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ELMARADT TERVEZETT MŰTÉTEK

DEFINÍCIÓ:

Tervezetten a műtéti kiírásba bekerült, az adott napon munkaidőben (műszakban)

MIÉRT FONTOS, HOGY MEGELŐZZÜK AZ
ELMARADÓ TERVEZETT MŰTÉTEKET?

Egy vizsgálat alapján, egy magyarországi kórházban az összes tervezett 
műtét 9,1%-a maradt el.2

Az esetek megközelítőleg 8%-nál a beavatkozás teljesen elmarad, vala-
mint a páciensek 5%-nál állapotromlás következik be az elmaradt műtét 
miatt.5

Amerikai számítások szerint, az Egyesült Államokban egy elmaradt be-
avatkozás, minimum 1430$ (megközelítőleg 400.000 forint) bevétel 
kiesést jelent az intézménynek.3

Az elmaradt tervezett műtétek között 57-60% azoknak a beavatkozások-
nak a száma, ahol odafigyeléssel, és korszerű tervezéssel megelőzhető 
az elmaradás.4,5

NEM VÁRT ESEMÉNY VI.

(a) nem elvégzett műtét vagy   

(b) műtétcsere nem sürgős műtét miatt vagy

(c) a műtéti előkészítést befolyásoló, módosító csúszás.1

Az esetek megközelítőleg 8%-nál 
a beavatkozás teljesen elmarad 5

Az esetek megközelítőleg 5%-nál 
állapotromlás következik be 5

9,1% elmaradó tervezett műtét 

Minden elmaradó beavatkozással csökken a páciensek bizalma az ellátó-
rendszer, és az intézmény felé.
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 » A felelősségek tisztázásával, az előírások betartásával, valamint a lehető leg-
nagyobb odafigyeléssel megelőzhetők a beteg hibás műtéti előészítéséből ere-
dő elmaradt beavatkozások.

 » Együttműködés fejlesztése az operatív ellátást biztosító, és segítő szervezeti 
egységekkel, kiemelt figyelemmel a megfelelő információáramlásra.

 » Lényeges a pácienssel, illetve a hozzátartozókkal való kommunikáció javítása.

 » Fontos az alapos szóbeli betegtájékoztatás, kiegészítve írásos tájékoztatók át-
adásával.

 » Az otthonukban tartózkodók segítésére kapcsolattartó kijelölése javasolt.

 » Fontos a felelősségek, és a feladatok tisztázása (műtétek közötti cserék,doku-
mentációs tevékénységek, stb.).

 » A műtétkezdés és a turnover idejével, valamint a logisztikával kapcsolatos sza-
bályozások pontos betartása minden dolgozónak feladata.

 » Fontos a kommunikáció javítása a többi szervezeti egységgel, a logisztikai 
okokból eredő csúszások elkerüléséért (műtétes osztály, intenzív osztály).

AZ ELMARADÓ MŰTÉTEK SZÁMÁNAK CSÖKKENTÉSE
MINDANNYIUNK ÉRDEKE, TEGYÜNK ÉRTE KÖZÖSEN!

AZ ELMARADT TERVEZETT MŰTÉTEK HÁTTERÉBEN ÁLLÓ,
LEGFONTOSABB MEGELŐZHETŐ OKOK:

... a műtőben?

Műtői időmenedzsment problémái, a mű-
tétek között kialakuló csúszások miatt 

marad el a beavatkozás.

A páciens kondíciója nem megfelelő 
a műtét elvégzéséhez, állapota nem lett 

megfelelően stabilizálva, ellenőrizve.

A páciens nincs megfelelően előkészítve 
a beavatkozásra.

Nincs elegendő műtétes osztályos-, 
illetve intenzív osztályos kapacitás 

a beavatkozások elvégzéséhez.

A páciens nem jelent meg 
az intézményben a megadott időben.

Nem megfelelő a betegtájékoztatás, 
a páciensek nincsenek a felkészüléshez 

szükséges információk birtokában.

MIT TEHETÜNK…?MIT TEHETÜNK…?

... az osztályon

További részletekért keresse a témában készült részletes anyagainkat az alábbi linken:
https://info.nevesforum.hu/category/oki-kutatasok/


