NEVES Elmaradt tervezett műtétek adatlapja v3

Érvényes: 2022.06.15-től

ELMARADT TERVEZETT MŰTÉTEK JELENTÉSE
Tervezett műtét: tervezett időpontban elvégzett nem sürgős műtét, amely steril körülmények között, a szövetek
folytonosságának diagnosztikus, vagy terápiás célú megszakításával jár.
Elmaradt tervezett műtét: tervezetten a műtéti kiírásba bekerült, az adott napon munkaidőben (műszakban) (a) nem
elvégzett műtét vagy (b) a műtéti előkészítést befolyásoló, módosító csúszás, műtétcsere.
Kitöltendő: minden elmaradt tervezett műtét esetén.

Adatszolgáltató intézmény:_______________________
A kitöltést végző 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. Betegjellemzők
1.2. Nem:
1.1. Születési év:
Férfi
Nő
1.3. A beteg megjelent a kórházban a megbeszélt időpontnak megfelelően?
Igen
Nem
1.3.1. Ha a beteg nem jelent meg, jelezte-e előre a távolmaradását?
Igen
Nem
1.3.2. Ha jelezte a távolmaradást, a műtét előtt mennyi idővel mondta le a beteg a műtétet?
Kevesebb, mint 1 óra

24 órán belül

1-3 nap

Több, mint 3 nap

Nem ismert

1.4. A befekvés időpontja előtt emlékeztetették a beteget a műtétre?
Igen
Nem
Nem ismert
1.5. Osztályos felvétel (tervezett) dátuma: (év, hónap, nap)
/
/
1.6. Beteg kommunikációja:
Megfelelő
Nem megfelelő
Nem ismert
1.7. A beteg együttműködési készsége:
Megfelelő
Nem megfelelő
Nem ismert
1.8. A tervezett műtét szakterület szerint:
◻ Általános sebészet
◻ Egyéb sebészeti szakmák (pl. szemészet, urológia,
fül-orr-gégészet, stb.)
◻ Nőgyógyászat
◻ Ortopéd-trauma
2. Az esemény hátterének leírása – AZ OSZTÁLYRA FELVETT BETEGEK ESETÉBEN TÖLTENDŐ KI!
2.1. A műtét kezdetének tervezett dátuma (év, hónap, nap):
/
/
2.2. Az adott műtőben hányadik az elmaradt műtét (db):
2.3. Az adott műtőben aznapra tervezett műtétek száma (db):
2.4. A műtétre való felkészülés során alkalmaztak ellenőrző listát/listákat? igen
nem
2.5. Hiányosságok, hibák a műtéti előkészítés során (több is jelölhető)
◻ Hiányos dokumentáció
◻ Premedikáció elmaradása
◻ Hiányos kivizsgálás vagy diagnosztikai eredmény
◻ Egyéb:
◻ Hiányos higiéniás felkészítés
◻ Előkészítési hiba nem játszott szerepet a műtét
elmaradásában
◻ Nem megfelelően indikált beavatkozás
2.6. A műtét elmaradása összefüggésbe hozható-e valamilyen kommunikációs problémával? (több is jelölhető)
 Igen, a beteggel való kommunikáció sérült
 Nem
 Igen, a munkatársak közötti kommunikáció sérült
 Nem ismert
2.7. A beteggel kapcsolatos, a műtét végrehajtását akadályozó tényezők (több is jelölhető):
◻ A beteg nem egyezett bele a műtétbe/visszavonta a
beleegyezését
◻ A beteg evett vagy ivott a műtétet megelőzően
◻ A beteg kontraindikált gyógyszert vett be műtét előtt

◻ Egyéb:
◻ A beteggel kapcsolatos tényezők nem játszottak
szerepet a műtét elmaradásában

2.8. A beteg állapotában bekövetkezett váratlan változások (több is jelölhető):
◻ Keringési zavar
◻ Fertőzéses megbetegedés
◻ Korábban nem ismert
gyógyszerérzékenység
◻ Sérülés (pl. esés miatt)
◻ Zavart beteg

◻ Anyagcserezavar, vagy más
laboreltérés
◻ Légzési zavar
◻ Menstruáció
◻ Aneszteziológiai
kontraindikáció
◻ Egyéb:

◻ A beteg állapotában
bekövetkezett váratlan
változások nem játszottak
szerepet a műtét
elmaradásában

2.9. Személyi feltételek nem tervezett hiánya (több is jelölhető):
 Aneszteziológiai személyzet hiánya
 Egyéb:
 Operatőr más intézményi elfoglaltsága miatt nincs jelen
 Személyi feltételek hiánya nem játszott szerepet a műtét
elmaradásában
 Operatőr egyéb okok miatt nincs jelen
 Nem biztosított a postoperatív őrzés
2.10. Időmenedzsment (több is jelölhető):
 Reggeli kezdés csúszása
 Személyzet késése miatti késés
 Időmenedzsmenttel kapcsolatos
probléma nem játszott szerepet a
 Többes kiírás ugyanarra az
 Akut műtét miatti késések
műtét elmaradásában
időpontra
 Rosszul tervezett műtéti program
 Előző műtét csúszik
 Egyéb okok miatti késések

2.11. Egyéb nem várt rendkívüli esemény (több is jelölhető):
 Áramkimaradás
 Géphiba
 Osztályos, vagy intenzív Műszerhiány
osztályos ágyhiány
 Transzfúzióval kapcsolatos
 Csőtörés
hiba
3. Az esemény részletes leírása
3.1. Mikor vált nyilvánvalóvá, hogy a műtét nem kerül elvégzésre?

 Egyéb:
 Nem volt rendkívüli esemény

◻ Műtétet megelőző napokban
◻ A műtét napján, az ellátó osztályon
◻ A műtét napján, már a műtőben
3.2. A műtét várhatóan: Később megtörténik (megtörtént)
Végleg elmarad
Nem ismert

3.3. A késés miatt a beteg állapotában állapotromlás valószínűleg:
 Fellép
 Nem lép fel

 Nem ismert

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

