Lista kontrolna dla pracowników ochrony
zdrowia dotycząca gotowości pacjenta
do opuszczenia placówki
Pacjenci muszą być obserwowani przez fachowych pracowników ochrony zdrowia podczas
i po każdej sesji leczenia, włącznie z oceną, czy pacjent jest klinicznie stabilny.
Lekarz prowadzący podejmuje decyzję o gotowości pacjenta do opuszczenia placówki
na podstawie listy kontrolnej i oceny klinicznej.
Ocena kliniczna
1. Przejściowe stany dysocjacyjne i zaburzenia percepcji (dysocjacja).
Czy potwierdzono, że pacjent nie ma oznak dysocjacji lub zmian percepcji, które mogłyby upośledzać jego
funkcjonowanie?



2. Zaburzenia świadomości (sedacja).
Czy potwierdzono, że pacjent jest w pełni świadomy i reaguje na bodźce (tj. nie doświadcza sedacji)?



3. Podwyższone ciśnienie krwi.
Czy wartości ciśnienia krwi pacjenta są na akceptowalnym poziomie?



4. Inne zdarzenia niepożądane.
Czy ustąpiły inne zdarzenia niepożądane?



Pacjent
5. Czy pacjent został poinformowany o tym, że nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do
następnego dnia po spokojnej nocy, przespanej snem regenerującym?



6. Czy pacjent wróci do domu transportem publicznym lub z osobą towarzyszącą?



Gotowość do opuszczenie placówki
7. C
 zy na podstawie oceny klinicznej, pacjent jest gotowy do opuszczenia placówki ochrony
zdrowia?



OSTRZEŻENIE: należy poinformować pacjenta, aby po przyjęciu produktu Spravato®
nie wykonywał potencjalnie niebezpiecznych czynności, takich jak prowadzenie
samochodu lub obsługiwanie maszyn, do następnego dnia po spokojnej nocy,
przespanej snem regenerującym.
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Postępowanie w nagłych przypadkach
Jeśli pacjent nie reaguje na potrząsanie, krzyk lub bodźce bólowe

Czy pacjent oddycha?

• UDROŻNIJ drogi oddechowe
• OBSERWUJ, czy klatka piersiowa unosi się i opada
• POSŁUCHAJ czy pacjent oddycha
• SPRAWDŹ częstość oddechów

Pacjent oddycha

Pacjent NIE oddycha
lub tylko dyszy

Jeśli jesteś sam, wezwij pomoc

• Ułóż pacjenta na lewym boku

(„pozycja

boczna ustalona”)

• Zastosuj plan reagowania kryzysowego
(zgodnie z obowiązującymi wytycznymi*)
• Obserwuj pacjenta pod kątem wszelkich zmian

* http://www.prc.krakow.pl/wyt2015/2_BLS.pdf
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• Ułóż pacjenta na plecach
• Zastosuj plan reagowania kryzysowego
(zgodnie z obowiązującymi wytycznymi*)

• Postępuj zgodnie z podstawowymi

wytycznymi
dotyczącymi podtrzymywania życia/wykonaj resuscytację*

