GÁTLISTI

Öryggi
sjúklinga

Öryggi í skurðaðgerðum

Staðfærður gátlisti sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) mælist til að notaður sé á skurðstofum (2. útgáfa 2009).

Áður en svæfing/deyfing hefst

Fyrir upphaf aðgerðar

Áður en sjúklingur er fluttur af skurðstofu

(Skurð- /svæfinga- /hjúkrunarfræðingur og svæfingalæknir)

(Skurð- /svæfinga- /hjúkrunarfræðingur, svæfinga- og skurðlæknir)

(Skurð- /svæfinga- /hjúkrunarfræðingur, svæfinga- og skurðlæknir)

Hefur sjúklingur/forráðamaður staðfest eftirfarandi:

 Þekkja allir sem koma aðgerðinni alla og hlutverk

 Nafn/kennitölu?

þeirra?

 Heiti aðgerðar skráð

 Fyrirhugaða aðgerð?

 Rétt talning á tækjum, grisjum og nálum staðfest

 Er sjúklingur fastandi, frá kl. ? ...................

Staðfesta:

 Hefur sjúklingur/forráðamaður undirritað samþykki

 Nafn og kennitölu sjúklings

fyrir aðgerð?

 Hvaða aðgerð er fyrirhuguð og aðgerðarsvæði?

 Merkingu aðgerðarsvæðis?
 Hægri   Vinstri  Á ekki við

Skurðlæknir:

 Merkingu aðgerðarsvæðis?

 Mikilvæg atriði aðgerðar?

 Hægri

 Vinstri  Á ekki við

Er sjúklingur með þekkt ofnæmi?
 Nei
 Já, fyrir hverju? .....................................

Skurðhjúkrunarteymi:
 Er dauðhreinsun áhalda og búnaðar staðfest?
 Er tækjabúnaður yfirfarinn og  ígræði til staðar?

Svæfingateymi:
Öryggisatriði varðandi svæfingu/deyfingu:
 Svæfingavél yfirfarin?

 Hvernig lífsýni er merkt (lesið merkimiða upphátt
ásamt nafni sjúklings)
Gekk allt samkvæmt áætlun?
 Já

 Nei

Er hægt að bæta eitthvað í ferlinu?
 Já

 Áætluð lengd skurðaðgerðar?
 Áætlaður blóðmissir ? ................... ml.
 Eru nauðsynleg gögn úr myndgreiningu til staðar?
 Já
 Á ekki við
Hafa sýklalyf í fyrirbyggjandi tilgangi verið gefin á
síðastliðnum 60 mínútum?
 Já

Skurðlæknir staðfestir munnlega við teymið:

 Á ekki við

 Nei

Er þörf á atvikaskráningu (t.d. stunguóhöpp)
 Já

 Nei

Skurðlæknir, svæfingalæknir og
skurð‐, svæfinga‐/ hjúkrunarfræðingur:
 Er búið að ræða helstu atriði sem hafa þarf í huga
varðandi vöknun og umönnun sjúklings?

Svæfingateymi:
 Þarf sérstakan viðbúnað svæfingateymis með tilliti til
aðgerðar?

 Svæfingalyf og önnur lyf yfirfarin?

Er hætta á blóðmissi > 500 ml (>7ml/kg hjá börnum)?
 Nei

 Er púls‐ og súrefnismettunarmælir tengdur sjúklingi
og virkar hann?

 Já. Búið að gefa fyrirmæli um vökvagjöf og búið að taka
til vökva
 Búið er að panta blóð ?

já 

Límmiði sjúklings

Nei 

Hætta á erfiðum loftvegi eða ásvelgingu?
 Nei
 Já, og tækjabúnaður/hjálpartæki er til staðar

Hefur einhver viðstaddur frekari mikilvægar
upplýsingar um sjúkling eða fyrirhugaða aðgerð?
 Já

 Á ekki við

Dags:

/

20.....

Svið eftirlits og gæða, 11. janúar 2013

