Daftar Periksa Keamanan Operasi Sumbing Bibir dan langit
Sebelum Induksi Anestesi
(setidaknya bersama perawat dan dokter anestesi)
Apakah pasien sudah mengonfirmasikan
identitas, lokasi bedah, prosedur dan
kesepakatannya?
Ya
Apakah lokasi bedah telah ditandai?
Ya
Tidak bisa diterapkan
Dalam mempersiapkan induksi anestesi, apakah
hal-hal berikut telah diperiksa dan/atau tersedia
dan berfungsi dengan baik?
Mesin Anestesi
Elektroda Kardiak
Obat Anestesi
Kapnografi
Oksimetri Denyut Nadi
Cuff Tekanan Darah
Suction
Tabung Oksigen
Kantong Ambu
Apakah pasien memiliki :
Alergi?
Tidak
Ya dan tercatat di dalam kartu pasien
Kesulitan jalan napas atau risiko aspirasi?
Tidak
Ya dan peralatan/bantuan tersedia
Risiko pendarahan >500ml (7ml/kg untuk anakanak)?
Tidak
Ya dan silang-padan darah tersedia

Sebelum Pasien Meninggalkan
Ruang Operasi

Sebelum Insisi Kulit
(bersama perawat, dokter anestesi dan dokter bedah)
Apakah seluruh anggota tim telah
memperkenalkan diri dengan nama dan
perannya?
Konfirmasikan nama pasien, prosedur dan
lokasi insisi akan dilakukan.
Apakah antibiotik prophylaxis telah diberikan
dalam rentang waktu 60 menit sebelum insisi?
Ya
Tidak dapat diterapkan
Antisipasi Kondisi Kritis
Apakah protokol untuk hipertermia malignan
telah ditinjau kembali?
Untuk Dokter Bedah:
Apa saja langkah kritis dan non rutin yang
dapat dilakukan?
Bagaimana rencana penggunaan throat packs?
Berapa lama kasus ini akan ditangani?
Bagaimana antisipasi pendarahan?
Untuk Dokter Anestesi:
Setelah meninjau riwayat dan hasil tes pasien,
adakah hal-hal spesifik yang perlu
diperhatikan?
Untuk Tim Perawat:
Apakah kesterilan instrumen (termasuk hasil
indikator) telah dikonfirmasikan?
Adakah masalah terkait peralatan atau masalah
lainnya?
Apakah pencitraan yang penting telah
ditampilkan?
Ya
Tidak dapat diterapkan

Daftar Periksa ini tidak ditujukan untuk mencakupi semua hal. Anda dianjurkan untuk
memberikan tambahan dan modifikasi sesuai dengan kondisi di lapangan.

Direvisi: 9/2015

(bersama perawat, dokter anestesi dan dokter bedah)
Perawat mengonfirmasikan secara lisan (ketika
berlaku):
Nama Prosedur
Jumlah spons dan jarum telah sesuai
Throat packs telah dikeluarkan
Jahitan lidah terikat dengan baik dan aman
Obat penghilang nyeri telah diberikan
Pelabelan spesimen (baca label spesimen
dengan keras termasuk juga nama pasien)
Adakah permasalahan alat yang perlu
dibenahi
Untuk Dokter Bedah, Dokter Anestesi dan
Perawat:
Apa saja perhatian khusus yang diperlukan
untuk penyembuhan dan penatalaksanaan
pasien ini?
Protokol Pemindahan Pasien
Untuk Dokter Bedah:
Tetaplah berada di dalam kompleks ruang
operasi sampai pasien berhasil dipindahkan
dengan aman ke ruang penyembuhan
Untuk Dokter Anestesi dan Perawat:
Antarkan pasien ke ruang penyembuhan dan
periksa kembali keperluan-keperluan
intraoperatif dan penatalaksanaan paska
bedah bersama staf di sana.
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