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Εισαγωγή 

Κλινικά Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα 

 
Οι νοσηλευτές είναι οι επαγγελµατίες υγείας που έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται µε τους 

ασθενείς τους 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, να αξιολογούν την κατάστασή τους, να κάνουν 

νοσηλευτικές διαγνώσεις, να σχεδιάζουν την φροντίδα τους, να εφαρµόζουν τα σχέδια φροντίδας, 

και τέλος, να εκτιµούν την αποτελεσµατικότητά τους. Ghosh & Scott, 2006). Με δεδοµένη τη 

σηµαντικότητα του ρόλου του νοσηλευτή στην παροχή ποιοτικής φροντίδας, η Νοσηλευτική 

Βασισµένη σε Ενδείξεις, αποτελεί το πλέον αξιόλογο µέσο της βέλτιστης νοσηλευτικής 

πρακτικής (Nelson, 2014). 

Η Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις εισήχθη στο επιστηµονικό γίγνεσθαι ως ο αντίποδας της 

Ιατρικής Βασισµένης σε Ενδείξεις (DiCenso et al, 1998). Οι Sacket και Rosenberg (1995) 

εισήγαγαν πρώτοι τον ορισµό της Ιατρικής Βασισµένης σε Ενδείξεις ως «Την ικανότητα της 

ανεύρεσης, κριτικής αποτίµησης της εγκυρότητας και χρησιµότητας και ενσωµάτωσης των 

τεκµηρίων στην καθηµερινή κλινική πρακτική» (Sacket & Rosenberg 1995). 

Η παροχή φροντίδας η οποία βασίζεται σε τεκµηριωµένες νοσηλευτικές ενδείξεις καθώς και η 

πρακτική κόστους – αποτελεσµατικότητας λαµβάνονται σοβαρά υπόψη στο σχεδιασµό εθνικών 

συστηµάτων υγείας, όπως π.χ γίνεται στη Βρετανία εδώ και πολλά χρόνια. 

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι τόσο η παροχή ιατρικής θεραπείας όσο και η νοσηλευτική 

πρακτική βασισµένες σε ενδείξεις εµπεριέχουν εκτός της επιστηµονικής τους εφαρµογής, την 

διάσταση των ηθικών αρχών, όπως είναι η πληροφορηµένη συναίνεση αλλά και οι επιλογές των 

ασθενών (Νακάκης και Ουζούνη, 2008). 

Η κλινική πρακτική βασισµένη σε ενδείξεις (είτε για ιατρούς, είτε για νοσηλευτές, ή άλλους 

επαγγελµατίες υγείας) ασκείται έτσι ώστε οι κλινικές αποφάσεις να τεκµηριώνονται από την 

τρέχουσα έγκυρη µεθοδολογικά κλινική έρευνα. Λόγω όµως του µεγάλου όγκου και πλήθους 

πληροφοριών, απαιτείται αρκετά µεγάλος χρόνος και εξειδικευµένες γνώσεις αξιολόγησης και 

κριτικής αποτίµησης της ποιότητας των δηµοσιευµένων επιστηµονικών ευρηµάτων. Η γνώση της 

εκτεταµένης και συστηµατοποιηµένης αναζήτησης εξασφαλίζει ότι η διαδικασία είναι έγκυρη και 

αµερόληπτη ώστε να σηµατοδοτήσει την ένδειξη, το τεκµήριο στο κλινικό ερώτηµα που έχει 

προκύψει. (Νακάκης και Ουζούνη, 2008). Όλες οι ενδείξεις που προκύπτουν από την ανωτέρω 

διαδικασία, συγκρίνονται µεθοδολογικά ως προς τα αποτελέσµατά τους ώστε να επιλεγούν οι 

καλύτερες (Cochrane, 1989). 

Οι καλύτερες λοιπόν ενδείξεις που προκύπτουν από τις συστηµατικές αξιολογήσεις ως προς την 

εγκυρότητα, αξιοπιστία, αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια των ερευνητικών µελετών, 

χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία των Κλινικών Κατευθυντήριων Οδηγιών αλλά και των 
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Κλινικών Πρωτοκόλλων. 

Οι Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες ορίζονται ως οι «συστάσεις που αναπτύσσονται µε 

συστηµατικό τρόπο προκειµένου να βοηθήσουν κλινικούς επαγγελµατίες υγείας και ασθενείς στη 

λήψη αποφάσεων για την κατάλληλη φροντίδα υγείας σε συγκεκριµένες κλινικές συνθήκες» 

(Field & Lohr 1992). 

Τα Κλινικά Πρωτόκολλα όπως και οι Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες αναπτύσσονται µε 

συστηµατικό τρόπο εφαρµόζοντας τα καλύτερα αποτελέσµατα αξιολόγησης της πρόσφατης 

βιβλιογραφίας. Καταυτόν τον τρόπο βασίζονται στη κλινική πρακτική βασισµένη σε ενδείξεις 

(evidence based clinical practice). 

Τα Κλινικά Πρωτόκολλα Νοσηλευτικών Πράξεων είναι ολοκληρωµένα σχέδια µε συγκεκριµένη 

δοµή που περιγράφουν µε λεπτοµέρεια, λιτότητα και ακρίβεια όλα τα βήµατα που οφείλει να 

ακολουθήσει ο νοσηλευτής προκειµένου να εκτελέσει µια συγκεκριµένη νοσηλευτική πράξη 

(Woolf et al, 1999). 

Παρά το γεγονός ότι οι όροι κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες και κλινικό πρωτόκολλο συχνά 

χρησιµοποιούνται εναλλακτικά (Considine και Hood, 2000), υπάρχει µια σηµαντική διάκριση 

µεταξύ τους. Μια κατευθυντήρια οδηγία ορίζεται ως µια βασική αρχή ή κριτήριο που κατευθύνει 

τη δράση (The Oxford English Reference Dictionary, 1996). Eνώ ως πρωτόκολλο ορίζεται ο 

κανόνας σχετικά µε µια διαδικασία (The Oxford English Reference Dictionary, 1996). 

Εποµένως, τα Κλινικά Πρωτόκολλα υποδεικνύουν ενέργειες που πρέπει να εφαρµοστούν µε 

συγκεκριµένη θεραπευτική ακολουθία, ενώ οι Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες προσφέρουν 

ευελιξία στους επαγγελµατίες υγείας να επιλέγουν θεραπευτικές παρεµβάσεις βάσει των αναγκών 

του ασθενή (Hewit-Taylor, 2004). Τα Πρωτόκολλα συχνά αποκαλούνται και Αλγόριθµοι επειδή 

έχουν τη δυνατότητα να σχηµατοποιηθούν σε αλγορίθµους (Morris, 2003). 

Τα άµεσα οφέλη από την εφαρµογή των κλινικών νοσηλευτικών πρωτοκόλλων είναι η βελτίωση 

της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της παρεχόµενης νοσηλευτικής φροντίδας καθώς 

επίσης, η µείωση του κόστους δαπανών. Παράλληλα, εναρµονίζεται η κλινική φροντίδα σύµφωνα 

µε τα διεθνή πρότυπα (standards), εξασφαλίζοντας µείωση των κινδύνων αλλά και των 

παρενεργειών των διαφόρων διαδικασιών, µείωση του χρόνου νοσηλείας και κατά συνέπεια της 

νοσηρότητας και θνησιµότητας. Επιπλέον, επιτυγχάνεται νοµική κατοχύρωση των επαγγελµατιών 

υγείας σε ενδεχόµενες διεκδικήσεις. Τα πρωτόκολλα πρέπει να ανανεώνονται, να τροποποιούνται 

ανάλογα µε τις ανάγκες, την τρέχουσα βιβλιογραφία και να προσαρµόζονται στις ανάγκες κάθε 

υγειονοµικής µονάδας (Woolf et al, 1999, Σκαλκίδης και συν, 2010). 

Διεθνώς, η ανάπτυξη και η χρήση των Κλινικών Πρωτοκόλλων έχει προσελκύσει σηµαντικό 

αριθµό επαγγελµατιών υγείας, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι για την 

ραγδαία αύξηση στην ανάπτυξή τους: ο κίνδυνος της παράλειψης αλλά και της λανθασµένης 

αντιµετώπισης κλινικών περιστατικών (Woolf et al, 1999), η ταχύτερη ενσωµάτωση της έρευνας 

5 of 104

ΕΝΕ



στη κλινική πρακτική και τέλος, η προτυποποίηση της κλινικής πρακτικής στη παροχή της 

οικονοµικότερης, ποιοτικότερης και ασφαλέστερης θεραπευτικής αντιµετώπισης (Chassin, 1990). 

Τη τελευταία εικοσιπενταετία τα Κλινικά Πρωτόκολλα και οι Κατευθυντήριες Οδηγίες 

αποτελούν αξιόπιστα «εργαλεία» για την σύνθεση έγκυρων δηµοσιευµένων πληροφοριών που 

στοχεύουν να αλλάξουν τα λανθασµένα πρότυπα κλινικής άσκησης βελτιώνοντας έτσι την 

ποιότητα της παρεχόµενης φροντίδας υγείας. 

Για αυτό το λόγο, αρκετές χώρες έχουν συστήσει οργανισµούς µε σκοπό την ανάπτυξη, τη 

διασπορά και την εφαρµογή κλινικών πρωτοκόλλων ή και κατευθυντήριων οδηγιών για συχνές ή 

σηµαντικές κλινικές περιπτώσεις. Επίσης, εθνικές ή τοπικές ιατρικές, νοσηλευτικές εταιρείες, 

ακόµη και νοσοκοµεία, αναπτύσσουν και εφαρµόζουν πρωτόκολλα ή κατευθυντήριες οδηγίες. 

Εκτεταµένος κατάλογος αυτών διατίθεται στις ΗΠΑ από το National Guideline Clearinghouse 

(www . guideline .gov), στη Μεγάλη Βρετανία από το National Institute for Health and Clinical 

Excellence - NICE ( www . nice . org .uk), στην Αυστραλία από το National Health and Medical 

Research Council ( www . nhmrc . gov . au / guidelines / index .htm), αλλά και σε πολλές άλλες 

χώρες. 

Τέλος, για την επιτυχή εφαρµογή των Κλινικών Πρωτοκόλλων είναι σηµαντικό οι νοσηλευτές να 

έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να κρίνουν συνειδητά την κρισιµότητα και την µοναδικότητα 

της κάθε κλινικής περίπτωσης, και να είναι ικανοί στη λήψη κλινικών αποφάσεων για την 

επίτευξη της βέλτιστης νοσηλευτικής πρακτικής. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Chassin, M. R. (1990). Practice guidelines: best hope for quality improvement in the 1990s. 

Journal of Occupational and Environmental Medicine, 32(12), 1199-1206. 

Cochrane, A. L. (1989). Archie Cochrane in his own words: Selections arranged from his 1972 

introduction to “effectiveness and efficiency: Random reflections on the health services”. 

Controlled clinical trials, 10(4), 428-433. 

Considine, J., & Hood, K. (2000). Emergency department management of hip fractures: 

Development of an evidence-based clinical guideline by literature review and consensus. 

Emergency Medicine, 12(4), 329-336. 

DiCenso, A., Cullum, N., & Ciliska, D. (1998). Implementing evidence-based nursing: some 

misconceptions. Evidence Based Nursing, 1(2), 38-39. 

Field, M. J., & Lohr, K. N. (Eds.). (1992). Guidelines for Clinical Practice:: From Development to 

Use. National Academies Press. 

Ghosh, B., & Scott, J. E. (2006). Effective knowledge management systems for a clinical nursing 

setting. Information Systems Management, 24(1), 73-84. 

6 of 104

ΕΝΕ



Hewitt-Taylor, J. (2004). Clinical guidelines and care protocols. Intensive and Critical Care 

Nursing, 20(1), 45-52. 

Morris, A. H. (2003). Treatment algorithms and protocolized care. Current opinion in critical care, 

9(3), 236-240. 

Νακάκης Κ, Ουζούνη Χ. (2008). Νοσηλευτική βασισµένη σε ενδείξεις. Μια νέα προοπτική για 

την Ελληνική Νοσηλευτική. Το Βήµα του Ασκληπιού, 7(3), 208-220. 

Nelson, A. M. (2014). Best practice in nursing: A concept analysis. International journal of 

nursing studies, 51(11), 1507-1516. 

Sackett, D. L., & Rosenberg, W. M. (1995). The need for evidence-based medicine. Journal of the 

Royal Society of Medicine, 88(11), 620-624. 

Σκαλκίδης Ι, Νάστος Κ, Ζαβιτσάνος Ξ. (2010). Κλινικά πρωτόκολλα και κλινικές οδηγίες. 

Ζητήµατα εφαρµογής τους στην καθηµερινή κλινική πράξη. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 27(2), 

264-273. 

The Oxford English Reference Dictionary, (1996). 2nded, Oxford University Press. 

Woolf, S. H., Grol, R., Hutchinson, A., Eccles, M., & Grimshaw, J. (1999). Clinical guidelines: 

potential benefits, limitations, and harms of clinical guidelines. BMJ: British Medical Journal, 

318(7182), 527. 

7 of 104

ΕΝΕ



Γενικά Πρωτόκολλα

Καθετηριασμός ουροδόχου κύστης

Καθετηριασμός αρτηριακής γραμμής

Καθετηριασμός περιφερικής γραμμής

Λήψη αίματος για εργαστηριακές εξετάσεις

Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπιση επιπλοκών μετά από μετάγγιση αίματος και παραγώγων

Μέτρα πρόληψης επιπλοκών σχετιζόμενων με κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες

Μέτρα πρόληψης λοιμώξεων σχετιζόμενων με περιφερικούς ενδοφλέβιους καθετήρες

Μέτρηση σακχάρου αίματος

Χορήγηση εντερικής διατροφής

Χορήγηση παρεντερικής διατροφής

Χορήγηση φαρμάκων από το στόμα

Χορήγηση φαρμάκων ενδοδερμικά

Χορήγηση φαρμάκων ενδομυϊκά

Χορήγηση φαρμάκων ενδοφλέβια

Χορήγηση φαρμάκων υποδόρια
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Καρδιολογία- Επείγουσα
Νοσηλευτική

Σύστημα βαθμολογίας έγκαιρης προειδοποίησης για την πρόληψη καρδιακής ανακοπής

Διαδικασία λήψης ΗΚΓ

Αλγόριθμος αναφυλαξίας

Αλγόριθμος απειλητικού για την ζωή άσθματος 

Αλγόριθμος βραδυκαρδίας

Αλγόριθμος εξειδικευμένης καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης

Αλγόριθμος ταχυκαρδιών

Βασική Υποστήριξη της ζωής στα παιδιά

Αλγόριθμος διαλογής περιστατικών

Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής στα παιδιά

Πνιγμονή

Υποστήριξη της ζωής του νεογνού
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3 2    1    0 1 2 3 

Καρδιακη 
συχνοτητα(λεπτα) 

 ≤40 41-50 51-90 91-110 111-
130 

≥130 

Αναπμνευστικη 
συχνότητα(λεπτά) 

≤8  9-11 12-20  21-24 ≥25 

Θερμοκρασία(ο C) ≤35  35.1-36 36.1-38.0 38.1-39.0 ≥39.1  

Συστολική Αρτηριακή 
Πίεση(mmHg) 

≤90 91-100 101-110 111-249 ≥250   

Κορεσμός Οξυγόνου(%) ≤91 92-93 94-95 ≥96    

Εισπνεόμενο Οξυγόνο    Αέρας   Οποιοδήποτε 
Οξυγονοθεραπεία 

ΞΥΛΕΔ    Ξύπνιος   Λεκτική ανταπόκριση(Λ) 
Επώδυνα ερεθίσματα(Ε) 
Δεν ανταποκρίνεται(Δ) 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

3-5 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

6 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

7-8 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

≥9 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 ΛΗΨΗ ΖΣ ΑΝΑ 4h 

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΒΑΡΔΙΑΣ 

 ΛΗΨΗ ΖΣ ΑΝΑ 4h 

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΙΑΤΡΟΥ 

 ΛΗΨΗ ΖΣ ΑΝΑ 1h 

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΙΑΤΡΟΥ 

 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 ΛΗΨΗ ΖΣ ΑΝΑ 30 min 

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΤΡΟΥ 

 ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ 

Αεραγωγός Επαπειλούμενος 

Αναπνοή  Όλες οι αναπνευστικές ανακοπές 
Αναπνευστική συχνότητα < 5/λεπτό 
Αναπνευστική συχνότητα  > 36/λεπτό 

Κυκλοφορία  Όλες οι καρδιακές ανακοπές 
Καρδιακή συχνότητα < από 40/λεπτό 
Συχνότητα σφύξεων > 140/λεπτό 
Συστολική αρτηριακή πίεση , 90mmHg 

Νευρολογική Κατάσταση Aιφνίδια μείωση του επιπέδου συνείδησης 
Μείωση της κλίμακας  Γλασκώβης > 2 μονάδες 
Επαναλαμβανόμενοι ή παρατεταμένοι σπασμοί 

Άλλα Κάθε ασθενής που προκαλεί ανησυχία και δεν εμπίπτει στα πιο πάνω κριτήρια 
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 

Επιβεβαίωση της ταυτότητας  του ασθενούς  

Ενημέρωση ασθενούς  για την διαδικασία που θα ακολουθήσει και διασφάλιση 
πληροφορημένης συναίνεσης 

 

Διενέργεια υγιεινής των χεριών  

Οργάνωση υλικού  

Τοποθέτηση αρρώστου σε ύπτια θέση όπου αποτελεί και την θέση αναφοράς έκτος εάν ο 
άρρωστος παρουσιάζει σημεία και συμπτώματα αναπνευστικής δυσχέρειας  όπου 
ανυψώνεται το ερεισίνωτο στις 30˚-40˚ 

 

Σύνδεση του συστήματος του μανόμετρου με το διάλυμα έκπλυσης (διαλυμα χλωριουχου 
νατρίου 0.9 % με ηπαρίνη) και εξαέρωση του συστήματος με άσηπτη τεχνική, κατόπιν 
ανάρτηση του ψηλότερα από το σύστημα του μανομέτρου 

 

Προσάρτηση του μανομέτρου στο στατό, καθορισμός του σημείου μηδέν με την βοήθεια 
αλφαδιού,  που αντιστοιχεί στο ύψος  του δεξιού κόλπου (μέση μασχαλιαία γραμμή στο 
επίπεδο του 4ου μεσοπλεύριου διαστήματος) και επισήμανση του με ανεξίτηλο μαρκαδόρο.  

 

Με  αποστειρωμένα γάντια και αποστειρωμένη γάζα εμποτισμένη σε διάλυμα χλωρχεξιδίνης 
απολύμανση του άκρου της στρόφιγγας των τριών υποδοχέων και με άσηπτη τεχνική 
σύνδεση με την προέκταση του μανόμετρου αξιολόγησης   

 

Αποκλεισμός των υπολοίπων διαλυμάτων που χορηγούνται από τον αυλό  

Γυρίζουμε την στρόφιγγα των υποδοχέων ώστε να επικοινωνεί το διάλυμα έκπλυσης  με τον 
αυλό του ΚΦΚ για τον έλεγχο της βατότητας και τον καθαρισμό του αυλού 

 

Κατόπιν αποκλεισμός της ροής προς τον άρρωστο με γύρισμα της στρόφιγγας ώστε να 
επικοινωνεί το διάλυμα έκπλυσης με το μανόμετρο και γέμισμα του μανομέτρου κατά 10 cm 
πάνω από το επίπεδο που αναμένεται να φτάσει η ΚΦΠ 

 

Εν συνεχεία γυρίζουμε την στρόφιγγα ώστε να επικοινωνεί το μανόμετρο με τον αυλό του 
ΚΦΚ 

 

Παρακολούθηση της μείωσης της στάθμης του διαλύματος στο μανόμετρο και αναγραφή του 
όταν σταθεροποιηθεί. Το διάλυμα στο μανόμετρο μπορεί να μεταβάλλεται ελαφρώς γεγονός 
που οφείλεται στην αναπνευστική διακύμανση του αρρώστου. 

 

Μετά την μέτρηση καθαρισμός του αυλού μέσω του συστήματος έκλυσης και παραμονή του 
καθετήρα για χρονικό διάστημα όχι > των 4 ημερών. Σε περίπτωση αποσύνδεσης της 
συσκευής απορρίπτεται κατάλληλα. 

 

Σύνδεση των υπολοίπων διαλυμάτων, τοποθέτηση του ασθενή σε αναπαυτική θέση και 
απομάκρυνση γαντιών κατάλληλα. 

 

Υγιεινή των χεριών  
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 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΗΚΓ 

 Ενημέρωση του ασθενούς για το είδος της εξέτασης 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΗΚΓ 
  

 Ο εξεταζόμενος τοποθετείται αναπαυτικά στο κρεβάτι ή στην εξεταστική κλίνη 

 Η τοποθέτηση παραβάν ή κουρτίνας συμβάλλει στη μεγαλύτερη άνεση του εξεταζόμενου. 
Εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να παρευρίσκεται και δεύτερος επαγγελματίας υγείας κατά τη 
διαδικασία 

 Αφαίρεση των ενδυμάτων ή των κοσμημάτων γύρω από τους καρπούς, τους αστραγάλους 
και από την πρόσθια επιφάνεια του θώρακα 

 Καθαρισμός αυτών των περιοχών, εάν είναι εμφανώς ρυπαρές 

 Διαβροχή των καρπών, των αστραγάλων και του θώρακα με νερό ή τοποθέτηση τζελ. Αντί 
των παραπάνω, διατίθενται ειδικά αυτοκόλλητα σε ορισμένα τμήματα 

 Εφαρμογή των ηλεκτροδίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
V1 = τέταρτο μεσοπλεύριο διάστημα, δεξιά του στέρνου. 
V2 = τέταρτο μεσοπλεύριο διάστημα, αριστερά του στέρνου. 
V3 = ανάμεσα στη V2 και V4. 
V4 = πέμπτο μεσοπλεύριο διάστημα, στη μεσοκλειδική γραμμή (κορυφή της καρδιάς). 
V5 = πρόσθια μασχαλιαία γραμμή, στο ύψος της V4. 
V6 = μέση μασχαλιαία γραμμή, στο ύψος της V4. 
aVR = δεξιό άνω άκρο. 
aVL = αριστερό άνω άκρο. 
aVF = αριστερό κάτω άκρο 
    - Οι τρεις τελευταίες απαγωγές εφαρμόζονται με την μεταλλική τους επιφάνεια εφαπτόμενη 
εσωτερικά του καρπού ή του σφυρού 
     - Στο δεξί κάτω άκρο τοποθετείται γείωση, με την μεταλλική της επιφάνεια εσωτερικά 
     - Πριν την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων, ο επαγγελματίας υγείας πρέπει να διαβάζει τις ενδείξεις 
τους και όχι να λειτουργεί μνημοτεχνικά ανάλογα με το χρώμα των ηλεκτροδίων. 

(*) Εάν ο εξεταζόμενος έχει υποστεί ακρωτηριασμό, το ηλεκτρόδιο τοποθετείται στο κολόβωμα. 

 Σύσταση στον εξεταζόμενο να μην κινείται ή μιλάει κατά τη διάρκεια της καταγραφής 

 Ενεργοποίηση του ηλεκτροκαρδιογράφου και ρύθμιση των παραμέτρων 

 Εκτέλεση του ΗΚΓ 

 Αξιολόγηση της καταγραφής, με το πέρας της διαδικασίας. Επανάληψη του ΗΚΓ εάν 
απαιτείται 

 Απενεργοποίηση του ηλεκτροκαρδιογράφου και απομάκρυνση των ηλεκτροδίων από τον 
εξεταζόμενο 

 Παροχή χαρτιού ή γάζας στον εξεταζόμενο  

 Μεταφορά του ηλεκτροκαρδιογράφου στον χώρο φύλαξης και σύνδεσή του με παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος 
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Κοινοτική Νοσηλευτική 

Αλγόριθμοι νοσηλευτικής διεργασίας στην κατ' οίκον νοσηλεία

Τοποθέτηση ουροκαθετήρα στην κατ' οίκον νοσηλεία 

Αλγόριθμοι νοσηλευτικής διεργασίας στην σχολική νοσηλευτική
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       ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 
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2-Allen James E .Nursing Home Administration.5 th  Edition. Springel Publishing Company. New York 2008
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5-Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου.Α,Αδαμακίδου Θ.Κατ΄οίκον Νοσηλευτική Φροντίδα ¨Εννοιες,Δεξιότητες,Εφαρμογές.ΒΗΤΑ,Αθήνα 2014   

ΛΗΨΗ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

Αξιολόγηση 
Ατομου/

Οικογενειας 

Αξιολόγηση 
κατάστασης, 
Υπαρκτού ή 
Δυνητικού κινδύνου   
Συνέντευξη 
Εργαλεία αξιολόγ.
Περιβάλλον 
Διατροφή 
Βιολογικός τομέας
Ψυχολογικός
Κοινωνικός
Πνευματικός 
ADL, IADL
Πολιτισμική αξιολ.
Υποστηρικτικά  
συστήματα 

Νοσ/κη Διάγνωση
Διαχείριση κλινικής 

πληροφορίας 
Διεθνή ταξινόμηση

Omaha system, 
Saba, Nanda 

Νοσηλευτική 
Παρέμβαση 

Ολιστική, 
εξατομικευμένη, 

προσωποκεντρική

Νοσηλευτικά πρωτόκολλα
Επιστημονικά τεκμηριωμένη 

Διδασκαλία 
Συμβουλευτική 

Καθοδήγηση 
Διερεύνηση 

Ενδυνάμωση 
Αυτοδιαχείριση
Αυτοφροντίδα

Προαγωγή υγείας
Πρόληψη 

Ειδοκή φροντίδα 
Παραπομπή 

Διεπιστημονική συνεργασία 
Δικτύωση με δομές και 

υπηρεσίες 
Θεραπευτικό περιβάλλον 

Παρεμβατική / μη παρεμβατική 
παρεμβαση  

Αξιολόγηση 
αποτελεσμάτων

νοσηλευτικής φροντίδας
Έκβαση φροντίδας

Μακροχρόνιοι 
Βραχυχρίνιοι 

στόχοι

Ακρόαση

Ψηλάφηση 

Επίκρουση

Επισκόπηση 

Ανατροφοδότηση διαδικασίας 

Νοσηλευτής 
διαχειριστής 
περίπτωσης 

Έλεγχος ποιότητας 
και αποδοτικοτητας 

Νοσηλευττικές 
θεωρίες 

Orem, Roy
Newman, Friedman

Calgary, κ.α

Άτομο, Οικογένεια , Κοινότητα , 

Βασικές Αρχές 
Νοσηλευτικής 

Επιστήμης Γνώσεις , Δεξιότητες, Στάσεις

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
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   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

               

Υγιεινή των χεριών πριν και μετά 
την τοποθέτηση

1-Μη χρήση αντισηπτικών 
λιπαντικών διαλυμάτων
2-Χρήση αντισηπτικών 

διαλυμάτων για τον 
περιουρηθρικό καθαρισμό πριν 
την τοποθέτηση ουροκαθετήρα

Τεχνική για τον διαλείποντα καθετηριασμόΕπαρκής 
σταθεροποίηση του καθετήρα μετά την εισαγωγή για την 

πρόληψη μετακίνησης και έλξης της ουρήθρας

Τοποθέτηση μικρότερης δυνατής διαμέτρου καθετήρων εκτός αν 
υπάρχει άλλη κλινική ένδειξη

Αυστηρή εφαρμογή χρονοδιαγράμματος διαλείποντος 
καθετηριασμού

Έλεγχος του περιεχομένου της ουροδόχου κύστεως με φορητή 
συσκευή υπερήχων σε διαλείποντα καθετηριασμό

Άσηπτη τεχνική τοποθέτηση 
ουροκαθετήρα

1

2

3

2α-3α

Ελεύθερη απορροή των ούρων

Αυστηρός χειρισμός του συστήματος συλλογής των ούρων

Προγραμματισμένη αλλαγή του ουροκαθετήρα επί κλινικών ενδείξεων

Χορήγηση συστηματικής αντιμικροβιακής αγωγής επί κλινικών ενδείξεων

Υγιεινή ρουτίνας του στομίου της ουρήθρας στο καθημερινό λουτρό του ασθενούς

Πρόληψη επαπειλούμενης απόφραξης του ουροκαθετήρα με συνεχή πλύση με κλειστό κύκλωμα

Αποφυγή πλύσης του ουροκαθετήρα με αντιμικροβιακά

Αποφυγή έγχυσης αντιμικροβιακών στο σάκο συλλογής των ούρων

Όχι κλείσιμο του ουροκαθετήρα με λαβίδα πριν την αφαίρεση του

Υλικά καθετηριασμού κατά περίπτωση (καθετήρες υδρόφιλοι ή σιλικόνης)Απόφραξη του 
ουροκαθετήραΣυλλογή δείγματος ούρων με άσηπτη τεχνική

4

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1-Prieto Emily.Home Health Care Provider. A guide to essentials skills.Springel Publishing Company. New York 2008 

2-Stanhope M., Lancaster J. Public Health Nursing 8 th Edition. The Nurse in Home Health and Hospice. Mosby Elsevier. St. 

Louis Missouri 2012

 3-Zastocki D.K.,,Rovinski-Wagner C. Home care.Patient and Family instructions.243-245.  W.B.Saunders CompanyNew York 

2000
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Πρωτόκολλα Λοιμώξεων

Αλγόριθμος ενδονοσοκομειακών ουρολοιμώξεων από ουροκαθετήρα

• Checklist για την αποφυγή ουρολοιμώξεων από την εισαγωγή μόνιμου ουροκαθετήρα σε 

ενήλικες νοσηλευόμενους ασθενείς

• Checklist για την διατήρηση και φροντίδα ουροκαθετήρα για την αποφυγή ουρολοίμωξης 

απόουροκαθετήρα

Διαγνωστικός αλγόριθμος ασθενούς με Κεντρικό Φλεβικό Καθετήρα (ΚΦΚ) χωρίς υποδόριο τμήμα
και οξύ εμπύρετο

• Checklist εισαγωγής ΚΦΚ

• Checklist για την διατήρηση ΚΦΚ

Αλγόριθμος εκδηλώσεων σχετιζόμενων με αναπνευστήρα (VAΕ)

• Checklist εκδηλώσεων σχετιζόμενων με αναπνευστήρα

• Checklist Κλίμακα Διέγερσης-Καταστολής του Richmond (RASS)

Αλγόριθμος πρόληψης και αντιμετώπισης χειρουργικών λοιμώξεων

• Checklist για την πρόληψη χειρουργικών λοιμώξεων προ εγχειρητικά

• Checklist για την πρόληψη χειρουργικών λοιμώξεων διεγχειρητικά

• Checklist για την πρόληψη χειρουργικών λοιμώξεων μετεγχειρητικά

• Checklist για την αντιμετώπιση χειρουργικής λοίμωξης

Αλγόριθμος ενδονοσοκομειακής μεταφοράς- απομόνωσης ασθενούς με πιθανή λοίμωξη από 
πολυανθεκτικό οργανισμό

Αλγόριθμος ελέγχου πολυανθεκτικών οργανισμών

• Μέτρα ασηψίας κατάλληλα για διαφορετικά επίπεδα κινδύνου λοίμωξης
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Checklist για την αποφυγή ουρολοιμώξεων από την εισαγωγή μόνιμου
ουροκαθετήρα σε ενήλικες νοσηλευόμενους ασθενείς 

Checklist Ναι Σχόλια

Πριν εισαγωγή του ουροκαθετήρα

Προσδιορίστε αν ο μόνιμος ουροκαθετήρας 
συνιστάται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες; 
(CDC, 2009) (βλέπε αλγόριθμο πρόληψης 
ουρολοιμώξεων από ουροκαθετήρα)

Επιλέξτε καθετήρα με την μικρότερη δυνατή 
διάμετρο για επαρκή παροχέτευση ούρων, για 
ελαχιστοποίηση πιθανότητας τραυματισμού της 
ουρήθρας (14 Fr.,  είναι συνήθως κατάλληλος, εκτός 
αν υπάρχει διαφορετική οδηγία)

Η διαδικασία πραγματοποιείται μόνο από κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό. Ζητήστε βοήθεια (τεχνική 
2 ατόμων)  για την διευκόλυνση της διαδιακασίας. 

Υγιεινή των χεριών 

Προετοιμασία ασθενούς πριν τον καθετηριασμό

Καθαρίστε την περιοχή γύρω από την ουρήθρα με 
αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό. Από μπροστά προς 
τα πίσω στις γυναίκες και από μέσα προς τα έξω 
στους άνδρες.
Εκ νέου υγιεινή των χεριών.

Ακολουθήστε άσηπτη τεχνική και χρησιμοποιείστε 
άσηπτα υλικά 

 αποστειρωμένα γάντια, πεδίο και γάζες
 δεν συνιστάται το προ-φουσκωμα του 

μπαλονιού για δοκιμή της σωστής λειτουργίας
Υγιείνη των χεριών μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας.

Βεβαιωθείται ότι υπάρχει ροή ούρων, πριν το 
φούσκωμα του μπαλονιού, για την πρόληψη του 
τραυματισμού της ουρήθρας. 
• Στους άνδρες εισάγετε πλήρως, μέχρι την σύνδεση 
“y”, και στις γυναίκες προωθείστε 2.5 cm πέρα από 
το σημείο ροη των ούρων. 

Φουσκώστε το μπαλόνι του ουροκαθετήρα με την 
κατάλληλη ποσότητα φυσιολογικού ορού: μπαλόνι 
σωστά: Φουσκώστε σε 10 ml ή σύμφωνα με τις 
αναγράφομενες οδηγίες του κατασκευαστή.

Μετά την εισαγωγή του ουροκαθετήρα

Σύστημα και ασκός παροχέτευσης: ΠΑΝΤΟΤΕ πάνω 
από το έδαφος και κάτω από το επίπεδο της 
ουροδόχου κύστης για αποφυγή επιμόλυνσης και 
παλινδρόμησης ούρων
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Διατήρηση παντοτε κλειστού του συστήματος 
παροχέτευσης

Διατήρηση πάντοτε ανεμπόδιστης ροής 
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Checklist για την διατήρηση και φροντίδα ουροκαθετήρα για την αποφυγή
ουρολοίμωξης

Checklist Ναι Σχόλια

Διατηρήστε ουροκαθετήρα στερεωμένο σε 
θέση ώστε να αποτρέπεται η κίνηση-έλξη του
και το σύστημα και ασκό παροχέτευσης, 
κάτω από το επίπεδο της ουροδόχου κύστης 
και όχι στο πάτωμα. 

Κένωση ασκού συλλογής σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, αποφεύγοντας το πιτσίλισμα και 
την επαφή του σημείου αποστράγγισης με το 
δοχείο. Χρησιμοποιείστε ένα ξεχωριστό, 
καθαρό δοχείο συλλογής για κάθε ασθενή. 

Διατήρηση πάντοτε ανεμπόδιστης ροής 
αποφεύγοντας την συστροφή του καθετήρα 
και του σωλήνα παροχέτευσης.

Διατήρηση πάντοτε κλειστού του συστήματος
παροχέτευσης

Εάν παρατηρήσετε ρωγμή, απόφραξη ή 
διαρροή του κλειστού συστήματος 
παροχέτευσης αντικαταστήστε τον καθετήρα 
και του συστήματος παροχέτευσης 
ακολουθώντας το checklist εισαγωγής. 

Υγιεινή του περίνεου τουλάχιστον μία φορά 
την ημέρα.

Χρησιμοποιήστε έγκαιρα την συσκευή 
περιορισμού κοπράνων κατά περίπτωση όταν 
ο ασθενής παρουσιάζει ακράτεια κοπράνων.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

o ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ                                                             

o ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΔΗ 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ 

o ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

o ELECTIVE 

ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: 
o ΜΗΡΙΑΙΑ                      Α      Δ                              

o ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΣ              Α      Δ 

o ΕΣΩ ΣΦΑΓΙΤΙΔΑ           Α      Δ 

 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ: 
o ΔΙΠΛΟΥ / ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 

o ΘΗΚΑΡΙ 

o ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

o ΑΛΛΟΣ ΤΥΠΟΣ………………. 

 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
o ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΘΕΝΗ  x 2 

o ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΔΙΑΣΙΚΑΣΙΑ 

o ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΧΕΡΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

o ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

o ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

o ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΘΕΣΗ 

o ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΗΠΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ(ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΠΛΟΥΖΑ, ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, 

ΣΚΟΥΦΟΣ, ΓΥΑΛΙΑ, ΠΕΔΙΟ) 

o ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

o ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΛΩΡΧΕΞΙΔΙΝΗΣ >0,5% ΣΕ 70% ΑΛΚΟΟΛΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 

POVIDONE IODINE H 70% ΑΛΚΟΟΛΗ 

o ΑΦΟΥ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 sec) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 

o ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
o ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΣΗΠΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

o ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ 

o ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΥΛΟΥΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΒΟΛΗΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ). 

o ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 

o ΣΥΝΕΧΕΣ MONITORING ΑΣΘΕΝΟΥΣ(ΗΚΓ, ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ,ΑΠ) 

o ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ(3way). 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
o ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑ  ΧΛΩΡΧΕΞΙΔΙΝΗΣ ΣΕ ΑΛΚΟΟΛΗ Η ΔΙΑΛΥΜΑ POVIDONE IODINE 

o ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΗΜΙΔΙΑΠΕΡΑΤΩΝ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ 

o ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΩΡΑΚΑ 

o ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΧΕΡΙΩΝ  
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CHECK LIST ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 
ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ: 

o ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΣ 
o ΜΗΡΙΑΙΑ 
o ΕΣΩ ΣΦΑΓΙΤΙΔΑ 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ: 
     Δ                    Α 
     Δ                    Α 
     Δ                    Α                                                       

ΤΥΠΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ: 
o ΔΙΠΛΟΥ / ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 
o ΘΗΚΑΡΙ 
o ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 
o ΑΛΛΟΣ ΤΥΠΟΣ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΦΚ 
o ΝΑΙ 
o ΟΧΙ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΣΚΟΠΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ 
ΤΗΣ ΚΦΓ(ΛΗΨΗ ΑΙΜΑΤΟΣ,FLASH) 

o ΝΑΙ 
o ΟΧΙ 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
o ΝΑΙ 
o ΟΧΙ 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΩΜΑΤΩΝ 
ΕΑΝ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕ ΕΝΑ ΛΟΓΟ: 

o ΔΙΟΤΙ ΠΕΡΑΣΑΝ 72h ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 
o ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΠΟΦΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 6-12h 
o ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ Η ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΥ Η ΔΙΟΤΙ ΠΕΡΑΣΑΝ 12h ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ 
o ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ 24h ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΨΗΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΟΥΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΜΑΣΚΑ 
o ΝΑΙ 
o ΟΧΙ 

 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΩΜΑΤΟΣ 

o ΝΑΙ 
o ΟΧΙ 

ΗΤΑΝ ΕΜΦΑΝΗΣ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ Η ΩΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΩΜΑΤΟΣ 
o NAI 
o OXI 

ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΗΣ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ Η ΩΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΩΜΑΤΟΣ 
o ΝΑΙ 
o ΟΧΙ 

ΕΑΝ ΟΧΙ ΔΙΑΛΕΞΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΟΥΣ: 
o ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΣΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 
o ΠΛΗΡΟΥΣΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΧΘΗΚΕ(ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟΥΣ  

ΛΟΓΟΥΣ):………………………………………………………………………………………. 

ΑΛΛΑΓΗ  ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
ΕΑΝ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΟΥΣ: 

o ΓΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΟΕΙΔΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 96h 
o ΓΙΑ ΛΙΠΙΔΙΑ Η ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΙΠΙΔΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 24h 
o ΓΙΑ ΑΙΜΑΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑ  ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Η ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ 12h 
o ΕΑΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΠΟΦΟΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ 6-12h 
o ΕΑΝ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑ…………………… 
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ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: 

o ΝΑΙ 
o ΟΧΙ 

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: 
o ΝΑΙ 
o ΟΧΙ 

ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ,ΤΑ ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ 3way: 
o ΝΑΙ 
o ΟΧΙ 

ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΧΛΩΡΧΕΞΙΔΙΝΗΣ > ΑΠΟ 0,5% Η 70% ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 

o ΝΑΙ 
o ΟΧΙ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΟΥΣΕ ΜΑΣΚΑ: 
o ΝΑΙ 
o ΟΧΙ 

ΕΑΝ ΟΧΙ ΔΙΑΛΕΞΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΟΥΣ: 
o ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΣΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 

o ΠΛΗΡΟΥΣΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΧΘΗΚΕ(ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟΥΣ 
ΛΟΓΟΥΣ):……………………………………………………………………………………… 

ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΟ,ΣΤΕΓΝΟ, ΑΘΙΚΤΟ                                              

o ΝΑΙ 
o ΟΧΙ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
o ΝΑΙ 
o ΟΧΙ 

ΕΑΝ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΟΥΣ: 
o ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΦΑΝΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ 7 ΗΜΕΡΩΝ 
o ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ 2 ΗΜΕΡΩΝ 
o ΑΛΑΓΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΚΕΡΑΙΟ,ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Η ΔΙΟΤΙ ΗΤΑΝ ΧΑΛΑΡΟ ΚΑΙ ΛΕΡΩΜΕΝΟ 
o ΕΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΙΤΙΑΣ:…………………………………  
ΕΑΝ ΟΧΙ ΔΙΑΛΕΞΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΟΥΣ: 
o ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΣΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 
o ΠΛΗΡΟΥΣΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΧΘΗΚΕ(ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ):………………………………………………..                        

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ 
o ΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ:            ΝΑΙ                  ΟΧΙ 
o Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ               ΝΑΙ                 ΟΧΙ  
o Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ              ΝΑΙ                     ΟΧΙ  
o Η ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ                  ΝΑΙ                     ΟΧΙ 
o ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΚΕ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑ  

ΧΛΩΡΧΕΞΙΔΙΝΗΣ 0,5% ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΝΗ  30-60sec ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ 
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Checklist εκδηλώσεων σχετιζόμενων με αναπνευστήρα

ΝΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Ανύψωση του προσκέφαλου του κρεβατιού 30-45 
μοίρες (χρήση οπτικών ερεθισμάτων, ορισμός ενός 
συγκεκριμένου ατόμου για να ελέγχει την θέση κάθε 1-2
ώρες). 

Στοματική Υγιεινή - στοματική φροντίδα κάθε 2 ώρες 
με αντισηπτικό στοματικό διάλυμα και χλωρεξιδίνη 
0,12% κάθε 12 ώρες.

Πρόληψη πεπτικού έλκους  - σύμφωνα με ιατρική 
οδηγία κατά την εισαγωγή στην ΜΕΘ και τον 
αναπνευστήρα

Πρόληψη φλεβικής θρομβοεμβολής  - σύμφωνα με 
ιατρική οδηγία κατά την εισαγωγή στην ΜΕΘ και τον 
αναπνευστήρα

Δοκιμές αφύπνισης και αυτόματης αναπνοής  - 
Προσδιορισμός συγκεκριμένης ώρας της ημέρας για να 
επιχειρούνται οι δοκιμές. (Βλέπε αλγόριθμο δοκιμασίας 
αφύπνισης και αυτόματης αναπνοής)

Συντονισμός δοκιμών αφύπνισης και αυτόματης 
αναπνοής όταν η καταστολή είναι στα κατώτερα 
επίπεδα, για να να αυξηθεί η πιθανότητα 
απογαλακτισμού του ασθενούς.

Καθημερινή εκτίμηση της ετοιμότητας 
απογαλακτισμού και αποσωλήνωσης με τις 
δοκιμασίες αφύπνισης και αυτόματης αναπνοής.

Οι δοκιμές αφύπνισης και αυτόματης αναπνοής 
συμπεριλαμβάνονται στις νοσηλευτικές παραδόσεις και 
λογοδοσίες.

Διαχείριση παραληρήματος - αξιολόγηση 
παραληρήματος τουλάχιστον καθημερινά. 

Στοχο-κατευθυνόμενη καταστολή - χορήγηση 
καταστολής σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, με βάσει 
κάποια κλίμακα, όπως η Κλίμακα Διέγερσης-
Καταστολής του Richmond (RASS).
(Βλέπε checklist κλίμακα Κλίμακα Διέγερσης-
Καταστολής του Richmond)
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Checklist Κλίμακα Διέγερσης-Καταστολής του Richmond (RASS)Checklist Κλίμακα Διέγερσης-Καταστολής του Richmond (RASS)

Βαθμός Ορισμός Περιγραφή

+4 Επιθετικός Επιθετικός ή βίαιος

+3 Πολύ διεγερτικός Μετακινεί τραχειοσωλήνα ή καθετήρες

+2 Διεγερτικός Μετακινείται, δεν συγχρονίζεται με τον 
αναπνευστήρα

+1 Ανήσυχος Αγχώδης, ανήσυχος, όχι διεγερτικός

0 Αφυπνισμένος-ήρεμος

-1 Νυσταγμένος Δεν αφυπνίζεται εύκολα, ανοίγει 
οφθαλμούς σε κάλεσμα 

-2 Ελαφρά κατεσταλμένος Αφυπνίζεται αργά και κινεί οφθαλμούς σε 
κάλεσμα

-3 Ήπια κατεσταλμένος Κάποιες κινήσεις αλλά όχι άνοιγμα 
οφθαλμών σε κάλεσμα

-4 Βαθειά κατεσταλμένος Δεν αντιδρά σε κάλεσμα αλλά κινείται με 
φυσικό ερέθισμα

-5 Αδυναμία αφύπνισης Δεν αντιδρά σε κάλεσμα ή φυσικό 
ερέθισμα
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Checklist  για την πρόληψη χειρουργικών λοιμώξεων (ΧΛ) προεγχειρητικά

Checklist Ναι Σχόλια

Προετοιμασία ασθενούς 

Πληροφόρηση ασθενούς για μείωση κινδύνου
ΧΛ
Την ημέρα του χειρουργείου ο ασθενής 
διενεργεί ολόσωμο ντους με καθαριστικό 
παράγοντα
Εάν ενδείκνυται κλινικά, αφαιρούνται οι τρίχες 
με clippers (κεφαλή μιας χρήσεως)
Όχι μηχανική προετοιμασία εντέρου σε 
επεμβάσεις παχέως εντέρου
Θέρμανση ασθενούς προεγχειρητικά

Αντισηψία χεριών σε όσους έρχονται σε 
επαφή με τον ασθενή
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Checklist  για την πρόληψη χειρουργικών λοιμώξεων (ΧΛ) διεγχειρητικά

Checklist Ναι Σχόλια

Ασφάλεια χειρουργικού περιβάλλοντος

Διατηρείστε κλειστή  την πόρτα της χειρουργικής 
αίθουσας  καθ'όλη τη διάρκεια της επέμβασης, πλην 
των περιπτώσεων αναγκαίας μετακίνησης 
μηχανημάτων, προσωπικού, καθώς και του ασθενούς

Χρήση αναλώσιμων αποστειρωμένων χειρουργικών 
πεδίων μιας χρήσεως

Εφάπαξ εφαρμογή αντισηψίας δέρματος
(Τοπική χρήση ιωδίου δεν πρέπει να γίνεται σε 
νεογνά)

Χρήση αλκοολούχων διαλυμάτων με φειδώ για 
λόγους ασφαλείας
Θέρμανση ασθενούς διεγχειρητικά και χορήγηση Ο2 
(80%) (εκτός εάν αντενδείκνυται)
Χρήση ζεστού (37οC) αποστειρωμένου ορού για 
έκπλυση σωματικής κοιλότητας (εάν ενδείκνυται)
(Η αραίωση ιωδιούχου ποβιδόνης/αλατούχου 
διαλύματος ενδείκνυται σε ορθοπεδικές επεμβάσεις 
ενηλίκων)

Ασφάλεια προσωπικού χειρουργείου

Τοποθέτηση ρούχων χειρουργείου 
(επαναχρησιμοποιούμενων)
Αφαίρεση γυαλιστικού νυχιών (βερνίκι), προσθετικών 
νυχιών και κοσμημάτων
Χειρουργικό πλύσιμο των χεριών στην αρχή της 
ημέρας (χειρουργός, βοηθός, εργαλειοδότης)

Αντισηψία χεριών με αλκοολούχο παράγοντα μεταξύ 
των χειρουργικών επεμβάσεων/των αλλαγών στις 
χειρουργικές τομές
Χρήση αποστειρωμένων χειρουργικών ενδυμάτων 
(συμπεριλαμβανομένων διπλών γαντιών και μασκών 
προσώπου) βάσει της αξιολόγησης κινδύνου
Σκεφτείτε αναλώσιμες χειρουργικές ρόμπες και 
χειρουργικά πεδία

Ασφάλεια χειρουργικής τομής

Εκ νέου απολύμανση δεν ενδείκνυται

Συρραφή κοιλιακού τοιχώματος με απορροφήσιμο 
ράμμα

Συρραφή δέρματος με συνδετήρες ή με μη 
απορροφήσιμο μονόινο ράμμα, χρησιμοποιώντας 
διακοπτόμενη διαδερμική τεχνική
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Σκεφτείτε εναλλακτικές όπως απορροφήσιμα ράμματα
κατάλληλα για υποδερμική συρραφή πχ σε παιδιά

Κάλυψη (εάν ενδείκνυται) χειρουργικής τομής με 
σύγχρονα επιθέματα χαμηλής προσκολλητικότητας
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Checklist  για την πρόληψη χειρουργικών λοιμώξεων (ΧΛ) μετεγχειρητικά

Checklist Ναι Σχόλια

Ο ασθενής μπορεί να επιλέξει να κάνει ντους 
24 ώρες μετά τη χειρουργική επέμβαση
Σκεφτείτε αποστειρωμένη τεχνική επικάλυψης 
της χειρουργικής τομής

Επιστήσετε την προσοχή του ασθενούς σε 
προειδοποιητικά σημεία λοίμωξης                    
(τοπικά και συστημικά)
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Checklist  για την αντιμετώπιση χειρουργικής λοίμωξης (ΧΛ)

Checklist Ναι Σχόλια

Χορήγηση αντιβιοτικών κατόπιν κλινικής αξιολόγησης 
και τεκμηριωμένων τοπικών πρωτοκόλλων 
φαρμακολογίας

Επούλωση τραυμάτων κατά δεύτερο σκοπό; 
Χρησιμοποίηση μοντέρνου διαδραστικού επιθέματος 
πχ πολυουρεθάνη και όχι ΓΑΖΑ

Ασθενείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις μακροχρόνιες 
επιπτώσεις μιας χειρουργικής λοίμωξης χρήζουν 
συμβουλευτικής και υποστήριξης
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ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΤΥΠΟΣ ΑΣΘΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

1. Χαμηλού κινδύνου 
 Μη ανοσοκατεσταλμένος  
 Χωρίς σημαντική 

υποκείμενη νόσο 

 Μη επεμβατική 
 Χωρίς έκθεση σε 

βιολογικά υλικά 

2. Ενδιάμεσου  κινδύνου 

 Μολυσμένος ασθενής  
 Ασθενής με κάποιους 

παράγοντες κινδύνου 
(ηλικία, νεόπλασμα) 

 Έκθεση σε βιολογικά 
υγρά 

 Επεμβατική μη 
χειρουργική διαδικασία 
(πχ. Περιφερική φλέβα, 
καθετήρας κύστεως) 

3. Υψηλού κινδύνου 

 Σοβαρά 
ανοσοκατεσταλμένος 
(<500WBC) 

 Πολλαπλά τραύματα, 
σοβαρά εγκαύματα 

 Μεταμόσχευση οργάνων 

 Χειρουργείο ή υψηλού 
κινδύνου επεμβατική 
διαδικασία (εισαγωγή 
κεντρικού καθετήρα, 
διασωλήνωση) 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΗΨΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΛΟΙΜΩΞΗΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΣΗΨΙΑ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ ΧΕΡΙΑ ΡΟΥΧΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

1. Χαμηλού 
κινδύνου 

Καθάρισμα ---- 

Απλό πλύσιμο 
χεριών ή 

πλύσιμο με 
βούρτσα 

Κοινά ρούχα 

Καθαρίστε ή 
απολυμάνετε 
σε ενδιάμεσο 

ή χαμηλό 
επίπεδο 

2. Ενδιάμεσου 
κινδύνου 

Απλή Ασηψία 
Απλά 

αντισηπτικά 

Πλύσιμο χεριών 
με αντισηπτικό 

σαπούνι ή 
βούρτσισμα 

Προστασία για 
βιολογικά υγρά 

και αίμα 

Αποστείρωση 
ή υψηλού 
επιπέδου 

απολύμανση 

3. Υψηλού 
κινδύνου 

Χειρουργική 
ασηψία 

Ειδικά 
αντισηπτικά 

Χειρουργικός 
καθαρισμός 

χεριών ή 
χειρουργικό 
βούρτσισμα 

Χειρουργικά 
ρούχα: 

ενδύματα, 
μάσκα, 

σκούφος, 
αποστειρωμένα 

γάντια 

Αποστείρωση 
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Νεφρολογική Νοσηλευτική 

 
Χρόνια φροντίδα στοµίου εξόδου του µόνιµου περιτοναϊκού καθετήρα  

Φροντίδα κεντρικού φλεβικού καθετήρα αιµοκάθαρσης  

Φλεβοκέντηση µόνιµης αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας (fistula)  

Αντιµετώπιση οξέων συµβαµάτων κατά τη συνεδρία τεχνητού νεφρού  

Αντιµετώπιση συµβαµάτων στην περιτοναϊκή κάθαρση/ Συµβάµατα που σχετίζονται µε τον 

καθετήρα  

Αντιµετώπιση συµβαµάτων στην περιτοναϊκή κάθαρση/ Συµβάµατα που σχετίζονται µε το διάλυµα  

Αντιµετώπιση συµβαµάτων στην περιτοναϊκή κάθαρση/ Συµβάµατα που σχετίζονται µε τα 

εξαρτήµατα  

Αντιµετώπιση προβληµάτων κατά την εφαρµογή ΣΦΠΚ στο σπίτι  

Κατευθυντήριες οδηγίες καθαριότητας και απολύµανσης εξοπλισµού σε µονάδες αιµοκάθαρσης  

Πρωτόκολλο καθαριότητας και απολύµανσης επιφανειών σε Μον. αιµοκάθαρσης  
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Παιδιατρική Νοσηλευτική 

 
Χορήγηση ενδοφλεβίων φαρµάκων στα παιδιά 

Χορήγηση φαρµάκων στα παιδιά 

Χορήγησή οξυγόνου στο παιδιατρικό νοσοκοµείο  

Φροντίδα τραχειοστοµίας  

Καλλιέργεια ούρων σε µεγάλα παιδιά  

Καλλιέργεια ούρων σε βρέφη  

Καθετηριασµός ουροδόχου κύστης σε παιδιά  

Καθαρισµός εξαρτηµάτων χορήγησης οξυγόνου  
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Χειρουργική Νοσηλευτική 

 
Αλγόριθµος φροντίδα κολοστοµίας 

• Checklist φροντίδα κολοστοµίας 

Αλγόριθµος φροντίδα ειλεοστοµίας  

• Checklist φροντίδα ειλεοστοµία 

Αλγόριθµος φροντίδα γαστροστοµίας  

• Checklist φροντίδα γαστροστοµίας 

Αλγόριθµος περιποίησης τραυµάτων  

• Checklist περιποίηση τραυµάτων 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑ
Στόχος 1: Φροντίδα  περιστομιακού δέρματος                                                
Εκτέλεση ενέργειας
Α. Καθαριότητα δέρματος με χλιαρό νερό. 
Β. Απαλό σκούπισμα δέρματος με πετσέτα.
Γ. Αποφυγή χρήσης αποσμητικών και 
καθαριστικών με έλαια

Μπορεί να 
προκαλέσουν 
ερεθισμό δέρματος

Δ. Αποφυγή χρήσης αλκοολούχων διαλυμάτων
και υγρών μαντηλιών.

Μπορεί να 
προκαλέσουν 
ερεθισμό δέρματος.

Ε. Χρησιμοποιείστε σωστό μέγεθος σάκου και
δερματικού φραγμού.

Αποφέυγεται ο 
ερεθισμός του 
δέρματος.

Στόχος 2: Άδειασμα του σάκου της 
στομίας
Α. Άδειασμα του σάκου όταν είναι γεμάτος 
στο 1/3 με 1/2 της χωρητικότητάς του.

Επιτυγχάνεται η 
αποφυγή διαρροών.

Β. Εκπαίδευση του ασθενούς ως προς το 
άνοιγμα του κλιπ του σάκου της στομίας και 
άδειασμα του. 

Το κλιπ του σάκου 
μπορεί να είναι 
ενσωματωμένο ή 
όχι. 

Στόχος 3: Αλλαγή των σάκων στομίας (Η 
διαδικασία περιγράφεται στη σελ.3)
Α. Η αλλαγή των σάκων γίνεται ανάλογα με 
τον τύπο που έχει επιλεγεί. 

Ανάλογα με τον 
τύπο του σάκου από
1-7 ημέρες.

Β. Η καλύτερη ώρα αλλαγής του σάκου είναι 
διαφορετική για τον κάθε ασθενή. Συνιστάται
η πρωινή ώρα όπου η στομία είναι πιο 
αδρανής.

Κάποιοι ασθενείς 
επιλέγουν το βράδυ
ή τουλάχιστον 2 
ώρες μετά το 
τελευταίο γεύμα.

Γ.  Ο καλύτερος τρόπος αφαίρεσης του σάκου
είναι προς την φορά που φυτρώνουν οι 
τρίχες.

Αποφεύγεται ο 
τραυματισμός του 
δέρματος

Δ Το δέρμα γύρω από τη στομία ενδέχεται να 
κοκκινίσει μετά την αφαίρεση του σάκου.

Ο ερεθισμός 
υποχωρεί μετά από 
λίγα λεπτά.

Ε. Εκπαίδευση του ασθενούς ως προς τον 
υπολογισμό του διαμετρήματος των στομίων.

Το μικρότερο 
διαμέτρημα θα 
ερεθίσει τη στομία 
ενώ το μεγαλύτερο 
θα προκαλέσει 
ερεθισμό του 
δέρματος.
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ΣΤ. Ενημέρωση του ασθενούς  ότι το μέγεθος 
της στομίας ενδέχεται να αλλάξει.

Η μέτρηση της 
στομίας πρέπει να 
γίνεται έως και 6 
εβδομάδες μετά το 
χειρουργείο.

Στόχος 4: Εκπαίδευση του ασθενούς ως 
προς τις διατροφικές του συνήθειες
Α. Αύξηση της πρόσληψης υγρών (8-10 
ποτήρια ημερησίως) εκτός αν 
αντενδείκνυται.

Μειώνεται ο 
κίνδυνος 
αφυδάτωσης και 
δυσκοιλιότητας.

Β. Αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών. Μειώνεται ο 
κίνδυνος 
δυσκοιλιότητας.

Γ. Αποφύγετε για τουλάχιστον 6 εβδομάδες 
τροφές όπως ξηρούς καρπούς, καλαμπόκι και 
σπόρους.

Είναι τροφές που 
μπορεί να 
προκαλέσουν 
απόφραξη της 
στομίας λόγω 
δυσκολίας στην 
πέψη.

Δ. Αποφύγετε τροφές που προκαλούν αέρια 
όπως κρεμμύδια, φασόλια, λάχανο, μπύρα, 
αεριούχα αναψυκτικά.
Ε. Τροφές που προκαλούν οσμή είναι τα 
κρεμμύδια, τα φασόλια, τα αυγά, το 
μπρόκολο, το λάχανο και το ψάρι.
Στόχος 5: Εκπαίδευση του ασθενούς 
στην έγκαιρη αναγνώριση των 
επιπλοκών.
Α. Αφυδάτωση Διδάξτε τον ασθενή

να αναγνωρίσει τα 
σημάδια 
αφυδάτωσης όπως 
δίψα, αδυναμία, 
ζαλάδα, 
συμπυκνωμένα 
ούρα.

Β. Δημιουργία κήλης στομίας Αποφύγετε το 
σήκωμα βάρους το 
πρώτο διάστημα 
μετά το 
χειρουργείο.

Β. Απόφραξη στομίας Διδάξτε τον ασθενή
να αναγνωρίσει τα 
σημάδια απόφραξης
της στομίας όπως 
κοιλιακό άλγος, 
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διογκωμένη κοιλιά, 
ναυτία και έμετοι, 
υδαρές περιεχόμενο
ή απουσία 
περιεχομένου.

Γ. Διδάξτε τον ασθενή να αναζητήσει βοήθεια
εάν συμβεί κάτι από τα παρακάτω:

 Αιμορραγία στομίας
 Αλλαγές στο περιεχόμενο
 Δερματικές επιπλοκές
 Διαρροή από την στομία που δεν 

ελέγχεται
 Σοβαρές κράμπες που διαρκούν 2-3 

ώρες
 Στένωση της στομίας
 Έντονη οσμή
 Αλλαγές στο χρώμα της στομίας
 Μη ελεγχόμενη διαρροή

Διαδικασία αλλαγής σάκου στομίας

1. Συγκεντρώστε όλα τα απαραίτητα υλικά (σάκος στομίας, οδηγός
μέτρησης  στομίας,  μαλακή  πετσέτα,  ψαλίδι,  πλαστική  σακούλα,
προϊόντα περιποίησης δέρματος).

2. Αδειάστε  το  σάκο  μέσα  στην  τουαλέτα.  Αφαιρέστε  τη  θήκη
πιέζοντας  ελαφρά  το  δέρμα  ξεκινώντας  από  την  κορυφή.  Εάν
χρησιμοποιείτε σύστημα με ξεχωριστό κλιπ, να είστε βέβαιος ότι
αυτό έχει αφαιρεθεί πριν την τοποθέτηση του σάκου σε πλαστική
σακούλα.

3. Ελέγξτε  το  δέρμα  και  τη  στομία  για  σημάδια  ερεθισμού  ή
τραύματος.  Μικρές  ποσότητες  αίματος  από  το  εξωτερικό  της
στομίας κατά τη διάρκεια του καθαρισμού είναι φυσιολογικές.

4. Μετρήστε τη στομία προσεκτικά μέχρι και έξι εβδομάδες μετά την
επέμβαση. Αν δεν παρατηρηθεί καμία αλλαγή για 2-3 εβδομάδες,
το  μέγεθος  της  στομίας  δεν  θα  αλλάξει  και  δεν  χρειάζεται
περαιτέρω μέτρηση.

5. Κόψτε το διαμέτρημα.
6. Αφαιρέστε το χαρτί από την αυτοκόλλητη επιφάνεια του φραγμού

του  σάκου.  Εάν  χρησιμοποιείτε  πάστα,  εφαρμόστε  μια  μικρή
ποσότητα γύρω από το άνοιγμα της κοπής. Αφήστε την πάστα να
στεγνώσει.
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7. Καθαρίστε το δέρμα απαλά με χλιαρό νερό και μη λιπαρό σαπούνι.
Ξεπλύνετε καλά.

8. Αφήστε το δέρμα να στεγνώσει καλά.
9. Τοποθετήστε ομαλά την επιφάνεια του φραγμού στη θέση της και

το σάκο πάνω στη στομία. (Εξαρτάται από το σύστημα του σάκου:
Σύστημα ενός ή δύο τεμαχίων) 

10.Κρατήστε  το  χέρι  σας  πάνω  στο  φραγμό   για  30  περίπου
δευτερόλεπτα.  Η  ζεστασιά  από  το  χέρι  σας  βοηθά  ώστε  να
λειτουργήσουν  καλύτερα  οι  συγκολλητικές  ιδιότητες  του
δερματικού φραγμού.

11.Κλείστε το κλιπ του σάκου.
12.Απομακρύνατε τα απορρίμματα. 

Διαδικασία πλύσης κατιούσας ή σιγμοειδικής κολοστομίας με
καθετήρα

1. Επιλέξτε μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας που θα σας βολεύει.
2. Η πλύση μπορεί να είναι πιο ικανοποιητική εάν ακολουθεί μετά από

ένα ζεστό γεύμα ή ρόφημα.
3. Γεμίστε το σύστημα πλύσεων με 1000ml χλιαρού νερού.
4. Τοποθετήστε το σύστημα σε ικανοποιητικό ύψος.
5.  Καθίστε  ίσια  στην  τουαλέτα  ή  σε  καρέκλα  δίπλα  από  την

τουαλέτα.
6.  Συνδέστε  το  ρυθμιζόμενο  ιμάντα  στο  πλαστικό  περίβλημα

άρδευσης  και  τοποθετήστε  το  κάτω άκρο  του  στη  λεκάνη  της
τουαλέτας.

7. Λιπάνετε  την  άκρη  του  καθετήρα  με  νερό  ή  υδατοδιαλυτό
λιπαντικό.

8. Απομακρύνατε τις φυσαλίδες αέρα από τον καθετήρα.
9. Τοποθετήστε  το  σωλήνα  στη  κολοστομία  χωρίς  να  εφαρμόζετε

μεγάλη  πίεση  και  αφήστε  το  νερό  να  ρέει  αργά  (χρειάζονται
περίπου 5-10 λεπτά).

10.Προσοχή! Εάν νοιώσετε κράμπες ή ναυτία, η ροή είναι πάρα πολύ
γρήγορη ή το νερό πολύ κρύο.
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11.Αφαιρέστε τον καθετήρα και  συνδέστε το σωλήνα καταιονισμού
στη στομία.

12.Η  επιστροφή  του  περιεχομένου  θα  ολοκληρωθεί  σε  χρονικό
διάστημα περίπου 45 λεπτών. Μόλις το κύριο τμήμα των κοπράνων
έχει απελαθεί, κλείστε το κάτω μέρος του σωλήνα καταιονισμού.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑ
Στόχος 1: Φροντίδα περιστομιακού δέρματος                                                 
Εκτέλεση ενέργειας
Α. Καθαριότητα δέρματος με χλιαρό νερό. 
Β. Απαλό σκούπισμα δέρματος με πετσέτα.
Γ. Αποφυγή χρήσης αποσμητικών και 
καθαριστικών με έλαια

Μπορεί να 
προκαλέσουν 
ερεθισμό δέρματος

Δ. Αποφυγή χρήσης αλκοολούχων διαλυμάτων
και υγρών μαντηλιών.

Μπορεί να 
προκαλέσουν 
ερεθισμό δέρματος.

Ε. Χρησιμοποιείστε σωστό μέγεθος σάκου και
δερματικού φραγμού.

Αποφεύγεται ο 
ερεθισμός του 
δέρματος.

Στόχος 2: Άδειασμα του σάκου της 
στομίας
Α.  Άδειασμα του σάκου όταν είναι γεμάτος 
στο 1/3 με 1/2 της χωρητικότητάς του.

Επιτυγχάνεται η 
αποφυγή διαρροών.

Β. Εκπαίδευση του ασθενούς ως προς το 
άνοιγμα του κλιπ του σάκου της στομίας και 
άδειασμα του. 

Το κλιπ του σάκου 
μπορεί να είναι 
ενσωματωμένο ή 
όχι. 

Στόχος 3: Αλλαγή των σάκων στομίας (Η 
διαδικασία περιγράφεται στη σελ.3)
Α. Η αλλαγή των σάκων γίνεται ανάλογα με 
τον τύπο που έχει επιλεγεί. 

Ανάλογα με τον 
τύπο του σάκου από
1-7 ημέρες.

Β. Η καλύτερη ώρα αλλαγής του σάκου είναι 
διαφορετική για τον κάθε ασθενή. Συνιστάται
η πρωινή ώρα όπου η στομία είναι πιο 
αδρανής.

Κάποιοι ασθενείς 
επιλέγουν το βράδυ
ή τουλάχιστον 2 
ώρες μετά το 
τελευταίο γεύμα.

Γ.  Ο καλύτερος τρόπος αφαίρεσης του σάκου
είναι προς την φορά που φυτρώνουν οι 
τρίχες.

Αποφεύγεται ο 
τραυματισμός του 
δέρματος

Δ Το δέρμα γύρω από τη στομία ενδέχεται να 
κοκκινίσει μετά την αφαίρεση του σάκου.

Ο ερεθισμός 
υποχωρεί μετά από 
λίγα λεπτά.

Ε. Εκπαίδευση του ασθενούς ως προς τον 
υπολογισμό του διαμετρήματος των στομίων.

Το μικρότερο 
διαμέτρημα θα 
ερεθίσει τη στομία 
ενώ το μεγαλύτερο 
θα προκαλέσει 
ερεθισμό δέρματος.

ΣΤ. Ενημέρωση του ασθενούς ότι το μέγεθος Η μέτρηση της 
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της στομίας ενδέχεται να αλλάξει. στομίας πρέπει να 
γίνεται έως και 6 
εβδομάδες μετά το 
χειρουργείο.

Στόχος 4: Εκπαίδευση του ασθενούς ως 
προς τις διατροφικές του συνήθειες
Α. Αύξηση της πρόσληψης υγρών (8-10 
ποτήρια ημερησίως) εκτός αν 
αντενδείκνυται.

Μειώνεται ο 
κίνδυνος 
αφυδάτωσης.

Β. Συνιστάται καλό μάσημα της τροφής. Για την αποφυγή 
απόφραξης της 
στομίας.

Γ. Αποφύγετε για τουλάχιστον 6 εβδομάδες 
τροφές όπως ξηρούς καρπούς, καλαμπόκι και 
σπόρους.

Είναι τροφές που 
μπορεί να 
προκαλέσουν 
απόφραξη της 
στομίας λόγω 
δυσκολίας στην 
πέψη.

Δ. Αποφύγετε τροφές που προκαλούν αέρια 
όπως κρεμμύδια, φασόλια, λάχανο, μπύρα, 
αεριούχα αναψυκτικά.
Ε. Τροφές που αυξάνουν το περιεχόμενο του 
σάκου είναι τα ωμά φρούτα και λαχανικά, οι 
πικάντικες τροφές, η μπύρα, το κρασί, η 
σοκολάτα και η καφεΐνη. 
ΣΤ. Τροφές που μειώνουν το περιεχόμενο του 
σάκου είναι το τυρί, η μπανάνα, το βρασμένο 
ρύζι.
Ζ. Αποφύγετε τροφές όπως ξηρούς καρπούς, 
παξιμάδια, καλαμπόκι, τρόφιμα με σπόρους, 
καφές, τσάι, αποξηραμένα φρούτα.

Μπορεί να 
προκαλέσουν 
ερεθισμό του 
εντέρου.

Η. Τροφές που προκαλούν οσμή είναι τα 
κρεμμύδια, τα φασόλια, τα αυγά, το 
μπρόκολο, το λάχανο και το ψάρι.
Στόχος 5: Εκπαίδευση του ασθενούς 
στην έγκαιρη αναγνώριση των 
επιπλοκών.
Α. Αφυδάτωση Διδάξτε τον ασθενή

να αναγνωρίσει τα 
σημάδια 
αφυδάτωσης όπως 
δίψα, αδυναμία, 
ζαλάδα, 
συμπυκνωμένα 
ούρα.

Β. Απόφραξη στομίας Διδάξτε τον ασθενή
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να αναγνωρίσει τα 
σημάδια απόφραξης
της στομίας όπως 
κοιλιακό άλγος, 
διογκωμένη κοιλιά, 
ναυτία και έμετοι, 
υδαρές περιεχόμενο
ή απουσία 
περιεχομένου.

Γ. Διδάξτε τον ασθενή να αναζητήσει βοήθεια
εάν συμβεί κάτι από τα παρακάτω:

 Αιμορραγία στομίας
 Αλλαγές στο περιεχόμενο
 Δερματικές επιπλοκές
 Διαρροή από την στομία που δεν 

ελέγχεται

Διαδικασία αλλαγής σάκου στομίας

1. Συγκεντρώστε όλα τα απαραίτητα υλικά (σάκος στομίας, οδηγός
μέτρησης  στομίας,  μαλακή  πετσέτα,  ψαλίδι,  πλαστική  σακούλα,
προϊόντα περιποίησης δέρματος).

2. Αδειάστε  το  σάκο  μέσα  στην  τουαλέτα.  Αφαιρέστε  τη  θήκη
πιέζοντας  ελαφρά  το  δέρμα  ξεκινώντας  από  την  κορυφή.  Εάν
χρησιμοποιείτε σύστημα με ξεχωριστό κλιπ, να είστε βέβαιος ότι
αυτό έχει αφαιρεθεί πριν την τοποθέτηση του σάκου σε πλαστική
σακούλα.

3. Ελέγξτε  το  δέρμα  και  τη  στομία  για  σημάδια  ερεθισμού  ή
τραύματος.  Μικρές  ποσότητες  αίματος  από  το  εξωτερικό  της
στομίας κατά τη διάρκεια του καθαρισμού είναι φυσιολογικές.

4. Μετρήστε τη στομία προσεκτικά μέχρι και έξι εβδομάδες μετά την
επέμβαση. Αν δεν παρατηρηθεί καμία αλλαγή για 2-3 εβδομάδες,
το  μέγεθος  της  στομίας  δεν  θα  αλλάξει  και  δεν  χρειάζεται
περαιτέρω μέτρηση.

5. Κόψτε το διαμέτρημα.
6. Αφαιρέστε το χαρτί από την αυτοκόλλητη επιφάνεια του φραγμού

του  σάκου.  Εάν  χρησιμοποιείτε  πάστα,  εφαρμόστε  μια  μικρή
ποσότητα γύρω από το άνοιγμα της κοπής. Αφήστε την πάστα να
στεγνώσει.
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7. Καθαρίστε το δέρμα απαλά με χλιαρό νερό και μη λιπαρό σαπούνι.
Ξεπλύνετε καλά.

8. Αφήστε το δέρμα να στεγνώσει καλά.
9. Τοποθετήστε ομαλά την επιφάνεια του φραγμού στη θέση της και

το σάκο πάνω στη στομία. (Εξαρτάται από το σύστημα του σάκου:
Σύστημα ενός ή δύο τεμαχίων) 

10.Κρατήστε  το  χέρι  σας  πάνω  στο  φραγμό   για  30  περίπου
δευτερόλεπτα.  Η  ζεστασιά  από  το  χέρι  σας  βοηθά  ώστε  να
λειτουργήσουν  καλύτερα  οι  συγκολλητικές  ιδιότητες  του
δερματικού φραγμού.

11.Κλείστε το κλιπ του σάκου.
12.Απομακρύνατε τα απορρίμματα. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ
Στόχος 1: Φροντίδα περιστομιακού δέρματος                                                 
Εκτέλεση ενέργειας
Α. Καθαριότητα δέρματος με χλιαρό νερό, 
ήπιο σαπούνι ή φυσιολογικό ορρό. 
Β. Απαλό σκούπισμα δέρματος με πετσέτα.
Γ. Επισκόπηση δέρματος για ύπαρξη 
ερυθήματος, λοίμωξης ή ανάπτυξης 
κοκκιώδους ιστού.
Στόχος 2: Έλεγχος της βατότητας του 
σωλήνα
Α. Να γίνεται πάντα έλεγχος του σωλήνα 
πριν τη χορήγηση φαγητού ή φαρμάκων

Με κενή σύριγγα 
γίνεται αναρρόφηση 
γαστρικού 
περιεχομένου

Β. Η αναρρόφηση φαγητού που χορηγήθηκε 
περισσότερο από 1 ώρα πριν, υποδηλώνει 
δυσκολία απορρόφησης του περιεχομένου.

Θα οδηγήσει σε 
αναγωγή.

Γ. Κατά τη διάρκεια της σίτισης το κρεβάτι 
του ασθενή πρέπει να είναι στις 450. 

Μειώνεται ο κίνδυνος
εισρόφησης.

Δ. Μετά από κάθε χρήση, ο σωλήνας 
ξεπλένεται με 30-50ml νερού.

Μειώνεται ο κίνδυνος
απόφραξης του 
σωλήνα.

Στόχος 3: Έγκαιρη αναγνώριση των 
επιπλοκών. 
Α. Εκτόπιση γαστρικού σωλήνα. Συμπτώματα:

 Αίσθηση 
πληρότητας

 Ναυτία/Έμετος
 Κοιλιακή 

διάταση
Β. Εισρόφηση λόγω: μειωμένου επιπέδου 
συνείδησης, μειωμένου αντανακλαστικού 
βήχα και κατάποσης.

Συμπτώματα:
 Δύσπνοια
 Ταχυκαρδία
 Βήχας
 Υπόλειμμα 

τροφής στη 
σύριγγα

Γ.  Ανάπτυξη κοκκιώδους ιστού γύρω από το
σωλήνα λόγω υγρασίας δέρματος, 
λοίμωξης, τριβής δέρματος με το σωλήνα.

Καθημερινή 
περιποίηση της 
περιοχής και καλό 
στέγνωμα δέρματος.

Δ. Διαρροή γαστρικού υγρού από το σωλήνα 
λόγω κακής θέσης αυτού ή βλάβης του 
μπαλονιού και ανεπάρκειας της βαλβίδας.

Έλεγχος της 
βαλβίδας, πιστή 
τήρηση των οδηγιών 
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του κατασκευαστή.
Ε. Ναυτία λόγω μη σωστής τοποθέτησης 
του ασθενή κατά τη σίτιση.

Τοποθετήστε τον 
ασθενή σε 450.

ΣΤ. Ναυτία και έμετοι λόγω υπερβολικά 
γρήγορης παροχής σίτισης. 
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ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ
Διαδικασία  1: Εκτίμηση του τραύματος                                                           
Εκτέλεση ενέργειας
Α. Ταξινόμηση του τραύματος: 

 Οξύ χειρουργικό τραύμα
 Χρόνια τραύματα (έλκη-κατακλίσεις)
 Εγκαύματα
 Μολυσμένα τραύματα

Β. Αξιολόγηση τραύματος:
 Εντοπισμός τραύματος
 Αριθμός τραυμάτων
 Μέγεθος τραύματος
 Βαθμός τραύματος
 Παρουσία υγρού από την πληγή Εξίδρωμα, πύον, 

ορώδες υγρό
Διαδικασία 2: Εκτίμηση του 
περιβάλλοντος δέρματος
Α. Ερύθημα (ερυθρότητα δέρματος λόγω 
υπεραιμίας)

Παρουσία 
φλεγμονής και 
μόλυνσης;

Β. Εκδορά (απογύμνωση των ανωτέρων 
στρωμάτων της επιδερμίδας)
Γ. Σκλήρυνση δέρματος Αλλαγή στην υφή
Δ. Οιδηματώδες δέρμα
Ε. Δέρμα υγρό Υπερβολική 

υγρασία στο δέρμα
Διαδικασία 3. Αξιολόγηση θερμοκρασίας 
του δέρματος

 Κανονική θερμοκρασία
 Δέρμα ζεστό
 Δέρμα δροσερό

Διαδικασία 4. Αξιολόγηση του πόνου
Α. Αξιολόγηση του πόνου του ασθενούς με 
βάση κλίμακα πόνου

(min)12345678910(
max)

B. Χορήγηση αναλγητικών Ανακούφιση πόνου;
Διαδικασία 5: Περιποίηση περιβάλλοντος
δέρματος

 Ενυδατική κρέμα
 Κρέμα με ψευδάργυρο
 Κρέμα με ελαιόλαδο
 Κρέμα με βιταμίνη Ε

Διαδικασία 6. Μέθοδοι καθαρισμού:
 Πλύση τραυμάτων με φυσιολογικό 

ορρό 
 Πλύση με διάλυμα Ringers

Η πλύση των 
τραυμάτων βοηθά 
στην απομάκρυνση 
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 Πλύση με νερό βρύσης
 Πλύση με ιωδιούχο διάλυμα (τύπου 

Betadine)Προσοχή! Μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη των κυττάρων και 
αλλεργικές αντιδράσεις.

 Πλύση με υπεροξείδιο του υδρογόνου 
Προσοχή! Είναι αναποτελεσματικό για 
τους αναερόβιους οργανισμούς και 
καταστρέφει τα κύτταρα. Έχει τοξική 
δράση στα ανοιχτά τραύματα.

των ξένων 
σωμάτων και στη 
μείωση της 
πυκνότητας των 
μικροβίων. Η 
ιδανική 
θερμοκρασία των 
διαλυμάτων είναι 
37ο C.

 Η καλύτερη μέθοδος πλυσίματος 
ανοιχτών τραυμάτων είναι με υγρό υπό
πίεση. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με 
σύριγγα είτε με ειδικές συσκευές. 

Ο καθαρισμός του 
τραύματος γίνεται 
πάντα με άσηπτη 
τεχνική

 Προσοχή στη χρήση τολυπίων 
βαμβακιού και γαζών.

Μπορεί να 
προκαλέσουν 
μηχανική βλάβη 
στο νέο ιστό και οι 
ίνες τους να 
εμποδίσουν την 
επούλωση του 
τραύματος.

Διαδικασία 7. Ενδείξεις φλεγμονής
 Ερυθρότητα γύρω από το τραύμα
 Αυξημένες ποσότητες εκκρίματος
 Αλλαγή στο χρώμα των εκκριμάτων
 Δυσοσμία
 Εντοπισμένος πόνος
 Θερμότητα τοπικά
 Καθυστερημένη ή μη φυσιολογική 

επούλωση
 Αυξημένη θερμοκρασία σώματος
 Αίσθημα κακουχίας
 Αυξημένος αριθμός λευκοκυττάρων

Διαδικασία 8. Χρήση επιθεμάτων
 Χρήση αποστειρωμένων επιθεμάτων
 Συχνή αλλαγή όταν το επίθεμα είναι 

υγρό από τις εκκρίσεις
Διαδικασία 9. Παράγοντες που 
επηρεάζουν την επούλωση

 Σακχαρώδης διαβήτης
 Ανεπαρκής θρέψη
 Μειωμένη παροχή αίματος
 Φάρμακα (κορτικοστεροειδή και μη 

στεροειδή αντιφλεγμονώδη)
 Χημειοθεραπεία

 Παχυσαρκία

Καταστέλει το 
ανοσοποιητικό 
σύστημα
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 Ακτινοθεραπεία
 Ακατάλληλη διαχείριση τραύματος
 Ακινησία ασθενούς
 Κατάχρηση αλκοόλ και καπνού

Μειώνει την 
αιμάτωση των 
ιστών

Διαδικασία 10. Εξασφάλιση αιμόστασης
 Άσκηση πίεσης στο σημείο που 

αιμορραγεί
 Χρήση tourniquet ή αεροθάλαμος 

πιεσόμετρου για έλεγχο της 
αιμορραγίας

Διαδικασία 11. Ιδιαίτερες κατηγορίες 
τραυμάτων

Α. Βλέφαρα. Χρειάζεται 
οφθαλμολογικός έλεγχος της οπτικής 
οξύτητας.
Β. Τράχηλος. Προσοχή στην 
εξασφάλιση αεραγωγού.
Γ. Τραύματα από όπλα. Παρά τη 
σχετικά μικρή πύλη εισόδου, μπορεί να 
υπάρχει εκτεταμένη καταστροφή 
ιστών.
Δ. Τραύματα προσώπου Χρειάζεται 
λεπτή χειρουργική τεχνική.
Ε. Τραύματα από διατιτραίνοντα 
όργανα. Έχουν αυξημένο κίνδυνο 
επιμόλυνσης.
ΣΤ. Δήγματα ζώου. Δεν γίνεται ποτέ 
συρραφή. Χρειάζεται αντιβιοτική 
κάλυψη και αντιτετανικό ορρό.
Ζ. Τραύματα με συνυπάρχοντα 
κατάγματα. Συνοδεύονται από 
αυξημένο κίνδυνο επιμόλυνσης.
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