирургичен 

чеклист): р>0,25 (Фигура 7). През периода след въвеждане на чеклиста се наблюдава 

увеличаване на броя и честотата на хирургичните интервенции при възпалителни 

заболявания (Фигура 7). 

 

Фигура 7. Честота на хирургичните интервенции при възпалителни заболявания 

преди и след въвеждане на Универсалния неврохирургичен чеклист (брой на година). 
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0 1 2 3 4 5 6

Абсцес

Супурация (рана)

Емпием

Остеомиелит

Енцефалит

2

1,33

5,2

3,2

2

0,8

0,4

след въвеждане на чеклиста преди въвеждане на чеклиста

 

 

Краниосиностоза и вътрешна хидроцефалия в детска възраст 

Разпределението на случаите на краниосиностоза и вътрешна хидроцефалия в 

детска възраст в проучването, преди и след въвеждането на Универсалния 

неврохирургичен чеклист е отразено в Таблица 7.  

 

Таблица 7. Структурно разпределение на случаите на вътрешна хидроцефалия и 

малфункция на ликвородренажни системи в детска възраст и краниосиностоза. 

КРАНИОСИНОСТОЗА И ВЪТРЕШНА ХИДРОЦЕФАЛИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ 

Диагноза 

Преди 

въвеждането на 

чеклиста 

След въвеждането

на чеклиста 

Преди 

чеклиста 

След 

чеклиста р* 

n % n % бр/год бр/год 

Вътрешна хидроцефалия  

(ВПА и ЕТВ) 
4 50 14 53,85 2,67 5,6 >0,25 

Малфункцио на ВПА (вентрикуло-

перитонеална анастомоза) 
- - 8 30,77 - 3,2 - 

Краниосиностоза 4 50 4 15,38 2,67 1,6 0,03 

Общо 8 100 26 100 
   

* t-критерий на Student 
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Честотата на оперативните интервенции по повод вътрешна хидроцефалия в 

детска възраст се е увеличила двукратно, а намаление статистически значимо се 

установява при краниосиностозата (р=0,03) при сравняване на двата периода (Фигура 

8). 

 

 

 

 

 

 

Фигура 8. Честота на хирургичните интервенции при краниосиностоза и 

вътрешна хидроцефалия в детска възраст преди и след въвеждане на Универсалния 

неврохирургичен чеклист (брой на година). 
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 Травми на главата 

Разпределението на случаите на хирургични интервенции по повод травми на 

главата в проучването, преди и след въвеждането на Универсалния неврохирургичен 

чеклист е представено в Таблица 8 и Фигура 9.  
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Таблица 8. Абсолютна честота на хирургични интервенции по повод травми на 

главата преди и след въвеждане на Универсалния чеклист. 

ТРАВМИ НА ГЛАВАТА 

Диагноза 

въвеждане на чеклиста   

преди след преди след р* 

n % n % бр/год.  

Черепен дефект (краниопластика) 7 87,5 17 73,91 4,67 6,8 > 0,25 

Фрактура на череп 1 12,5 3 13,04 0,67 1,2 > 0,25 

Разкъсно-контузна рана (хир. обраб) -  3 13,04  1,2  

Общо 8 100 23 100 5,33 9,2 

* * t-критерий на Student 

Фигура 9. Честота на хирургичните интервенции при травми на черепа преди и 

след въвеждане на Универсалния неврохирургичен чеклист (брой на година). 
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Функционална неврохирургия 

Разпределението на случаите на хирургични интервенции по повод 

функционална неврохирургия в проучването, преди и след въвеждането на 

Универсалния неврохирургичен чеклист е отразено в Таблица 9. 
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Таблица 9. Абсолютна честота на хирургични интервенции по повод 

функционална неврохирургия преди и след въвеждане на Универсалния чеклист. 

ФУНКЦИОНАЛНА НЕВРОХИРУРГИЯ  

Диагноза Преди въвеждането на 

чеклиста - брой 

След въвеждането на 

чеклиста- брой 

Тригеминална невралгия 1 5 

 

 

 

 

Честота на хирургични интервенции при спинална патология за периодите преди 

и след въвеждане на Универсалния неврохирургичен чеклист (брой на година) 

 

 Възпалителни заболявания 

Разпределението на случаите на възпалителни заболявания на гръбначния стълб 

в проучването, преди и след въвеждането на Универсалния неврохирургичен чеклист е 

отразено в Таблица 10. 

 

Таблица 10. Структурно разпределение на случаите на възпалителни 

заболявания на гръбначния стълб според тяхната патология (абсолютен брой и 

честотен показател, брой/година). 

ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ 

Диагноза Преди 

въвеждането на 

чеклиста 

След 

въвеждането на 

чеклиста 

Преди 

чеклиста 

След 

чеклиста 

р* 

 n n бр/год бр/год  

Емпием - 1  0,4  

Абсцес 2 4 1,3 1,6 >0,25 

Арахноидит - 1  0,4  

Пахименингит - 1  0,4  



 

Супурация (хирург. 

обработка на рана) 

-

Общо 2

* t-критерий на Student 

 

Не се установява статистически

интервенции при абсцес на гръбначния

след въвеждане на Универсалния

въвеждане на чеклиста се наблюдава

интервенции за отделните нозологични

 

Фигура 10. Честота

заболявания на гръбначния

неврохирургичен чеклист (брой
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- 4  1,6 

2 11 1,3 4,4 

установява статистически значима разлика в структурата на

абсцес на гръбначния стълб между двата проучвани периода

Универсалния неврохирургичен чеклист) р>0,05. През

клиста се наблюдава увеличаване броя и отделните видове

отделните нозологични единици на годишна основа (Фигура

Честота на хирургичните интервенции при

гръбначния стълб преди и след въвеждане на

чеклист (брой на година). 

заболявания 

Разпределението на случаите на хирургични интервенции по

гръбначния стълб в проучването, преди и след въвеждането

рургичен чеклист е отразено в Таблица 11. 

0,4 0,4

1,6

Преди въвеждането на 

чеклиста

След въвеждането на 

чеклиста

  

 

структурата на хирургичните 
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р>0,05. През периода след 

отделните видове хирургични 

(Фигура 10). 
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Таблица 11. Абсолютна честота на хирургични интервенции по повод съдови 

заболявания на гръбначния стълб преди и след въвеждане на Универсалния чеклист. 

Диагноза 
Преди въвеждането на 

чеклиста- брой 

След въвеждането на 

чеклиста- брой 

Субдурален хематом - 1 

Епидурален хематом 2 - 

 

Хирургичните интервенции на гръбначния стълб по повод съдови заболявания 

са твърде ограничени през проучваните периоди: до въвеждането на чеклиста са 

извършени 2 операции по повод епидурален хематом, а след въвеждането на чеклиста – 

една оперативна намеса при субдурален хематом. 

 

Дегенеративни заболявания 

Разпределението на случаите на хирургични интервенции по повод 

дегенеративни заболявания на гръбначния стълб в проучването, преди и след 

въвеждането на Универсалния неврохирургичен чеклист е отразено в Таблица 12. 

Дегенеративните заболявания на гръбначния стълб се явяват едни от най-честите 

патологии, по повод на които са извършени хирургични интервенции в Клиниката по 

неврохирургия. През първия проучван период (преди въвеждането на чеклиста) са 

извършени 90 операции с честота 60/година, а след въвеждането на Универсалния 

неврохирургичен чеклист те са вече 225 с честота 102 операции на година. С най-висок 

абсолютен брой и честота са оперативните намеси при дискови хернии на ниво L4-L5  

и през двата периода (22,67 и 20,4 /год. съответно) (Фигура 11). 

 

Таблица 12. Структурно разпределение на случаите на дегенеративни 

заболявания в проучването според тяхната патология- преди и след въвеждането на 

Универсалния неврохирургичен чеклист.  

ДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ  

Диагноза 

Преди въвеждането 

на чеклиста 

След въвеждането на 

чеклиста 

Преди 

чеклиста 

След 

чеклиста р 

n % n % бр/год бр/год 
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Дискови хернии      

C3-C4 3 3,33 6 2,35 2 2,4 >0,5 

C4-C5 3 3,33 2 0,78 2 0,8 >0,1 

C5-C6 3 3,33 8 3,14 2 3,2 >0,5 

C6-C7 3 3,33 6 2,35 2 2,4 >0,5 

C4-C5 и C5-C6 2 2,22 5 1,96 1,33 2 >0,5 

Други две нива или повече 

от 2 нива 
- 0 6 2,35 0 2,4 

 

Торакални  1 1,11 4 1,57 0,67 1,6 >0,1 

L2-L3 1 1,11 2 0,78 0,67 0,8 >0,5 

L3-L4 4 4,44 7 2,75 2,67 2,8 >0,5 

L4-L5 34 37,78 51 20,00 22,67 20,4 >0,5 

L5-S1 15 16,67 50 19,61 10 20 0,002 

L4-L5 и L5-S1 3 3,33 6 2,35 2 2,4 >0,5 

Повече от 2 нива  4 4,44 7 2,75 2,67 2,8 >0,5 

Спондилолистези  - 0 18 7,06 0 7,2 na 

L1-L2 - 0 2 0,78 0 0,8 na 

L2-L3 1 1,11 1 0,39 0,67 0,4 >0,5 

L3-L4 2 2,22 4 1,57 1,33 1,6 >0,5 

L4-L5 6 6,67 30 11,76 4 12 >0,1 

L5-S1 - 0 13 5,10 0 5,2 >0,5 

L4-L5 и L5-S1 2 2,22 6 2,35 1,33 2,4 >0,5 

Други нива  3 3,33 21 8,24 2 8,4 >0,05 

Общо 90 
 

225 
 

60 102 
 

* t-критерий на Student 

 

Дегенеративните заболявания на гръбначния стълб се явяват едни от най-честите 

патологии, по повод на които са извършени хирургични интервенции в Клиниката по 

неврохирургия. През първия проучван период (преди въвеждането на чеклиста) са 

извършени 90 операции с честота 60/година, а след въвеждането на Универсалния 

неврохирургичен чеклист те са вече 225 с честота 102 операции на година. С най-висок 

абсолютен брой и честота са оперативните намеси при дискови хернии на ниво L4-L5  

и през двата периода (22,67 и 20,4 /год. съответно) (Фигура 11). 

Не се установява статистически значима разлика в структурата на хирургичните 

интервенции при спиналните дегенеративни заболявания между двата проучвани 

периода (преди и след въвеждане на Универсалния неврохирургичен чеклист), с 

изключение на дисковите хернии на ниво L5-S1, чиято годишна честота се е увеличила 

двукратно (p=0,02) (Фигура 11). 
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През периода след въвеждане на чеклиста се наблюдава увеличаване честотата 

на хирургичните интервенции за отделните дегенеративни нозологични единици на 

годишна основа. Половината от всички спинални операции при дегенеративни 

заболявания през периода след въвеждане на Универсалния чеклист са по повод 

дискови хернии в лумбалния отдел, с водеща локализация– L4-L5 ниво (Фигура 12). 

 

 

 

Фигура 11. Честота на хирургичните интервенции при дегенеративни 

заболявания преди и след въвеждане на Универсалния неврохирургичен чеклист (брой 

на година). 
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Фигура 12. Структурно разпределение на оперативните интервенции при 

дискови хернии в лумбалния отдел извършени в Клиниката по неврохирургия след 

въвеждане на Универсалния неврохирургичен чеклист. 



 

 

Спинални травми 

Близо петкратно увеличение

при спинални травми се установява

чеклист (Таблица 13). 

 

Таблица 13. Структурно

проучването- преди и след въвеждането

Диагноза 

Фрактури на прешлени: 

Вертебропластика 

Транспедикуларна винтова 

стабилизация 

ADD 

Други / експлантация на 

стабилизационна система, 

пункция / 

[CATEGORY 

NAME]

[VALUE]

[PERCENTAGE]

[CATEGORY 

NAME]

[VALUE]

[PERCENTAGE]

L2-L3

52 

петкратно увеличение на годишната честота на оперативните

травми се установява през периода след въвеждане на

Структурно разпределение на случаите на спинални

преди и след въвеждането на Универсалния неврохирургичен

ТРАВМИ 

Преди 

въвеждането 

След въвеждането 

на чеклиста 

Преди

чеклиста

n n % бр/год

    

7 22 28,57 4,67 

3 47 61,04 2 

- 1 1,30  

- 7 9,09  

[CATEGORY 

NAME]; 

[VALUE]; 

[PERCENTAGE]

[CATEGORY 

NAME]; 

[VALUE]; 

[PERCENTAGE]

[CATEGORY 

NAME]; 

[VALUE]; 

[PERCENTAGE]

[CATEGORY 

NAME]; 

[VALUE]; 

[PERCENTAGE]

[CATEGORY 

NAME]; 

[VALUE]; 

[PERCENTAGE]

L3-L4 L4-L5 L5-S1 L4-L5 et L5-S1

 

перативните интервенции 

въвеждане на Универсалния 

случаите на спинални травми в 

рургичен чеклист. 

Преди 

чеклиста 

След 

чеклиста 

бр год бр/год 

 

 8,8 

18,8 

0,4 

2,8 
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Общо 10 77 100 6,67 30,8 

 

Статистически значима е разликата в структурата на оперативните интервенции 

при спинални травми между двата проучвани периода с въвеждане и на нови 

оперативни интервенции (р<0,05) – ADD, експлантация на стабилизационна система и 

др. (Фигура 13). 

 

Фигура 13. Честота на хирургичните интервенции при фрактура на прешлените 

през периодите преди и след въвеждане на Универсалния неврохирургичен чеклист 

(брой/год). 

0 5 10 15 20

Транспедикуларна винтова 

стабилизация

Вертебропластика

Eксплантация на стаб. c-ма, пункция

ADD

2

4,67

18,8

8,8

2,8

0,4

след въвеждане на чеклиста преди въвеждане на чеклиста

 

 

Честота на хирургични интервенции при периферно нервна патология за 

периодите преди и след въвеждане на Универсалния неврохирургичен чеклист 

(брой на година) 
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Разпределението на случаите на периферно нервна патология в проучването, 

преди и след въвеждането на Универсалния неврохирургичен чеклист е отразено в 

Таблица 14 и Фигура 14. 

 

Таблица 14. Структурно разпределение на случаите на периферно нервна 

патология според техния вид. 

 

 

 

 

Фигура 14. Честота на хирургичните интервенции при периферно-нервна 

патология преди и след въвеждане на Универсалния неврохирургичен чеклист (брой на 

година). 
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Карпал тунел 

синдром

Невропатии Адхезия n. peroneus

преди въвеждане на чеклиста след въвеждане на чеклиста

 

ПЕРИФЕРНО НЕРВНА ПАТОЛОГИЯ  

Диагноза Въвеждане на чеклиста 

преди след преди след 

n n брой/год. брой/год. 

Карпал тунел 

синдром 

2 1 1,3 0,4 

Невропатии - 5 - 2 

Адхезия n. 

peroneus 

- 1  0,4 
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Структурно разпределение на хирургичните интервенции в зависимост от 

латерализацията на неврохирургичния достъп при краниална патология 

 

Разпределението на хирургичните интервенции в зависимост от латерализацията 

(страната) на неврохирургичния достъп при краниална патология е отразено в Таблица 

15. 

 

Таблица 15. Структурно разпределение на хирургичните интервенции в 

зависимост от латерализацията на неврохирургичния достъп при краниална патология. 

Видове 

Преди въвеждането 

на чеклиста 

След въвеждането 

на чеклиста 

р* 

n % n % 

 Ляв  113 41,54 264 38,65 p>0,25 

Десен  130 47,79 349 51,10 p>0,25 

Средна линия 17 6,25 36 5,27 p>0,3 

Двустранни 4 1,47 14 2,05 р>0,5 

Трансфеноидален достъп 8 2,94 20 2,93 p>0,5 

Общо 272 100,00 683 100,00 

* t-критерий на Student 

 

Десният неврохирургичен достъп е с най-голям относителен дял и при двата 

проучвани периода: около половината от всички оперативни интервенции при 

краниална патология (Фигура 15). С най-малък относителен дял са двустранните 

неврохирургични намеси. Като цяло не се установява статистически значима разлика в 

структурата на неврохирургичния достъп преди и след въвеждането на Универсалния 

неврохирургичен чеклист (р>0,25). 

 

Фигура 15. Краниален неврохирургичен достъп при оперативни интервенции 

през периодите преди и след въвеждане на Универсалния неврохирургичен чеклист 

(абсолютен брой). 
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Структурно разпределение на хирургичните интервенции в зависимост от 

латерализацията на неврохирургичния достъп при спинална патология 

 

Разпределението на хирургичните интервенции в зависимост от латерализацията 

(страната) на неврохирургичния достъп при спинална патология е отразено в Таблица 

16. 

 

Таблица 16. Структурно разпределение на хирургичните интервенции в 

зависимост от латерализацията на неврохирургичния достъп при спинална патология. 

Видове 

Преди въвеждането 

на чеклиста 

След въвеждането 

на чеклиста 

Преди 

въвеждането 

на чеклиста 

След 

въвеждането 

на чеклиста 
р* 

n % n % Брой/год. Брой/год. 

Ляв  31 25 102 25,12 20,67 40,8 p>0,25 

Десен  34 27,42 97 23,89 22,67 38,8 p>0,05 

Средна линия 55 44,35 205 50,49 36,67 82 p>0,2 

Двустранно 4 3,23 2 0,49 2,67 0,8 р>0,05 

Общо 124 100,00 406 100 82,67 162,4 
 

* t-критерий на Student 
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При спиналната патология хирургичните интервенции се извършват често по 

срединна линия, като не се установява значима разлика в относителните дялове на този 

неврохирургичен достъп преди и след въвеждане на Универсалния неврохирургичен 

чеклист (44,35% и 50,49% съответно; р>0,2) (Фигура 16). Двойно по-висока е честотата 

на интервенциите на годишна основа при ляв, десен и достъп по средната линия през 

втория проучван период. 

 

Фигура 16. Латерализация на спинален неврохирургичен достъп при 

оперативни интервенции през периодите преди и след въвеждане на Универсалния 

неврохирургичен чеклист (брой на година). 
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Структурно разпределение на хирургичните интервенции в зависимост от 

позицията на пациента на операционната маса при краниален неврохирургичен 

достъп 

 

Разпределението на хирургичните интервенции в зависимост от позицията на 

пациента на операционната маса при краниален неврохирургичен достъп е отразено в 

Таблица 17. 
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Таблица 17. Структурно разпределение на хирургичните интервенции в 

зависимост от позицията на пациента на операционната маса при краниален 

неврохирургичен достъп. 

Преди въвеждането на 

чеклиста 

След въвеждането на 

чеклиста 

р* 

Видове n % n % 

По гръб 189 69,49 583 85,36 <0,001 

Странична 81 29,78 98 14,35 <0,001 

По корем 2 0,74 2 0,29 >0,05 

Полуседяща 0 0 0 0 
 

Общо 272 100 683 100 
 

* t-критерий на Student 

Водеща позиция на пациента на операционната маса при краниален 

неврохирургичен достъп и през двата периода е по гръб, като статистически значимо е 

по-висок дела през втория период (64,49% и 85,36% съответно; р<0,001). Двойно по-

нисък е относителния дял на страничната позиция през периода след въвеждането на 

Универсалния чеклист, отново статистически значимо (29, 78% и 14,35% съответно; 

р<0,001). Относителните дялове на позицията по корем през двата периода са ниски и 

не се различават статистически значимо (р>0,05) (Фигура 17). 

 

Фигура 17. Разпределение на неврохирургичните интервенции според 

позицията на пациента на операционната маса при краниален достъп през периодите 

преди и след въвеждане на Универсалния неврохирургичен чеклист (абсолютен брой). 
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Структурно разпределение на хирургичните интервенции в зависимост от 

позицията на пациента на операционната маса при спинален неврохирургичен 

достъп 

 

Разпределението на хирургичните интервенции в зависимост от позицията на 

пациента на операционната маса при спинален неврохирургичен достъп е отразено в 

Таблица 18. 

 

Таблица 18. Структурно разпределение на хирургичните интервенции в 

зависимост от позицията на пациента на операционната маса при спинален 

неврохирургичен достъп 

Видове Преди въвеждането 

на чеклиста 

След въвеждането на 

чеклиста р* 

n % n % 

По гръб 23 18,55 57 14,04 >0,2 

Странична 71 57,26 140 34,48 <0,001 

По корем 30 24,19 209 51,48 <0,001 

Полуседяща 0 0 0 0 

общо  124 100 406 100 

* t-критерий на Student 

 

Ако през периода преди въвеждане на Универсалния неврохирургичен чеклист 

водеща позиция на пациента на операционната маса при спинален неврохирургичен 

достъп е била страничната такава (57,26%), то след въвеждане на чеклиста значимо по-

висок е относителния дял на позицията по корем (51,48%; р<0,001) (Фигура 18). През 

втория период делът на позицията по гръб не надвишава 15% (14,04%), а полуседящата 

позиция не е прилагана при неврохирургичните оперативни намеси в Клиниката по 

неврохирургия. 
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Фигура 18. Разпределение на неврохирургичните интервенции според 

позицията на пациента на операционната маса при спинален достъп през периодите 

преди и след въвеждане на Универсалния неврохирургичен чеклист (абсолютен брой). 
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Брой необходими устройства за осъществяване на краниална неврохирургична 

интервенция преди и след въвеждане на Универсалния неврохирургичен чеклист 

 

Разпределението на броя необходими устройства (операционен микроскоп, 

високоскоростен дрил, невронавигационна система, невроендоскоп, интраоперативен 

ултразвук, CUSA, С-рамо, апарат за интраоперативно невромониториране и др.) за 

осъществяване на краниална неврохирургична интервенция преди и след въвеждане на 

Универсалния неврохирургичен чеклист е отразено в Таблица 19. 

 

Таблица 19. Брой необходими устройства за осъществяване на краниална 

неврохирургична интервенция. 
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Видове 

Преди 

въвеждането на 

чеклиста 

След 

въвеждането на 

чеклиста 

Преди 

въвеждането 

на чеклиста 

След 

въвеждането 

на чеклиста 
р* 

n % n % брой/год. брой/год. 

Едно 

устройство 
2 0,74 3 2,00 1,33 1,2 >0,25 

 Две 

устройства  
69 25,37 84 12,30 46 33,6 <0,001 

Три 

устройства  
192 70,59 221 32,36 128 88,4 <0,001 

Четири  

устройства   
7 2,57 375 54,90 4,67 150 <0,001 

Пет 

устройства  
0 0 0 0 0 0 

 

Шест 

устройства 
0 0 0 0 0 0 

 

Други  2 0,74 0 0 1,33 0 
 

общо 272 
 

683 
 

181,33 273,2 
 

* t-критерий на Student 

 

 Статистически значимо нараства дела на неврохирургичните интервенции с 

използване на четири устройства след въвеждането на Универсалния неврохирургичен 

чеклист (54,9%) за сметка на намаляване на относителните дялове на операциите с 

необходимост от две и три устройства (р<0,001) (Фигура 19). Ако през периода преди 

въвеждане на чек листа оперативните интервенции с четири устройства не са 

надхвърляли 5 бр/годишно, то след въвеждането му такива операции са вече 150 

годишно. 

 

Фигура 19. Необходими устройства за осъществяване на краниални 

неврохирургични операции преди и след въвеждане на Универсалния неврохирургичен 

чеклист (абсолютен брой). 
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Брой необходими устройства за осъществяване на спинална неврохирургична 

интервенция преди и след въвеждане на Универсалния неврохирургичен чеклист 

 

Разпределението на броят необходими устройства (операционен микроскоп, 

високоскоростен дрил, невронавигационна система, невроендоскоп, интраоперативен 

ултразвук, CUSA, С-рамо, апарат за интраоперативно невромониториране и др.) за 

осъществяване на спинална неврохирургична интервенция преди и след въвеждане на 

Универсалния неврохирургичен чеклист е отразено в Таблица 20. 

 

Таблица 20. Брой необходими устройства за осъществяване на спинална 

неврохирургична интервенция преди и след въвеждане на Универсалния 

неврохирургичен чеклист. 

 

Видове 

Преди 

въвеждането на 

чеклиста 

След въвеждането 

на чеклиста 

Преди 

въвеждането 

на чеклиста 

След 

въвеждането 

на чеклиста 

р* 



 

n % 

Едно 

устройство 
10 8,06 

 Две 

устройства  
100 80,65 

Три 

устройства  
13 10,48 

Други  1 0,81 

общо 124 
 

* t-критерий на Student 

 

За извършване на спинални

често две устройства, като след

статистически значимо по-голям

(10,48% и 20, 69% съответно

операции се е увеличила около

 

Фигура 20. Необходими

неврохирургични операции преди

чеклист (абсолютен брой).  

0
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63 

n % брой/год. брой/год. 

22 5,42 6,67 8,8 

 300 73,89 66,67 120 

 84 20,69 8,67 33,6 

0 0 0,67 
 

406 
 

82,67 162,4 

извършване на спинални неврохирургични интервенции са необходими

устройства като след въвеждане на неврохирургичния чеклист

голям относителен дял на необходимост от

тветно; р<0,01) (Фигура 20). Годишната честота

увеличила около 3 пъти през визирания период (33,6 /годишно

Необходими устройства за осъществяване

операции преди и след въвеждане на Универсалния неврохирургичен

 

Едно устройство
Две устройства

Три устройства

10 100

13

22

300

84

Преди въвеждането на чеклиста След въвеждането на чеклиста

 

>0,25 

 р>0,1 

 <0,01 

 
 

 

интервенции са необходими най-

неврохирургичния чеклист се установява 

необходимост от три устройства 

Годишната честота на такива 

период годишно). 

осъществяване на спинални 

ния неврохирургичен 

 
След въвеждането на чеклиста
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7 ОБСЪЖДАНЕ 

 

Въпреки, че хирургията представлява основно направление на медицинското 

лечение, в индустриализираните държави нивото на периоперативната смъртност 

директно дължаща се на хирургична интервенция се оценява на 0.4-0.8%, а нивото на 

големите усложнения на 3-17% (Gawande et al. 1999, Kable et al. 2002). Тези усложнения 

включват хирургия на грешно място, хирургия на грешно ниво/част, грешна 

хирургична процедура, хирургия на грешен пациент, хирургия на грешна страна, 

хирургичен достъп на грешно ниво, усложнения дължащи се на некоректно 

позициониране на болните за оперативно лечение, усложнения дължащи се на липса 

или на неизправност на необходимата за осъществяването на съответната интервенция 

апаратура, неочаквана кръвозагуба, забравени в тялото на пациента хирургически 

марли, памуци или инструменти и др. Сложността на повечето хирургични процедури 

изисква добре координиран тим за предотвратяване на тези събития.  

Неврохирургията, въпреки, че е една от най-високотехнологичните хирургични 

области, не е надеждно защитена от предотвратими медицински грешки като всички 

видове хирургия на грешно място, усложнения дължащи се на некоректно 

позициониране на пациентите за неврохирургични интервенции и усложнения 

вследствие неизправност на устройствата необходими за осъществяване на съответната 

процедура. В опит да се повиши безопасността на пациентите и да се редуцират 

рисковите фактори за възникването на такива грешки, в неврохирургията са въведени 

чеклистите за безопасност. Неврохирургичните чеклисти представляват едновременно 

източник и практически израз на културата на безопасност в тази нетолерираща 

медицински грешки област на хирургията, имащи за цел елиминиране на човешкия 

фактор.  

 

7.1 Човешкият фактор в неврохирургията- грешки и критични инциденти във 

високотехнологична област на медицината 

 

 През последното десетилетие, в системата на здравеопазване нараства 

необходимостта от изследване ролята на човешкия фактор за възникване на 
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неблагоприятни събития като инциденти „на косъм“, критични инциденти или смърт. 

От особена важност е това проучване да има систематичен подход за идентифициране 

на организационните, екипните и човешките (персоналните) причини, които водят до 

тези неблагополучия (Helmreich 1994). Такова изследване трябва да включва анализ на 

неблагоприятните лекарствени събития (Leape et al. 1995, Anderson and Ellis 1999), на 

реанимационните звена (Zimmerman et al. 1993, Donchin et al. 1995), на 

трансфузионната медицина (Kaplan et al. 1998) и на човешките фактори в анестезията 

(Gaba et al. 1994, Holzman et al. 1995). 

 От особено значение за неврохирургията е проучването на човешките фактори в 

операционната зала, което включва изследване начина на мислене на членовете на 

операционния екип (Schaefer et al. 1995), лидерски стилове на хирурзите (Helmreich 

1998), въздействие на новите технологии върху представянето (Cook and Woods 1996), 

вземането на решения и развиването на симулатори за екипен тренинг (Holzman et al. 

1995, Helmreich 1998). 

 Неблагополучията в неврохирургичните операции, като модел на 

високотехнологични интервенции, могат да се обяснят като организационни инциденти 

в комплексни високотехнологични системи. Моделът на Reason (1990) (Reason 1990, 

Reason 1997) за възникването на организационни инциденти може да се използва за 

развитие на методология за изучаване на изпълнението в неврохирургичните 

процедури. 

 Теорията на Reason прави разлика между активни недостатъци и латентни 

състояния. Активните недостатъци са грешки и нарушения, които се извършват от 

хора, които са в края на системата за доставяне на услуга, като например пилоти, 

оператори в контролна зала, финансови търговци, членове на самолетен или корабен 

екипаж, а в неврохирургията от членове на операционния екип. Активните недостатъци 

на тези хора имат незабавен ефект върху безопасността/сигурността (Reason 1990, 

Reason 1997). 

 Латентните състояния са резултат на лоши решения взети от по-висшите нива на 

управление в една организация, като например правителства, регулатори, дизайнери и 

производители. Латентните състояния водят до слабости в организационните защити и 

по този начин увеличават вероятността при настъпване на активни недостатъци да се 
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комбинират със съществуващи предпоставки и да нарушат системните защити, водейки 

до организационни злополуки или катастрофи. 

 Латентните състояния и активните недостатъци водят до прозорци на 

възможност в системните защити. Когато тези прозорци на възможност се подредят в 

права линия през няколко нива на дадена система, тогава се създава траектория на 

злополука. Фигура 21 демонстрира модела на организационни злополуки адаптиран 

към системата на здравеопазване. Траекторията на злополука е представена от 

пенетрация на нивата сигурност от стрела. Дупките представляват латентни и активни 

недостатъци, които са пробили успешни нива на защита. Когато пенетрира всички нива 

на защита настъпва злополука (инцидент „на косъм“ или смърт). Таблица 21 дава 

примери на латентни и активни недостатъци, които могат да настъпят на различни нива 

на системата на здравеопазване. 

 

 Фигура 21. Генеричен модел на организационни злополуки приложен към 

системата на здравеопазване, Reason (Reason 1990, Carthey et al. 2001). 

 

 

 Таблица 21. Примерни латентни и активни недостатъци в здравеопазването. 
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Ниво Примери на латентни и активни 

недостатъци 

Здравни организации Липса на инвестиции в здравеопазването 

на правителствено и регионално ниво 

 Лоши работни условия за лекарския и 

сестринския персонал 

 Липса на приемственост в управлението 

на здравни инициативи 

Болнично управление Недостиг на медицински сестри 

 Липса на инвестиции във 

високотехнологично оборудване 

 Лошо организирани комуникационни 

мрежи 

Неврохирургична клиника Лоша организация на задълженията и 

отговорностите на персонала 

 Липса на инвестиции в обучението на 

персонала 

 Липсващи или неадекватни политики и 

протоколи на лечение 

 Лоша комуникация с другите клинични 

звена 

Предоперативно вземане на решение  Некоректна диагноза на състоянието на 

пациента 

 Неефективна комуникация между екипите 

 Конфликт между клинични, научни и 

управленчески цели 

 Лошо изготвяне на оперативната 
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програма 

Интраоперативни проблеми Големи грешки, като например 

инцидентно разкъсване на голям 

артериален съд, вена или дурален синус 

 Малки грешки (такива, които сами по себе 

си не се очаква да имат сериозни 

последици за пациента), като например 

грешки при позициониране на болния, 

грешки при подаване на инструментите от 

страна на операционната сестра, 

нарушена комуникация между членовете 

на операционния екип 

 

7.1.1 Критични инциденти и системи за докладване на инциденти „на косъм“ 

 

 Инцидент „на косъм“ („near miss“) е всяка ситуация, която очевидно има 

значими и потенциално сериозни последици свързани със сигурността (Van der Schaaf 

1991, Carthey et al. 2001). 

 Системи за докладване на инциденти „на косъм“ се използват широко в 

ядрената, авиационната, химическата и железопътната индустрии. В основата на 

концепцията за инцидентите „на косъм“ е, че е настъпила някаква форма на 

възстановяване, т.е. веригата на инцидента е била инициирана и тогава вследствие на 

шанс или на действията на служител, екип или организация е била прекъсната преди 

настъпването на негативните последици (Van der Schaaf 1991). Анализът на 

инцидентите „на косъм“ може да очертае слабостите в организацията, да посочи 

съществуващите рискове и да демонстрира как управляващите системата успешно да се 

справят с лоша ситуация. 

 Системите за докладване на инциденти са били адаптирани за приложение в 

области на медицината като анестезиология (Runciman et al. 1993, Staender et al. 1997), 

трансфузиология (Kaplan et al. 1998) и интензивно лечение (Beckmann et al. 1996). 
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Ключов компонент на системите за докладване на инциденти е, че те са базирани на 

таксономия на грешките, което позволява на изследователя на инцидента да проследи 

причинно-следствената връзка от активните недостатъци до латентните състояния. 

Системата за докладване на медицински събития в трансфузиологията се базира на 

Айндховенския класификационен модел, представляващ таксономична система на 

грешките първоначално разработена за изследване на инцидентите „на косъм“ в 

химическата индустрия (Van der Schaaf 1991). Съгласно тази таксономия на грешките 

причините за възникване на неблагоприятни събития се делят на три основни 

категории- технически (екипировка и софтуер), организационни (политики, процедури 

и протоколи) и човешки/персонални (грешки и нарушения) (Kaplan et al. 1998). 

 Конфиденциалната система за докладване на инциденти при анестезия (Staender 

et al. 1997) е анонимна система, която може да се открие в интернет 

(http://www.medana.unibas.ch/cirs/). Създадена е с цел събиране на информация за 

анестезиологични инциденти при различни медицински специалности. Лицето 

докладващо инцидента попълва полетата с информация за пациента, анестезията и 

инцидента. Също така той отразява собствените си виждания за персоналните, 

екипните, техническите и организационните фактори, които са допринесли за 

възникването на това неблагоприятно събитие. 

 Важен аспект на конфиденциалната система за докладване на инциденти е 

изразената насоченост към възстановителни механизми, които позволяват успешно 

справяне със събитието. Научните анализи на процеса на успешно възстановяване на 

инцидент са недостатъчни и представляват област на интензивни бъдещи изследвания. 

 

7.1.2 Примери от други високотехнологични области на човешка активност 

 

 В другите високо технологични индустрии, са били усвоени няколко 

практически правила за инцидентите „на косъм“ и за системите за докладване на 

инциденти. Първият проблем е този на намиране на точната дефиниция. Дефинирането 

на инциденти „на косъм“ в неврохирургията е сложно поради необходимостта от 

разграничаване им от сериозни периоперативни и постоперативни усложнения. Също 

така е необходимо разработването на методи за оценка на относителния принос на 
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факторите от страна на пациента, процедурата и персонала. Твърде често 

изследователите на човешките фактори пропускат да отчетат променливите от страна 

на пациентите и процедурите, а медицинските изследователи забравят да анализират 

човешките фактори. 

 Системите за докладване на инциденти „на косъм“ и критични инциденти трябва 

да имат реалистични цели и обекти. Клиницистите често започват събирането на данни 

за инциденти и човешки грешки с погрешна представа за това какво би могло да се 

постигне. Например, твърдението, което често се среща в литературата за странични 

лекарствени ефекти е желанието за постигане на нулев процент на честота (Anderson 

and Ellis 1999). Тази цел е невъзможна, в която и да е система управлявана от хора. По-

скоро усилията трябва да бъдат фокусирани върху намаляване на толеранса на 

системата към грешки и постигане на по-добро разбиране на механизма на 

възникването им и на възможностите за възстановяване от инциденти. 

 Системите за докладване на инциденти също трябва да имат за цел висока 

честота на съобщаване и да притежават локални системи за доставяне на обратна 

информация към персонала. Недокладването или по-рядкото докладване на инциденти 

е сериозен проблем, който доказано е свързан със съществуването в медицината на 

култура на вина и порицание. Например, младите доктори не съобщават за 

възникването на инциденти, тъй като се страхуват, че ще бъдат критикувани от по-

старшия персонал (Vincent et al. 1999). Прието е, че организационна култура, в която е 

развита система за съобщаване на инциденти е по-успешна. Култури без вина са тези, 

при които хората се окуражават да докладват критични инциденти и инциденти „на 

косъм“ с презумпцията, че няма да им бъде търсена отговорност за свързаните с тях 

човешки грешки. Опитът на ядрената и железопътната индустрия на Великобритания 

обаче е показал, че на практика система за докладване на инциденти без култура на 

вина и порицание не работи (Carthey et al. 2001). Рано или късно настъпва инцидент, за 

който управителят наказва някой от своите подчинени и това подкопава доверието и 

духът на системата. Ето защо е препоръчително системите за съобщаване на инциденти 

да се въвеждат в рамката на определена култура, където целите на системата са да се 

научат уроци за човешките и организационните проблеми и за възстановяването от 

грешки, а не механизъм за разпределяне на вина. 
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 Конфиденциалността и анонимността на системите за докладване на инциденти 

са също от съществено значение, тъй като стимулират по-високо ниво на съобщаване. 

Анонимността обаче, трябва да бъде балансирана с обективната необходимост от 

получаване на най-доброто възможно описание на инцидента „на косъм“ или критичен 

инцидент. Австралийското проучване на мониторинг на инциденти предлага ново 

решение на този проблем (Runciman et al. 1993). Формите за докладване на инциденти 

имат първи лист за попълване на имената и ролята на субекта съобщаващ за инцидента. 

Този първи лист дава възможност на анализатора да добие по-пълна представа за 

събитието, след което се унищожава, осигурявайки анонимност на данните. 

 Много системи за докладване на инциденти са базирани единствено на 

ретроспективни съобщения и поради това могат да страдат от непълни или 

фрагментирани спомени. Необходима е кръстосана валидизация на информацията за 

инцидента чрез различни методи за събиране на данни, като интервюта, въпросници и 

информация от страна на пациента. Така могат да се проверят фактите по случая и да се 

идентифицират всички латентни недостатъци, които са били включени. 

 В идеалния случай, панел от експерти с различни специалности трябва да бъде 

включен в категоризацията на активните и латентните грешки (Leape et al. 1995). 

Необходимо е съхраняване на информацията на случаите, в които експертната група не 

е единодушна за класификацията на причината за инцидента. Това е добра мярка за 

оценка на качеството и осигурява ранна индикация за липсата на съответствие в 

процеса на анализ на данните. 

 Качествените и количествените анализи на инцидентите „на косъм“ осигуряват 

вникване в същността на проблема и установяване на потенциалните възможности за 

корекция.  

 Изследването на човешките фактори в неврохирургията има голяма стойност. 

Необходими са допълнителни изследвания за оптимизиране на методите за 

проспективен анализ на хирургичната дейност в операционната зала и на 

ретроспективния анализ на критичните инциденти и на инцидентите „на косъм“. Чрез 

постигането на по-добро разбиране на типовете малки и големи събития, инциденти „на 

косъм“ и критични инциденти, възникващи по време на неврохирургична интервенция, 

може да се развият адекватни стратегии за възстановяване. Таксономичните системи на 

грешките, които са използвани за развитие на системи за докладване на инциденти „на 
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косъм“ и критични инциденти в други медицински области, трябва да се прилагат в 

неврохирургията, като се вземат в предвид практическите поуки от тяхното 

приложение в други индустрии. 

 

7.2 Подход за оценка на безопасността на неврохирургичния пациент 

 

7.2.1 Оценка на безопасността на неврохирургичния пациент 

 

 За щастие честотата на случаите на хирургия на грешно място са твърде редки за 

да се измерват в проценти. Всъщност усещането за нарастващата им честота може да се 

дължи на все по-щателното им докладване в сравнение с миналото. Въпреки това, 

здравните организации се нуждаят от метод за оценка на ефективността на 

интервенциите за редуциране на вероятността даден пациент да бъде увреден от такива 

събития. Като цяло съществуват три неща, които могат да оценят мерките за сигурност, 

които не могат да се измерят като проценти. Първо, може да се провери дали е налице 

специфична поведенческа политика или процедура. Второ, може да се измери 

запознатостта на персонала с тази политика или мярка. Трето, може да се установи 

дали съответната политика или мярка се използва точно и адекватно- чрез одит 

посредством директно наблюдение. 

 Съществуват множество методи за измерване на операциите на грешно място, 

всеки от които има своите достойнства и слабости. При всяко измерване трябва да се 

балансира между научната строгост на мерките и необходимите ресурси за добиване на 

данните. Може би най-простият начин за оценка на риска от хирургия на грешно място 

е да се установи дали здравната организация следва препоръките на JCAHO и дали като 

VHA има ясно дефинирани процеси за предоперативна верификация и таймаут. 

Съществуването на политика като цяло е лесно да се установи, но присъствието й може 

да не корелира с употребата й. По този начин болниците може да имат фалшиво 

усещане за сигурност, ако само се осланят на наличието на политика и мерки за 

предотвратяване на хирургия на грешно място. 

 Оценяването на познанията на осигуряващия здравни грижи на съществуващите 

политика и мерки е доста трудно. В повечето болници, инфраструктура за оценяване и 
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мониториране на здравния персонал и особено на познаването на тези мерки от страна 

на лекарите, не съществува или е недоразвита. Въпреки това професионалните научни 

дружества или болниците могат да разработят семпъл процес за тестване на 

познаването на мерките за предотвратяване на случаите на хирургия на грешно място, с 

оглед по-голяма сигурност, че целият ангажиран персонал е компетентен. 

 Може би най-съществената мярка е да се установи дали съответните мерки се 

прилагат точно и адекватно. Ако мерките включват комуникация между множество 

членове на екипите, най-точният, но и най-скъпият метод за оценка/измерване е 

директното наблюдение. Ако процедурата включва само един специалист, неговият 

комплайънс може да бъде оценен чрез проверка на медицинската документация. 

Например, таймаут процедурите включват комуникация между хирургичния, 

сестринския и анестезиологичния тим. По наличието на документирана в историята на 

заболяване на пациента таймаут процедура не може да се оцени дали осъществената по 

времето й комуникация е била ефективна. Подобно, когато процедурата има повече от 

едно измерение, опростено отговаряне с категорично „да“ или „не“ може да осигури 

позитивни отговори за непълно осъществени задачи. В допълнение, някои операции 

може да изискват множество инцизии и поради това да изискват нещо повече от 

стандартен таймаут. Необходимо е изработването на средства за измерване и оценка на 

поведението на всеки член на екипа и за осигуряването на обратна връзка към екипа. 

Нещо повече, директното наблюдение представлява възможност за установяване на 

рисковете свързани с прилаганите мерки и както и за ревизиране на тези мерки въз 

основа на обратната връзка от персонала. 

 Особено важно е да се прецени дали политиките и процедурите са точно и 

адекватно въведени в практиката. JCAHO е получавала доклади за случаи на хирургия 

на грешно място дори и при документирано осъществяване на таймаут. Това може да 

значи, че въпреки проведеният таймаут грешката не е могла да бъде предотвратена или 

че екипът е пристъпил към действия без осъществяване на ефективен таймаут. За 

съжаление, последното не е изненада, особено при система, която не позволява 

индивидуални/независими проверки/маркирания (“checks”), а колективни 

проверки/маркирания, които закодират или размиват грешката. Директното 

наблюдаване на процеса има за цел членовете на екипа да осъзнаят важността на 

брифингите с оглед превенция на хирургия на грешно място. 
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 В Johns Hopkins Hospital е разработено и въведено в практиката средство за 

оценка на комплайънса имащо за цел да оцени дали брифингите и таймаутите се 

провеждат коректно в операционните зали (Таблица 22). Наред с това се оценява 

отношението и виждането на персонала спрямо тези брифинги с оглед по-добро 

разбиране на съществуващите бариери и по-нататъшно усъвършенстване на 

провеждането на брифинги. Измерване употребата на тези средства изисква много по-

големи ресурси от измерване на простото съществуване на такива мерки, по тази 

причина здравните организации се нуждаят от ясно дефинирани приоритетни 

показатели за оценка. 

 Таблица 22. Средство за оценка на индивидуален комплайънс с брифингите в 

операционна зала (Johns Hopkins Hospital, Baltimore Maryland, USA). 

Средство за оценка на индивидуален комплайънс с брифингите в операционна 

зала (Johns Hopkins Hospital, Baltimore Maryland, USA) 

Има ли съществени бариери пред осъществяването на добър брифинг в операционна 

зала? 

Да/Не/Друго: 

Важни ли са брифингите в операционна зала за безопасността на пациента? 

Да/Не/Друго: 

Имаше ли брифинг в операционната зала при вашия последен случай? 

Да/Не/Друго: 

Представени ли бяха всички членове на екипа? (имена и роли) 

Да/Не/Друго: 

Имаше ли дискусия за потенциалните рискове за пациента преди осъществяването на 

кожна инцизия? 

Да/Не/Друго: 

Имаше ли цялостен оперативен план, който да бъде споделен с всеки преди кожния 

разрез? 

Да/Не/Друго: 

Беше ли използвана бяла дъска за да се идентифицират имената и ролите на 

настоящите членове на екипа? 

Да/Не/Друго: 

Важен ли е хирургичният таймаут от ваша гледна точка? 
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Да/Не/Друго: 

 

7.2.2 Препоръки 

 

 Препоръките за превенция на случаи на хирургия на грешно място се базират на 

теорията за безопасност на пациентите и на съществуващите публикувани 

доказателства. Тази теория включва създаването на култура на безопасност, 

стандартизирани процеси, създаването на независими проверки за ключови процеси и 

учене от грешките (Pronovost et al. 2005, Pronovost et al. 2006). Препоръките могат да се 

разделят на превантивни интервенции и на мерки за оценка дали тези интервенции 

редуцират честотата на неблагоприятните събития. 

 

7.2.3 Превантивни интервенции 

 

Въвеждане на препоръките на JCAHO. 

Създаването на специфичен и детайлен процес на предоперативна верификация 

и таймаут, който включва чеклист с ясно формулирани мерки и поведение, като за 

модел може да се използва този на VHA. 

Въвеждане на брифинги и дебрифинги в операционната зала. 

 

7.2.4 Мерки за оценка на превантивните интервенции 

  

 Оценяване присъствието на детайлна политика или процедура за 

предоперативна верификация. 

Оценяване познанията на персонала за процеса на предоперативна верификация 

и таймаут. 
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 Оценяване коректността на употреба на таймаута чрез директно наблюдение, 

използвайки инструмент за оценка на комплайънса. 

 Хирургиите на грешно място са предотвратими неблагополучия, които често 

водят до тежка увреда на пациентите. Посредством определени мерки честотата им 

може чувствително да се редуцира (Kwaan et al. 2006). Съществуват стратегии за 

редуциране на риска от хирургия на грешно място, както и модели, които здравните 

организации могат да използват за оценяване ефекта на предприетите мерки. 

 

7.3 Универсалният неврохирургичен чеклист и чеклисти за осигуряване 

безопасност на пациентите в хирургията като цяло 

 

Хирургичните чеклисти могат потенциално да предотвратят грешки и 

усложнения, които могат да настъпят предоперативно, по време на хирургия или 

следоперативно. Редица интервенции демонстрират обещаващо подобрение на 

безопасността на пациентите. Neily et al. (Neily et al. 2010) например, установяват, че 

тренингът на хирургичния екип, който включва хирургични чеклисти наред с 

комуникационни стратегии е асоцииран със значителна редукция на хирургичния 

морталитет. Arriaga et al. (Arriaga et al. 2013)твърдят, че чеклистите съществено 

подобряват придържането към критични процеси на обгрижване при симулирани 

сценарии на хирургични кризи. Проучванията допускат, че чеклистите могат да 

редуцират грешките по много начини, включващи подсигуряване осъществяването на 

всички критични задачи, окуражаването на не-йерархически екипно базиран подход, 

подобрявайки комуникацията, ранно долавяйки т.нар. инциденти „на косъм“ („near 

miss“), очаквайки потенциални усложнения и предоставяйки технологии за справяне с 

очакваните и с неочакваните усложнения.  

Въз основа на осъществения системен обзор на научната литература, като са 

използвани най-честите ключови думи свързани с чеклисти (анестезиологични 

чеклисти, брифинг, чеклист, чекаут, комуникация, документация, инструмент, 

апаратура, чеклист за безопасност, хирургичен чеклист, протокол, чеклист на СЗО) са 

селектирани само онези статии, които описват актуална употреба на чеклиста на СЗО, 

чеклиста на СБХП, чеклисти за превенция на хирургия на грешна страна, базиращи се 
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на универсалния протокол. Съществуват и други чеклисти, които обаче се прилагат или 

в единични центрове или за твърде ограничен период от време и поради това не са 

меродавни за целите на обсъждането. Анализирани са и няколко статии описващи 

употребата на анестезиологични чеклисти за долавяне на техническа повреда на 

екипировката при симулирани сценарии. 

Понастоящем, в световен мащаб, чеклистите, целящи повишаване безопасността 

на хирургичните пациенти, с най-голямо разпространение и най-често приложение са 

три, а именно Чеклистът на СЗО (WHO Surgical Safety Checklist), Универсалният 

протокол на Комисията по акредитация на здравните организации на САЩ (Joint 

Commission–JC, USA)- за превенция на хирургия на грешното място, грешна процедура 

и хирургия на грешен пациент“ (“Universal Protocol for Preventing Wrong Site, Wrong 

Procedure, Wrong Person Surgery”) и Чеклиста Система за Безопасност на Хирургичния 

Пациент (Surgical Patient Safety System- SURPASS) (СБХП). Чеклистът Система за 

безопасност на хирургичния пациент (SURPASS) (СБХП) представлява по детайлен 

подход, обхващащ не само хирургичната интервенция, а всички клинични грижи от 

хоспитализацията на болния, до изписването му (de Vries et al. 2009, de Vries et al. 2010, 

de Vries et al. 2010, de Vries et al. 2011) 

Кратко описание на трите вида чеклисти, с които се сравнява Универсалния 

неврохирургичен чеклист е дадено в Таблица 23. 

 

Таблица 23. Преглед на трите най-разпространени и най-често прилагани 

хирургични чеклистии на разработения от автора Универсален неврохирургичен 

чеклист. 

Чеклист  Клиничен обхват Ангажиран 

персонал 

Брой пунктове и 

категории 

Чеклист на СЗО Хирургични грижи Хирурзи, 

анестезиолози, 

сестри 

Общо 22 пункта, в 3 

категории: 

� Преди 

въвеждане в 

анестезия (7 
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пункта) 

� Преди кожния 

разрез (10 

пункта) 

� Преди пациента 

да напусне 

операционната 

зала (5 пункта) 

Чеклист на СБХП Всички хирургични 

грижи между 

приемането и 

изписването на 

пациента 

Доктори в 

отделението, 

хирурзи, 

анестезиолози, 

сестри 

Общо 90 пункта, в 11 

категории 

Чеклисти базиращи 

се на Универсалния 

протокол 

Хирургични грижи, 

но също и когато се 

планира 

процедурата, когато 

пациента влезе в 

здравно звено и 

всякога когато има 

трансфер между 

осигуряващите 

грижи 

Варира по 

места 

Варира по места 

Универсален 

неврохирургичен 

чеклист (UNCLE) 

Неврохирургични 

грижи 

Неврохирурзи 

(специалисти 

или 

специализанти) 

Общо 13 пункта, в 3 

категории 

 

7.3.1 Приложение на чеклистите за безопасност на пациентите 
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7.3.1.1  Чеклист на СЗО 

 

Чеклистът на СЗО (WHO Surgical Safety Checklist) (Фигура 22) е може би най-

популярният пример за хирургичен чеклист, разработен за осигуряване на безопасна 

хирургия и редуциране на усложненията. Въведен е в употреба през 2008 година и е 

преведен на най-малко шест езика (Haynes et al. 2009). Чеклистът на СЗО съдържа 19 

пункта разпределени в три части (Фигура 22). Първата секция, преди въвеждане в 

анестезия, покрива области като идентификация на пациента, верификация на 

хирургичното място, проверка на анестезиологичната апаратура и пулс оксиметъра. 

Втората част, преди кожния разрез, включва представяне на членовете на екипа, 

преглед на критичните етапи и антибиотична профилактика. Последната стъпка, преди 

пациента да напусне операционната зала, се състои от проверка на броя на 

инструментите, етикетиране на добитите по време на операцията проби от пациента и 

обсъждане на постоперативната терапия. 

 

Фигура 22. Чеклистът на СЗО (WHO Surgical Safety Checklist). 
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Чеклистът на СЗО е успешно адаптиран и въведен в най-разнообразни условия, 

включващи всички хирургични специалности, академични, обществени и частни 

болници, в индустриализирани и развиващи се страни. 

Съществен интерес представляват 23 проучвания на приложението на чеклиста 

на СЗО, като 2 статии докладват опита в институции включени в оригиналното 

първоначално проучване, а 21 съобщават за използването на чеклиста на СЗО в други 

центрове.Придържайки се към препоръките на СЗО, чеклистите са модифицирани и 

приложени различно в голямо разнообразие от области и контекст, включително и в 

неврохирургични центрове.  

В настоящия момент е неясно дали операционните постери, зачеркването на 

хартиен вариант или попълването на електронна форма дават по-добри резултати. 

Обратната връзка от хирургичните екипи е като цяло позитивна, но като цяло 

подкрепата е по-голяма от страна на операционните сестри и анестезиолозите, 

отколкото от хирурзите. Например, Vats et al., 2010 (Vats et al. 2010)установяват, че 

анестезиолозите и операционните сестри „оказват голяма подкрепа“, докато някои 

хирурзи „не са много ентусиазирани“. 

Фактори благоприятстващи приложението на чеклиста на СЗО 

 Цитираните фактори за успех включват добро обучение за попълването на 

чеклиста и осъзнаване на достойнствата му, съдействие от локалния лидер, подкрепа от 

ръководството на болницата, възможност за модифициране на чеклиста, разпределение 

на отговорността, усещане за екипност, поетапно въвеждане на чеклиста, което 

включва обратна връзка в реално време и подобрени комуникация и екипна работа. 

Например, относно комуникацията Sewell et al., 2011 (Sewell et al. 2011)установяват, че 

77% от използващите чеклиста считат, че той подобрява екипната комуникация, а в 

проучването на Kearns et al., 2011 (Kearns et al. 2011)това са 70%. В изследването на 

Conley et al., 2011(Conley et al. 2011) за използването на чеклиста, се подчертава 

необходимостта от това локалния лидер убедително да обяснява защо и адаптивно да 

демонстрира как да се прилага чеклиста. Styer et al., 2011 (Styer et al. 2011) и Bohmer et 

al., 2012 (Bohmer et al. 2012) приписват успеха на отговорниците по човешки ресурси в 



81 

 

институциите, които инкорпорират обратна връзка в реално време в протоколите на 

чеклистите. 

 Фактори възпрепятстващи приложението на чеклиста на СЗО 

 Факторите възпрепятстващи приложението на чеклиста на СЗО като цяло се 

разпределят в четири категории, а именно объркване относно това как точно да се 

използва чеклиста, прагматични предизвикателства към ефикасността на работния 

процес, достъп към ресурси и индивидуални виждания и отношения.  

Първо, операционният персонал понякога не е наясно как точно да попълва 

чеклиста (Bohmer et al. 2012, Fourcade et al. 2012, Helmio et al. 2012, Levy et al. 2012). 

Така например, Levy et al., 2012 (Levy et al. 2012)установяват значително объркване 

относно тайминга на пунктовете на чеклиста и относно това кой е отговорен за 

поставяне на въпросите от чеклиста между операционния персонал. Освен 

неадекватното обучение, според Fourcade et al., 2012 (Fourcade et al. 2012)друг фактор 

за непознаване на чеклиста може да е голямото текучество или честите ротации на 

медицинските сестри. Vogts et al., 2011 (Vogts et al. 2011)предполагат, че последната 

секция на чеклиста, преди пациента да напусне операционната зала, може да не се 

попълва адекватно, тъй като тя не е свързана със специфичен момент в мениджмънта 

на пациента за разлика от първите две секции и по този начин липсва яснота. 

 Второ, използването на чеклиста понякога създава прагматични проблеми пред 

работния процес в операционна зала. Специфично предизвикателство е необходимото 

допълнително време за попълването му (Vogts et al. 2011, Fourcade et al. 2012)особено 

по време на спешни процедури (van Klei et al. 2012) и дублирането на проверки за 

сигурност, които са вече рутинно осъществявани (Vats et al. 2010, Fourcade et al. 2012) 

В проучването на Kearns et al, 2011 (Kearns et al. 2011) 30% смятат, че чеклистът е 

неудобен при спешни случаи. 

 Трето, в развиващите се държави често липсва регулярен достъп към ресурси. 

Yuan et al., 2012 (Yuan et al. 2012)докладват, че непостоянният достъп към антибиотици 

и батерии възпрепятства използването на чеклиста в две либерийски болници. В друго 

проучване, Kasatpibal et al., 2012 (Kasatpibal et al. 2012)посочват, че хирургичното място 

не се маркира рутинно поради липса на маркери в тайландска болница. 
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 Четвърто, индивидуалните нагласи на персонала към чеклиста играят главна 

роля за адекватното използване на чеклиста. Възможни бариери са съпротивление на 

хирурга към промяна на изградени навици, неудобство от самопредставяне и стръмна 

йерархична структура. Някои сестри докладват притеснения относно поеманата легална 

отговорност в случай, че настъпят усложнения след като са подписали чеклиста.  

 

Здравни резултати 

 От гледна точка на подобрени здравни резултати, 10 от 21 проучвания на 

използването на чеклиста на СЗО описват релевантни данни. Между тези 10 

изследвания обаче, намаленията като цяло са впечатляващи. Например, Askarian et al., 

2011 (Askarian et al. 2011)установяват, че хирургичните усложнения намаляват от 22.9% 

до 10%. Yuan et al., 2012 (Yuan et al. 2012)съобщават, че две либерийски болници 

отчитат намаляване на инфекциите на хирургичното място и на хирургичните 

усложнения с въвеждането на чеклиста. Според друго проучване(Royal Bolton Hospital  

NHS Foundation Trust 2010), 9 потенциални инцидента с безопасността на пациентите 

са били предотвратени чрез използването на чеклиста за период от 1 месец. 

 

Обучение и комплайънс 

Относно обучението за попълване и използване на чеклиста на СЗО, десет 

центъра споменават обучителни сесии, седем използват постери в операционната зала, 

два съобщават за публична кампания в цялата болница, два твърдят, че е проведено 

обучение без да се дават допълнителни детайли и осем или пропускат да уточнят за 

обучение или споменават за ограничено обучение. В шест проучвания има пилотен 

тестов период с продължителност между един и три месеца, който често води до 

минимални модификации на чеклиста. 

Девет проучвания докладват степента на комплайънс с чеклиста. Едно от тях 

просто съобщава за 97% комплайънс, а две други посочват подобрение на комплайънса 

във времето от приблизително 60% до 80% в едно проучване и от 85% до 95% в друго. 

За отбелязване е, че въпреки високия комплайънс с употребата на чеклиста, чеклистите 

често остават непълно попълнени. Fourcade et al., 2012 (Fourcade et al. 2012)докладват 
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използване на чеклиста при 90.2% от хирургиите, а напълно попълване при само 61%. 

Подобно на това, Levy et al., 2012 (Levy et al. 2012)установяват, че въпреки 

комплайънса с чеклиста е 100% в електронната медицинска документация, само в 4 от 

172 чеклиста са попълнени над 7 въпроса от общо 13 пункта на чеклиста. Според 

Kasatpibal et al., 2012 (Kasatpibal et al. 2012)персоналът има висок комплайънс към тези 

точки на чеклиста, които вече са станали стандартна болнична политика, и нисък към 

останалите пунктове, които не се използват рутинно. 

 

7.3.1.2 Чеклист на СБХП (SURPASS) 

 

От литературния обзор става ясно, че не съществуват опити за използване на 

чеклиста на СБХП извън Холандия. Този чеклист има електронна версия на сайта 

www.surpass-checklist.nl. Там е възможна модификация на чеклиста, която обаче не се 

препоръчва от създателите му. 

 

7.3.1.3 Чеклисти за хирургия на грешно място 

 

Идентифицирани са четири центъра описващи чеклист базиран на универсалния 

протокол на JC. Швейцарското проучване (Garnerin et al. 2008)се фокусира върху 

верифициране идентичността на пациента и хирургичното място. В сравнение с 

първите три месеца от въвеждането на чеклиста, през следващите три месеца се 

наблюдава по-добър комплайънс в попълването на чеклиста. Бариери пред въвеждането 

на чеклиста са хирурзи твърдящи, че вече познават пациентите или, че хирургичното 

място е очевидно и невъзможността да се използват резултатите от всички хирургични 

процедури в развиването и модификацията на протокола.  

Шведското проучване (Nilsson et al. 2010) включва две болници, всяка от които 

има наскорошен случай на хирургия на грешно място и причинно следственият анализ 

сочи, че таймаут процедурата би била от полза. Въведен е таймаут чеклист и една 

година по-късно, въпросник сочи, че 93% от членовете на екипа вярват, че чеклистът 

допринася за безопасността на пациентите. 



84 

 

Английското проучване (Owers C 2010)е проведено в детска болница, където 

персоналът е въвел допълнително чеклист с осем пункта за определяне на точното 

място за хирургична интервенция, във вече съществуващ хирургичен чеклист. 

Сравнявайки 2008 с 2006 година, коректното попълване на чеклиста се е подобрило за 

четири от общо осем пункта на чеклиста. 

В проучването от САЩ (Treadwell et al. 2014)е въведен чеклист за превенция на 

хирургията на грешно място, който е пригоден към болничните изисквания и 

процедури. Коментарите на персонала са в полза на чеклиста считайки, че той 

представлява организирана система за повишаване сигурността на пациентите. 

Комисията по акредитация (JC) не дава съвети за прилагането на чеклиста на 

своят интернет портал нито пък има такива в други публикации. През Август, 2010 

година, Комисията по акредитация (JC) провежда онлайн проучване на повече от 2100 

души (Treadwell et al. 2014). Уебсайта докладва изразено съгласие, че организациите 

могат напълно да въведат универсалния протокол, че неговите три стъпки са уместни и, 

че има полза от използването му в операционните зали и в залите за 

невроинтервенционални процедури. Необходимостта от модифициране на политики и 

процедури варира значимо между отговарящите. Не се установяват съществени 

различия в отговорите на различни групи болни. 

 

7.3.1.4 Универсален неврохирургичен чеклист 

 

Приложението на Универсалния неврохирургичен чеклист е отразено в Таблица 

24. Чеклистът е прилаган в един единствен университетски неврохирургичен център в 

България. Дизайнът на проучването включва серия от случаи. Теоретическият 

логически модел има три направления. В първото, превенцията на хирургията на 

грешно място, хирургията на грешна страна, хирургията на грешно ниво, хирургичния 

достъп на грешно ниво и хирургията на грешен пациент е възможна чрез използване на 

средство за подобряване идентификацията на хирургичните място, страна, ниво и на 

пациентите. При второто, превенцията на усложнения дължащи се на некоректно 

позициониране на болните за неврохирургична интервенция е възможна чрез 

прилагането на средство за проконтролиране позиционирането на пациентите на 
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операционната маса. По третото направление, превенцията на усложнения дължащи се 

на неизправност на апаратурата необходима за осъществяването на конкретната 

неврохирургична интервенция е възможна чрез употребата на средство за 

предоперативна проверка на тяхното състояние. 

 

Таблица 24. Приложение на Универсалния неврохирургичен чеклист. 

Автор, година Енчев, 2015 (настоящото проучване) 

Описание на центъра България, университетска клиника по 

неврохирургия 

Дизайн на проучването Серия от случаи 

Теоретически логически модел Превенцията на хирургията на грешно 

място, хирургията на грешна страна, 

хирургията на грешно ниво, хирургичния 

достъп на грешно ниво и хирургията на 

грешен пациент е възможна чрез 

използване на средство за подобряване 

идентификацията на хирургичните място, 

страна, ниво и на пациентите. 

Превенцията на усложнения дължащи се 

на некоректно позициониране на болните 

за неврохирургична интервенция е 

възможна чрез прилагането на средство за 

проконтролиране позиционирането на 

пациентите на операционната маса. 

Превенцията на усложнения дължащи се 

на неизправност на апаратурата 

необходима за осъществяването на 

конкретната неврохирургична 

интервенция е възможна чрез употребата 

на средство за предоперативна проверка 
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на тяхното състояние. 

Предварително съществуваща култура 

на безопасност на пациентите 

Не е съществувал чеклист за оценка на 

безопасността на неврохирургичните 

пациенти 

Област на неврохирургията Обща неврохирургия 

Тип неврохирургични процедури- 

планови или спешни 

Планови и спешни 

Здравен професионалист отговорен за 

попълването на чеклиста 

Неврохирургът оператор или 

неврохирургичен специализант участващ 

в интервенцията 

Участници в попълването на чеклиста Неврохирургът оператор или 

неврохирургичен специализант участващ 

в интервенцията 

Превенция на хирургия на грешно 

място 

(+) 

Превенция на усложненията дължащи 

се на некоректно позициониране на 

пациентите за неврохирургични 

интервенции 

(+) 

Превенция на усложненията дължащи 

се на неизправност на устройствата 

необходими за осъществяване на 

съответната процедура 

(+) 

Специфични цели Да предотврати всички типове хирургия 

на грешно място, както и усложнения 

дължащи се на некоректно позициониране 

на пациентите за неврохирургични 

интервенции и усложнения поради 

неизправност на устройствата 

необходими за осъществяване на 
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съответната неврохирургична процедура 

Обучителна подготовка и тренинг 

относно въвеждане на чеклиста 

Чеклистът е представен на всички лекари 

членове на неврохирургичния екип, 

лекции, тренинг, чеклистът е 

позициониран в операционната зала на 

добре видимо място 

Време необходимо за попълване на 

чеклиста 

5 мин 

Продължителност и фази на 

проучването 

Фаза 1 (преди въвеждане на чеклиста- 20 

месеца или 1 година и 8 месеца, Март, 

2011- Октомври, 2012) и Фаза 2 (след 

въвеждане на чеклиста- 27 месеца или 2 

години и 3 месеца, Ноември, 2012- 

Февруари, 2015) 

Брой случаи Фаза 1: 396 процедури 

Фаза 2: 1089 процедури 

Бариери пред въвеждането на чеклиста Персонални нагласи срещу чеклиста; 

чеклистът се счита за загуба на време 

Усилия за въвеждането на чеклиста Ръководителят на екипа обяснява защо и 

показва как да се използва чеклиста; 

дискусия на прилагането на чеклиста 

Нагласи на екипа към чеклиста Повишава безопасността на пациентите и 

сигурността и увереността на 

неврохирурга 

Резултати за безопасността на 

пациентите 

Няма случаи на хирургия на грешно място 

(като цяло и по типове), както и 

усложнения дължащи се на некоректно 

позициониране на болните за 

неврохирургични интервенции и 

усложнения последица на неизправност 

на устройствата необходими за 
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осъществяването на съответната 

процедура 

 

7.3.2 Ползи от чеклистите за безопасност 

 

Чеклист на СЗО 

Haynes et al., 2009 (Haynes et al. 2009)проучват тестването на предложения през 

2008 година Чеклист на СЗО в осем центъра по целия свят. Тези центрове се различават 

значително по броя на леглата си (от 371 до 1800), по броя на операционните зали (от 3 

до 39) и по нивото на доходи на страните. Политиките за хирургична безопасност 

преди въвеждането на Чеклиста на СЗО също са се различавали по отношение на 

употребата на рутинен интраоперативен мониторинг с пулс оксиметрия (налице при 6 

от 8 центъра), на орално потвърждаване на идентичността на пациента и хирургичното 

място в операционната зала (прилагано само при 2 от 8 болници), и на рутинната 

апликация на профилактични антибиотици в операционна (съществуваща при 5 от 8 

сайта). В нито един от осемте центъра не е имало стандартен план за интравенозен 

достъп при случаи на голяма кръвозагуба или формални екипни брифинги 

предоперативно или постоперативно. 

Първоначално са събрани данни за изходните нива за всеки център за период от 

3 месеца преди въвеждането на чеклиста, включващи общо 3733 хирургични 

процедури. В следващите 3-6 месеца след въвеждането на чеклиста, включващи 3955 

процедури, данните показват намаляване на морталитета (от 1.5% до 0.8%) и на 

усложненията (от 11% до 7%). Тези резултати не се дължат на определен център, тъй 

като те персистират при отстраняването, на който и да е отделен център при 

осъществяването на анализ на чувствителността. Авторите установяват, че нивото на 

прилагане на шест специфични индикатора на безопасността, като например 

използването на пулс оксиметър, също нараства след въвеждането на чеклиста, 

допускайки, че индикаторите за безопасност може да са причина за по-ниските нива. 

Дискутирайки резултатите, авторите признават, че възможните обяснения са 

най-вероятно мултифакторни. Първо това е самия чеклист. Второ, ефектът на 

Hawthorne, а именно че нивата намаляват защото операционния персонал знае, че те се 
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измерват. Авторите аргументирано се обявяват против тази възможност поради два 

аспекта на техните данни, а именно това, че нивата се измерват е известно преди и след 

въвеждането на чеклиста, и че частта от процедурите, за които персонала на 

проучването е бил в операционна зала има същата редукция на усложненията както на 

групата от процедури, при които изследователския екип е отсъствал от операционна. 

Трето, самото съществуване на формална пауза или предоперативен брифинг, което 

може да бъде направено и без чеклист. Такава пауза е необходима компонента на 

чеклиста. Четвърто, увеличеното натрупване на технологии за безопасност, като 

например прилагането на антибиотици в операционната зала вместо в 

предоперативните отделения. Тази промяна може да се счита като вторичен ефект от 

въвеждането на чеклиста, тъй като болниците осигуряват повече антибиотици директно 

на операционните зали поради наличието на пункт в чеклиста свързан с апликацията на 

антибиотици. Пето, съществената промяна в културата на безопасност и екипност в 

центъра е обяснение, което се подкрепя от данните, че по-голямото нарастване на 

активното отношение към безопасността в пилотните центрове е свързано с по-

чувствителна редукция на усложненията (Haynes et al. 2011). 

Последващи публикации за чеклиста на СЗО установяват подобрения в 

спешната хирургия (Weiser et al. 2010) и нагласите за безопасност (Haynes et al. 2011, 

Yuan et al. 2012). Haynes et al., 2009 (Haynes et al. 2009) докладват, че 80% от 

отговарящите считат, че използването на чеклиста е лесно, 20% считат, че отнема 

твърде много време, а 93% биха желали да се използва чеклиста, в случаи, че им 

предстои хирургична интервенция. Подобни са резултатите на Helmio et al., 

2012(Helmio et al. 2012), в които 76% от операционния персонал смята, че чеклистът 

подобрява безопасността, според 68% той подобрява превенцията на грешки, а 93% 

искат да се използва чеклиста, ако ще имат хирургия.Членовете на екипа докладват 

висока удовлетвореност и позитивност за чеклиста и оценяват, че попълването му 

отнема само две минути (Taylor et al. 2010). 

 

Чеклист на СБХП 

 Чеклистът на СЗО се фокусира основно върху събития настъпващи в 

операционната зала. Приблизително 53-70% от хирургичните грешки обаче, настъпват 

извън операционната зала според някои проучвания (Greenberg et al. 2007, Griffen et al. 
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2007, de Vries et al. 2009).Чеклистът на СБХП (de Vries et al. 2009, de Vries et al. 2010, de 

Vries et al. 2010, de Vries et al. 2011) е насочен към тези грешки чрез обхващане на 

всички грижи в интервала между приемането и изписването на пациента. В 

операционната зала, чеклистът на СБХП е по-малко специфичен отколкото този на 

СЗО. Така например, чеклистът на СБХП не споменава конкретно нещо от следните 

понятия: пулс оксиметрия, труден дихателен път, риск от кръвозагуба (въпреки, че пита 

дали са налични кръвни продукти), представяне на екипа и очакването на критични 

събития. 

 De Vries et al. (de Vries et al. 2010) тества 90 пунктовия чеклист на СБХП. В шест 

тестови болници тримесечния период след въвеждането на чеклиста, в сравнение с 

трите месеца преди това, се установяват редица подобрения, като намаляване на 

процента пациенти с усложнения, на вътреболничния морталитет, на пациентите с 

преходна инвалидност и на реоперациите. Не установяват подобни подобрения при 

петте контролни болници. Важно е, че степента на подобрение е асоциирана с по-

стриктно придържане към чеклиста, факт който дава по-голяма сигурност, че именно 

чеклистът е отговорен за подобренията. По-късен ретроспективен анализ на 294 

медицински съдебни иска, оценява, че 40% от смъртните случаи и 29% от случаите, за 

които се търси отговорност е можело да не се допуснат, ако е бил използван чеклистът 

на СБХП (de Vries et al. 2011). Следващ преглед на 6313 осъществени чеклиста на 

СБХП документира, че 41% от тях долавят поне едно недоглеждане, най-често в 

постоперативния период (липса на постоперативни инструкции относно вентилацията 

осъществявана от анестезиолози и липсващи предписания за медикаменти при 

изписването) (de Vries et al. 2012). 

 

Чеклисти базиращи се на Универсалния протокол 

 През месец Януари, 2004 година, Комисията по акредитация лансира първата 

версия на Универсалния протокол за превенция на хирургия на грешно място, грешна 

хирургична процедура и хирургия на грешен пациент. Предоперативната верификация 

на пациента, процедурата и хирургичното място се предполага да се осъществяват в 

операционната зала и, ако е приложимо, когато е планирана процедурата, когато 

пациента се приема в здравно заведение и всеки път когато има смяна на 

осигуряващите грижи.Маркирането трябва да включва само оперативното място и 
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трябва да е видимо преди обвиването на пациента. Таймаутът трябва да се осъществява 

преди кожния разрез и трябва да включва целия оперативен екип. Универсалният 

протокол не е чеклист, но може да се изпълнява, използвайки един или повече 

чеклисти. Стъпки 1 и 3 в него специално споменават потенциалната употреба на 

чеклист. 

 Хирургията на грешно място е рядка, приблизителните преценки за различни 

процедури варират от 1 на 13000 процедури за анестезиологичен блок на грешно място 

до 1 на 4200 за уретрални стентове. Общ систематичен обзор установява, че общата 

честота е 1-5 на 10000 процедури (Devine et al. 2010) и, че не съществува доказателство 

в литературата, което да доказва ефективността на Универсалния протокол на 

Комисията по акредитация за намаляване на честотата на хирургията на грешно място 

(Devine et al. 2010). 

 

Универсален неврохирургичен чеклист 

 Универсалният неврохирургичен чеклист е въведен за рутинно приложение в 

Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина“ през месец Ноември, 2012 

година. Изследваният период продължава до месец Февруари, 2015 година, като 

проучването включва всички планови и спешни неврохирургични интервенции 

осъществени в клиниката. Универсалният неврохирургичен чеклист е прилаган при 

въвеждането на болния в операционната зала и попълването му следва стъпките на 

подготовка на пациента за оперативната интервенция.  

 В настоящата серия се отчитат категорични ползи от приложението на 

Универсалния неврохирургичен чеклист и по трите направления на превенция, а 

именно хирургия на грешно място, усложнения дължащи се на грешно позициониране 

на болните и усложнения вследствие неизправност на необходимата за конкретната 

интервенция апаратура. 

Универсалният неврохирургичен чеклист не е допуснал появата на случаи на 

хирургия на грешно място, на хирургия на грешно ниво, на грешна хирургична 

процедура, на хирургия на грешен пациент, на хирургия на грешна страна и на 

хирургичен достъп на грешно ниво. Ниво на ефективност- 100%. 
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Имайки предвид рядкостта на хирургията на грешно място, демонстрирането на 

статистически значима редукция би изисквало невъзможно голямо проучване. Ето защо 

превантивните ползи на даден чеклист за превенция на случаите на хирургия на грешно 

място се приемат основно, базирайки се на клинична експертиза. 

Универсалният неврохирургичен чеклист постига тотална защита и елиминиране 

на усложненията дължащи се на некоректно позициониране на пациентите за 

неврохирургична процедура. Ниво на ефективност- 100%. 

Универсалният неврохирургичен чеклист осигурява пълна защита срещу 

усложнения дължащи се на неизправност на устройствата необходими за 

осъществяване на съответната неврохирургична процедура. Ниво на ефективност- 

100%. 

 

7.3.3 Потенциални вреди от чеклистите за безопасност 

 

 Директни вреди от чеклистите до настоящия момент не са докладвани. Sewell et 

al.,2011(Sewell et al. 2011)съобщават, че след въвеждането на чеклиста на СЗО, нивото 

на инфекции на долния респираторен тракт всъщност нараства от 2.1% до 2.5%. Дали 

това нарастване е било предизвикано от чеклиста е неясно. Тъй като обаче, авторите 

приписват на чеклистите редукция на честотите, то е възможно на тях да се дължи и 

нарастване на честотите. Въпреки липсата на документирани директни вреди, някои 

потребители на чеклисти изразяват тревоги относно потенциални вреди. Например, 

според някои употребата на чеклисти намалява ефективността на операционната зала 

или поражда ненужно безпокойство у пациентите.  

Kearns et al., 2011 (Kearns et al. 2011)докладват, че три месеца след въвеждането 

на чеклиста на СЗО, 30% считат, че той е неудобен при спешни случаи. Този процент 

обаче, е по-нисък отколкото е бил преди въвеждането на чеклиста, когато персоналът е 

бил попитан хипотетично дали вярва, че той би бил неудобен при спешни случаи (53% 

са заявили, че той би бил).  

Ефективността на операционната зала също би се компрометирала, ако 

чеклистът дублира вече съществуващи процедури за безопасност или ако персонала 
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отговорен за реализацията на чеклиста е незапознат с неговото попълване поради 

липсващо или неефективно обучение за работа с чеклиста (Vats et al. 2010, Fourcade et 

al. 2012). В едно проучване (Fourcade et al. 2012), персоналът изразява притеснение, че 

питането на пациентите няколко пъти за техните имена непосредствено преди 

въвеждането в анестезия би довело до ненужно безпокойство от тяхна страна. 

В настоящето проучване липсват обективно документирани вреди от рутинното 

приложение на Универсалния неврохирургичен чеклист. Потенциална вреда е 

увеличаването на операционното време с около 5 минути за всяка неврохирургична 

интервенция. На фона на неговите значими приноси за безопасността на 

неврохирургичните пациенти обаче, тази времева инвестиция е напълно оправдана. 

Приложението на Универсалния неврохирургичен чеклист не води до забележимо 

увеличаване на чувството на безпокойство на пациентите, което е описано от някои 

автори при приложението на чеклистът на СЗО (Treadwell et al. 2014). Универсалният 

неврохирургичен чеклист не се възприема за неудобен при спешните случаи както е в 

проучването на Kearns et al, 2011 (Kearns et al. 2011). 

 

7.3.4 Разходи свързани с въвеждането и използването на чеклистите за 

безопасност 

 

 Разходите за въвеждането на чеклиста основно включват разходи по 

усъвършенстване и или модификация на чеклиста, по информиране и обучение на 

персонала и във връзка с допълнителното оперативно време. През 2010 година Semel et 

al. (Semel et al. 2010) осъществяват хипотетичен анализ на решението за въвеждане на 

чеклист. Разходът е установен използвайки предполагаемата цена на работата, която 

иначе би била свършена от трите клиники с най-добри показатели за използване на 

чеклиста и координатора отговорен за въвеждането на чеклиста. През 2008 година този 

разход възлиза на 12635 щатски долари като цяло и по 11 щатски долара на използван 

чеклист. От друга страна цената на едно единствено голямо хирургично усложнение е 

оценена на 13372 щатски долара. С други думи, въвеждането на чеклиста на практика 

води до икономии на средства.  
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 Относно времето, Sewell et al., 2011 (Sewell et al. 2011) докладват, че 20% от 

персонала счита, че чеклистът на СЗО води до ненужно изоставяне във времето. През 

2011 година обаче, Taylor et al.(Taylor et al. 2010)установяват, че чеклистът на СЗО 

отнема средно около две минути за попълване. 

 Разходите за въвеждането на Универсалния неврохирургичен чеклист са 

свързани само с материалите за неговото отпечатване, като хартия (1 лист А4 на 

оперативна интервенция), принтер и консумативи. Тези разходи са толкова малки, че не 

могат да се калкулират. Друг разход е допълнителното операционно време необходимо 

за попълването на чеклиста, което е около 5 минути на случай. Това време често се 

губи и без попълването на чеклист за безопасност така, че не представлява съществен 

проблем. За обучителната подготовка и тренинг на неврохирурзите специалисти и 

специализанти не са изразходвани болнични средства. 

 

7.3.5 Разпространение на чеклистите за безопасност 

 

Чеклистът на СЗО 

 На 23 Януари, 2015 година картата на СЗО, показваща центровете използващи 

чеклиста на СЗО (http://maps.cga.harvard.edu/surgical_safety/) посочва, че активно 

използващи чеклиста са 1790 болници, а заявилите интерес да използват чеклиста- 

други 4132 болници. 

 Много професионални организации препоръчват възприемане и прилагане на 

чеклиста на СЗО. Това са Института за подобрения в здравеопазването (www.ihi.org), 

Националната агенция за безопасност на пациентите във Великобритания 

(www.nrls.npsa.nhs.uk), Канадския институт за безопасност на пациентите (Warnock 

2010, Robbins 2011), Програмата на щата Вашингтон за оценка на хирургичните грижи 

и резултати (www.scoap.org), Болничната асоциация на щата Южна Каролина (Robbins 

2011), Испанското министерство на здравеопазването и Испанската асоциация на 

хирурзите (Grande 2009), страните Франция(Robbins 2011), Холандия(van Klei et al. 

2012), Ирландия, Йордания и др. Нещо повече, няколко организации в Австралия и 

Нова Зеландия са развили модифицирани версии на чеклиста на СЗО (Gough 2010). 
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 Sivathasan et al., 2010 (Sivathasan et al. 2010)провеждат телефонно интервю с 238 

болници във Великобритания. Почти всички (99%) от болниците са чували за чеклиста 

и неговата употреба е била вече задължителна в 65% от тях. В болниците, в които не се 

е изисквал задължително, 81% го използват доброволно и 75% планират да го направят 

задължителен в бъдеще. За отбелязване е, че някои операционни зали докладват 

частична употреба на чеклиста, което означава преднамерено прескачане на някои 

негови пунктове или пропускане на целия чеклист поради времеви ограничения. 

 През месец Юни, 2009 година, списанието OR Manager получава онлайн данни 

от 136 абоната относно употребата на чеклиста на СЗО (Patterson 2009). Почти 

половината (48.5%) докладват, че са въвели чеклиста и 64% твърдят, че чеклистът е 

подобрил безопасността в операционните зали. 11% от интервюираните обаче, 

заявяват, че чеклистът не е бил добре приет от хирурзите. Други 63% посочват, че 

хирурзите го приемат, но с резерви. Приемът сред сестрите е бил в по-голяма степен. 

 Британско проучване от 2009 година сред орални и лицево-челюстни хирурзи 

установява, че всички са запознати с чеклиста на СЗО, но само 5 от 12 го използват 

(Abdel-Galil 2010). 10 от 12 изразяват увереност, че той ще подобри безопасността на 

пациентите, но според 4 от 12 той няма да подобри екипната комуникация. 

 

Чеклист на СБХП 

 Този чеклист е прилаган и използван само и единствено в Холандия. Не 

съществуват съобщения за неговото разпространение. 

 

Чеклисти базиращи се на Универсалния протокол 

 Относно универсалния протокол, акредитираните болници са длъжни да се 

подчинят. Ето защо разпространението на универсалния протокол е голямо по 

задължение. Универсалният протокол сам по себе си обаче, не е чеклист. Липсва 

достъпна информация за това колко болници използват чеклист по задължение. 

 

Универсален неврохирургичен чеклист 
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 Универсалният неврохирургичен чеклист на този етап е въведен и се използва 

рутинно в клиничната практика на само един неврохирургичен център, а именно 

университетската клиника по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна. 

 

7.3.6 Надеждност на докладваните резултати с чеклисти за безопасност 

 

 Няколко водещи организации специализирани в областта безопасност на 

пациентите промотират чеклистите в опит да предотвратят грешките свързани с 

хирургия. Литературните данни демонстрират, че чеклистите са широко приети не само 

в Западна Европа и САЩ, а и по целия свят. Важно е да се отбележи съществуването на 

свидетелства, че чеклистите са асоциирани с подобрени здравни резултати, включващи 

намалени хирургични усложнения и нива на инфекции на хирургичната рана. 

Наличието на асоциация не означава само по себе си причинно следствена връзка. Ето 

защо трябва да се отбележат три важни момента. Първо, чеклистите често се въвеждат 

в клиничната практика като част от комплексна стратегия за подобряване на здравните 

грижи, което означава, че е трудно да се определи дали подобренията трябва да се 

отдадат само на чеклистите или на другите приложени промени, като подобрената 

комуникация и промените в културата на безопасност в операционна зала. Второ, 

необективното докладване на данните също може да има значение. 11 от 21 проучвания 

на въвеждането на чеклисти не докладват здравни резултати, потенциално поради 

липса на ясни подобрения след въвеждането на чеклиста. Трето, докладваните 

резултати не означават, че всички хирургични чеклисти са полезни. Други хирургични 

чеклисти, съдържащи различни пунктове може да са или да не са от полза. 

 

7.3.7 Нагласи на персонала към чеклистите за безопасност 

 

 В много случаи персоналът съобщава за положителни нагласи към въвеждането 

на чеклиста. Редица въпроси относно въвеждането на чеклиста обаче остават открити, 

включително как да се модифицира даден чеклист към специфичните болнични 

условия или към специфичен хирургичен персонал. Установява се, че бариерите пред 
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ефективното въвеждане на чеклист включват неяснота относно практическите аспекти 

на използването на чеклиста, риск от нарушаване ефективността на работния процес, 

липсата на постоянен достъп към ресурси, убежденията и нагласите на участващия 

персонал и най-вече хирурзите. Една непрекъснато повтаряща се тема в литературата за 

хирургичните чеклисти е категоричното окуражаване на екипния подход. 

Въздействието на екипният подход върху ефекта на чеклистите обаче все още не е 

изяснен. 

 

7.3.8 Здравните администрации и чеклистите за безопасност 

 

 Широкото разпространение и прилагане на чеклиста на СЗО може да послужи 

като модел на здравните експерти и политици, търсещи да развият стратегии за 

безопасност в бъдеще. Този чеклист е изрично създаден така, че да бъде модифициран 

за широко вариращи условия и е прилаган за кратко време с цел оценка на неговата 

приемливост. Уеб сайтът на СЗО инструктира болниците да не се притесняват да 

модифицират чеклиста за техните условия, но да не отстраняват отделни пунктове само 

защото не са способни да ги осъществят. СЗО подчертава, че попълването на чеклиста 

би трябвало да отнеме не повече от минута на секция или общо не повече от 3 минути.  

Пилотното проучване докладва, че в различни центрове, въвеждането на 

чеклиста отнема само между 1 седмица и 1 месец (Haynes et al. 2009). Въвеждането на 

чеклиста е относително евтино, като някои болници само отпечатват постери за 

окачване на стените в операционните зали. Тези практически характеристики на 

чеклиста на СЗО в значителна степен промотират неговото разпространение и 

употреба. За разлика от подходът на СЗО, този заявен от създателите на чеклиста на 

СБХП съществено се отличава и действа обезкуражаващо за неговото по-широко 

приемане и въвеждане в клиничната практика. Въпреки, че чеклистът на СБХП е по-

детайлен, не е получил съществено разпространение, вероятно поради значителните 

ресурси, които са необходими за проследяване на пациента по време на хирургичната 

му хоспитализация. 
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7.3.9 Обобщено сравнение между Универсалния неврохирургичен чеклист и 

чеклистът на СЗО, чеклистът на СБХП и чеклистите базиращи се на 

Универсалния протокол 

 

Универсалният неврохирургичен чеклист е усъвършенствана и специализирана в 

областта на неврохирургията алтернатива на чеклистът на СЗО, чеклистът на СБХП и 

чеклистите използващи Универсалния протокол на Комисията по акредитация на САЩ. 

Той представлява обещаваща инициатива демонстрираща доказателства за подобряване 

безопасността на пациентите. Уникалното естество на неговия принос и препоръките за 

ефективното му въвеждане вероятно ще доведат до по-широкото му бъдещо 

разпространение. 

Хирургичните чеклисти като Универсалния неврохирургичен чеклист, този на 

СЗО и този на СБХП предлагат обещаващо средство за намаляване на морбидитета и 

морталитета на пациентите дължащ се на хирургичните интервенции. 

Хирургичните чеклисти за безопасност са свързани с нарастващо долавяне на 

потенциални рискове за безопасността на пациентите, с намаляване на хирургичните 

усложнения и подобрена комуникация между операционния персонал. Други фактори 

независими от чеклистите, като конкурентни мерки за безопасност, могат също да 

обяснят тези подобрения. 

Ключовите компоненти на успешното въвеждане на хирургичен чеклист за 

безопасност включват получаване на подкрепа от институционалните лидери, обучение 

на персонала за използването на чеклиста, адаптиране на чеклиста за включване на 

обратна връзка от персонала и избягване на дублиращо се събиране на информация от 

вече съществуващи мерки. 

 

7.4 Бариери пред успешното въвеждане на неврохирургичните чеклисти и 

фактори за успешното въвеждане на неврохирургичните чеклисти 

 

На базата на опита с Универсалния неврохирургичен чеклист и съпоставката му с 

другите хирургични и неврохирургични чеклисти може да се формулират както 
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бариерите пред успешното въвеждане на неврохирургичните чеклисти така и 

факторите благоприятстващи тяхното ефикасно внедряване. Тези положителни и 

отрицателни причини за съдбата на неврохирургичните чеклисти са отразени и 

съпоставени в Таблица 25. 

 

Таблица 25. Бариери пред успешното въвеждане на неврохирургичните чеклисти 

и фактори благоприятстващи тяхното ефикасно внедряване. 

БАРИЕРИ пред успешното въвеждане 

на неврохирургичен чеклист 

ФАКТОРИ за успешно въвеждане на 

неврохирургичен чеклист 

Липса на ангажиране на 

неврохирургичните лидери 

Активно и ентусиазирано ангажиране на 

неврохирургичните и перихирургичните 

лидери 

Липса на познаване как да се използва 

чеклиста 

Неврохирургичните лидери обясняващи 

защо и показващи как да се използва 

чеклиста (Даване на пример) 

Липса на сътрудничество в операционната 

зала 

Отделяне на време за тренинг и 

симулация 

Неподходящ период на попълване на 

чеклиста 

Започване с колеги, които са 

ентусиазирани и могат да демонстрират 

коректно използване на чеклиста 

Дублиране на пунктове от няколко 

чеклиста 

Осъзнаването, че попълването на чеклиста 

не е серия от задачи, а нагласа формираща 

поведение 

Неадекватна локална модификация на 

мултицентричен чеклист 

Изграждането на екипно мислене и 

действие 

Лоша комуникация между анестезиолози 

и неврохирурзи 

Активна комуникация между членовете 

на екипа 

Нелогични пунктове на чеклиста Признаване на приноса на всеки един от 
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екипа 

Двусмислени пунктове на чеклиста Изграждане култура на безопасност на 

пациентите 

Отмятане на непопълнените чеклисти в 

края на интервенцията 

Демонстриране на доказателства за 

успехи в подобряване културата на 

безопасност  

Тежка йерархична структура, 

непозволяваща открита дискусия по 

проблема 

Обсъждане на всички неясноти и 

притеснения на членовете на екипа 

 

7.5 Аргументи „За“ и „Против“ неврохирургичните чеклисти 

 

Систематичното проучване на приложението на Универсалния неврохирургичен 

чеклист и на достъпните в литературата хирургични и неврохирургични чеклисти 

позволява да се дефинират аргументите „за“ и „против“ неврохирургичните чеклисти 

Те са отразени в Таблица 26. 

 

Таблица 26. Аргументи за и против неврохирургичния чеклист. 

Аргументи „ЗА“ чеклиста 

 

Аргументи „ПРОТИВ“ чеклиста 

 

Служи като средство за напомняне, 

непозволявайки пропускането на 

критични етапи в неврохирургичната 

процедурата 

Предоверяването може да доведе до липса 

на коректно използване на собствената 

преценка и опит 

Може да подобри екипната работа, 

комуникация и култура на безопасност 

Разходите и ресурсите свързани с 

въвеждането на чеклиста и оценката на 

резултатите са бариери пред въвеждането 

му 



101 

 

Служи като средство подпомагащо 

паметта в ситуации, при които 

неврохирурзите са най-склонни да 

направят пропуск ( при умора, стрес, 

спешност) 

Неподходящият избор на чеклист при 

спешни ситуации може да доведе до 

погрешно лечение 

Демонстрирано е, че намалява 

морталитета, морбидитета и 

усложненията в други хирургични 

области 

Трудно е постигането на подходящ баланс 

по отношение на дължина на чеклиста. 

Ако е прекалено дълъг става обременяващ 

и непрактичен, ако е прекалено къс обаче, 

може да пропусне критични пунктове 

Първоначалните резултати в 

неврохирургията демонстрират 

намаляване на грешките 

Трудно се постига консенсус по 

отношение на параметрите, които трябва 

да включва 

Могат да редуцират разходите чрез 

превенция на грешките 

Прекаленото фокусиране върху чеклиста 

може да доведе до отклоняване на 

внимание и ресурси от други инициативи 

за безопасност, които може да са 

критични за намаляване на грешките 

Могат да подобрят ефективността на 

операционната зала чрез превенция на 

грешките 

Трудно е да се прецени колко и кои 

процедури ще имат полза от прилагането 

на чеклиста 

Могат да редуцират съдебните искове 

свързани с лекарски грешки 

Не е възможно създаването на чеклист за 

всеки клиничен сценарий 

Използват се във всички други 

високорискови области на човешка 

активност, като например авиация, за да 

редуцират човешките грешки 

Не е известна най-добрата форма на един 

чеклист (хартиен носител или електронен 

вариант) 
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7.6 Универсалният неврохирургичен чеклист и чеклисти за осигуряване 

безопасност на пациентите в неврохирургията 

 

Неврохирургията е област на медицината с нулева толерантност към 

медицинските грешки, особено към тези, които са предотвратими. Това са всички 

видове хирургия на грешно място, усложнения дължащи се на некоректно 

позициониране на пациентите за неврохирургични интервенции и усложнения 

дължащи се на неизправност на устройствата необходими за съответната процедура. 

След отличните и окуражаващи резултати от приложението на чеклистите за 

безопасност в интензивната и реанимационна медицина, както и в други хирургични 

области, чеклистите естествено се въвеждат и в неврохирургията. До Февруари месец, 

2015 година публикувания световен опит с неврохирургични чеклисти е ограничен до 

15 серии с по-малко от 20000 случая от различни области на неврохирургията. Според 

него неврохирургичните чеклисти представляват ефективно, надеждно, икономически 

изгодно и спестяващо време средство за повишаване безопасността на пациентите и 

самоувереността и сигурността на неврохирурзите. Всеки неврохирургичен център 

трябва да разработи свой собствен неврохирургичен чеклист или да адаптира и 

модифицира вече съществуващ такъв в съответствие със специфичните си особености и 

нужди, в опит да изгради или развие собствена култура на безопасност. 

Международните и националните неврохирургични дружества могат да промотират 

неврохирургичните чеклисти за безопасност и техните ползи. 

Във връзка с това съществува необходимост от детайлен анализ с цел съпоставка 

и обсъждане на неврохирургичните чеклисти относно следните параметри: година на 

публикация; страна на произход; област на неврохирургията; тип неврохирургични 

процедури- планови или спешни; здравен професионалист отговорен за попълването на 

чеклиста; участници в неговото попълване; превенция на хирургията на грешно място; 

превенция на усложненията дължащи се на некоректно позициониране на пациентите 

за неврохирургични интервенции; превенция на усложненията дължащи се на 

неизправност на устройствата необходими за осъществяване на съответната процедура; 

техните специфични цели; обучителна подготовка и тренинг; времето необходимо за 

попълването на чеклиста; продължителност и фази на проучването; брой на случаите 
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включени в проучването; бариери пред въвеждането на чеклиста; усилия за 

въвеждането на чеклиста; нагласи на екипа; резултати за безопасността на пациентите.  

В дисертационния труд е проучено настоящето състояние на приложението на 

чеклистите в неврохирургията, както и бъдещите тенденции, касаещи редукцията на 

предотвратимите грешки и усложнения.  

 

7.6.1 Предотвратими грешки и усложнения в неврохирургията 

 

Медицинските грешки могат да бъдат дефинирани като предотвратими 

неблагоприятни ефекти на медицинските грижи, независимо дали са или не очевидни и 

увреждащи за пациента(Grober and Bohnen 2005). 

Предотвратимите медицински грешки и усложнения в неврохирургията, които 

са обект на тази разработка са всички видове хирургия на грешно място, усложнения 

дължащи се на некоректно позициониране на пациентите за неврохирургични 

интервенции и усложнения вследствие неизправност на устройствата необходими за 

осъществяване на съответната процедура. 

 

Хирургия на грешно място 

Терминът хирургия на грешно място е често използван като обединяващо 

понятие на няколко вида неблагополучия като: хирургия на грешно място в тесния 

смисъл на понятието- хирургична процедура осъществена на некоректна част на 

тялото; хирургия на грешно ниво- хирургична процедура на погрешно ниво но от 

правилната страна; хирургичен достъп на грешно ниво- при него процедурата е 

осъществена на точното ниво; хирургия на грешна страна- интервенцията е 

реализирана на грешната страна или крайник; грешна хирургична процедура- грешна 

интервенция на коректна страна и място; хирургия на грешен пациент- процедура 

осъществена върху друг болен (Devine et al. 2010). 

 

Усложнения дължащи се на некоректно позициониране на пациентите за 

неврохирургични интервенции  
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Позиционирането на неврохирургичните пациенти е важна част от всяка 

оперативна интервенция. Вниманието към физическите и физиологичните последици 

на некоректното позициониране може да предотврати сериозни неблагоприятни 

събития и усложнения. Идеалното позициониране на пациентите включва балансиране 

на хирургичния комфорт срещу рисковете свързани с позиционирането при конкретния 

случай. 

Усложненията дължащи се на некоректно позициониране на пациентите за 

неврохирургични интервенции включват периоперативна периферно нервна увреда и 

постоперативна загуба на зрение (Kamel and Barnette 2014). Периоперативната 

периферно нервна увреда може да бъде увреда на плексус брахиалис, улнарна 

невропатия, медианусна невропатия и радиална невропатия. Най-честите причини за 

постоперативната загуба на зрение са исхемичната оптична невропатия и оклузията на 

артерия централис ретине (Kamel and Barnette 2014). 

 

Усложнения дължащи се на неизправност на устройствата необходими за 

съответната неврохирургична интервенция  

Мнозинството от неврохирургичните процедури изискват някои устройства за 

тяхното осъществяване като високоскоростен дрил, операционен микроскоп, 

невроендоскоп, ултразвук, С-рамо, невронавигация, CUSA и др. В случай на 

техническа неизправност на тези устройства, в зависимост от стадия на оперативната 

интервенция, хирургията не може да бъде осъществена изобщо или пък да бъде 

реализирана по предоперативно планираният начин и обем. 

С оглед постигането на ефективна превенция на предотвратимите медицински 

грешки и усложнения в неврохирургията е необходимо детайлно познаване на 

рисковите фактори за възникването им. 

 

7.6.2 Рискови фактори за предотвратими медицински грешки в неврохирургията 

 

Неврохирургията представлява третата най-податлива хирургична област на 

инциденти на хирургия на грешно място след ортопедията и общата хирургия, заемащи 

съответно първа и втора позиция (Cohen et al. 2010).  
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Рисковите фактори за хирургия на грешно място включват некоректно 

позициониране на пациента или подготовка на оперативното място, погрешна 

информация осигурена от пациента или семейството му, липсващо или непълно 

попълнено информирано съгласие, неизползване маркиране на оперативното поле, 

умора на неврохирурга, няколко неврохирурга включени в един случай, множество 

процедури на един и същ пациент, необичайни времеви лимити, спешни процедури, 

необичайна анатомия на пациента, и като цяло лоша екипна комуникация (Devine et al. 

2010). 

Позиционирането на неврохирургичните пациенти е предизвикателство от 

гледна точка на своята комплексност и вариабилност. То представлява едновременна 

отговорност на неврохирурга и анестезиолога. От една страна то изисква адекватна 

дълбочина на анестезията, поддържане на хемодинамична стабилност, подходяща 

оксигенация и прецизно инвазивно мониториране.От друга страна съществува 

необходимост от оптимално физиологична позиция на главата, очите, шията, 

крайниците, гърдите и гениталиите без каквато и да е абнормна компресия, тракция, 

флексия или екстензия (Kamel and Barnette 2014). 

Повечето от неврохирургичните операции не могат да бъдат осъществени без 

отлична техническа подкрепа от хетерогенна високотехнологична специализирана 

екипировка. Перфектното състояние на тези незаменими устройства необходими за 

всяка отделна неврохирургична интервенция е задължително за нейното безпроблемно 

протичане.  

В опит да се неутрализират гореспоменатите рискови фактори за предотвратими 

медицински грешки в неврохирургията са въведени чеклистите за безопасност.  

 

7.6.3 Дефиниция на понятието чеклист за безопасност 

 

Чеклистът по дефиниция представлява средство за събиране на информация 

целящо превенция на провал на дадена човешка дейност вследствие на вродени 

ограничения на човешкото внимание и памет. Чеклистът гарантира последователността 

и изпълнението на планираната задача (McConnell et al. 2012). 
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Чеклистите за безопасност на пациентите имат за цел повишаване безопасността 

на пациентите в системата на здравеопазването. 

 

7.6.4 Неврохирургични чеклисти за безопасност докладвани в литературата 

 

 Неврохирургичните чеклисти докладвани в литературата до настоящия момент 

са отразени и съпоставени с предложения от автора Универсален неврохирургичен 

чеклист Таблица 27, Таблица 28 и Таблица 29.  

 

Таблица 27.Обзор на неврохирургичните чеклисти докладвани в литературата 

относно следните параметри: година на публикация; страна на произход; област на 

неврохирургията; тип неврохирургични процедури- планова или спешна; здравен 

професионалист отговорен за попълването на чеклиста; участници в неговото 

попълване. 

 

Автор, 

година 

Страна на 

произход 

Област на 

неврохирургията 

Тип 

неврохирургични 

процедури- 

планови или 

спешни 

Здравен професионалист 

отговорен за 

попълването на 

чеклиста 

Участници в 

попълването на 

чеклиста 

NASS, 2001 

(North 

American 

Spine Society 

2001) 

САЩ Спинална 

неврохирургия 

Планови и спешни Неврохирургът оператор Неврохирургът оператор 

Connolly et 

al., 2009 

(Connolly et 

al. 2009) 

САЩ Стереотактична и 

функционална 

неврохирургия 

Планови (всяка 

нова имплантация 

на електроди за 

дълбока мозъчна 

стимулация) 

НД НД 

Lyons, 2010 

(Lyons 2010) 

САЩ Обща 

неврохирургия 

Планови и спешни Неврохирургът оператор Неврохирургът оператор 

Taussky et 

al., 2010 

(Taussky et 

al. 2010) 

САЩ Съдова 

неврохирургия 

Спешни НД НД 

Matsumae et Япония Обща Планови и спешни Дежурната сестра по Целият екип в 
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al., 2011 

(Matsumae et 

al. 2011) 

неврохирургия в 

интраоперативен 

ЯМР апарат 

безопасност интраоперативния 

магнитен резонанс 

Da Silva-

Freitas et al., 

2012 (Da 

Silva-Freitas 

et al. 2012) 

Испания Обща 

неврохирургия 

Планови Различен за отделните 

секции: неврохирург, 

анестезиолог и сестра 

Целият оперативен екип 

Kramer et al., 

2012 (Kramer 

et al. 2012) 

САЩ Стереотактична и 

функционална 

неврохирургия 

Планови (всички 

случаи на 

имплантация на 

електроди за 

дълбока мозъчна 

стимулация) 

Клиницист, който не е 

член на хирургичния екип 

Отговарящият клиницист 

и целият хирургичен екип 

McConnell et 

al., 2012 

(McConnell 

et al. 2012) 

САЩ Имплантиране на 

външен 

вентрикулен 

дренаж 

Спешни Специализантът 

осъществяващ 

процедурата 

Специализантът 

осъществяващ 

процедурата 

McLaughlin 

et al., 2012 

(McLaughlin 

et al. 2012) 

САЩ Обща 

неврохирургия 

Планови и спешни Неврохирургът оператор Всички членове на екипа: 

неврохирургът оператор, 

анестезиологът, 

неврохирургичните и 

анестезиологичните 

специализанти, 

операционните и 

анестезиологичните 

сестри, операционни и 

невромониториращи 

техници  

Oszvald et 

al., 2012 

(Oszvald et 

al. 2012) 

Германия Обща 

неврохирургия 

Планови и спешни Различен за отделните 

секции: неврохирург, 

анестезиолог и сестра 

Целият оперативен екип 

Rahmathulla 

et al., 2012 

(Rahmathulla 

et al. 2012) 

САЩ Обща 

неврохирургия в 

интраоперативен 

ЯМР апарат 

Планови и спешни Чеклист 1: Сестра 

Чеклист 2: Различен за 

отделните секции: 

неврохирург, 

анестезиолог и сестра 

Чеклист 1: Сестра 

Чеклист 2: Целият 

оперативен екип 

Ziewacz et al, 

2012 

(Ziewacz et 

al. 2012) 

САЩ Спинална 

неврохирургия 

Планови и спешни Различен за отделните 

секции: неврохирург, 

анестезиолог и 

невромониториращ 

персонал 

Целият екип 

Chen, 2013 

(Chen 2013) 

САЩ Съдова 

неврохирургия 

Спешни Различен за отделните 

секции: 

невроинтервенционалист, 

анестезиолог, сестраи 

техник 

Целият екип: 

невроинтервенционалист, 

анестезиолог, сестра и 

техник  

Fargen et al., САЩ Съдова Планови и спешни Невроинтервенционален Целият екип: лекар, 
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2013 (Fargen 

et al. 2013) 

неврохирургия специализант радиационен техник и 

сестра  

Lepanluoma 

et al., 2014 

(Lepanluoma 

et al. 2014) 

Финландия Обща 

неврохирургия 

Планови и по 

желание спешни 

Различен за отделните 

секции: неврохирург, 

анестезиолог и сестра 

Целият оперативен екип 

Енчев, 2015 

(настоящото 

проучване) 

България Обща 

неврохирургия 

Планови и спешни Неврохирургът оператор 

или неврохирургичен 

специализант участващ в 

интервенцията 

Неврохирургът оператор 

или неврохирургичен 

специализант участващ в 

интервенцията 

Съкращения: НД = не са докладвани. 

Таблица 28.Обзор на неврохирургичните чеклисти докладвани в литературата 

относно следните параметри: превенция на хирургията на грешно място; превенция на 

усложненията дължащи се на некоректно позициониране на пациентите за 

неврохирургични интервенции; превенция на усложненията дължащи се на 

неизправност на устройствата необходими за осъществяване на съответната процедура; 

техните специфични цели; обучителна подготовка и тренинг; времето необходимо за 

попълването на чеклиста.  

 
Автор, 

година 

Превенция на 

хирургия на 

грешно място 

Превенция на 

усложнения 

дължащи се на 

некоректно 

позициониране 

на пациентите за 

неврохирургичн

и интервенции  

Превенция на 

усложнения 

дължащи се на 

неизправност на 

устройствата 

необходими за 

осъществяване 

на съответната 

процедура 

Специфични цели Обучителна 

подготовка и 

тренинг 

относно 

въвеждане на 

чеклиста  

Време 

необходимо 

за 

попълване 

на чеклиста 

NASS, 2001 

(North 

American 

Spine 

Society 

2001) 

(+) (-) (-) Да предотврати 

хирургията на 

грешно място, 

хирургия на грешно 

ниво и хирургия на 

грешен пациент  

Чеклистът е 

позициониран в 

операционната 

зала на добре 

видимо място 

НД 

Connolly et 

al., 2009 

(Connolly et 

al. 2009) 

(+) (-) (+) Да идентифицира и 

коригира 

специфични 

грешки на 

стереотактични 

процедури 

НД 1-4 мин 

Lyons, 2010 

(Lyons 

2010) 

(+) (-) (-) Да гарантира 

коректни образни 

изследвания и 

НД НД 
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антибиотично 

приложение 

Taussky et 

al., 2010 

(Taussky et 

al. 2010) 

(-) (-) (-) Да долови 

ендоваскуларна 

аневризмална 

перфорация при 

койлинг и да 

направлява 

невроинтервенцион

алиста при тези 

случаи 

НД НД 

Matsumae et 

al., 2011 

(Matsumae 

et al. 2011) 

(+) (+) (+) Да отстрани 

несигурности и да 

предотврати 

грешки в работния 

процес с 

интраоперативен 

ЯМР 

По време на 

подготовката за 

интраоперат. 

ЯМР, 

дежурната 

сестра по 

безопасност 

чете високо на 

глас 

инструкциите 

за безопасност 

и чеклиста 

8 мин 

Da Silva-

Freitas et al., 

2012 (Da 

Silva-Freitas 

et al. 2012) 

(+) (-) (-) Да оцени 

модифициран 

чеклист за 

безопасност на СЗО 

при 

неврохирургични 

пациенти 

НД НД 

Kramer et 

al., 2012 

(Kramer et 

al. 2012) 

(+) (-) (+) Да оцени ефекта на 

дългосрочната 

употреба на 

чеклиста върху 

броя на грешките 

НД НД 

McConnell 

et al., 2012 

(McConnell 

et al. 2012) 

НД НД НД НД НД НД 

McLaughlin 

et al., 2012 

(McLaughlin 

et al. 2012) 

(+) (-) (-) Да долавя критични 

инциденти, да 

подсигурява 

антибиотичната 

профилактика и да 

вербализира (от 

лидера на екипа) 

загрижеността за 

безопасност на 

пациентите 

Постери на 

чеклиста са 

поставени във 

всяка 

операционна 

зала. Тренинг 

на членовете на 

екипа. 

3-5 мин 
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Oszvald et 

al., 2012 

(Oszvald et 

al. 2012) 

(+) (-) (+) НД НД НД 

Rahmathulla 

et al., 2012 

(Rahmathull

a et al. 2012) 

(+) (+) (+) Чеклист 1: 

Предоперативен 

ЯМР сестрински 

чеклист за употреба 

преди 

трансферирането на 

пациента в 

интраоперативния 

ЯМР апарат.  

Да предотврати 

неблагоприятни 

събития в 

интраоперативния 

ЯМР апарат. 

 

Чеклист 2: 

Хирургичен 

чеклист за 

безопасност 

базиран на 

чеклиста на СЗО. 

Да подобри 

безопасността на 

пациента, да 

избягва пропуски в 

грижите за 

пациента, да 

промотира 

активната 

комуникация 

между различните 

членове на екипа. 

Тренинг: 

обучителни 

видео 

прожекции, 

лекции, онлайн 

тренировъчни 

сесии, 

демонстрат. 

тестове и 

инсценировки 

на спешни 

ситуации 

НД 

Ziewacz et 

al, 2012 

(Ziewacz et 

al. 2012) 

(-) (-) (-) Да създаде чеклист 

за интраоперативно 

невромониторно 

известяване за 

употреба при 

хирургично 

лечение на 

пациенти с 

миелопатия и 

спинален 

деформитет и да се 

верифицира 

неговата 

НД НД 
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ефективност. 

Chen, 2013 

(Chen 2013) 

(-) (-) (-) Да се изработи 

чеклист, който да 

води екипа в случай 

на ендоваскуларна 

аневризмална 

перфорация и/или 

тромбоемболично 

събитие 

НД НД 

Fargen et al., 

2013 

(Fargen et 

al. 2013) 

(+) (-) (-) Да оцени 20-

пунктов чеклист, 

базиращ се върху 

чеклиста за 

безопасност на 

СЗО, включващ 

специфичните 

изисквания към 

невроинтервенцион

алните процедури 

НД НД 

Lepanluoma 

et al., 2014 

(Lepanluom

a et al. 2014) 

(+) (-) (-) Да оцени чеклиста 

за безопасност на 

СЗО върху 

неврохирургични 

пациенти 

Чеклистът е 

представен на 

всички членове 

на хирургичния 

екип 

НД 

Енчев, 2015 

(настоящот

о 

проучване) 

(+) (+) (+) Да предотврати 

всички типове 

хирургия на грешно 

място, както и 

усложнения 

дължащи се на 

некоректно 

позициониране на 

пациентите за 

неврохирургични 

интервенции и 

усложнения поради 

неизправност на 

устройствата 

необходими за 

осъществяване на 

съответната 

неврохирургична 

процедура 

Чеклистът е 

представен на 

всички лекари 

членове на 

неврохирургич

ния екип, 

лекции, 

тренинг, 

чеклистът е 

позициониран в 

операционната 

зала на добре 

видимо място 

5 мин 

Съкращения: НД = не са докладвани. 

 

Таблица 29.Обзор на неврохирургичните чеклисти докладвани в литературата 

относно следните параметри: продължителност и фази на проучването; брой на 
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случаите включени в проучването; бариери пред въвеждането на чеклиста; усилия за 

въвеждането на чеклиста; нагласи на екипа към чеклиста; резултати за безопасността на 

пациентите.  

 

Автор, 

година 

Продължителност 

и фази на 

проучването 

Брой случаи Бариери 

пред 

въвеждане 

на 

чеклиста 

Усилия за 

въвеждането 

на чеклиста 

Нагласи на 

екипа към 

чеклиста 

Резултати за 

безопасността на 

пациентите 

NASS, 2001 

(North 

American 

Spine 

Society 

2001) 

НД НД НД Чеклистът е 

поставен в 

операционнат

а зала на 

добре видимо 

място 

НД НД 

Connolly et 

al., 2009 

(Connolly et 

al. 2009) 

НД 13 хирургии 

(9 

билатерални

и 4 

унилатералн

и) 

НД НД НД Общият брой на 

грешките на случай 

не се променя 

съществено. 

Чеклистът 

идентифицира и 

коригира грешки по 

време на дълбоката 

мозъчна стимулация 

на цената на 

минимално 

допълнително 

оперативно време. 

Lyons, 2010 

(Lyons 2010) 

8 години 6313 

хирургични 

чеклиста за 

6345 

пациента 

НД НД НД Няма случаи на 

хирургия на грешно 

място, грешна 

хирургична 

процедура или 

хирургия на грешен 

пациент; 

иницииране на 

култура на 

безопасност 

Taussky et 

al., 2010 

(Taussky et 

al. 2010) 

НД НД НД НД НД НД 

Matsumae et 

al., 2011 

(Matsumae 

et al. 2011) 

3 години НД НД НД Справя се с 

притесненията 

и 

несигурностит

е свързани с 

Няма инциденти по 

време на 

транспортирането на 

пациентите към 

залата на 



113 

 

процедурите; 

промотира 

изграждането 

на екипност и 

позволява 

плавен 

хирургичен 

процес без 

инциденти 

интраоперативната 

ЯМР апаратура, 

както и по време на 

самото образно 

изследване 

Da Silva-

Freitas et al., 

2012 (Da 

Silva-Freitas 

et al. 2012) 

1 година (2009-

2010)- 2 фази. 

Фаза 1: 

първоначалните 6 

месеца от 

прилагането на 

чеклиста; 

Фаза 2: последните 

6 месеца 

400 НД НД НД Идентифицирани са 

51 събития в 44 

хирургични 

интервенции; 

коригирани са 88% 

от грешките преди 

началото на 

хирургията 

Kramer et 

al., 2012 

(Kramer et 

al. 2012) 

1 година (2008-

2009)- 2 фази. 

Фаза 1 (пре-

чеклист): 2 месеца, 

2008; 

Фаза 2 (чеклист): 2 

месеца, 2009 

Фаза 1: 17 

процедури 

Фаза 2: 11 

процедури 

НД НД НД Редукция на общия 

брой големи и малки 

грешки- от 3.2 до 0.8 

общо грешки на 

случай 

McConnell 

et al., 2012 

(McConnell 

et al. 2012) 

4 години (2006-

2011) 

НД НД НД Подобрява 

безопасността 

Съществена 

редукция на нивото 

на инфекциозни 

усложнения при 

вентрикулостомия 

McLaughlin 

et al., 2012 

(McLaughlin 

et al. 2012) 

4 години (2008-

2012) 

НД Не всички 

членове на 

екипа 

активно 

участват; 

някои 

елементи се 

преминават 

набързо без 

да им се 

отдава 

достатъчно 

внимание; 

чеклистът 

не се взема 

предвид и 

някои 

негови 

елементи се 

Директно 

наблюдение, 

редовно 

оценяване, 

обратна 

връзка, срещи 

в 

операционнат

а зала; 

обсъждане на 

процеса и 

неговата 

важност по 

време на 

клиничните 

конференции 

98.9% от 

отговарящите 

считат, че 

чеклистът 

подобрява 

безопасността 

на пациентите; 

97.8% от 

отговарящите 

вярват, че 

представянето 

на членовете 

на екипа 

подпомага 

изграждането 

на екипен дух; 

97.1% от 

отговарящите 

твърдят, че са 

НД 

По-добра 

комуникация, 

сътрудничество, 

нагласи за 

безопасност и 

изграждане на 

екипност 
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прескачат научили нещо 

ново за 

пациента и/или 

процедурата по 

време на 

таймаута, 

което им 

помага да 

осигурят 

безопасността 

на пациентите 

Oszvald et 

al., 2012 

(Oszvald et 

al. 2012) 

5 години (2007-

2012)- 2 фази. 

Фаза 1 

(периоперативен 

чеклист): 4 години 

(2007-2010); 

Фаза 2 

(усъвършенстван 

периоперативен 

чеклист): 1 година 

(2011-2012) 

12390 

процедури: 

планови- 

9068, 

спешни- 

3322. 

Фаза 1: 

всички 

планови 

хирургични 

процедури 

(6322) и нито 

една от 2473 

спешни 

интервенции; 

Фаза 2: 

всички 

планови 

(2746) и 

спешни (849) 

хирургични 

процедури 

(3595) 

НД НД НД Фаза 1: 

1 случай на 

хирургия на грешно 

място- 

пунктиформена 

краниектомия при 

спешен случай; 

1 случай на 

хирургичен 

лумбален достъп на 

грешна страна при 

планов случай 

(2 (0.03%) от общо 

6322 случая) 

 

Фаза 2: 

Няма грешки 

Rahmathulla 

et al., 2012 

(Rahmathull

a et al. 2012) 

2 години и 4 месеца 

(Февруари, 2010- 

Юни, 2012) 

120 

процедури 

НД Лидерите на 

екипа да 

промотират и 

изградят 

култура на 

безопасност, 

да подкрепят 

членовете на 

екипа да 

култивират 

ефективна 

комуникация с 

пациента и 

помежду си, 

да използват 

НД Няма 

неблагоприятни 

събития или 

инциденти 
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научените 

уроци за 

подобряване 

на 

безопасността 

и редуциране 

на грешките 

Ziewacz et 

al, 2012 

(Ziewacz et 

al. 2012) 

НД 3 процедури НД НД НД Чеклистът 

ефективно 

идентифицира 

промени в режима 

на анестезията, 

който са отговорни 

за обезпокоителните 

невромониторингов

и сигнали 

Chen, 2013 

(Chen 2013) 

НД НД НД НД Помага на 

членовете на 

екипа да 

запазят 

спокойствие 

при 

напрежение и 

да 

функционират 

ефективно в 

сложни и 

рискови 

ситуации. Дава 

възможност да 

се разбере кога 

е необходима и 

кога не 

импровизация. 

НД 

Fargen et al., 

2013 (Fargen 

et al. 2013) 

8 седмици 

(Февруари- Април, 

2012)- 2 фази. 

Фаза 1 (пре-

чеклист): 4 седмици 

(Февруари- Март, 

2012); 

Фаза 2 (чеклист): 4 

седмици (Март- 

Април, 2012) 

Фаза 1: 71 

процедури 

Фаза 2: 60 

процедури 

НД НД Съществено 

подобрява 

комуникацията 

Чеклистът води до 

съществена 

редукция в общите 

неблагоприятни 

събития 

Lepanluoma 

et al., 2014 

(Lepanluoma 

et al. 2014) 

12 седмици (2009)- 

2 фази. 

Фаза 1 (пре-

чеклист): 6 седмици 

(2009); 

Фаза 1: 83 

процедури 

Фаза 2: 67 

процедури 

НД НД Подобрява 

комуникацията 

и екипната 

работа 

Редукция в раневите 

усложнения и в 

непланираните 

повторни болнични 

приеми 
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Фаза 2 (чеклист): 6 

седмици (2009) 

Енчев, 2015 

(настоящото 

проучване) 

Фаза 1 (преди 

въвеждане на 

чеклиста- 20 месеца 

или 1 година и 8 

месеца, Март, 2011- 

Октомври 2012). 

Фаза 2 (след 

въвеждане на 

чеклиста- 27 месеца 

или 2 години и 3 

месеца, Ноември, 

2012- Февруари, 

2015) 

Фаза 1: 396 

процедури 

Фаза 2: 

1089процеду

ри 

Персоналн

и нагласи 

срещу 

чеклиста; 

чеклистът 

се счита за 

загуба на 

време 

Ръководителят 

на екипа 

обяснява защо 

и показва как 

да се използва 

чеклиста; 

дискусия на 

прилагането 

на чеклиста 

Повишава 

безопасността 

на пациентите 

и сигурността 

и увереността 

на 

неврохирурга 

Няма случаи на 

хирургия на грешно 

място (като цяло и 

по типове), както и 

усложнения 

дължащи се на 

некоректно 

позициониране на 

болните за 

неврохирургични 

интервенции и 

усложнения 

последица на 

неизправност на 

устройствата 

необходими за 

осъществяването на 

съответната 

процедура 

Съкращения: НД = не са докладвани. 
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7.6.5 Универсалният неврохирургичен чеклист спрямо другите 

неврохирургични чеклисти- детайлен анализ 

 

Разпределение по години 

Всички с изключение на едно от проучванията докладващи неврохирургични 

чеклисти са публикувани през последните 6 години. Първият хирургичен чеклист за 

безопасност имащ отношение към неврохирургията е този на North American Spine 

Society и е публикуван през 2001 година(North American Spine Society 2001). Той си 

поставя за цел превенция на хирургията на грешно място, на грешно ниво и на грешен 

пациент в спиналните и ортопедичните случаи. Едва 8 години по-късно се появява 

вторият неврохирургичен чеклист и той е в полето на стереотактичната и 

функционална неврохирургия. Това е чеклистът на Connolly et al., 2009 (Connolly et al. 

2009), който е специално създаден за случаи на планово ново имплантиране на 

електроди за дълбока мозъчна стимулация. Най-големият брой статии описващи 

неврохирургични чеклисти и техните резултати са публикувани през 2012 година 

(почти половината от всички доклади- 7/16)(Da Silva-Freitas et al. 2012, Kramer et al. 

2012, McConnell et al. 2012, McLaughlin et al. 2012, Oszvald et al. 2012, Rahmathulla et al. 

2012, Ziewacz et al. 2012). Представеният дисертационен труд представлява последната 

разработка по темата. 

 

Страна на произход 

11 отобщо 16 (69%) статии докладващи неврохирургични чеклисти са от 

САЩ(North American Spine Society 2001, Connolly et al. 2009, Lyons 2010, Taussky et al. 

2010, Kramer et al. 2012, McConnell et al. 2012, McLaughlin et al. 2012, Rahmathulla et al. 

2012, Ziewacz et al. 2012, Chen 2013, Fargen et al. 2013). 4 проучвания произхождат от 

Европа (Испания(Da Silva-Freitas et al. 2012), Германия(Oszvald et al. 2012), 

Финландия(Lepanluoma et al. 2014)иБългария (Енчев, 2015- настоящото проучване) и 1 

от Азия (Япония)(Matsumae et al. 2011). Тези данни убедително демонстрират, че 

проблема с безопасността на пациентите в неврохирургията е по-актуален и важен за 

колегите от САЩ, най-вероятно поради особеностите на тяхната здравна система и 

традиционно високите нива съдебни искове срещу неврохирурзи там. Нарастващата 
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популярност и влияние на пациентските организации, както и непрекъснато 

намаляващия толеранс в модерното общество към медицинските грешки и особено към 

тези, които са предотвратими, най-вероятно ще стимулира по-широко разпространение 

на неврохирургичните чеклисти за безопасност в България и в Европа като цяло. 

 

Област на неврохирургията 

8 от общо 16 неврохирургични чеклисти логично са разработени и прилагани в 

общата неврохирургия (Lyons 2010, Matsumae et al. 2011, Da Silva-Freitas et al. 2012, 

McLaughlin et al. 2012, Oszvald et al. 2012, Rahmathulla et al. 2012, Lepanluoma et al. 

2014) (Енчев, 2015- настоящото проучване), 3- всъдовата неврохирургия(Taussky et al. 

2010, Chen 2013, Fargen et al. 2013), 2- в стереотактичната и функционална 

неврохирургия(Connolly et al. 2009, Kramer et al. 2012)други 2- в спиналната 

неврохирургия(North American Spine Society 2001, Ziewacz et al. 2012)и 1 за поставяне 

на външен вентрикулен дренаж (McConnell et al. 2012). 2 от чеклистите за обща 

неврохирургия за създадени да водят и предотвратяват грешки в интраоперативен ЯМР 

апарат (Matsumae et al. 2011, Rahmathulla et al. 2012). Тези бройки ясно отразяват 

разпределението на случаите в неврохирургичната практика като цяло. 

 

Тип неврохирургични процедури- планови или спешни 

Повечето от проучванията на чеклистите включват едновременно планови и 

спешни интервенции(9 от общо 16) (North American Spine Society 2001, Lyons 2010, 

Matsumae et al. 2011, McLaughlin et al. 2012, Oszvald et al. 2012, Rahmathulla et al. 2012, 

Ziewacz et al. 2012, Fargen et al. 2013) (Енчев, 2015- настоящото проучване). Само един 

неврохирургичен чеклист е прилаган при планови случаи и по желание при спешни 

(Lepanluoma et al. 2014). 3 от неврохирургичните чеклисти се използват само за 

планови процедури (Connolly et al. 2009, Da Silva-Freitas et al. 2012, Kramer et al. 2012). 

Други 3 чеклиста са разработени само за спешни ситуации(Taussky et al. 2010, 

McConnell et al. 2012, Chen 2013). 
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Здравен професионалист отговорен за попълване на чеклиста 

Тази характеристика на неврохирургичните чеклисти е твърде вариабилна. 

Публикуваният опит включва няколко възможности за здравен професионалист 

отговорен за попълване на чеклиста.Тези опции включват различни професионалисти 

(неврохирург, анестезиолог и сестра или техник) за всяка отделна част на чеклиста 

(6/16) (Da Silva-Freitas et al. 2012, Oszvald et al. 2012, Rahmathulla et al. 2012, Ziewacz et 

al. 2012, Chen 2013, Lepanluoma et al. 2014), неврохирургът оператор (3/16) (North 

American Spine Society 2001, Lyons 2010, McLaughlin et al. 2012), неврохирургът 

оператор или неврохирургичен специализант участващ в процедурата (1/16) (Енчев, 

2015- настоящото проучване), неврохирургичният специализант осъществяващ 

интервенцията (1/16) (McConnell et al. 2012), невроинтервенционален специализант 

(1/16) (Fargen et al. 2013), клиницист, който не е част от хирургичния тим (1/16) (Kramer 

et al. 2012), и дежурната сестра по безопасност (1/16) (Matsumae et al. 2011). В 2 

проучвания професионалистът отговорен за попълването на чеклиста за безопасност не 

е посочен изрично (Connolly et al. 2009, Taussky et al. 2010). 

 

Участници в попълването на чеклиста 

Целейки подобряване на екипната работа и комуникация, повечето от 

неврохирургичните чеклисти изискват участието на целия оперативен тим за 

попълването на чеклиста (10/16) (Matsumae et al. 2011, Da Silva-Freitas et al. 2012, 

Kramer et al. 2012, McLaughlin et al. 2012, Oszvald et al. 2012, Rahmathulla et al. 2012, 

Ziewacz et al. 2012, Chen 2013, Fargen et al. 2013, Lepanluoma et al. 2014). Някои 

чеклисти обаче, се нуждаят само от неврохирургът оператор (2/16) (North American 

Spine Society 2001, Lyons 2010), неврохирургът оператор или участващия в 

интервенцията неврохирургичен специализант (1/16) (Енчев, 2015- настоящото 

проучване), или от неврохирургичния специализант осъществяващ имплантирането на 

външен вентрикулен дренаж (1/16) (McConnell et al. 2012). 2 автора не уточняват 

участниците при попълването на техните чеклисти (2/16) (Connolly et al. 2009, Taussky 

et al. 2010). 
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Превенция на хирургия на грешно място 

Превенцията на хирургия на грешно място е почти без изключение една от 

основните цели на неврохирургичните чеклисти (12/16) (North American Spine Society 

2001, Connolly et al. 2009, Lyons 2010, Matsumae et al. 2011, Da Silva-Freitas et al. 2012, 

Kramer et al. 2012, McLaughlin et al. 2012, Oszvald et al. 2012, Rahmathulla et al. 2012, 

Fargen et al. 2013, Lepanluoma et al. 2014) (Енчев, 2015- настоящото проучване). Три от 

чеклистите (3/16) (Taussky et al. 2010, Ziewacz et al. 2012, Chen 2013)не покриват този 

риск, поради техните високо специфични и тесни области на ситуации и действие, в 

които хирургията на грешно място не съществува като възможност. Един доклад не 

изяснява този аспект (1/16) (McConnell et al. 2012). 

 

Превенция на усложнения дължащи се на некоректно позициониране на 

пациентите за неврохирургични процедури  

Само 3 от неврохирургичните чеклисти (3/16) (Matsumae et al. 2011, Rahmathulla 

et al. 2012) (Енчев, 2015- настоящото проучване) си поставят за цел превенция на 

усложненията дължащи се на некоректно позициониране на пациентите за 

неврохирургични интервенции. 2 от тях са специално разработени за предотвратяване 

на потенциални усложнения в интраоперативен ЯМР апарат (Matsumae et al. 2011, 

Rahmathulla et al. 2012)и само едно (Енчев, 2015- настоящото проучване) за 

недопускане на грешки в общата неврохирургия. Оскъдното присъствие на този 

проблем в съществуващите неврохирургични чеклисти представлява съществен 

пропуск, който трябва да бъде коригиран в техните бъдещи модификации или в ново 

разработващите се специализирани неврохирургични чеклисти. 

 

Превенция на усложнения дължащи се на неизправност на устройствата 

необходими за осъществяване на съответната неврохирургична процедура 

Само 6 от общо 16 неврохирургични чеклиста (6/16) (Connolly et al. 2009, 

Matsumae et al. 2011, Kramer et al. 2012, Oszvald et al. 2012, Rahmathulla et al. 2012) 
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(Енчев, 2015- настоящото проучване) включват пунктове насочени към превенция на 

усложненията дължащи се на неизправност на устройствата необходими за реализиране 

на съответната неврохирургичната интервенция. Проверката за изправност на всички 

необходими устройства и апарати в операционната зала преди началото на 

хирургичната процедура, бивайки най-близка до прототипа на чеклистите за 

безопасност в авиацията, неоправдано се подценява и пропуска в общите усилия и 

мерки за безопасност. Този потенциален проблем може да доведе до катастрофални 

последици и трябва да получи заслуженото си внимание и място. 

 

Специфични цели на неврохирургичните чеклисти 

Специфичните цели на известните неврохирургични чеклисти варират в 

съответствие с областта на тяхно практическо неврохирургично приложение (Таблица 

28). Не е логично да се очаква, че стереотактичните чеклисти (Connolly et al. 2009, 

Kramer et al. 2012) например ще наподобяват тези за невроендоваскуларни цели 

(Taussky et al. 2010, Chen 2013, Fargen et al. 2013). Чеклистите за безопасност 

естествено отразяват опита, нагласите и културата на безопасност на неврохирурзите и 

институциите отговорни за тяхното изработване и въвеждане в клиничната практика.  

 

Образователна подготовка и тренинг относно въвеждане на чеклиста  

Въвеждането на чеклистите за безопасност по правило се предшества от 

образователни събития и подготовка. Само 6 (6/16) проучвания на неврохирургичните 

чеклисти обаче, докладват техните образователни усилия (North American Spine Society 

2001, Matsumae et al. 2011, McLaughlin et al. 2012, Rahmathulla et al. 2012, Lepanluoma et 

al. 2014) (Енчев, 2015- настоящото проучване). Тези мерки включват поставяне на 

постер на чеклиста на много добре видимо място в операционната зала, образователен 

тренинг, лекции, видео прожекции, демонстративни тестове и инсценировки на 

критични ситуации, четене на висок глас на инструкции за безопасност и на чеклиста 

по време на периода на подготовка за интраоперативен ЯМР.  

 

Време необходимо за попълване на чеклиста 
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Времето необходимо за попълване на неврохирургичните чеклисти е уточнено 

само в 4 серии (4/16) (Connolly et al. 2009, Matsumae et al. 2011, McLaughlin et al. 

2012)(Енчев, 2015- настоящото проучване). То варира между 1 и 8 минути. 

Недокладването на средното време, което попълването на чеклиста добавя към общата 

оперативна продължителност може да се разглежда като сериозен недостатък на всяка 

една от тези статии. Обичайното време, което се отделя за прилагането на чеклиста в 

операционна зала е много важно за установяване на съотношението му 

цена/ефективност. 

 

Продължителност и фази на проучването 

12 (12/16) от сериитес неврохирургични чеклисти представят 

продължителността и фазите на проучванията си. Изследването с най-голяма 

продължителност е това на Lyons et al., 2010 (Lyons 2010), което покрива период от 8 

години и не е разделено на отделни фази. Серията на Oszvald et al., 2012 (Oszvald et al. 

2012)включва 5 години и две фази (Фаза 1, периоперативен чеклист, 4 годинии Фаза 2, 

усъвършенстван периоперативен чеклист, 1 година). McConnell et al, 2012 (McConnell et 

al. 2012)и McLaughlin et al., 2012 (McLaughlin et al. 2012)представят 4 годишен опит, 

който не е разделен на специфични периоди. Matsumae et al., 2011 (Matsumae et al. 

2011) и Rahmathulla et al., 2012 (Rahmathulla et al. 2012)докладват съответно 3 години и 

2 години и 4 месецаза продължителност на проучванията им без да включват отделни 

фази. Настоящият дисертационен труд (Енчев, 2015- настоящото проучване) има две 

фази- фаза 1 (преди въвеждане на чеклиста- 20 месеца) и фаза 2 (след въвеждане на 

чеклиста- 27 месеца). Da Silva-Freitas et al., 2012 (Da Silva-Freitas et al. 2012)съобщават 

техния едногодишен опит с модифициран чеклист за безопасност на СЗО и сравняват 

началните 6 месеца от въвеждането на чеклиста със следващите 6 месеца. Kramer et al., 

2012 (Kramer et al. 2012), Lepanluoma et al., 2014 (Lepanluoma et al. 2014)и Fargen et al., 

2013 (Fargen et al. 2013)в техните проучвания продължаващи съответно 1 година, 12 

седмици и 8 седмицисравняват еднакво продължителни фази на пре-чеклист и чеклист. 

В 5 (5/16) статии (North American Spine Society 2001, Connolly et al. 2009, Taussky et al. 

2010, Ziewacz et al. 2012, Chen 2013)не са уточнени нито продължителност нито 

евентуални фази на проучването.  



123 

 

Най-надеждните резултати могат да бъдат постигнати чрез мултицентрични 

серии с по-голяма продължителност и възможност за сравняване на периоди на пре-

чеклист и чеклист. Вероятно бъдещите проучвания в тази област ще отговарят на тези 

изисквания.  

 

Брой случаи 

Общият брой на всички докладвани случаи с прилагани неврохирургични 

чеклисти, до настоящия момент, едва надхвърля 20000 (North American Spine Society 

2001, Connolly et al. 2009, Lyons 2010, Taussky et al. 2010, Matsumae et al. 2011, Da Silva-

Freitas et al. 2012, Kramer et al. 2012, McConnell et al. 2012, McLaughlin et al. 2012, 

Oszvald et al. 2012, Rahmathulla et al. 2012, Ziewacz et al. 2012, Chen 2013, Fargen et al. 

2013, Lepanluoma et al. 2014) (Енчев, 2015- настоящото проучване). Oszvald et al., 2012 

(Oszvald et al. 2012)докладват най-голямата серия, която включва 12390 процедури 

проконтролирани чрез чеклист за безопасност. На второ място е докладът на Lyons et 

al., 2010 (Lyons 2010)с 6313 случая. Третият по големина опит се представя от автора на 

този труд (Енчев, 2015- настоящото проучване) и обхваща 1087 интервенции. 

Останалите статии обхващат 400 или по-малко на брой неврохирургични случаи, като 

най-малката серия включва само 3 процедури контролирани с чеклист за безопасност 

(Ziewacz et al. 2012). 

Сравнението между неврохирургичен чеклист използван само при 3 случая 

(Ziewacz et al. 2012)с такъв прилаган при над 12000 процедури (Oszvald et al. 

2012)трудно може да бъде смислено и надеждно. 

 

Бариери пред въвеждането на чеклиста 

Само два доклада (2/16) (McLaughlin et al. 2012) (Енчев, 2015- настоящото 

проучване) представят бариерите придружаващи въвеждането на неврохирургичните 

чеклисти. McLaughlin et al., 2012 (McLaughlin et al. 2012)съобщават, че не всички 

членове на операционния екип вземат активно участие, някои елементи се преминават 

набързо и не получават необходимото внимание, чеклистът често не се взема предвид и 

някои негови пунктове се прескачат. Нашият опит с въвеждането на универсалния 
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неврохирургичен чеклист (Енчев, 2015- настоящото проучване) установява, че някои от 

колегите неврохирурзи имат персонални нагласи срещу чеклистът за безопасност, 

считайки го за пълна загуба на време. Фактът, че рядко се докладват бариерите пред 

въвеждането на неврохирургичните чеклисти не трябва да заблуждава колегите и 

неврохирургичните центрове, които планират да ги въведат и започнат рутинното им 

използване, че този процес е гладък и безпроблемен. 

 

Усилия за въвеждането на чеклиста 

4 (4/16) екипа(North American Spine Society 2001, McLaughlin et al. 2012, 

Rahmathulla et al. 2012) (Енчев, 2015- настоящото проучване) описват техните усилия за 

въвеждането на неврохирургичните чеклисти. NASS, 2001 (North American Spine 

Society 2001)поставят постери на чеклиста за безопасност на добре видими места в 

операционната зала. McLaughlin et al., 2012 (McLaughlin et al. 2012)са използвали 

директно наблюдение, редовно оценяване, обратна връзка, срещи в операционната зала, 

обсъждане на процеса и неговата важност на клинични конференции. Rahmathulla et al., 

2012 (Rahmathulla et al. 2012)препоръчват лидерите на екипа да промотират и 

изграждат култура на безопасност, да подкрепят членовете на екипа, да култивират 

ефективна комуникация с пациентите и останалите членове на операционния тим, да 

използват усвоените уроци за повишаване на безопасността и предотвратяване на 

потенциални грешки. В нашата серия (Енчев, 2015- настоящото проучване) лидерът на 

хирургичния екип обяснява защо и практически демонстрира как да се използва 

неврохирургичния чеклист и обсъжда с останалите колеги възникналите въпроси. 

 

Нагласи на екипа към чеклиста  

Нагласите на екипа към неврохирургичния чеклист са от изключителна важност 

за неговото успешно въвеждане и приложение. Те са докладвани в 7 от общо 16 

серии(Matsumae et al. 2011, McConnell et al. 2012, McLaughlin et al. 2012, Chen 2013, 

Fargen et al. 2013, Lepanluoma et al. 2014) (Енчев, 2015- настоящото проучване). 

Matsumae et al., 2011 (Matsumae et al. 2011)вярват, че чеклистите за безопасност се 

справят с притесненията и несигурностите свързани с процедурите, промотират 

изграждането на екип и осигуряват безпроблемен ход на хирургичния процес. 
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McConnell et al., 2012 (McConnell et al. 2012)считат, че чеклистът цели подобряване 

безопасността на пациентите. Според McLaughlin et al., 2012 (McLaughlin et al. 

2012)мнозинството от отговорилите в тяхното проучване вярват, че чеклистът за 

безопасност подобрява безопасността на пациентите, че представянето на членовете 

подпомага изграждането на екипен дух и, че те са научили нещо ново за пациента и/или 

за процедурата по време на таймаута, което им е помогнало да осигурят безопасността 

на пациентите. Chen et al., 2013 (Chen 2013)считат, че неврохирургичният чеклист 

помага на членовете на операционния екип да останат спокойни при напрежение и да 

функционират ефективно при сложни и рискови ситуации. Чеклистът осигурява и 

възможност да се установи кога е нужна импровизация от страна на колегите и кога не. 

Fargen et al, 2013 (Fargen et al. 2013)и Lepanluoma et al, 2014 (Lepanluoma et al. 

2014)вярват, че чеклистът подобрява съществено екипната комуникация и работа. 

Нашият екип (Енчев, 2015- настоящото проучване) счита, че чеклистът повишава 

безопасността на пациентите и повишава сигурността и увереността на неврохирурзите. 

 

Резултати за безопасността на пациентите 

Резултатът за безопасността на пациентите е един от най-важните въпроси при 

анализът на неврохирургичните чеклисти. 

В общата неврохирургия Lyons et al., (Lyons 2010)нямат случаи на хирургия на 

грешно място, на грешна хирургична процедура или на хирургия на грешен пациент, 

което се разглежда като начално изградена култура на безопасност. Da Silva-Freitas et 

al., 2012 (Da Silva-Freitas et al. 2012)идентифицират 51 събития при 44 хирургии и 

постигат корекция на 88% от грешките преди началото на хирургията. Oszvald et al., 

2012 (Oszvald et al. 2012)в тяхната серия имат 1 случай на фрезово трепанационно 

отвърстие на грешно място при спешен болен и 1 случай на лумбален хирургичен 

достъп на грешна страна при планов пациент във Фаза 1 на тяхното проучване (2 

(0.03%) грешки от общо 6322 случая) и нямат грешки във Фаза 2. В нашата серия 

(Енчев, 2015- настоящото проучване) нямаме случаи на различните форми на хирургия 

на грешно място, на усложнения дължащи се на некоректно позициониране на болните 

за неврохирургични процедури, и на усложнения дължащи се на неизправност на 

устройствата необходими за осъществяване на съответната специфична интервенция. 

McLaughlin et al., 2012 (McLaughlin et al. 2012)не докладват конкретен резултат за 



126 

 

безопасността на пациентите, но наблюдават по-добри комуникация, сътрудничество, 

нагласи за безопасност и изграждане на екипност. Lepanluoma et al., 2014 (Lepanluoma 

et al. 2014)постигат редукция на раневите усложнения и на непланираните повторни 

болнични приеми. Matsumae et al., 2011 (Matsumae et al. 2011)и Rahmathulla et al., 2012 

(Rahmathulla et al. 2012)с техните собствени специално разработени чеклисти за 

осъществяване на неврохирургични процедури в интраоперативен ЯМР апарат успяват 

да постигнат серии без инциденти относно безопасността на пациентите.  

В областта на стереотактичната и функционалната неврохирургия Connolly et al., 

2009 (Connolly et al. 2009)докладват, че общият брой на грешките за случай не се 

променя съществено. Чеклистът обаче, идентифицира и коригира грешките по време на 

имплантиране на електродите за дълбока мозъчна стимулация на цената на минимално 

допълнително време. Kramer et al., 2012 (Kramer et al. 2012)идентифицира редукция в 

общия брой на големи и малки грешки- от 3.2 до 0.8 общо грешки на случай. 

В съдовата неврохирургия чеклистът на Fargen et al., 2013 (Fargen et al. 

2013)води до значимо намаление на неблагоприятните събития като цяло.  

В спиналната неврохирургия Ziewacz et al., 2012 (Ziewacz et al. 2012)с техния 

чеклист за интраоперативно невромониториране ефективно идентифицира промени в 

режима на анестезия, които са отговорни за предупредителните невромониторингови 

сигнали. 

McConnell et al., 2012 (McConnell et al. 2012)с разработения от тях чеклист за 

поставяне на външен вентрикулен дренаж постигат съществена редукция на 

инфекциозните усложнения при вентрикулостомия.  

В 3 (3/16) статии резултатите за безопасността на пациентите не са отразени 

(North American Spine Society 2001, Taussky et al. 2010, Chen 2013). 

 

Понастоящем световният опит с неврохирургични чеклисти е твърде ограничен 

в сравнение с другите хирургични области и интензивната и реанимационна медицина. 

Неврохирургичните центрове със съществени постижения относно продължителност на 

приложение на чеклистите за безопасност и брой случаи включени в сериите им са едва 

няколко. Въпреки това, резултатите за безопасността на пациентите на 

неврохирургичните чеклисти относно превенция на всички видове хирургия на грешно 

място, на усложнения дължащи се на некоректно позициониране на болните за 

неврохирургични процедури, и на усложнения последица на неизправност на 
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устройствата необходими за осъществяване на специфичната интервенция са отлични и 

окуражаващи.  

Неврохирургичните чеклисти и Универсалния неврохирургичен чеклист в 

частност представляват ефективно, надеждно, икономически изгодно и спестяващо 

време средство за повишаване безопасността на пациентите и на сигурността и 

увереността на неврохирурзите. Неврохирургичните чеклисти представляват стъпка 

напред в изграждането на глобална култура на безопасност в неврохирургията и като 

такава заслужават активното внимание и усилия на международните и националните 

неврохирургични дружества за тяхното популяризиране. 

 

7.6.6 Универсален ли е Универсалният неврохирургичен чеклист? 

 

Универсалният неврохирургичен чеклист е фокусиран върху превенция на три 

групи предотвратими грешки и усложнения в неврохирургията, а именно всички форми 

на хирургия на грешно място, на усложненията дължащи се на некоректно 

позициониране на болните за оперативно неврохирургично лечение и на усложненията 

последица на неналичност/неподготвеност или неизправност на необходимите за 

конкретната интервенция устройства. От съществено значение е анализът на 

резултатите на Универсалния неврохирургичен чеклист по отношение на вида 

неврохирургична патология, възраст на пациентите в серията, тип оперативна 

интервенция (планова или спешна), вид неврохирургична операция (краниална, 

спинална или периферно-нервна), латерализация на оперативната интервенция (страна- 

ляво, дясно, по средна линия), позиция на болния за оперативно неврохирургично 

лечение и брой необходими устройства за осъществяване на неврохирургичната 

интервенция. 

 

Вид неврохирургична патология 

Универсалният неврохирургичен чеклист е прилаган рутинно при разнообразна 

неврохирургична патология (краниална, спинална и периферно нервна), която на 

практика покрива почти всички области на съвременната неврохирургия. Без 

изключение са постигнати отлични резултати по отношение превенция на всички 
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форми на хирургия на грешно място, на усложненията дължащи се на некоректно 

позициониране на болните за оперативно неврохирургично лечение и на усложненията 

последица на неналичност/неподготвеност или неизправност на необходимата за 

конкретната интервенция апаратура. Това категорично доказва, че ефективността на 

Универсалния неврохирургичен чеклист не зависи от вида на неврохирургичната 

патология. 

 

Възраст на пациентите 

Универсалният неврохирургичен чеклист рутинно е използван при пациенти във 

всички възрасти. Налице е пълно предотвратяване на случаи на всички форми на 

хирургия на грешно място, на усложненията дължащи се на некоректно позициониране 

на болните за оперативно неврохирургично лечение и на усложненията последица на 

неналичност/неподготвеност или неизправност на необходимата за конкретната 

интервенция апаратура, независимо от възрастта на пациентите. Следователно 

Универсалният неврохирургичен чеклист е надежден във всички възрастови групи. 

 

Тип оперативна интервенция- планова или спешна 

 Универсалният неврохирургичен чеклист в периода на проучването е използван 

рутинно при всички планови и спешни операции, за разлика от повечето останали 

неврохирургични чеклисти. Постигната е пълна превенция за всички форми на 

хирургия на грешно място, на усложненията дължащи се на некоректно позициониране 

на болните за оперативно неврохирургично лечение и на усложненията последица на 

неналичност/неподготвеност или неизправност на необходимата за конкретната 

интервенция апаратура. Резултатите от проучването сочат, че употребата на 

Универсалния неврохирургичен чеклист при спешни операции е надеждна и ефективна. 

 

Вид неврохирургична операция 

 В проучването Универсалният неврохирургичен чеклист е използван ефективно 

при мнозинството от съществуващите неврохирургични операции (краниални, 

спинални и периферно-нервни), т.е. той напълно оправдава наименованието си 
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„Универсален“. Независимо от вида на неврохирургичната операция Универсалният 

неврохирургичен чеклист осигурява пълна превенция на предотвратимите грешки и 

усложнения като всички форми на хирургия на грешно място, на усложненията 

дължащи се на некоректно позициониране на болните за оперативно неврохирургично 

лечение и на усложненията последица на неналичност/неподготвеност или 

неизправност на необходимата за конкретната интервенция апаратура. 

 

Латерализация на оперативната интервенция (страна)- ляво, дясно и по 

средна линия 

За първи път в неврохирургичната литература се анализира ефективността на 

чеклист за безопасност по отношение на латерализацията на оперативната интервенция 

(страната)- ляво, дясно и по средна линия. Резултатите са отчетени както за краниални 

така и за спинални операции. Ефективността на Универсалния неврохирургичен 

чеклист е пълна както за краниалните така и за спиналните интервенции при всички 

операции в ляво, в дясно и по средна линия. Настоящето проучване доказва, че 

рутинното приложение на Универсалния неврохирургичен чеклист гарантира пълно 

недопускане на предотвратимите грешки и усложнения, които са негов обект, а именно 

всички форми на хирургия на грешно място, на усложненията дължащи се на 

некоректно позициониране на болните за оперативно неврохирургично лечение и на 

усложненията последица на неналичност/неподготвеност или неизправност на 

необходимата за конкретната интервенция апаратура, независимо от латерализацията 

на оперативната интервенция. 

 

Позиция на болния за оперативно неврохирургично лечение 

Универсалният неврохирургичен чеклист е използван неселективно при позиция 

на болните по гръб, по корем и странично. Не е употребяван само при полуседяща 

позиция на пациентите, тъй като тя не се прилага в Клиниката по неврохирургия на 

УМБАЛ „Св. Марина“ поради съображения от страна на анестезиологичния екип. 

Резултатите от проучването демонстрират, че Универсалният неврохирургичен чеклист 

е абсолютно ефективен за превенция на усложненията дължащи се на некоректно 

позициониране на болните за оперативно неврохирургично лечение. Недопускането на 
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такива усложнения е пълно и еднакво успешно както при краниалната така и при 

спиналната неврохирургия, което е друго основание за наименованието „Универсален“ 

на разработения чеклист за безопасност. 

Брой необходими устройства за осъществяване на неврохирургичната 

интервенция 

 Предотвратяването на усложнения дължащи се на неналичност/неподготвеност 

или неизправност на необходимата за конкретната интервенция апаратура е също 

уникален аспект на Универсалния чеклист за безопасност. Логично е да се очаква, че с 

увеличаване броя на устройствата необходими за осъществяване на съответната 

неврохирургична интервенция рискът от настъпване на тези усложнения нараства. 

Традиционно тези усложнения не се докладват често нито в медицинската 

документация нито в литературата, което обаче не ги прави несъществуващи. 

Универсалният неврохирургичен чеклист в серията не е допуснал възникването на 

такива усложнения, независимо от различния брой използвани устройства. 

 

7.7 Предимства и недостатъци на Универсалния неврохирургичен чеклист 

 

 В българската неврохирургична литература и клинична практика липсва опит с 

неврохирургични чеклисти за безопасност. 

 За първи път в страната е създаден неврохирургичен чеклист и той е въведен 

рутинно в работата на Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина“, гр. 

Варна от автора. Приложението на чеклиста стартира от месец Ноември 2012 година. 

Чеклистът се нарича „Универсален неврохирургичен чеклист“ и се прилага в клиниката 

при всички неврохирургични пациенти, на които предстои оперативно лечение, 

независимо от тяхната патология или спешност. 

 Универсалният неврохирургичен чеклист е създаден на базата на щателен 

преглед и анализ на наличната литература свързана с този проблем. 

 

Предимства на Универсалния неврохирургичен чеклист 
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 Универсалният неврохирургичен чеклист е уникален за света комбиниран 

чеклист, който си поставя за цел да елиминира както случаите на хирургия на грешно 

място, хирургия на грешно ниво/част, грешна хирургична процедура, хирургия на 

грешен пациент, хирургия на грешна страна и хирургичен достъп на грешно ниво, така 

и усложненията свързани с позиционирането на болните за оперативно 

неврохирургично лечение, като ПЗЗ и ППНУ. Чрез универсалния неврохирургичен 

чеклист се осъществява и проверка на позицията и изправността на апаратурата и 

устройствата необходими за осъществяване на всяка конкретна неврохирургична 

интервенция, като оперативен микроскоп, високоскоростен дрил, С-рамо, 

невронавигационна система, невроендоскоп, интраоперативен ултразвук, CUSA и др. 

 Универсалният неврохирургичен чеклист е въведен в практиката след детайлно 

информиране за целта на неговото приложение и подробно инструктиране на лекарите 

неврохирурзи (специалисти и специализанти) за начина на попълването му. 

Попълването на всеки раздел на чеклиста става от лекар специализант или специалист, 

едновременно с въвеждането на болния в операционната зала, позиционирането му за 

оперативно лечение и подредбата на нужните за интервенцията устройства  

Универсалният неврохирургичен чеклист е уникален по рода си в световен 

мащаб, тъй като е насочен едновременно към решаването на три проблема, а именно 

към елиминиране на случаите на хирургия на грешно място с всичките й нейни 

разновидности, към предотвратяване на усложненията свързани с позиционирането на 

болните за цялата гама неврохирургични интервенции и към недопускане на 

неблагоприятни последици за болните свързани с некоректно позициониране или 

непълноценно функциониране на нужната за операцията апаратура. 

Универсалният неврохирургичен чеклист не изисква финансови разходи, които 

да натоварят съответното звено. Попълвайки чеклиста и инвестирайки около 5 минути 

от времето на неврохирурга, се постига превенция на случаи със значими 

неблагоприятни последици както за болните, така и за лекарите, т.е. така се повишава 

безопасността на пациентите в неврохирургията и увереността на неврохирурзите. 

Универсалният неврохирургичен чеклист подлежи на модификации, като по 

този начин може да отговори на специфичните потребности на всеки неврохирургичен 
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център. Този чеклист може да еволюира и е необходим достатъчно дълъг период от 

време за да се прецени неговата реална стойност и ефективност. 

 

Недостатъци на Универсалния неврохирургичен чеклист 

 

В универсалния неврохирургичен чеклист липсва секция за евентуалната 

очаквана кръвозагуба. 

Друг недостатък е че липсва проверка за поставянето на чорапи за профилактика 

на дълбока венозна тромбоза. 

В първоначалния вариант на чеклиста няма следоперативна проверка за 

назначаването на постоперативните терапия и изследвания. 

 

7.8 Модификации на Универсалния неврохирургичен чеклист 

 

Въз основа на анализираните данни от приложението на универсалния 

неврохирургичен чеклист като необходими модификации се налагат следните три 

промени.  

Първата промяна е добавянето на точка за отбелязване на евентуалната очаквана 

кръвозагуба. В случаите, в които тя е значима е задължително осигуряването на 

еритроцитна маса и или плазма. 

Втората модификация е добавянето на пункт за проверка на това дали са 

поставени компресивни чорапи с цел профилактика на инциденти на дълбока венозна 

тромбоза и дали са поставени правилно. 

Третата промяна е следоперативна проверка за това дали са назначени в 

историята на заболяване на оперирания пациент съответните постоперативни терапия, 

лабораторни и образни изследвания. 

Тези промени са отразени в модифицирания универсален неврохирургичен 

чеклист (точки 4, 5 и 16). 
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МОДИФИЦИРАН УНИВЕРСАЛЕН 
НЕВРОХИРУРГИЧЕН 

ЧЕКЛИСТ(Modified Universal 
Neurosurgical Check-List Examiner 

(MUNCLE)) 

 
 

1. Идентификация на пациента: 
a. Име 
b. Възраст 
c. ID номер (ЕГН) 
d. Адрес 

2. Диагноза: 
3. Планирана процедура: 

a. Краниална 
b. Спинална 
c. Периферен нерв 

4. Очаквана кръвозагуба в мл (…..). Да се 
поръча еритроцитна маса и/или плазма: 

�  Да 
�  Не 

5. Проверка на компресивни чорапи: 
�  Наличие 
�  Коректно положение 

6. Образни изследвания:  
a. Име 
b. Възраст 
c. Дата на изследване 

7. Позициониране на пациента: 
a. По гръб 
b. По корем 
c. Странично 
d. Полуседящо/Седящо 

8. Проверка на положението на процедурата 
(глава, гръбнак, крайник): 

�  Писмена диагноза  
�  Образни данни  
�  Съвпадение между Писмена 

диагноза и Образни данни  
9. Проверка на страната (ляво/дясно): 

�  Писмена диагноза (ляво/дясно) 
�  Образни данни (ляво/дясно) 
�  Съвпадение между Писмена 

диагноза и Образни данни 
(ляво/дясно) 

10. Проверка на нивото: 
�  Писмена диагноза  
�  Образни данни  
�  Съвпадение между Писмена 

диагноза и Образни данни 
11. Позициониране на главата: 

a. Титиера 
i. Проверка за прегъване на 

подлежащото ухо  
ii. Проверка за компресия на 

подлежащото око 
iii.  Проверка за компресия на 

шията 
b. Mayfield/Sugita пин-холдер 

i. Позициониране- linea 
temporalis superior 

1. Проверка за 
предшестващи 
фрактури 

2. Проверка за 
предшестващи 
краниотомия/кр
аниектомия  

ii. Налягане- 60N 
iii.  Заключване 

c. Елевация на гръдния кош- 10-15º 
d. Елевация на главата- над сърцето 
e. Ротация на главата 
f. Накланяне на главата 

12. Позициониране на крайниците: 
a. Проверка на врата- без 

екстензивно опъване или 
компресия 

b. Проверка на Подлежащо рамо и 
ръка- подлагане/омекотяване- без 
екстензивно опъване или 
компресия 

c. Проверка на Надлежащо рамо и 
ръка- без екстензивно опъване или 
компресия 

d. Проверка на Краката- 
подлагане/омекотяване- без 
екстензивно опъване или 
компресия 

13. Позициониране на гърдите (при жени) и 
гениталиите (при мъже): 

a. Проверка на гениталиите- 
подлагане/омекотяване- без 
екстензивно опъване или 
компресия 

b. Проверка на гърдите- 
подлагане/омекотяване- без 
екстензивно опъване или 
компресия 

14. Очертаване на кожния разрез: 
a. Позиция 
b. Форма 
c. Размер 

15. Позициониране, проверка и включване на: 
a. Операционен микроскоп 
b. Невронавигационна система 
c. Невроендоскоп 
d. Интраоперативен ултразвук 
e. CUSA 
f. LASER 
g. C-рамо 
h. Други 

16. Проверка на постоперативните терапия и 
изследвания: 

�  Постоперативна терапия 
�  Постоперативни лабораторни 

изследвания 
�  Постоперативни образни 

изследвания 
Име на проверяващ: 

Подпис: 

Дата: 

Час: preOp (……) / postOp (……) 



135 

 

8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Безопасността на пациентите в неврохирургията е от първостепенна важност, 

както за самите тях, така и за неврохирурзите осъществяващи лечението им.  

 Допускането на грешки водещи до хирургия на грешно място, хирургия на 

грешно ниво, грешна хирургична процедура, хирургия на грешен пациент, хирургия на 

грешна страна и хирургия на грешно ниво, до усложнения дължащи се на некоректно 

позиционирането на болните за оперативно неврохирургично лечение или до 

усложнения последица на неизправност на устройствата необходими за 

осъществяването на специфична неврохирургична интервенция е недопустимо, 

предвид факта, че те са теоретически предотвратими. Въпреки непреднамерения им 

характер, обикновено тези пропуски са свързани с леталитет или инвалидизация на 

пациентите и са обект на съдебни искове и дела за значими суми и отнемане на 

лекарски права. Неогласяването, прикриването или подценяването на тези случаи в 

практиката, не води до разрешаване на проблема, а напротив до неговото 

задълбочаване. Липсата на детайлен анализ не позволява постигането на надеждно и 

системно решение. 

 Базирайки се на отличните резултати и опита от други високотехнологични 

области на човешка дейност, нетолериращи човешки грешки, както и на някои 

хирургични специалности, в неврохирургията е налице тенденция да се налагат 

специализирани чеклисти за елиминиране на лекарските грешки. Опитът с 

неврохирургичните чеклисти в световен мащаб е все още лимитиран, като 

продължителност на приложение и като брой неврохирургични центрове и пациенти. 

Постигнатите публикувани резултати обаче, са повече от окуражаващи.  

Въз основа на настоящето проучване може да се заключи, че неврохирургичните 

чеклисти представляват ефективно, надеждно, икономически изгодно и спестяващо 

време средство за повишаване безопасността на пациентите и самоувереността и 

сигурността на неврохирурзите. Всеки неврохирургичен център трябва да разработи 

свой собствен неврохирургичен чеклист или да адаптира и модифицира вече 

съществуващ такъв в съответствие със специфичните си особености и нужди, в опит да 
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изгради или развие собствена култура на безопасност. Международните и 

националните неврохирургични дружества могат да промотират неврохирургичните 

чеклисти за безопасност и техните ползи. 

 Разработката и въвеждането в рутинната клинична практика на универсален 

неврохирургичен чеклист е първата по рода си стъпка в България насочена към 

повишаване на безопасността на пациентите в неврохирургията и увереността и 

сигурността на самите неврохирурзи. Този чеклист позволява модификация и 

адаптация към специфичните нужди на всеки неврохирургичен център и не е свързан с 

допълнителни финансови разходи. Дългосрочните резултати от приложението му 

благоприятстват неговото бъдеще. 

 

 

ИЗВОДИ 

1. Чеклистите за безопасност навлизат в медицината след постигнатите отлични и 

окуражаващи резултати за значим период от време в редица високорискови 

области на човешка активност. 

2. Чеклистите за безопасност стават утвърдено средство за недопускане на 

предотвратими грешки и усложнения в интензивната медицина и редица 

хирургични области. 

3. Приложението на чеклистите за безопасност в неврохирургията е твърде 

лимитирано, като брой центрове, брой случаи, продължителност и видове 

чеклисти. То отстъпва съществено на другите хирургични области. 

4. В специализираната неврохирургична литература липсва универсален и 

общоприет неврохирургичен чеклист, който да покрива всички потенциално 

предотвратими грешки и усложнения и да е основа за евентуални модификации 

и усъвършенствания. 

5. Разработеният Универсален неврохирургичен чеклист е първият чеклист за 

безопасност в света, който цели едновременна превенция на всички форми на 

хирургия на грешно място, на усложненията дължащи се на некоректно 

позициониране на болните за оперативно неврохирургично лечение и на 
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усложненията последица на неналичност/неподготвеност или неизправност на 

необходимата за конкретната интервенция апаратура. 

6. Рутинното въвеждане на Универсалния неврохирургичен чеклист изисква 

задълбочено обучение, подготовка и тренинг на лекарите неврохирурзи за 

целите, същността и начина на приложение на този чеклист за безопасност. 

7. Универсалният неврохирургичен чеклист елиминира риска от възникване на 

всички форми на хирургия на грешно място. 

8. Универсалният неврохирургичен чеклист предотвратява появата на усложнения 

дължащи се на некоректно позициониране на болните за оперативно 

неврохирургично лечение.  

9. Универсалният неврохирургичен чеклист осигурява пълна превенция на 

усложненията последица на неналичност/неподготвеност или неизправност на 

необходимата за конкретната интервенция апаратура. 

10. Отличните резултати на Универсалния неврохирургичен чеклист за превенция 

на предотвратимите грешки и усложнения, които са негов обект, не са зависими 

от вид неврохирургична патология, възраст на пациентите, тип оперативна 

интервенция (планова или спешна), вид неврохирургична операция (краниална, 

спинална или периферно-нервна), латерализация на оперативната интервенция 

(страна- ляво, дясно, по средна линия), позиция на болния за оперативно 

неврохирургично лечение и брой необходими устройства за осъществяване на 

неврохирургичната интервенция, т.е. той напълно оправдава наименованието си 

„Универсален“. 

11. Приложението на Универсалния неврохирургичен чеклист не е свързано със 

значими допълнителни финансови разходи, т.е. реално не увеличава цената на 

оперативното лечение. 

12. Приложението на Универсалния неврохирургичен чеклист изисква няколко 

минути в процеса на подготовка на болния за оперативно лечение в 

операционната зала и не променя общата продължителност на оперативните 

интервенции. 
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13. Универсалният неврохирургичен чеклист е икономически изгоден с 

изключителноблагоприятно съотношение цена / ефективност. 

14. Универсалният неврохирургичен чеклист е адаптабилен и позволява да бъде 

модифициран с оглед специфичните особености и потребности на всеки 

конкретен неврохирургичен център. 

15. Недостатъците на първоначалния вариант на Универсалния неврохирургичен 

чеклист включват: липса на секция за евентуалната очаквана кръвозагуба; 

отсъствието на проверка за поставянето на чорапи за профилактика на дълбока 

венозна тромбоза, неосъществяването на контрол върху броя на използваните 

памуци и марли, а именно преброяването им в началото и в края на 

оперативната интервенция, което потенциално крие големи проблеми; липсата 

на следоперативна проверка за назначаването на постоперативните терапия и 

изследвания. Тези недостатъци за коригирани в Модифицирания вариант на 

Универсалния неврохирургичен чеклист. 

16. Универсалният неврохирургичен чеклист е основа на изграждането на култура 

на безопасност в неврохирургията. 

17. Универсалният неврохирургичен чеклист повишава съществено безопасността 

на неврохирургичните пациенти и увереността и сигурността на 

неврохирурзите. 

18. Утвърждаването на чеклистите за безопасност като стандарт в световната 

неврохирургична практика е неизбежно. 
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9 САМООЦЕНКА НА ПРИНОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. На базата на щателен обзор на съществуващата специализирана литература е 

разработен уникален за света и страната Универсален неврохирургичен 

чеклист, целящ превенция на случаите на всички форми на хирургия на 

грешно място, на усложненията дължащи се на некоректно позициониране на 

болните за оперативно неврохирургично лечение и на усложненията 

последица на неналичност/неподготвеност или неизправност на 

необходимата за конкретната интервенция апаратура. 

2. Осъществено е продължаващо обучение на лекарския неврохирургичен екип 

на Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна за 

същността и целите на Универсалния неврохирургичен чеклист и за това как 

да се използва и прилага в ежедневната клинична практика. 

3. Универсалният неврохирургичен чеклист е въведен и е използван рутинно 

без изключения при всички планови и спешни оперативни интервенции на 

Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна. 

4. Направена е дългосрочна оценка и анализ на ефективността на Универсалния 

неврохирургичен чеклист по отношение на превенция на случаите на 

хирургия на грешно място във всичките й форми. 

5. Осъществена е дългосрочна оценка и анализ на ефективността на 

Универсалния неврохирургичен чеклист по отношение на превенция на 

усложненията дължащи се на некоректно позициониране на болните за 

оперативно лечение. 

6. Извършена е дългосрочна оценка и анализ на ефективността на 

Универсалния неврохирургичен чеклист по отношение на превенция на 

усложненията свързани с неналичност/неподготвеност или неизправност на 

необходимата за конкретната интервенция апаратура. 

7. На базата на дългосрочните резултати и анализ е осъществена модификация 

на Универсалния неврохирургичен чеклист. 

8. Осъществено е сравнение на получените резултати от приложението на 

Универсалния неврохирургичен чеклист за период от 2 години и 3 месеца с 
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данните от целия период преди въвеждане на чеклиста (от основаването на 

Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина“- месец Март, 2011г. 

до въвеждането на чеклиста- месец Ноември, 2012 година, т.е. за период от 1 

година и 8 месеца). 

9. Изградени са основите на глобална култура на безопасност в 

неврохирургията в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина“, 

гр. Варна. 
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