NEVES Tűszúrásos sérülések adatlapja v3

Érvényes: 2022.06.15-től

TŰSZÚRÁS, ÉLES ESZKÖZ OKOZTA SÉRÜLÉSEK JELENTÉSI LAPJA
Éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések: Tű vagy egyéb hegyes, éles tárgy okozta sérülés, melyet a hegyes, éles eszköz okozott a bőr karcolásának, kilyukasztásának, átszúrásának következtében. A sérülés következtében vérrel, vagy testnedvvel való érintkezés lehetősége fennáll.

Adatszolgáltató intézmény________________________
Osztály azonosítója____________________________

Az esemény azonosítója________________________
Kitöltés dátuma (év, hónap, nap) ____ / __ / __

Az intézmény, az osztály és az esemény azonosítói a NEVES elektronikus felületén automatikusan generált kódok. Minden esemény regisztrációjánál az intézmények és az osztályok anonimitása természetesen biztosított marad.

1. A sérülést elszenvedő személy jellemzői
1.1. Születési év:
1.3. A sérülést elszenvedő személy:
◻ A betegellátásban közvetlenül résztvevő munka-

◻ Nem a közvetlen betegellátásban résztvevő munkatárs

társ (orvos, ápoló, asszisztens, beteghordó, klinikai gyógyszerész, stb.)
◻ Beteg

(központi sterilező, takarító személyzet, műszaki személyzet, labor munkatársak, központi gyógyszerészet, stb.)
◻ Nem kórházi alkalmazott (látogató, hallgató, stb.)

1.2. Nem:

◻ Férfi

◻ Nő

2. Az esemény hátterének leírása
2.1. A sérülés bekövetkezésének helyszíne:
◻ Kezelő/rendelő/diagnosztikai egység
◻ Háttérfolyamatokhoz tartozó helyiség (sterilező, veszélyeshulladék tároló, stb.)
◻ Kórterem
◻ Műtő
◻ Közösségi helyiség (étkező, folyosó, stb.)
2.2. A sérülés időpontja (év/hónap/nap; óra:perc):
/
/
:
2.3. Milyen típusú eszköz okozta a sérülést?
◻ Sebészeti eszköz
◻ Tű
◻ Penge
◻ Egyéb:
2.4. Biztonsági funkcióval ellátott eszköz okozta a sérülést? □ Igen, korszerű biztonsági eszköz
□ Nem
2.5. Az éles/hegyes tárgy a sérülés okozásakor:
□ Szennyezett
□ Nem szennyezett

3. Az esemény körülményeinek részletes leírása
3.1. Mikor történt a sérülés az éles/hegyes tárgy rendeltetésszerű használatához képest?
◻ Használat előtt
◻ A gyűjtőedény mozgatása, szállítása közben
◻ Használat közben
◻ Az eszközök kezelése közben (válogatás, dezinficiálás, stb.)
◻ Használat után, gyűjtőedénybe helyezés előtt
◻ A használattól függetlenül
◻ Gyűjtőedénybe helyezés közben
◻ Nem ismert
◻ A gyűjtőedény lezárásakor
3.2. Milyen környezeti tényezők járulhattak hozzá a balesethez? (több is jelölhető)
◻ Helyhiány
◻ Nem megfelelő világítás
◻ Nem megfelelő hőmérséklet

◻ Rossz, vagy szokatlan helyszín
◻ Egyéb:
◻ Nem volt szerepe

◻ Nem ismert

3.3. Milyen eszközökkel kapcsolatos tényezők járulhattak hozzá a balesethez? (több is jelölhető)
◻
◻
◻
◻

Nincs, vagy nem megfelelő a gyűjtőedény
Nem megfelelően használt gyűjtőedény
Nem áll rendelkezésre biztonsági eszköz
Hibás védőeszköz

◻
◻
◻
◻

Védőeszközhiány
Egyéb:
Nem volt szerepe
Nem ismert

3.4 Milyen, a szabályozáshoz kapcsolódó tényezők játszhattak szerepet a sérülés bekövetkezésében? (több is
jelölhető)

◻ Nincs szabályozás a sérülések megelőzésére, a helyes
eszközhasználatra vonatkozóan
◻ Van szabályozás, de nem ismert a tartalma
◻ A szabály ismert, de nem aszerint zajlott a munka

◻ Egyéb:
◻ Nem volt szerepe
◻ Nem ismert

3.5. Milyen személyi tényezőknek lehetett szerepe a sérülés bekövetkeztében? (több is jelölhető)
◻ Előírások nem követése (pl.: figyelmetlenség, sürgős beavatkozás)
◻ Újonnan bevezetett eszköz, gyakorlatlanság, ismerethiány
◻ Páciens együttműködésének hiánya
◻ Munkatárs, vagy páciens hirtelen mozdulata

◻ Kapkodás
◻ Időhiány az ellátó részéről
◻ Egyéb:
◻ Nem volt szerepe
◻ Nem ismert

3.6. Milyen körülmények között következett be a sérülés? (több is jelölhető)
◻
◻
◻
◻
◻

Az eszköz meghibásodott
Az eszköz megcsúszott
Az eszköz összetört
Védőkupak visszahelyezése következtében
Nem megfelelő helyen (pl. padlón, ágyon, gyűjtőedényen) hagyott eszköz

◻ Az eszköz kiszúrta vagy kivágta a gyűjtőedény
oldalát
◻ Nem volt balesetet okozó körülmény
◻ Egyéb:
◻ Nem volt szerepe
◻ Nem ismert

3.7. A szúrás/vágás következtében megsérült testrész (több is jelölhető)
◻ Arc, fej, nyak
◻ Kar
◻ Kézfej
◻ Törzs
◻ Láb, lábfej
3.8. A szúrás/vágás következtében kialakult sérülés:
◻ Felületes (karcolás, horzso◻ Közepes (a bőr átszúrásra
◻ Súlyos (mély szúrás/ válás, nincs vérzés)

került, vérzés)

gás, erős vérzés)

3.9. Kérjük, az alábbiakban röviden részletezze az esemény körülményeit, és az Ön véleménye szerinti esetleges megelőzési lehetőségeket!

