
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ   

 

 

Πριν την εισαγωγή στην 

αναισθησία 

Πριν τη χειρουργική τοµή Πριν την αναχώρηση του ασθενούς                        

από την αίθουσα 

ΕΓΓΡΑΦΗ   

o Έχουν παρουσιαστεί τα µέλη της 

οµάδας µε το όνοµα και το βαθµό 

τους 

o Ο ασθενής έχει 

επιβεβαιώσει 
o ταυτότητα 

o σηµείο της  επέµβασης 

o σηµείο της  επέµβασης 

o συγκατάθεση 

o Είναι το σηµείο της 

επέµβασης σηµειωµένο; 
ΝΑΙ / ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ  

Χειρουργός, αναισθησιολόγος και 

νοσηλεύτρια/ής επιβεβαιώνουν 

προφορικά: 
o το όνοµα του ασθενούς 

o την επέµβαση 

o  το σηµείο τηςεπέµβασης 
o Έχει ολοκληρωθεί ο 

έλεγχος του 

αναισθησιολογικού 

µηχανεύµατος και των 

φαρµάκων;  

o Έχει τοποθετηθεί 

οξύµετρο στον ασθενή 

και λειτουργεί 

ο/η νοσηλευτής/τρια επιβεβαιώνει 

προφορικά µε την οµάδα ότι: 
o έχει καταγραφεί το είδος 

και το σηµείο της 

επέµβασης  

o Έχει επιβεβαιωθεί η 

καταµέτρηση εργαλείων, 

γαζών και αιχµηρών 

αντικειµένων ( ή δεν είναι 

εφαρµόσιµο) 

o Τα δείγµατα έχουν 

καταγραφεί και έχουν 

τοποθετηθεί κατάλληλες 

ετικέτες  στις οποίες 

αναφέρεται το είδος του 

δείγµατος και το όνοµα 

του ασθενούς.  

o Υπάρχουν τυχόν 

προβλήµατα µε τον 

εξοπλισµό τα οποία 

χρήζουν αναφοράς  

 

 

Προβλεπόµενα κρίσιµα συµβάµατα: 

o ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ: 

• Υπάρχει ανάγκη για εξειδικευµένο 

εξοπλισµέ η ειδικές εξετάσεις; 

• Υπάρχουν κρίσιµα η απρόβλεπτα 

βήµατα ; 

•  Ποια είναι η αναµενόµενη απώλεια 

αίµατος; 

 

o ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ: 

• Υπάρχουν ιδιαίτεροι 

προβληµατισµοί σχετικά µε τον 

ασθενή, σε ποια κατηγορία κατά 

ASA ανήκει; 

• Τι εξοπλισµός χρειάζεται για το 

monitoring του ασθενούς και ποια 

άλλα υποστηρικτικά µέσα (π.χ. 

αίµα); 

 

o ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α: 
Έχει επιβεβαιωθεί η αποστείρωση; 

Υπάρχουν προβλήµατα µε τον 

εξοπλισµό; 

Ο ασθενής έχει : 

Γνωστές αλλεργίες 
o ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

∆ύσκολο αεραγωγό / 

κίνδυνο εισρόφησης 
o ΝΑΙ, 

Εξοπλισµός και βοήθεια 

διαθέσιµα / ΟΧΙ 

Κίνδυνο απώλειας 

αίµατος > 500ml 

                ( >7ml/kg σε παιδιά) 

o ΝΑΙ 

Πρόβλεψη για επαρκή 

ενδοφλέβια πρόσβαση και 

χορήγηση  

o ΟΧΙ 

 

Έχει χορηγηθεί αντιβίωση τα τελευταία 60 

λεπτά; 
o Ναι 

o Όχι 

Απαιτείται απεικονιστική µέθοδος; 
o Ναι 

o Όχι 

 

 

Χειρουργός, αναισθησιολόγος και 

νοσηλευτής/τρια: 

• Ποιοι προβληµατισµοί 

έχουν προκύψει σχετικά 

µε την αντιµετώπιση και 

την ανάνηψη του 

ασθενούς; 

 

 

 

Αυτός ο κατάλογος µπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα µε τις κατά τόπους πρακτικές και ανάγκες. 

 

 

 

 

 

 

 


