Gjörgæsluálit (GÁT) – Mat og inngrip án tafar

GÁT – gjörgæsluálit
Við hjarta- eða öndunarstopp hringið í endurlífgunarteymi - sími
9999
Viðmið fyrir aðkomu GÁT geta verið einhver eftirtalinna atriða;
1. Sjúklingur er með 7 eða fleiri NEWS stig.
2. Mettun fellur niður fyrir 90% þrátt fyrir súrefnisgjöf.
3. Starfsfólk hefur verulegar áhyggjur af sjúklingi (t.d hugboð um að eitthvað
sé ekki eins og það á að vera).

GÁT Hringbraut sími 824-5455
GÁT Fossvogur sími 824-5860
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Megin tilgangur GÁT er að veita sérhæfða ráðgjöf og aðstoð frá gjörgæslu þegar
alvarlegar breytingar verða á ástandi sjúklinga á legudeildum.
Hjúkrunarfræðingar og læknar legudeilda geta kallað eftir gjörgæsluáliti þegar viðmið
GÁT eru til staðar og er reynt að bregðast við beiðni innan 10 mínútna.
Athygli er vakin á því að GÁT er ráðgefandi við meðferð sjúklinga á legudeildum.
Ábyrgð á sjúklingnum hvílir áfram á læknum og hjúkrunarfræðingum deildarinnar.
Ráðgjöf GÁT er skráð í heilsugátt og birtist á tímalínu sjúklings.
Athugasemdir berist til skarason@landspitali.is eða lovisaba@landspitali.is
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Viðbrögð vaktstjóra á gjörgæslu við beiðni deilda um
álit GÁT
Símtölum er ávallt svarað af kurteisi og yfirvegun.
Þarf að koma skýrt fram hvort óskað er eftir að GÁT komi á legudeild og
hversu mikið liggur á.

Hversu brátt?
Má bíða í 5-10 mín?
Innan 5 mínútna?

Ráðleggur samband við
endurlífgunarteymi ef
ástand er brátt og
grunur um yfirvofandi
hjarta- og eða
öndunarstopp – þó svo
að GÁT geti komið strax

Upplýsir að GÁT komi strax eða innan 10 mínútna.
Upplýsir deild um áætlaðan biðtíma eftir GÁT ef
mikið annríki er á gjörgæslu.
Sendir annan aðila teymisins af stað ef hinn er
upptekinn við annað, annars fara bæði sérfræðingur
og hjúkrunarfræðingur.
Brýnir fyrir deild að hringja aftur ef ástand versnar á
meðan beðið er eftir GÁT.

Ekki er þörf á að senda hjúkrunarfræðing í GÁT útkall á bráðamóttöku barna eða á geðdeildir.
Ef líklegt þykir að ástand sjúklings á legudeild muni ekki batna á næstu tveimur
klukkustundum þrátt fyrir ráðgjöf og íhlutun GÁT, þá er æskilegt að flytja hann sem fyrst á
gjörgæslu.
Endurtekin GÁT-útköll á sama sjúkling á stuttum tíma benda til að deildin sé óörugg og eða sj.
of veikur fyrir legudeild – hafa þá lægri þröskuld að flytja á gjörgæslu.
Aldrei er ásættanlegt að svara beiðni um GÁT þannig að ekki sé tími eða mönnun á gjörgæslu
fyrir GÁT útkall.

