قامئة التحقق من السالمة يف العمليات الجراحية
قبل البدء بتخدير املريض

قبل إجراء البضع الجراحي الجراحي

قبل مغادرة املريض غرفة العمليات

(بواسطة ممرض واحد وأخصايئ تخدير واحد عىل األقل)

(بواسطة ممرض وأخصايئ تخدير وجراح)

(بواسطة ممرض وأخصايئ تخدير وجراح)

هل أكد املريض هويته و اإلجراء الجراحي و موضع هذا اإلجراء
و وموافقته عليه؟
نعم

هل ُوضعت عالمة عىل موضع اإلجراء الجراحي؟
نعم
ال ينطبق

هل تم التحقق من جهاز التخدير وأدوية التخدير؟
نعم

هل تم توصيل جهاز قياس التأكسج النبيض بجسم املريض
والتحقق من أنه يعمل؟
نعم

تأكيد أن جميع أعضاء الفريق قد قدموا أنفسهم وذكروا
أسامءهم وأدوارهم.
تأكيد اسم املريض واإلجراء الجراحي وموضع البضع الجراحي.
هل أعطي املريض املضاد الحيوي الوقايئ خالل الستني دقيقة
السابقة؟
نعم
ال ينطبق

صعوبة يف الطرق التنفسية أو خطرحدوث األستنشاق؟

أسئلة ت ُطرح عىل فريق التمريض:

خطر فقدان الدم بكمية أكرب من  500ميليلرت ( 7ميليلرت /كغم
لدى األطفال)؟
ال
نعم ،وتم التخطيط الستعامل قثطرتني وريديتني /مركزيتني وإلعطاء
السوائل الالزمة

ما هي االعتبارات األساسية املتعلقة بإفاقة املريض والتدبري العالجي
لحالته؟

ما الخطوات الحرجة أو غري الروتينية؟
ما املدة التي ستستغرقها الحالة؟
ما كمية الدم املتوقع فقدانها؟

سؤال يُطرح عىل أخصايئ التخدير:

ال
نعم ،واملعدات املساعدة متاحة

اسم اإلجراء الجراحي
إكتامل عدد األدوات والشاش الجراحي واألبر
توسيم العينات (يجب قراءة محتوى بطاقة توسيم العينات بصوت
مسموع ،مبا يف ذلك اسم املريض)
وجود أو عدم وجود أية مشاكل يف املعدات يتعني حلها

سؤال يُطرح عىل الجراح وأخصايئ التخدير واملمرض:

استباق األحداث الحرجة
أسئلة تُطرح عىل الجراح:

هل يعاين املريض مام ييل:
حساسية معروفة
ال
نعم

يؤكد املمرض ما ييل شفهياً:

هل هناك أية محاذير محددة بخصوص املريض؟

هل تم التأكد من التعقيم (مبا يف ذلك نتائج مؤرش جهاز التعقيم)؟
هل هناك مشاكل يف املعدات أو أية محاذير أخرى؟

هل صور األشعة الرضورية معروضة؟
نعم
ال ينطبق

ليس املقصود أن تكون قامئة التحقق هذه قامئة شاملة .نشجع عىل إدراج اإلضافات والتعديالت التي تناسب بيئة املامرسة املحلية			 .

تم التنقيح يف 1/2009
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