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A face erori face parte din 

comportamentul uman normal. Efectele 

adverse (erori) legate de un act medical apar 

în medicină. Chirurgia este o specialitate 

dinamică, complexă în care efectele adverse 

pot fi frecvente și au o etiologie 

multifactorială într-un  proces complex în 

care participă mulți actori. Se discută 

epidemiologia erorilor chirurgicale, factori 

multipli care influențează apariția lor, 

posibile strategii de prevenire sau reducere a 

erorilor chirurgicale. Chirurgia de azi 

folosește din plin noi inovații, noi 

medicamente, noi tehnologii, noi  

echipamente, noi tehnici chirurgicale, căi noi 

de abord , care  îmbunătățesc tratamentul și 

îngrijirea  pacienților. Totuși  această evoluție 

constantă în asistența medicală, fac ca pilierii 

cunoașterii să se schimbe mereu, motiv 

pentru care trebuie să sporim vigilența, să 

prevenim aceste efecte adverse ale asistenței 

chirurgicale, să le recunoaștem și să le 

abordăm în echipă multidisciplinară. Cheia 

reducerii incidenței acestor efecte adverse 

este pregătirea chirurgicală continuă cu tot ce 

inteligența artificială ne pune la dispoziție. 

Existența erorilor face parte din 

comportamentul uman (Errare humanum est, 

perseverare diabolicum). Erorile apar în toate 

domeniile, dar în domeniul sanitar și în 

special în chirurgie pot avea consecințe 

semnificative, de aceea discutarea lor este 

importantă. Societatea și mai ales mass-
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media nu tolerează și nu înțeleg erorile în 

chirurgie și dezvoltă o cultură a vinei care pe 

de o parte subminează încrederea bolnavilor 

în actul chirurgical și pe de altă parte 

îndepărtează tinerii de această profesie plină 

de riscuri și sacrificii, încărcată de o mare 

răspundere, dar la fel de plină de satisfacții 

profesionale.  

Chirurgia este una din cele mai 

frumoase specialități medicale, dar și cea mai 

expusă la riscuri, deoarece chirurgul se 

diferențiază de alți terapeuți prin posibilitățile 

deosebite pe care le are în a interfera 

echilibrul biologic al bolnavului printr-o 

agresiune dirijată, intervenția chirurgicală. 

Investit cu putere decizională, chirurgul are 

o mare responsabilitate. Toate operațiile au 

riscuri, după cum aviația, călătoriile în spațiu, 

războaiele, platformele petroliere și nucleare 

au riscuri cu urmări dramatice; în aceste 

domenii se investesc mulți bani pentru a 

înțelege cum apar diverse erori, se fac 

simulări, cum să fie identificate și mai ales 

cum se previn pentru ca numărul lor să devina 

cât mai mic. Cu toate acestea incidente și 

accidente apar și lumea le acceptă, deoarece 

în multe cazuri este de vină mașina, pe când 

în chirurgie, profanii dau vina pe chirurg.  

În medicină cele mai multe cercetări 

actuale se referă la evenimentele adverse ale 

medicamentelor. Industria farmaceutică are 

resurse financiare suficiente pentru a investi 

în cercetare și dezvoltarea sistemelor de 

prevenire a erorilor. Efectele iatrogene ale 

tratamentelor medicale și chirurgicale 

variază ca incidență în literatură: un studiu 

australian a înregistrat o rată a evenimentelor 

adverse de 16,6%; în UK rata de evenimente 

adverse este de 10,8%, în Noua Zeelandă și 

Danemarca rata de evenimente adverse este 

în jur de 10% (cit 1). Aceste estimări 

epidemiologice arată doar vârful aisbergului 

în cazul erorilor, mai bine spus efecte adverse 

în domeniul îngrijirii sănătății. În chirurgie, 

specialitate cu risc ridicat, s-a înregistrat  o 

rată anuală de incidență a evenimentelor 

adverse de circa 3% la pacienții operați din 

care jumătate puteau fi prevenite. Această 

realitate justifică înființarea unor organisme 

de control și prevenire a erorilor în sistemul 

sanitar așa cum este de exemplu Agenția 

Națională pentru Siguranța Pacienților în 

Marea Britanie.  

Chirurgia este o specialitate dinamică 

cu o evoluție continuă, care favorizează 

apariția fenomenelor adverse care pot să 

apară din perioada preoperatorie, care 

presupune precizarea diagnosticului, 

pregătirea preoperatorie, intervenția 

chirurgicală în sine și îngrijirea 

postoperatorie până la externare. Competență 

chirurgicală este o combinație de abilități 

tehnice, de organizare a unei echipe, de 

performanță, de abilități de comunicare, de 

capacitatea de a lua decizii și de le realiza. 

Deprinderea acestora se realizează în lungul 

proces de formare și antrenament continuu al 

chirurgilor. Chirurgul trebuie să dobândească 

cunoștințe solide de patologie chirurgicală 

pentru a formula un diagnostic și mai ales 

verifica un diagnostic chirurgical (el nu 

operează un diagnostic ci un om complex); 

urmează apoi însușirea unor algoritmi 

terapeutice prin care să stabilească o 

indicație chirurgicală, trebuie să respecte 

protocoale. Apoi trebuie să aleagă o tehnică 

chirurgicală potrivită bolnavului, cu 

particularitățile sale, dintr-un arsenal 

terapeutic vast (zeci de tehnici cu sute de 

variante tehnice) – tactică chirurgicală. 

Urmează să realizeze, în condiții sigure 

pentru pacient, tehnica operatorie aleasă și 
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nu în ultimul rând (poate cel mai important) 

să asigure îngrijiri postoperatorii 

pertinente, să recunoască eventuale 

complicații postoperatorii, pe care să le 

rezolve în timp util și în mod adecvat. Toate 

cele 4 momente nu vor fi neglijate deoarece 

sunt capitale pentru rezultatul postoperator. 

Chirurgul nu va fi niciodată un simplu 

tehnician care mânuiește un aparat, ci un 

medic înzestrat cu gândire strategică, care 

aplică o variantă de tehnică sau alta. 

Urmărirea clinică a bolnavului, căutarea 

individualității sale, dar și a individualității 

bolii, va influența algoritmul investițional și 

va stabili indicația operatorie. Disciplina și 

modul de viață al chirurgului nu se pot însuși 

decât prin contactul nemijlocit, zilnic, cu 

bolnavul, sub îndrumarea continuă și de 

durată a unui maestru și prin dorința de 

perfecționare continuă. 

Pot să apară erori sau efecte adverse 

în toate etapele pe care le parcurge un bolnav 

chirurgical de la diagnosticul preoperator la 

îngrijirile postoperatorii. Pot să apară 

incidente intraoperatori, care se pot 

recunoaște și repara și complicații care pot 

lăsa urme, dar care se pot preveni și trata. În 

toate țările, profesia noastră este expusă 

riscului. Complicațiile sunt inerente actului 

chirurgical, important este ca ele să fie cât 

mai rare. Ele apar în cursul operațiilor 

complexe, lungi, în chirurgia oncologică și 

mai ales în chirurgia de urgență. Pentru a 

reduce numărul de complicații a apărut 

nevoia de supraspecializare (chirurgie 

hepato-bilio -pancreatică), necesitând o 

pregătire specială și expertiză ce se obțin doar 

de către chirurgii care lucrează exclusiv în 

acel domeniu.  

Dar, ca să revenim la complicațiile 

postoperatorii, care reprezintă un indicator 

obiectiv al efectelor adverse, în Marea 

Britanie, ratele de complicații pentru 

intervențiile chirurgicale majore sunt între 20 

și 25% cu o mortalitate de 5-10% (2), din care 

cel puțin 30-50% puteau fi evitabile (3). 

Multe din aceste fenomene adverse nu sunt 

chirurgicale ci țin mai ales de îngrijiri: escare 

de decubit, infecții pulmonare, infecții 

urinare, căderi accidentale, tromboflebite, 

infecții nosocomiale, etc. 

Operațiile cu „risc ridicat” de 

evenimente adverse sunt: grefele și by-pass 

arterial la nivelul extremităților inferioare 

(11,0%), chirurgia anevrismului de aortă 

abdominală (8,1%), colectomiile (5,9%), 

bypass coronarian și chirurgia valvulară 

cardiacă (4,7%), chirurgia transuretrală a 

prostatei sau a unei tumori a vezicii urinare 

(3,9%), colecistectomia (3,0%), 

histerectomia (2,8%) și apendicectomia 

(1,5%). Complicațiile legate de tehnica 

chirurgicală sunt reprezentate de complicații, 

infecțiile plăgilor operatorii și hemoragiile 

postoperatorii. 

Pentru a înțelege cum apar efectele 

adverse trebuie să avem o privire de 

ansamblu a activității chirurgicale și a 

actorilor implicați. Competența chirurgicală 

reprezintă o combinație de a lua cele mai 

bune decizii în cele trei momente definitorii 

pre-operator, intraoperator și postoperator, 

performanța echipei, de comunicare la 

diverse niveluri chirurgical, anestezic, 

îngrijire și alți membri ai personalului și 

abilitățile tehnice ale tuturor membrilor 

echipei. Comunicarea poate fi la fel de 

importantă ca tehnica chirurgicală. Orice 

verigă slabă a acestui mecanism complex 

poate conduce la eroare, care pot să apară 

chiar și la cele mai simple cazuri. Chirurgul 

principal care răspunde de bolnav va verifica 
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și reverifica în mod constant documentele 

medicale, va comunica și discuta cu toți 

membrii echipei, va reevalua clinic și 

paraclinic bolnavul preoperator, va verifica 

condițiile din sala de operațiile, 

instrumentarul și aparatura, va executa 

operația, va urmări bolnavul postoperator, în 

ATI zilnic sau de mai multe ori pe zi, va 

reevalua și prin explorări bolnavul, deci va 

asigura îngrijirea constantă a pacientului și va 

urmări evoluția intervenției chirurgicale. Este 

bine ca un chirurg să nu îngrijească mulți 

bolnavi gravi în același timp. Acest lucru se 

face cu scopul de a reduce rata de eroare care 

apare în timpul acestui proces la minimum. 

Dar erori se mai întâmplă. Pentru a le evita 

sau  preveni au apărut protocoalele și  prin 

respectarea unor protocoale stricte s-a sperat 

să se reducă acest fenomen. Deși sistemul de 

sănătate poate arăta robust, o privire mai 

atentă arată că el are lacune (găuri), ca 

șvaițerul, iar alinierea lor într-o cascadă de 

erori din diverse elemente, cu diferiți factori 

de control, ce poate culmina într-un efect 

advers important (model Rasmussen J)(4). 

Modelul Rasmussen este folosit ca 

model de pregătire a rezidenților în chirurgie 

și are 3 etape succesive: 

1. comportamentul bazat pe calificări de 

bază (skill based behavior) – însușirea 

gesturilor chirurgicale de bază, 

cunoaștere instrumentarului, a 

normelor de asepsie şi antisepsie, 

coordonarea mișcărilor, 

recunoașterea reperelor anatomice 

etc.; 

2. comportamentul bazat pe reguli 

(ruled based behavior) – învățarea 

timpilor operatori, executarea 

diferitelor intervenții, probleme de 

indicație chirurgicală; 

3. comportamentul bazat pe cunoaștere 

(knowledge based behavior) – 

însușirea de cunoștințe și abilități 

practice care să permită rezolvarea 

unor situații critice, a unor incidente / 

accidente intraoperatorii, a unor 

probleme complexe de tactică 

chirurgicală. Acest ultim nivel de 

„cunoaștere” este permanent 

perfectibil și trebuie actualizat în 

funcție de datele din literatură, 

precum și de noile achiziții 

tehnologice.  

Aceste abilități pot fi dobândite 

treptat cu practica. La nivel de regulă, 

sarcinile sunt îndeplinite folosind seturi de 

reguli stocate - modele de acțiuni familiare, 

repetate. Reason a folosit clasificarea lui 

Rasmussen ca un cadru pentru clasificarea 

erorilor ținând cont de nivelul  de 

performanță cognitivă: erori de execuție a 

sarcinilor bazate pe abilități (lapsusuri), erori 

în executarea regulilor și erori ale 

comportamentului bazate pe cunoaștere 

(greșeli) (5). Lapsusurile se referă la o eroare 

în execuția efectivă a unei sarcini, în timp ce 

greșelile sunt erori mai abstracte, erori în 

planificare. În caz de lapsus planul este 

corect, dar acțiunile sunt efectuate incorect, 

iar în cazul greșelii, acțiunile sunt efectuate 

corect, dar în schimb planul este incorect. 

Efectuarea unor intervenții  

chirurgicale de înaltă calificare implică o 

cascadă cognitivă de procese complexe în 

care intervin foarte mulți factori care pot 

influența rezultatul final, satisfăcător sau 

nesatisfăcător, pentru pacient. Deși se 

folosesc protocoale, fiecare protocol poate 

varia. Care sunt factorii de care depinde 

rezultatul postoperator?  
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Factorii care țin de pacient și de 

patologia sa. Nu toți pacienții sunt la fel, așa 

că toate operațiile efectuate de chirurgi sunt 

și ele eterogene. Factori precum criteriile de 

performanță clasa ASA, vârsta, IMC, 

intervenția chirurgicală, comorbiditățile, etc., 

toate pot influența rezultatul postoperator 

deși îndemânarea tehnică și performanța 

chirurgului, sunt constante. 

Structura patologiei chirurgicale s-a 

schimbat prin creșterea speranței de viață, 

îmbunătățirea adresabilității populației, prin 

schimbările survenite în obiceiuri alimentare 

și de viață, din cauza poluării și stresului. 

Chirurgul se confruntă cu probleme legate de 

gerontochirurgie (vârsta medie a bolnavilor 

operați în urmă cu 50 ani era de 45 ani, azi 

vârsta medie este de 75 ani), creșterea 

frecvenței bolilor cardiovasculare, 

metabolice și degenerative (practic orice 

bolnav are pe lângă boala de bază, încă 2 boli 

în medie, surse de complicații 

postoperatorii), a neoplaziilor și a 

politraumatismelor. Chirurgii respectă viața 

mai mult decât toți oameni știind 

complexitatea și măreția ei, astfel că fiecare 

bolnav este un unicat extraordinar, care se 

comportă diferit în fața agresiunii 

chirurgicale. Chirurgul nu este un fel de 

mecanic auto care repară un motor, înlocuind 

sau reparând o piesă pentru că în chirurgie 

lucrurile sunt mult mai complexe pentru că 

atât bolnavii cât și bolile sunt diferite. Fiecare 

operație are particularitatea ei, de aceea 

chirurgii nu se plictisesc să facă aceeași 

operație de sute de ori. 

Factorii care țin de echipa 

chirurgicală. Echipa chirurgicală poate fi 

sub presiune din cauza deficiențelor de 

programare, de constituire a echipei și a listei 

de operații, sau este sub presiunea timpului în 

medicina de urgență, a politraumei sau în 

chirurgia catastrofelor. 

Revenind la chirurg trebuie subliniat 

că el trebuie să se informeze zilnic. Chirurgia 

timpului nostru a cunoscut o evoluție 

impresionantă datorită progreselor 

înregistrate în anestezie, în cercetarea 

fundamentală, în mijloacele de explorare, în 

imunologie, genetică, și mai ales în 

Inteligența Artificială. Chirurgul nu poate fi 

în același timp un perfect cibernetician, dar 

trebuie să știe cum să facă apel la specialiștii 

corespunzători. 

Disciplina și modul de viață al 

chirurgului nu se pot însuși decât prin 

contactul nemijlocit, zilnic, cu bolnavul, sub 

îndrumarea continuă și de durată a unui 

maestru și prin dorința de perfecționare 

continuă. Conștientizarea faptului că nu 

operăm un organ, ci un om, acționând dirijat 

asupra unui complex biologic și psihologic 

definește în principal etica chirurgului. 

Învățarea muncii în echipă a marcat evoluția 

chirurgiei. Chirurgul  trebuie să opereze 

împreună cu alți specialiști. În blocul 

operator, el trebuie să colaboreze, ba chiar să 

negocieze cu anesteziștii; colaborarea a 

devenit indispensabilă, ea semnifică munca 

împreună, nu doar în comun. Profesiunea 

noastră se exercită sub controlul 

constrângerii juridice; în timp ce decesul sau 

absența vindecării totale erau considerate ieri 

ca evoluții normale  postoperatorii, ele nu 

mai sunt percepute azi decât ca indici ai 

incompetenței chirurgului, nu doar inabil, ci 

și culpabil. Trebuie să recunoaștem, totuși, și 

că unii chirurgi fac publică reușita unei noi 

grefe de organ sau apariția de noi tratamente 

promițătoare și, în compensație, jurnaliștii îi 

popularizează. Sub supravegherea 

tribunalelor și a presei, sub presiunea 
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bugetului, chirurgul nu mai este pe deplin 

maestrul inatacabil al artei sale, așa cum era 

până de curând. Economia este o altă 

constrângere, datorită costului tratamentului 

și reducerii bugetelor. Chirurgul nu-și mai 

poate practica arta fără a-i măsura costul. 

Costul ridicat al asistenței chirurgicale face 

din chirurg un militant în politica de sănătate, 

de care depinde dezvoltarea acestei ramuri 

importante a medicinii și, implicit, sănătatea 

oamenilor. Medicina modernă a dus la 

progres, dar și la o creștere în spirală a 

costurilor. Pentru a menține controlul 

costurilor, guvernele au introdus o legislație 

complicată, multe reglementări, mai multă 

birocrație și mai multe activități 

administrative. Drept urmare, chirurgul de 

azi se confruntă cu mai multe activități, cu 

sarcini complexe, cu mai multe verificări, 

evaluări și cu un număr tot mai mare de 

reclamații legate de malpraxis. Dar arta 

chirurgului se inspiră din arta filosofului. 

Medicina este logică, iar diagnosticul denotă 

inteligență pură, fiind decisiv în activitatea 

chirurgicală. Diagnosticul corect, indicația 

operatorie corectă, decizia corectă în timpul 

intervenției nu sunt decât un simplu exercițiu 

de logică. Chirurgul trebuie să-și dezvolte 

simțul dialogului. Relația între chirurg și 

pacient rămâne primordială: a asculta, a 

explica, a liniști. Arta dialogului este 

indispensabila deoarece chirurgul atinge 

viața în dimensiunea sa cea mai concretă. 

Pentru a fi un bun chirurg, inteligența 

contează mai mult decât mâinile și calitățile 

umane mai mult decât îndemânarea. 

Aptitudinii pentru raționamentul logic 

chirurgul trebuie să-i adauge simțul 

dialogului. Există astfel trei stâlpi pe care 

trebuie să se sprijine chirurgia: calitatea 

umană, simț al dialogului și arta negocierii. 

Aura meseriei noastre mai există: mâinile 

sunt sacre, chirurgia este sfântă, oamenii se 

roagă să se întâmple miracole și speră că 

Dumnezeu le va trimite chirurgii bine 

pregătiți pentru a le realiza. Un bun chirurg 

trebuie să fie un om de onoare, capabil de 

muncă fără limită și să posede o dorință de 

perfecționare continuă. S-au pierdut în 

istorie: ochi de vultur, inimă de femeie și 

mână de zeu. Chirurgia are un trecut glorios, 

iar prezentul, în ciuda numeroaselor 

obstacole, este luminos. În viitor, chirurgul 

va fi obligat să facă față și să se adapteze 

multor provocări. Cu toate acestea, viitorul 

va aduce și oportunități, iar chirurgii ar trebui 

să profite și să beneficieze de acestea. În acest 

fel, chirurgia va rămâne întotdeauna o 

profesie nobilă, frumoasă și plină de 

satisfacții. În lumea calculatoarelor, a 

dispariției empatiei, cel mai important aspect 

este umanismul profund al profesiei noastre. 

Dacă îl pierdem am pierdut totul, pentru că 

”Science sans conscience n est pas que ruine 

de l ame” (Francois Rabelais). 

Un alt caracter important al 

momentului actual este reprezentat de 

pătrunderea tot mai mare a tehnologiilor 

moderne în aria de aplicație chirurgicală, fără 

de care nu poți face performanță. Asistăm la 

o aglomerarea din ce în ce mai mare de 

aparatură și mijloace terapeutice sofisticate în 

blocul operator care începe să semene cu o 

navă spațială. Ecografia intraoperatorie, 

chirurgia ghidată fluorescent sau navigație 

chirurgicală, suturile mecanice (stapler), 

chirurgia cu laser, dispozitive energetice, 

endoprotezele, angioplastiile au intrat în 

activitatea curentă, permițând realizarea unor 

performanțe tehnice în cazuri altădată sortite 

eșecului sau abstenției chirurgicale. 

Chirurgul nu va fi niciodată un simplu 
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tehnician care mânuiește un aparat, ci un 

medic înzestrat cu gândire strategică, care 

aplică o variantă de tehnică sau alta. Este 

nevoie de timp pentru a stăpâni cu încredere 

o nouă tehnologie. Între timp, tehnologiile se 

schimbă din nou, astfel încât chirurgul care se 

află încă în „curba de învățare” ar trebui să 

înceapă de la zero cu o tehnologie și mai 

recentă. Cel mai important impact asupra 

modului de funcționare a sălii de operație este 

introducerea chirurgiei minim invazive și a 

chirurgiei robotice. Aceasta nu este doar o 

tehnologie nouă, ci și un mod nou de a opera, 

ceea ce duce la o schimbare majoră în 

practica intervenției chirurgicale și în starea 

sufletească a chirurgului.   

Tipul serviciului chirurgical și 

mediul organizațional. Factorii care țin de 

mediul organizațional sunt importanți pentru 

nivelul de competență al chirurgului și 

rezultatul pacienților. Clinicile care au un 

volum redus de activitate operatorie au rate 

mai mari de morbiditate și chiar mortalitate 

(7). Chirurgul care nu efectuează o anumită 

operațiune în număr suficient de mare poate 

înregistra rate de eroare în operație și chiar în 

îngrijirea particulară a pacientului 

chirurgical. Din anul 2000 s-a introdus un 

nou factor „volum – rezultat” - relația dintre 

volumul operator al unui serviciu și rezultat 

(numărul intervenții de anumit tip si 

rezultatele postoperatorii) fapt care conduce 

la centralizarea operațiilor dificile în centre 

terțiare. Performanța unui chirurg este 

evaluată azi nu numai prin analiza 

mortalității sau a complicațiilor (morbiditate 

postoperatorie, ci și după numărul de 

ganglioni limfatici excizați într-o intervenție 

oncologică, rezultatele funcționale și 

calitatea vieții bolnavului). Doar prin 

efectuarea unui număr  de operații, un chirurg 

poate realiza o sarcină de volum suficientă 

pentru a rămâne competitiv. O evoluție nouă 

în evaluarea rezultatelor chirurgicale este 

„compararea”, și standardizarea rezultatelor 

în chirurgie. Vor fi stabilite standarde 

globale, iar chirurgii vor trebui să le 

corespundă. În condițiile acestor tendințe de 

specializare poate să apară o relativă 

contradicție între ultraspecializare și 

principiile fundamentale ale chirurgiei 

generale funcționale, ce poate fi depășită prin 

colaborarea interdisciplinară, performanțele 

deosebite realizate fiind doar rezultatul unei 

munci de echipă. Certificarea după 

specializare și supraspecializare se schimbă. 

În era globalizării, există tendința de a înlocui 

vechea certificare națională cu o certificare 

internațională. Într-o lume globală, chirurgii 

vor trebui să îndeplinească standardele 

globale și este probabil să se stabilească un 

sistem internațional de pregătire, examinare 

și certificare. 

Salarizarea personalului și 

achiziționarea echipamentelor performante 

pot influența apariția erorilor. S-a demonstrat 

că o combinație de echipamente defectuoase 

cu lipsa personalului instruit în anestezie 

conduce la apariția erorilor în timpul unei 

operații (8).  

Echipa din blocul operator, acest 

veritabil teatru operațional, este foarte 

importantă prin deciziile luate de actorii 

principali chirurg, anestezist și asistenți 

medicali, eficiența colaborări membrilor 

echipei, comunicare, executarea sarcinilor și 

controlul permanent sunt surse de eroare care 

pot influența actul operator efectuat și 

eventual rezultatul evoluției pacientului. Dar 

unele decizii chirurgicale și îngrijirea 

bolnavului se iau în afara blocului operator: 

ambulatoriu, săli de explorare, de 
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endoscopie, în terapia intensivă și frecvent 

după întâlnirile multidisciplinare.  Aceste 

interferențe chirurgicale care implică mulți 

profesioniști din domeniul sănătății pot fi 

utile dar sunt și generatoare de erori, iar 

chirurgul este responsabil. 

Condițiile de muncă și stresul. În 

viața de zi cu zi, chirurgul este supus 

diverșilor factori de stres care pot influența 

performanțele lor în luarea deciziilor, 

interacțiunea cu membrii  echipei, cu șeful de 

serviciu. Legat de locul de muncă, stresul 

include oboseala din cauza privării de somn, 

volum mare de muncă, intimidarea ierarhică, 

presiunea timpului, supraveghere slabă a 

chirurgilor începători, probleme comunicare 

și coordonare a lucrului în echipă. Uneori 

sarcinile nu sunt finalizate, se întrerup prin 

apariția altora, la care se pot adăuga probleme 

de memorie, emoții, lipsa somnului, 

probleme de sănătate ale chirurgului, 

probleme de familie, dificultăți și tensiuni 

financiare care favorizează apariția erorilor. 

Consumul de alcool sau abuzul de droguri 

sunt rarisime la chirurgi. 

Chirurgul poate fi sub presiunea 

rudelor sau a pacientului pentru a avea un 

rezultat de succes, dar așteptările nerealiste 

sau complicații anterioare nu dau rezultatul 

dorit de aceștia. 

Sunt studii care sugerează că există o 

gradare a tipurilor de erori comise de diferiți 

chirurgi (rezidenți și consultanți), care pot fi 

studiate pe simulatoare. Simulatoarele 

asigură o pregătire și chiar competențe în 

mediul virtual, care dau o anumită siguranță 

începătorului dar transferul acestor în lumea 

reală este uneori nerealist. Seymour et al. a 

dezvoltat un scor de eroare pentru scopurile 

unui studiu de evaluare a transferului de 

competențe de la realitate virtuală la 

proceduri reale. Ei au demonstrat că cei 

instruiți pe simulatorul VR (MISTVR) au în 

realitate  performanțe mai bune și fac mai 

puține erori în comparație cu cei care au 

primit o instruire convențională (9). 

Antrenamentul continuu este cheia reducerii 

incidenței erorilor în chirurgie (10-12).  

A face erori într-un mediu controlat 

este benefic pentru cursanții în chirurgie, 

după cum pot înțelege și preveni astfel de 

situații în viitor. Îmbunătățirea luării 

deciziilor poate poate fi realizat prin 

participarea la cursuri de pregătire periodice 

(anuale) care pot îmbunătăți performanța 

echipei pe măsură ce se încorporează scenarii 

de caz practic ca parte a pregătirii lor și 

evaluare la începutul și sfârșitul cursului. 

Aceste cursuri folosind și simulatoare, pot 

dezvolta abilități tehnice chirurgicale atât în 

chirurgia deschisă și mai ales în cea 

laparoscopică. Cursurile practice care 

folosesc țesuturi sintetice și țesut animal sau 

cadaveric pot simula diverse intervenții. 

Tehnologia digitală permite azi dezvoltarea 

de programe de antrenament virtual pentru 

majoritatea intervențiilor chirurgical permite 

înregistrarea antrenamentelor, analiza 

performanțelor, înregistrarea  operațiilor live 

astfel încât cursanții să își poată critica 

propriile manopere și chiar cele ale experților 

(13). 

 

CONCLUZII 

Erorile care apar în asistența medicală 

sunt relativ frecvente; ele nu sunt o boală ci 

un simptom a unui proces complex, 

multifactorial cu mulți actori, fapt ce 

demonstrează că asistența medicală care nu 

se desfășoară fără probleme, indiferent de 

motiv.  
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Chirurgia ca specialitate dinamică 

este predispusă la apariția unor erori a căror 

dinamică este greu de controlat, cu 

protocoale stricte, dificil de implementat în 

comparație cu altele ramuri ale medicinei.  

Cauzele efectelor adverse în chirurgie 

sunt  variate, ele trebuie recunoscute, 

înțelese, prevenite și tratate în echipă 

multidisciplinară apelând uneori la experți. 

Cheia scăderii incidenței acestora este 

pregătirea specifică continuă a chirurgilor 

folosind atât metodele clasice care au dat 

rezultate de-a lungul anilor dar și la metode 

moderne ce folosesc inteligența artificială. 

Practicând chirurgia modernă a 

secolului 21 care utilizează noi medicamente, 

noi tehnologii, noi echipamente, genuri noi 

de operații, care au ca scop îmbunătățirea 

tratamentului și îngrijirii pacienților, șansele 

apariției efectelor adverse cresc, deoarece în 

evoluția constantă domeniul sănătății pilierii 

de eroare sunt mereu în mișcare, așa că 

trebuie să fim vigilenți și să luam toate 

măsurile pentru a le preveni. 
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