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ELMARADT TERVEZETT MŰTÉTEK JELENTÉSE V2  

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 vagy (b) műtétcsere nem sürgős műtét miatt vagy (c) a műtéti előkészítést befolyásoló, 
módosító csúszás. Kitöltendő: minden elmaradt tervezett műtét esetén. 
Adatszolgáltató intézmény*_______________________ 
Osztály azonosítója* _______________________________ 

Az esemény azonosítója* ___________________________ 

Az intézmény, az osztály és az esemény azonosítói a NEVES elektronikus felületén automatikusan generált kódok. 
Papír alapú adatgyűjtés esetén használható belső azonosítási rendszer, vagy a program által adott kódok. Utóbbi 

esetben az esemény azonosítója utólagosan, az elektronikus adatrögzítés alkalmával rögzíthető a papíron. 

1. Betegjellemzők  

1.1. Életkor (életév): __________ 1.2. Nem*  Férfi  Nő 
1.3. Kórházi felvétel dátuma* (ha nem történt tényleges, akkor a tervezett felvétel dátuma; év, hónap, nap)  

_________ / ________________ / _________ 
1.4. Beteg kommunikációja*  Megfelelő   Nem ismert   Nem megfelelő 
1.5. A beteg együttműködési készsége*  Megfelelő      Nem ismert   Nem megfelelő 
1.6. A tervezett műtét szakterület szerint* 
 Hasi 
 Ideggyógyászati 

 Kardiológiai 
 Nőgyógyászati 

 Onkológiai 
 Ortopédiai 

 Szemészeti 
 Tüdőgyógyászati 

 Egyéb: 
_________________ 

1.7. A tervezett műtétre való várakozás ideje* 
 <1 hét 
 >=1 hét és <4 hét 

 >=4 hét és <3 hónap 
 >=3 hónap és <6 hónap 

 >=6 hónap 
 Nem ismert 

2. Az esemény idején a beteg ellátásáért  felelős szervezeti egység jellemzői  

2.1. Osztály típusa* 
 Aktív, nem műtétes 
 Ápolási/ krónikus osztály 
 Egynapos ellátás 

 Intenzív osztály 
 Járóbeteg 
 Műtétes 

 Műtő 
 Nappali kórház 
 Rehabilitációs 

 Egyéb: _____________ 

2.2. Az osztály ágyszáma* _______ 

3. Az esemény leírása  

3.1. A műtét kezdetének tervezett dátuma (év, hónap, nap) _________ / ________________ / _________ 

3.2. A műtét kezdetének tervezett időpontja (24 órás formátum) ______ óra/ _______  perc 
3.3. Az eseményt közvetlenül megelőző munkaszüneti napok száma _______ 
Jellemzően szombat és vasárnap munkaszüneti nap, kivéve az ünnepeket és átrendezéseket; a hétfőt megelőző munkaszüneti 
napok száma így általában 2, a szerdát megelőző munkaszüneti napok száma általában 0. 

3.4. Az adott műtőben hányadik az elmaradt műtét? (db) ______ 
3.5. Az adott műtőben aznapra tervezett műtétek száma* (db) ______ 
3.6. Műtéti előkészítés helye* (több is jelölhető) 
 Központi előkészítő  Műtő  Osztály   Egyéb: __________________ 
3.7. Az előkészítést végző szervezeti egységben az adott műszakban dolgozók száma* (fő) _____ 
3.8. A szakterület rendelkezésére álló működő műtők száma* _____ 

3.9. Műtéti előkészítéssel kapcsolatos tevékenységek  
3.9.1. Higiénés előkészítés jelzése* (borotválás, stb.) 
 Hiányos  Megfelelő  Nem ismert 
3.9.1.1. Ha hiányos, kérjük, részletezze: _________________________________________ 
3.9.2. Egyéb hiányosságok, hibák a műtéti előkészítés során (több is jelölhető) 
 Hiányos betegdokumentáció 
 Hiányos kivizsgálás vagy diagnosztikai eredmény 
 Nem történt egyéb hiányosság 

 Premedikáció elmaradása 
 Egyéb: ______________________ 

3.9.3. A beteggel kapcsolatos, a műtét végrehajtását akadályozó tényezők (több is jelölhető) 
 A beteg a műtétre vonatkozó 

beleegyező nyilatkozatát 
visszavonta 

 A beteg a transzfúzióra 
vonatkozó beleegyező 
nyilatkozatát visszavonta 

 A beteg evett vagy ivott a 
műtétet megelőzően 

 A beteg nem egyezett bele a 
műtétbe 



NEVES Elmaradt tervezett műtétek v2 Érvényes: 2014. december 15-től 

2 

 A beteg nem egyezett bele a 
transzfúzióba 

 A beteg nem jelent meg 

 A beteggel kapcsolatos 
tényezők nem játszottak 

szerepet a műtét 
elmaradásában 

 Egyéb: __________________ 
3.9.4. A beteg állapotában bekövetkezett váratlan változások, melyek a műtét elhalasztásában 
szerepet játszhattak (több is jelölhető)

 Anyagcserezavar   
 Keringési zavar      
 Kognitív zavar      

 Korábban nem ismert 
gyógyszer, dezinficiáló 
oldat érzékenység 

 Laboreltérések   
 Láz   
 Légzési zavar  

 Menstruáció     
 Sérülés (pl. esés miatt)    
 Egyéb: ________________ 

3.10. Ha a beteg nem jelent meg 
 A beteg elhunyt  Hazament  Nem jelent meg a megadott időben a kórházban  Egyéb: __________ 
3.11. Személyi feltételek nem tervezett hiánya (több is jelölhető) 
 Operatőr máshol rendel 
 Operatőrt két helyre írták ki      

 Operatőr egyéb okok miatt nincs jelen     
 Egyéb: ___________ 

3.12. Időmenedzsment (több is jelölhető) 
 Egyéb okok miatti késések  
 Előző műtét csúszik      

 Reggeli kezdés csúszása más okok miatt      
 Reggeli kezdés csúszása személyzet 

késése miatt 

 Többes kiírás 
ugyanarra az időpontra      

3.13 A műtét elmaradása összefüggésbe hozható-e valamilyen kommunikáció hiánnyal?* 
 Igen  Nem  Nem ismert 
3.14. Egyéb nem várt rendkívüli esemény (több is jelölhető) 
 Áramkimaradás     
 Árampótló berendezés hibája     
 Csőtörés     

 Géphiba     
 Központi gáz meghibásodása     
 Központi szívó hibája     

 Műszerhiány     
 Tűzeset     
 Egyéb: ________________ 

4. Az esemény következményei  
4.1.A műtét várhatóan*  Később megtörténik (megtörtént)   Nem ismert  Végleg elmarad   
4.2. A késés miatt a beteg állapotában állapotromlás valószínűleg*  
 Fellép      Nem értelmezhető  Nem ismert  Nem lép fel  

5. Az esemény részletes leírása  

5. Az esemény részletes leírása a feltételezett okokkal, beleértve az esetleges állapotromlás 
indoklását is. 

 
 
 

6. Kitöltés  

6.1. Kitöltés dátuma (év, hónap, nap) _________ / ________________ / _________ 
6.2. Adatlapot kitöltő(k) szakképzettsége (pl. szakorvos, szakápoló, adminisztrátor, stb.)______________________________ 


