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Danh Sách Kiểm Tra Phẫu Thuật An Toàn 
(Safe Surgery Checklist (SSC)) 

Danh Sách Kiểm Tra Phẫu Thuật An Toàn là gì? 
(What is the Safe Surgery Checklist (SSC)?) 

SSC là một công cụ mà nhóm phẫu thuật của quý vị sử dụng để đảm bảo có giao tiếp tốt và chính xác 

khi quý vị đang phẫu thuật. SSC được sử dụng 1) khi quý vị đang chuẩn bị để phẫu thuật, 2) trước khi 

bác sĩ phẫu thuật bắt đầu ca phẫu   thuật của quý vị, và 3) trước khi bạn đi tới phòng phẫu thuật. Với tư 

cách là bệnh nhân, quý vị cũng thuộc nhóm. 

Alberta Health Services chưa có các bước phù hợp để đảm bảo an toàn 
cho tôi? 
(Doesn't Alberta Health Services already have steps in place to keep me safe?) 

Có, nhưng không chỉ về an toàn bệnh nhân, Alberta Health Services đã đảm bảo an toàn cho quý vị thêm 

một bước và tạo phiên bản SSC dành riêng cho Alberta đầu tiên được tạo bởi Tổ Chức Y Tế Thế Giới. 

Việc sử dụng SSC đã cải thiện vấn đề chăm sóc của tôi như thế nào? 
(How does using the SSC improve my care?) 

SSC đảm bảo rằng 1) có giao tiếp tốt giữa quý vị và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị, 

và 2) các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị giao tiếp tốt với nhau. Chúng tôi biết rằng 

giao tiếp tốt hơn sẽ giảm nguy cơ xảy ra sự cố. 

Vai trò của tôi trong SSC là gì? 
(What's my role in the SSC?) 

SSC được tạo cho quý vị. Không có quý vị, sẽ không có SSC. SSC bắt đầu trong khi quý vị đang chuẩn 

bị phẫu thuật. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác nhau tại những thời điểm khác nhau sẽ 

hỏi tên, ngày sinh của quý vị, liệu quý vị có bị dị ứng không, và các câu hỏi quan trọng khác. Họ sẽ đảm 

bảo rằng danh sách kiểm tra khớp với những gì quý vị đã trao đổi với họ. 

Giai đoạn này cũng rất quan trọng vì cho quý vị cơ hội đặt câu hỏi và tạo mối quan hệ tin cậy với nhóm 

phẫu thuật của mình. 

Tôi có thể tìm hiểu thêm về SSC ở đâu? 
(Where can I learn more about the SSC?) 

Quý vị có thể hỏi bác sĩ thêm về SSC. Quý vị cũng có thể truy cập 

www.albertahealthservices.ca/1948.asp. 

Đánh giá lần sau cùng: Tháng Sáu 1, 2022
Tác giả: Surgical Strategic Clinical Network, Alberta Health Services 

Tài liệu này không thể thay thế cho lời khuyên của chuyên gia y tế có trình độ chuyên môn. Tài liệu này chỉ nhằm mục đích 
cung cấp thông tin chung và được cung cấp trên cơ sở theo “nguyên trạng”. Mặc dù đã có những nỗ lực hợp lý để xác nhận 
tính chính xác của thông tin, Alberta Health Services không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào, rõ ràng, ngụ ý hoặc 
theo luật định, về tính chính xác, độ tin cậy, tính đầy đủ, khả năng áp dụng hoặc phù hợp cho một mục đích cụ thể của thông 
tin đó. Alberta Health Services từ chối rõ ràng mọi trách nhiệm pháp lý đối với việc sử dụng các tài liệu này và đối với bất 
kỳkhiếu nại, hành động, yêu cầu hoặc khiếu kiện nào phát sinh từ việc sử dụng đó."
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