
Kontrolní seznam - bezpečí chirurgického výkonu

Potvrdil/a pacient/ka svoji identitu, místo, 
výkon a souhlas s ním?

 Ano

Je místo výkonu označeno?

 Ano 

 Nehodí se pro tento případ

Byla ukončena kontrola medikace 
a anesteziologického přístroje?

 Ano 

Má pacient/ka aplikován pulsní oximetr, 
který funguje?

 Ano 

Má pacient/ka: 

Známou alergii? 

 Ne

 Ano 

Obtíže s dýchácími cestami nebo riziko aspirace?

 Ne

 Ano,  příslušné přístroje / asistence jsou k dispozici 

Riziko ztráty krve větší než 500ml (7ml/kg u dětí)?

 Ne

 Ano, a plánuje se dvojí dodání tekutin intravenózně 
nebo centrálním katetrem 

 Všichni členové operačního týmu se 
představili jménem a uvedli svoji úlohu.

 Byla ověřena identita pacienta(ky),
operační výkon, a místo incise.

Byla podána profylakticky antibiotika 
v průběhu posledních 60 minut?

 Ano 

 Nehodí se pro tento případ

Očekávané kritické události

Otázky pro chirurga:

 Jaké jsou kritické nebo nerutinní kroky?

 Jak dlouho výkon potrvá?

 Jak velká ztráta krve se dá očekávat?

Otázka pro anesteziologa:

 Existují nějaké obavy specifické 
pro tohoto pacienta(ku)?

Otázky pro perioperační sestry:

 Byla potvrzena sterilita (včetně výsledků indikátorů)
 

 
Jsou nějaké problémy s vybavením 
nebo existují nějaké obavy?

Je nezbytná obrazová dokumentace 
zobrazena – dostupná?

 Ano 

 Nehodí se pro tento případ

Zdravotní sestra ústně potvrdí:

 Název výkonu

 Spočítání nástrojů, tamponů, roušek a jehel

 Označení odebraných vzorků (přečte hlasitě štítky 
na nádobkách se vzorky včetně jména pacienta/ky)

 Zda během výkonu nenastaly nějaké problémy 
s vybavením, které je nutné řešit

Chirurg, anesteziolog a sestry:

 Nejdůležitěší problémy pacienta pro nejbližší 
pooperační období  (recovery – dospání) 
a zachování kontinuity péče

Tento seznam není zamýšlen jako vyčerpávající. Velmi se doporučuje doplnit dodatky a modifikace, vhodné pro místní praxi.                       Revize 1 / 2009
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