TÜRK CERRAHĐ VE AMELĐYATHANE
HEMŞĐRELERĐ DERNEĞĐ BÜLTENĐ
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ GÜVENLĐ CERRAHĐ KAMPANYASI
Güvenli Cerrahi Kontrol listesi
Kontrol listesinin ilk şekli Ekim 2007-Eylül 2008 sekiz ülkede sekiz farklı bölgede (Toronto, Kanada; New Delhi,
Hindistan; Amman, Ürdün; Auckland, Yeni Zelanda; Manila, Flipinler; Ifakara, Tanzanya; London, Đngiltere; Seattle, Amerika ) 3955 hastada Güvenli Cerrahi Kontrol listesinin ön uygulaması yapılmıştır. Kontrol listesi ile ameliyat sonrası komplikasyon oranını ve ölüm oranını üçte- birden fazla azalttığı bulunmuştur.
Temel

Kontrol Listesi
3955

P değeri
-

Vakalar

3733

Ölüm

1.5%

0.8%

0.003

Herhangi bir komplikasyon

11.0%

7.0%

<0.001

Cerrahi alan Enfeksiyonları

6.2%

3.4%

<0.001

Planlanmayan Ameliyatlar

2.4%

1.8%

0.047

Kontrol listesinin yeni şekli Eylül 2009 yayınlandı. Kontrol listesinde 19 madde aynı kalarak kullanım kolaylığı
için sadece kullanılan terminolojide değişiklik yapılmıştır.
Kontrol listesi neleri içeriyor?
Doğru hasta, işlem ve ameliyat alanı
Yanlış taraf ve yanlış hasta ameliyatının Amerika Birleşik Devletinde yaklaşık 50000- 100000 işlemde bir olduğu tahmin edilmektedir. Bu durum her yıl 1500-2500 yaralanma olayının olmasına eşdeğerdir. Sağlık organizasyonları akreditasyon komisyonunun 1995 ve 2006 yılları arasındaki analiz raporlarında %13 den fazla yanlış taraf cerrahisine bağlı ters
olaylar bildirilmiştir. 2005 yılında 126 yanlış taraf ya da yanlış hasta ameliyatı olgusunun analizinde, %76 oranında yanlış
taraf cerrahisinin, %13 yanlış hasta ve %11 yanlış işlemin uygulandığı belirtilmiştir. Literatür yanlış taraf cerrahisinin kesin
alanlarda özellikle ortopedi ameliyatlarında daha yaygın olduğu varsayımını desteklemektedir. 1050 el cerrahının %21’i
kariyerleri boyunca en az bir kez yanlış taraf ameliyatı yaptığını bildirmiştir. Ortopedi ameliyatı sonrası malpraktis sigorta
tazminatı hak edenlerin sonuçları incelendiğinde %68 oranında yanlış taraf ameliyatı olduğunu göstermektedir.

Yanlış

taraf ameliyatı daha çok iki taraflı organlarla ilişkili olan işlemlerde oluşma olasılığı daha yüksektir. Sağlık organizasyonları akreditasyon komisyonunu tarafından hataların oluşumuna en fazla neden olan durum olarak ekip üyeleri arasında iletişim
eksikliği ve yönetici ile olan problemler olarak rapor edilmiştir. Radyolojik görüntülerin olmaması ve yanlış alanın işaretlenmesi gibi faktörler ortopedik ve spinal işlemlerde hataların olmasında rol oynar. Örgüt kültürü, kişilerarası dinamikler ve
ameliyathanedeki hiyerarşik yapılar hataya katkıda bulunur. Doğru hasta kimliklendirilmesi ve ameliyat öncesi planlamaya
hasta katılımı, bilgilendirilmiş onam, ekip üyeleri arasındaki iletişimin daha iyi olması ve takım çalışmasının geliştirilmesi
ve protokoller bu tip bütün hataları azaltabilir.
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Öneriler

•Anesteziden önce sağlık ekibi üyesi hastanın doğru kimliklendirildiğini, genellikle sözel olarak hasta ya da aile üyesine ve
hasta kol bandı veya diğer uygun fiziksel kimliklendirme ile doğru olarak kimliklendirildiğini doğrulamalı. Kimliklendirme
sadece isimle değil aynı zamanda ikinci bir tanımlayıcı ile teyit edilmeli. (örneğin doğum tarihi, adres, dosya numarası)

•Sağlık ekibi üyesi hastaya işlem için aydınlatılmış onam verildiğini doğrulamalı ve hasta ile ilgili işlemi ve güvenli cerrahiyi doğrulamalı.

•Cerrah başarılı ameliyat için cerrahi alanı yan ya da birden çok yapı ya da seviyeden (örneğin bir parmak, ayak başparmağı, deri lezyonu, vertebra) işaretlenmeli. Anestezist ve hemşire ikisi bir arada cerrahi alanın doğruluğunu kontrol etmeli.
Cerrah başarılı ameliyat için işaretlediği yer ve hasta kayıtlarındaki bilgi ile birlikte işaretli yeri karşılaştırmalı. Đşaretleme
açık, net ve gözle görülebilir olmalı ve genellikle kalıcı kalemle yapılmalı böylece bölgenin hazırlığı süresince işaret çıkmaz. Đşaretinin türü bölgesel olarak belirlenmeli (imzalama, bölgedeki yeri ok işareti ile gösterme) çarpı işareti konulmasından kaçınılmalıdır. Çünkü bu işaretin anlamı ameliyat olmayacak gibi yanlış anlaşılmalara neden olabilir.

•Son güvenlik kontrolüde ameliyathane ekibi arada ya da deri kesisinden önce işleme hemen ara verdirerek doğru hasta,
alan ve işlem doğruluğunu ortaya koymak için bilgi toplayabilir. Cerrah hastanın adını, uygulanacak ameliyatı, cerrahi uygulanacak alanı ve tarafı yüksek sesle ifade etmelidir. Hemşire ve anestezist bilgilerin doğruluğunu teyit etmelidir.
Güvenli Anestezi ve Resüsitasyon
Gelişmekte olan ülkelerde anestezi ile ilişkili önlenebilen ölüm oranı gelişmiş ülkelerdekinden 100-1000 kat daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. Yayınlanmış serilerde anestezi ile ilişkili önlenebilen ölüm oranları Zimbabve 'de 1:3000 Zambia
'da 1:1900 Malawi'de 1:1500 ve Togo 1:150 bulundu. Bu çalışmalarda kullanılan yöntemler karşılaştırılabilir. Bunlar ameliyat için anestezi güvenliği eksikliğinden kaynaklandığının ciddi göstergesidir.
Öneriler

•

Tek ve en önemli bileşen anestezi öncesi bakımda eğitimli anestezistlerin sürekli dikkatli olmalı.

•

Genel anestezi altındaki bütün hastalar için oksijen desteği sağlanmalıdır. Doku oksijenlenmesi ve perfüzyonu pulse

oksimetre kullanılarak sürekli izlenmeli. Ameliyat süresince pulse oksimetrenin sesi kalp atımlarını duyabilecek kadar açık
olmalı.

•

Hava yolunun ve solunumun yeterliliği dinleme ve gözlem yöntemi ile sürekli izlenmeli. Her zaman mekanik ventilatör

çalıştırılmasında alarm kullanılmalı.

•

Dolaşımı dinleme, nabız palpasyonu, kardiyak monitör ya da pulse oksimetredeki kalp atım hızı ekranından takip edil-

meli.

•

Arteriyal kan basıncı en az her beş dakikada bir ve klinik durumun koşullarına göre daha sık takip edilmeli.
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•

Vücut ısısının ölçülmesi için bir araç bulundurulmalı ve klinik duruma göre sık aralıklarla kullanılmalı (uzamış

veya karmaşık anestezi, çocuklarda).

•

Anestezi derinliği (bilinçsizlik derecesi) klinik gözlemci tarafından düzenli olarak değerlendirilmeli.

•

Anestezist entübasyon sonrası endotrakeal tüp yerleşimini kapnografi kullanılarak doğrulamalı.

•

Havayolu değerlendirme sonuçları ve entübasyondaki kolaylık ya da zorlukla ilgili açıklama anestezi kayıtlarında olma-

lı.

•

Solunan oksijen konsantrasyonu düşük oksijen konsantrasyon alarmı ve uygun malzeme ile anestezi süresince izlenme-

li. Buna ek olarak hipoksik gaz karışımına ve oksijen sağlayıcılarının yetersiz dağıtımına karşı koruyucu aletler kullanılmalı.

•

Sürekli ölçüm ve karbondioksit dalga ve konsantrasyon (kapnografi) endotrakeal tüpün doğru yerde olduğunu ve yeterli

havalandığını doğrulamak için kullanılmalı.

•

Uçucu maddelerin konsantrasyonları sürekli ölçülmelidir. Nefes alış ve verişteki gaz volümleri ölçülmeli.

•

Elektrokardiyografi kalp hızını ve ritmini izlemede kullanılmalı.

•

Kardiyak defibrilatör hazır bulundurulmalı.

•

Vücut ısısı hastalardaki beklenilen amaçlanan ya da şüphelenilen durumlarda sürekli olarak ölçülmelidir. Ölçüm eğer

mümkünse elektronik vücut ısısı ölçen aletle sürekli yapılmalı.
Periferik sinir stimülatörü nöromüsküler blok ilaçları verildiği zaman paralizi durumunu değerlendirmek için kullanılmalıdır.
Enfeksiyon Riskini Azaltma
Cerrahi hastalarının ameliyat bölgesi üzerinde görülen enfeksiyonlara cerrahi alan enfeksiyonu denir. Bu enfeksiyonlar periton boşluğu, plevral boşluk, mediastinum ya da eklem boşlukları gibi yüzeysel ve derin organ doku ve boşluklarında invaziv işlemlerden sonra görülen enfeksiyonlardır. Bu problemler ciddi ve maliyetlidir. Hastalık ve ölüm artışı ve
hastanede yatış süresinin uzaması ile ilişkilidir. Günümüzde bunların prevelansı hastane ve cerrahların kalitesinin göstergesi
olarak kullanılırlar. Antibiyotikleri insizyondan bir saat önce vermek cerrahi alan enfeksiyonunun %50 azaldığı belirtilmektedir
Öneriler:

•

Temiz ya da kontamine bütün cerrahi olgularda profilaktik olarak antibiyotikler kullanılmalı.

•

Bütün kurumların rutin sterilizasyon süreçleri olmalıdır. Cerrahi aletler steril alanlarda kullanılmadan önce üzerindeki

indikatörler ile kontrol edilmeli.

•

Cerrahi işlem 4 saatten uzun sürecek ise ya da ameliyat sırasında aşırı kanama olasılığı var ise profilaktik antibiyotikler

tekrarlanmalı.
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•

Cerrahi işlemden 24 saat önce profilaktik olarak kullanılan antibiyotik bırakılmalı.

•

Cerrahi işleme başlamadan hemen önce tüyler uzaklaştırılmalı.

•

Ameliyathanedeki süreçte bireysel gereksinimlere göre hastalara oksijen verilmeli.

•

Bütün hastaların ciltleri cerrahi işlemden önce uygun antiseptikler ile temizlenmeli.

•

Cerrahi el antiseptiklerin etkisi antimikrobial sabunlar ile güçlendirilmeli.

•

Cerrahi ekip ameliyat süresince saçlarını örtmeli ve steril önlük ve eldiven giymeli.

•

Ekip ameliyat süresince maske takmalı.

•

Tüylerin uzaklaştırılması gerekiyor ise uygun yöntem ile yapılmalı.

•

Elektif cerrahi işlemlerden en az 30 gün önce sigara bıraktırılmalı.

•

Cerrahi hastaları ameliyat öncesinde antiseptik bir solüsyon ile duş almalı.

•

Planlı ameliyatlar öncesinde enfeksiyonlar elimine edilmeli.

•

Cerrahi yaralar steril pansumanlar ile en az 24-48 saat kapatılmalı.

•

Cerrahi alan enfeksiyonları ile ilgili sürekli sürveyans çalışmaları yapılmalı.

•

Cerrahi alan enfeksiyonları ile ilgili sürekli bilgilendirmeler yapılmalı.

•

Cerrahi işlem süresince yüksek konsantrasyonda (%80) ve işlemden sonraki iki saat boyunca destek olarak oksijen ve-

rilmeli.

•

Ameliyathanede pozitif basınçlı hava akımı kullanılmalı.

•

Her ameliyat günün sonunda kirli ve enfekte cerrahi işlemler sonrasında ameliyathane temizlenmeli.

•

Standart enfeksiyon kontrol politikaları kullanılmalı.

•

Cerrahi ekip enfeksiyon kontrolü konusunda düzenli olarak eğitilmelidir.

Etkili Ekip Çalışması
Güvenliğin takip edilmesi, sistemin sağlamlaştırılması bireysel ve işlemsel tehlikeler ile karşılaşma olasılığının
azaltılmasına bağlıdır. Sistem içerisindeki tehlikeler genellikle yanlış bir hareketin sonucunda görülür. Ancak bunlar organizasyon, görev, ekip ve koşullar ile ilgili tehlikelerin bir araya gelmesi sonucu oluşur. Bu tehlikelere neden olan yedi kategoride sınıflandırılabilir: ağır çalışma koşulları, bilgi yetersizliği, yetenek ya da deneyim, yetersiz insan gücü, yetersiz bilgilendirme ya da danışmanlık, stresli çevre, zihinsel yorgunluk ve sıkılma ya da hızlı değişimdir. Joint Commission nun 19952005 yılları arasındaki hata raporları incelendiğinde % 70 olayda ana nedenin yetersiz iletişim olduğu belirtilmektedir.
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Öneriler:

•

Cilt kesisini yapmadan önce cerrah, hemşire, anestezist ve cerrahi asistanların işlemin kanama, gerekli olan araç gereç

ve olabilecek işlem sırası değişikliklerin farkında olup olmadıklarını kontrol etmeli.

•

Bilateral, çoklu beden bölümü ve farklı seviyelerdeki işlemler sırasında radyolojik görüntüleme gibi ek işlemlerin gere-

kebileceğini ekip bilmeli.

•

Hasta ameliyathaneden çıkmadan önce ameliyat sırasında yapılan işlemler ve ameliyat sonrası dönemde oluşabilecek

problemler ve bu dönemdeki bakım planı ile ilgili ekibe bilgi vermeli.

•

Ameliyat ile ilgili zamanında ve doğru kayıt tutulmalı.

Doktor tarafından tutulan ameliyat notunda hastanın adı, işlemin adı, katılan asistanlar, işlem ayrıntıları ve kan kaybını içermelidir.
Güvenli Cerrahi Hayat Kurtarır kampanyası 25 Haziran 2008’de Washington’da resmi olarak başlatılmıştır. 1
Ocak 2009 da 250 hastane programa katılmış 2010 kadar 2,500 hastane, 2009 da Programa katılan hastaneler dünya nüfusunun 4 te birini temsil ederken 2010 da dünya nüfusunun yarısını içermesi ve cerrahi ile ilgili temel istatistikleri toplamak
hedeflenmiştir. Kampanyayı 200 üzerinde sağlık bakanlıkları, ulusal ve uluslararası profesyonel dernek ve organizasyon
desteklemiştir.

234 milyon insan her yıl ameliyat ediliyor,
>1 milyon insan komplikasyonlardan ölüyor
Bunların ½ önlenebilir hatalar,
Kontrol listesi ile her yıl 500,000 kişinin hayatı korunacaktır.
Günümüzde, Hastaneler ÇOĞU işlemde ÇOĞU hastada ÇOĞU zaman doğru işlemleri yapıyorlar.
Kontrol listesi bize BÜTÜN işlemlerde BÜTÜN hastalarda ve BÜTÜN zamanlarda doğru işlemleri yapmamıza
yardımcı olur.
Kampanyaya nasıl yardımcı olabilirsiniz?
Dünya Sağlık Örgütünün web sitesine katılımcı hastane olarak kayıt olmak
Güvenli Cerrahi Kontrol listesini hastanenizde kullanmak
Ölüm ve komplikasyon gelişme oranların değerlendirmek ve kontrol listelerinin kullanımı ile ilgili bireysel deneyimlerinizi
paylaşmak
Kurumunuzun bu sürece katılmasını sağlamak cerrahi bakımı geliştirmeyle ilgili konulara herkesin daha yakın olmasını sağlayacaktır.
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Nereden bilgi alabilirsiniz?
Bu programa katılan web temelli hastane, organizasyon ve klinisyenler
Genova ve Boston’daki Güvenli Cerrahi Hayat Kurtarır Merkezi
Ulaşılabilecek online kaynaklar www.who.int/safesurgery, www.safesurg.org

Bültenimizde yer almasını istediğiniz yazılarınızı lütfen bize gönderiz.

Đletişim Adresi: Doç. Dr. Meryem YAVUZ
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Bornova/ĐZMĐR
Tel/Faks: 0(232)3731500
E-Mail: tcahd@tcahd.org
tcahd.tcahd@yahoo.com.tr

