Danh muc Kiểm tra An toàn cho Phẩu thuật Sứt môi và Hở Hàm ếch

(phải có ít nhất một điều dưỡng và bác sĩ gây mê)
Bệnh nhân đã xác nhận danh tính, vị trí mổ, thủ
thuật cần thực hiện và sự chấp thuận của họ
không
Có
Vị trí cần mổ đã được đánh dấu chưa?
Có
Không liên quan
Khi chuẩn bị thuốc tê, những vật dụng sau
Đ â y đ ã đ ư ợ c k i ể m t r a v à h o ặ c ở đúng
chỗ và hoạt động bình thường?
Máy gậy mê
Các điện cực tim
Thuốc mê
Thán đồ
Máy đo ôxy
Vòng đo huyết áp
Hút
Bóng thổi ngạt

Bình Ôxy

Bệnh nhân có tiền sử nào dưới đây không:
Dị ứng?
Không
Có, và ghi chú trong hồ sơ bệnh nhân
Không
Có, và thiết bị/hỗ trợ đã chuẩn bị sẵn sàng

(điều dưỡng, bác sĩ gây mê và bác sĩ phẫu thuật)
Xác định tất cả thành viên đã giới thiệu tên
và vai trò của họ.
Lên tiếng xác nhận tên bệnh nhân, loại thủ
thuật, và vị trí cần được mổ.
Bệnh nhân dùng kháng sinh dự phòng trong vòng
60 phút trước khi tiến hành rạch?
Có
Không liên quan
Tiên lượng biến cố
Phác đồ trị tăng thân nhiệt ác tính đã được xem
xét?
Đối với bác sĩ phẩu thuật:
Các bước biến cố và bất thường quy là gì?
Bông thấm đặt họng dùng làm gì?
Ca phẫu thuật này kéo dài bao lâu?
Tiên lượng sự mất máu ra sao?
Đối với bác sĩ gây mê:
Sau khi xem tiền sử bệnh và khám bệnh nhân,
có lo ngại cụ thể nào về bệnh nhân?
Đã xác nhận việc tiệt trùng thiết bị (gồm các
kết quả chỉ báo)?
Có vấn đề nào về thiết bị hoặc lo ngại khác?
Thiết bị hình ảnh cần thiết có chuẩn bị sẵn?
Có
Không liên quan

(điều dưỡng, bác sĩ gây mê và bác sĩ phẫu thuật)
Điều dưỡng lên tiếng xác nhận (khi áp dụng):
Tên của thủ thuật
Đúng số lượng bông băng và kim
Bông gạc trong họng đã được lấy ra
Chỉ may lưỡi đúng vị trí và chắc chắn
Bệnh nhân đã được cho dùng thuốc giảm đau
Viết nhãn tên bệnh phẩm (Đọc to nhãn tên
gồm cả tên bệnh nhân)
Kiểm tra xem có vấn đề nào về thiết bị cần
được giải quyết
Những lo ngại chính đối với việc hồi phục và
kiểm soát cho bệnh nhân này là gì?
Quy định Chuyển Bệnh nhân khỏi phòng phẫu
thuật
Ở lại khu vực phòng phẫu thuật cho tới khi
bệnh nhân đã được chuyển về phòng hồi sức
an toàn
Đi cùng bệnh nhân đến phòng hồi sức và
đánh giá lại bất cứ lo ngại trong lúc phẫu
thuật nào và kiểm soát hậu phẫu với nhân
viên tại đây

Không
Có, đã kiểm tra sự phù hợp và chuẩn bị sẵn máu
truyền
Danh sách kiểm tra này chưa hoàn chỉnh. Khuyến khích bổ sung và điều chỉnh nội dung danh sách để phù hợp
với thực hành tại địa phương.
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