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2 Ενδοδερμικι χοριγθςθ φαρμάκου 

Όροι Χρήςησ 

Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ νοςθλευτζσ τθσ 

4
θσ

 ΥΠΕ, πρωταρχικά για εφαρμογι ςτα νοςθλευτικά τμιματα τθσ οικείασ περιφζρειασ. 

Περιγράφει τον τρόπο προςζγγιςθσ και διαχείριςθσ κάποιων κοινϊν ι περιςςότερο πολφπλοκων 

καταςτάςεων, που μπορεί να προκφψουν κατά τθν παροχι νοςθλευτικισ φροντίδασ. Η ανάπτυξι του 

βαςίςτθκε, όπου ιταν δυνατόν, ςτα ςτάδια τθσ νοςθλευτικισ διεργαςίασ (νοςθλευτικι εκτίμθςθ, 

διάγνωςθ, ςκοποί, παρεμβάςεισ-αιτιολόγθςθ και εκτίμθςθ αποτελζςματοσ). 

Παρζχει ςχετικά περιοριςμζνεσ πλθροφορίεσ, αναφορικά με τθν αιτιολογία και το κεωρθτικό 

υπόβακρο των καταςτάςεων που περιγράφει, κακϊσ ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ ανάπτυξισ του δεν 

υπιρξε θ κεωρθτικι κατάρτιςθ, αλλά θ υποςτιριξθ και τεκμθρίωςθ τθσ νοςθλευτικισ πρακτικισ. 

Κάκε πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ εκπορεφεται από τα επαγγελματικά δικαιϊματα των 

νοςθλευτϊν (ΠΔ 351/89), αλλά και των δικαιωμάτων των αςκενϊν όπωσ αυτά ορίηονται από τισ 

διατάξεισ του νόμου 2071/92. 

Για τθν ανάπτυξι του ςυνεργάςτθκαν κλινικοί νοςθλευτζσ από διάφορα τμιματα και ειδικότθτεσ. Σε 

κάκε περίπτωςθ, υπιρξε προςπάκεια για επίτευξθ ομοφωνίασ μεταξφ των ςυμμετεχόντων και τθσ 

επιτροπισ νοςθλευτικϊν πρωτοκόλλων. Ωςτόςο, οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που παρζχονται δεν 

αντιπροςωπεφουν απαραίτθτα όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθ διαδικαςία. 

Το πρωτόκολλο που ακολουκεί δεν υποδεικνφει τον αποκλειςτικό τρόπο παροχισ νοςθλευτικισ 

φροντίδασ, χαράςςει όμωσ, οπωςδιποτε, το γενικό πλαίςιο. Μικρζσ διαφοροποιιςεισ που 

λαμβάνουν υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ του κάκε αςκενοφσ, μπορεί να είναι αποδεκτζσ ι και 

απαραίτθτεσ. Ανάλογεσ διαφοροποιιςεισ μπορεί να προκφψουν και από καταςτάςεισ ι ςυνκικεσ 

που δεν μποροφν να προβλεφκοφν από τθν παροφςα ζκδοςθ. 

Το πρωτόκολλο υπόκειται ςε ανακεϊρθςθ κάκε δφο χρόνια, εκτόσ αν νεότερα επιςτθμονικά 

δεδομζνα ι τα αποτελζςματα από τθν αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του, ορίηουν διαφορετικά. Με 

δεδομζνο τον περιοριςμό των ανκρϊπινων πόρων, θ ομάδα ελζγχου και αξιολόγθςθσ δεςμεφεται να 

καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για ςυςτθματικι αξιολόγθςθ και περιοδικι επικαιροποίθςθ του 

πρωτοκόλλου. 
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Ενδοδερμική χορήγηση φαρμάκου 

Ειςαγωγι – Οριςμόσ 
Ενδοδερμικι (Intradermal : ID) χοριγθςθ είναι θ είςοδοσ φαρμάκου με βελόνα και ςφριγγα 

ςτο χόριο του δζρματοσ, το όποιο είναι θ δεφτερθ ςτθ ςειρά ςτοιβάδα, ακριβϊσ κάτω από 

τθν επιδερμίδα. 

Η ενδοδερμικι οδόσ χοριγθςθσ είναι θ βραδφτερθ οδόσ απορρόφθςθσ του φαρμάκου από 

όλεσ τισ παρεντερικζσ οδοφσ. Το ςθμείο ζγχυςθσ είναι κυρίωσ, θ εςωτερικι επιφάνεια του 

αντιβραχίου, με εξαίρεςθ για κάποιεσ περιπτϊςεισ το ραχιαίο τμιμα του άνω βραχίονα 

(περιοχι κατάφυςθσ δελτοειδοφσ μυόσ) και το άνω τμιμα τθσ πλάτθσ. 

Ενδείξεισ Εφαρμογισ 
Χρθςιμοποιείται για διαγνωςτικοφσ ςκοποφσ, όπωσ το τεςτ φυματίνθσ, για ελζγχουσ 

ευαιςκθςίασ (τεςτ προςδιοριςμοφ ευαιςκθςίασ ςε διάφορεσ ουςίεσ), κακϊσ και για 

πρωτογενι πρόλθψθ (ειςαγωγι εμβολίων π.χ. εμβόλιο λφςςασ, εμβόλιο ευλογιάσ κ.τ.λ.). 

Το πλεονζκτθμα από τθ χοριγθςθ φαρμάκων μζςω αυτισ τθσ οδοφ, είναι ότι θ αντίδραςθ 

του ςϊματοσ ςτισ ουςίεσ είναι άμεςα ορατι και οι βακμοί αντίδραςθσ διακρίνονται μζςω 

ςυγκριτικισ μελζτθσ. 

Νοςθλευτικι Εκτίμθςθ 
Η νοςθλευτικι εκτίμθςθ πριν τθν εφαρμογι του πρωτοκόλλου κα πρζπει να εςτιάηει ςτα 

εξισ: 

✦ Ιατρικι οδθγία αναφορικά με τθν ποςότθτα τθσ ουςίασ που κα χορθγιςουμε. 

✦ Προθγοφμενεσ αλλεργίεσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ δραςτικι ουςία. 

✦ Λεπτομερισ καταγραφι τθσ δερμοαντίδραςθσ ςτο χρόνο που απαιτείτε. 

✦ Χρόνοσ που απαιτείται να εξελιχκεί θ δερμοαντίδραςθ, για τον απαραίτθτο ζλεγχο 

διαπίςτωςθσ και εκτίμθςθσ του αποτελζςματοσ (γίνεται ανάλογθ ςφςταςθ ςτον 

αςκενι). 

✦ Ικανότθτα αςκενοφσ για ςυνεργαςία. 

Νοςθλευτικι Διάγνωςθ 
Η νοςθλευτικι διάγνωςθ κα μποροφςε να περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

✦ Άγχοσ. 

✦ Ζλλειμμα γνϊςεων. 

✦ Φόβοσ. 

✦ Διαταραγμζνθ κερμοκραςία ςϊματοσ, κίνδυνοσ για λοίμωξθ. 

Αναμενόμενα αποτελζςματα παρζμβαςθσ 
Τα αναμενόμενα αποτελζςματα κα μποροφςαν να ςυνοψιςκοφν ςτα παρακάτω: 

 Αναμενόμενα αποτελζςματα παρζμβαςθσ (δερμοαντίδραςθσ) με απουςία 

γενικευμζνων-ςυςτθματικϊν ανεπικφμθτων ενεργειϊν. 
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 Πλιρθσ ενθμζρωςθ και κατανόθςθ του αςκενοφσ για τθν ανάγκθ κακοριςμζνθσ 

θμερομθνίασ προςζλευςθσ και πάλι για ζλεγχο και εκτίμθςθ του αποτελζςματοσ τθσ 

δερμοαντίδραςθσ. 

Απαραίτθτο υλικό 
 Μεταλλικόσ δίςκοσ ι τροχιλατο φαρμάκων. 

 Κάρτα νοςθλείασ ι ντοςιζ ιατρικϊν οδθγιϊν. 

 Τα προσ χοριγθςθ φάρμακα. 

 Μικρι ειδικι ςφριγγα και λεπτι βελόνα ι ςφριγγα ινςουλίνθσ. 

 Τολφπιο βάμβακοσ ι γάηα. 

 Αντιςθπτικό αλκοολοφχο διάλυμα. 

 Νεφροειδζσ. 

 Γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα. 

Εφαρμογι πρωτοκόλλου 

Ενδοδερμική Χορήγηση  Φαρμάκου  

I. Φάση Προετοιμασίας  
Ενζργεια Αιτιολόγθςθ 

1. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων. 

2. Ελζγξτε τθν ιατρικι οδθγία (το ςωςτό φάρμακο, 
ςτο ςωςτό αςκενι, ςτθ ςωςτι δόςθ, τθ ςωςτι 
ϊρα, από τθ ςωςτι οδό και με τθν ςωςτι 
τεχνικι χοριγθςθσ). 

Πρόλθψθ ςφαλμάτων. 

3. Ελζγξτε τθν θμερομθνία λιξθσ των φαρμάκων 
τθ ςτιγμι που τα παίρνετε από το φαρμακείο. 
(Μία φορά τον μινα ελζγχονται οι θμερομθνίεσ 
λιξθσ απ’ όλα τα φάρμακα και με ευκφνθ 
του/τθσ προϊςταμζνου/νθσ). 

Διπλόσ ζλεγχοσ για τθν διαςφάλιςθ 
κεραπευτικοφ αποτελζςματοσ. 

4. Οργανϊςτε το υλικό. Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ. 

5. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων. 

6. Φορζςτε γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα. Κάποια φάρμακα είναι τοξικά ι μπορεί να 
προκαλζςουν αλλεργικζσ αντιδράςεισ. 

7. Αναρρόφθςθ φαρμάκου από flacon. (Βλζπε αντίςτοιχο πρωτόκολλο). 

8. Αναρρόφθςθ φαρμάκου από αμποφλα. (Βλζπε αντίςτοιχο πρωτόκολλο). 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ 
Εξαςφαλίςτε την αφαίρεςη όλων των φυςαλίδων από την ςφριγγα πριν την εκτζλεςη τησ ζνεςησ, 

τόςο για τη μείωςη του πόνου όςο και για την αποφυγή τησ αλλοίωςησ των αποτελεςμάτων. 

9. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλ-
λθλα. 

Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν. 

10. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων. 

ΙI. Φάση Εκτέλεσης  

11. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων. 

12. Οργανϊςτε το υλικό. Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ. 

13. Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι. Πρόλθψθ λάκουσ. 

14. Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι και 
εξαςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ. 

Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του 
άγχουσ. 
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15. Εξαςφαλίςτε τθν ιδιωτικότθτα, (εάν απαιτείται), 
ανάλογα τθν κζςθ του ςθμείου ζγχυςθσ. 

Μείωςθ του άγχουσ. 

(Η κζςθ του ςθμείου ζγχυςθσ τθσ 

ενδοδερμικισ, δεν απαιτεί πάντα ιδιαίτερθ 

προςοχι ςτο κζμα αυτό.)  

16. Φορζςτε γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα. Τα γάντια δρουν ωσ φραγμόσ και 

προςτατεφουν τα  χζρια του νοςθλευτι από 

τυχαία ζκκεςθ ςε αίμα κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ χοριγθςθσ τθσ ζνεςθσ. 

17. Επιλζξτε μια περιοχι, θ οποία δεν κα ζχει 
ζντονα ζλκθ, ερεκιςμοφσ ι τριχοφυΐα. 

Οι τρίχεσ, τα ζλκθ και οι ερεκιςμοί πικανόν 

να παρζμβουν ςτισ αξιολογιςεισ των 

δερματικϊν αλλαγϊν ςτθν περιοχι. 

18. Κάντε ζκταςθ ι κάμψθ του αγκϊνα και 
τοποκετιςτε το αντιβράχιο πάνω ςε μία 
επίπεδθ επιφάνεια. Επιλζξτε τθν περιοχι που 
βρίςκετε: τρία με τζςςερα δάχτυλα πλάτοσ 
κάτω τθν άρκρωςθ του αγκϊνα και ζνα χζρι 
πλάτοσ πάνω από τον καρπό. 

Η ςωςτι κζςθ προάγει τθν ςωςτι τεχνικι 

χοριγθςθσ, τθν μεγαλφτερθ αποτελεςματι-

κότθτα και άνεςθ του αςκενοφσ. 

19. Κάντε καλι αντιςθψία του δζρματοσ με τολφπιο 
βάμβακοσ ι γάηα εμποτιςμζνα με αλκοολοφχο 
αντιςθπτικό διάλυμα. Εφαρμόςτε κυκλικζσ 
κινιςεισ από το κζντρο προσ τθν περιφζρεια. 
Αφιςτε το διάλυμα να ςτεγνϊςει 30ϋϋ- 40ϋϋ .  

Μείωςθ πικανότθτασ μόλυνςθσ. 

 

20. Κρατιςτε τθν γάηα ι το τολφπιο βάμβακοσ 
ανάμεςα ςτο τρίτο και τζταρτο δάχτυλο του 
βοθκθτικοφ χεριοφ. 

 

21. Αφαιρζςτε το καπάκι τθσ βελόνασ.  

22. Κρατιςτε τθν ςφριγγα ανάμεςα ςτο δείκτθ και 
αντίχειρα του κφριου χεριοφ εργαςίασ. 

 

23.  Με το δείκτθ και αντίχειρα του βοθκθτικοφ 
χεριοφ τεντϊςτε και κρατιςτε ςτακερά 
τεντωμζνο το δζρμα ςτο ςθμείο τθσ ζγχυςθσ. 

Το τεντωμζνο δζρμα παρζχει εφκολθ 
πρόςβαςθ τθσ βελόνασ.. 

24. Σοποκετιςτε τθ βελόνα ςχεδόν επίπεδα προσ το 
δζρμα του αςκενι (γωνία 10°‐15°), με τθν κλίςθ 
τθσ ακμισ τθσ προσ τα πάνω και ειςάγετζ τθν 
ςτο δζρμα ϊςτε θ άκρθ τθσ να είναι ορατι 
μζςω του δζρματοσ. Ειςάγετε τθ βελόνα μόνο 
κατά 3mm  (περίπου το 1/8 τθσ ίντςασ). 

Η ειςαγωγι ενδοδερμικά ςτον ιςτό, γίνεται 
όταν θ βελόνα ςυγκρατείται όςο το δυνατόν 
πιο παράλλθλα  ςτο δζρμα και ειςάγεται 
περίπου κατά 3mm (το 1/8 τθσ ίντςασ). 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ 
Μθν τοποκετείτε τον δείκτθ και τον αντίχειρα κάτω από τθν ςφριγγα κατά τθν ειςαγωγι τθσ 

βελόνα. Αυξάνουν τθ γωνία ειςαγωγισ κατά 15°. Σοποκετιςτε τα δάχτυλα ςτο πλάι τθσ ςφριγγασ. 

25. υνεχίςτε να κρατάτε τθν ςφριγγα με το ίδιο 
χζρι. 

 

26. Απελευκερϊςτε το βοθκθτικό χζρι από το  
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τζντωμα του δζρματοσ. 

27. Με το ελεφκερο βοθκθτικό χζρι πιζςτε το 
ζμβολο ν’ αρχίςει θ χοριγθςθ του παράγοντα. 

 

28. Ειςάγετε τον παράγοντα αργά, ενϊ 
παρακολουκείτε αναμζνοντασ τθν εμφάνιςθ 
ενόσ μικροφ επάρματοσ ι φυςαλίδασ (μοιάηει 
με τςίμπθμα κουνουπιοφ). Αν δεν εμφανιςτεί, 
απομακρφνεται τθν βελόνα και προςπακιςτε 
ξανά.  

 

29. Απομακρφνετε τθ βελόνα ενϊ τοποκετείτε τθν 
γάηα ι το τολφπιο πάνω ςτο ςθμείο εγχφςεωσ 
απαλά και χωρίσ πίεςθ.  

Υποςτθρίηοντασ τουσ ιςτοφσ γφρω από το 
ςθμείο τθσ ζγχυςθσ ελαχιςτοποιοφμε τθν 
ενόχλθςθ κατά τθν διάρκεια απομάκρυνςθσ 
τθσ βελόνασ. 

30. Μθν κάνετε μάλαξθ ςτο ςθμείο μετά τθν 
αφαίρεςθ τθσ βελόνασ. 

Η μάλαξθ μπορεί να δράςει ςτο ςθμείο  τθσ 
ζνεςθσ και να επιδράςει ςτα αποτελζςματα 
τθσ εξζταςθσ λόγω τθσ κατανομισ του 
φαρμάκου ςτον υποδόριο ιςτό. 

31. Απορρίψτε βελόνα και ςφριγγα ςτο ειδικό 
δοχείο, χωρίσ να βάλετε ξανά το καπάκι τθσ 
βελόνασ. 

Αποφυγι πικανοφ τραυματιςμοφ του 
προςωπικοφ. 

32. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλ-
λθλα. 

Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν. 

33. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων. 

34. Ενθμερϊςτε και υπογράψτε τθν κάρτα νοςθ-
λείασ. 

Η ακριβισ τεκμθρίωςθ είναι απαραίτθτθ για 

τθν πρόλθψθ  λακϊν. 

35. Παρατθριςτε  τθν περιοχι για ενδείξεισ 
αντίδραςθσ ςε τακτά διαςτιματα, ςυνικωσ ςε 
24 ι 72 ϊρεσ. Ενθμερϊςτε τον αςκενι για αυτό 
τον ζλεγχο. ε οριςμζνεσ υπθρεςίεσ ηωγραφί-
ηεται ζνασ κφκλοσ γφρω από το ςθμείο τθσ 
ζνεςθσ. 

Αναγνωρίηεται εφκολα  το ςθμείο τθσ ζνεςθσ 
και είναι δυνατι θ προςεκτικι 
παρακολοφκθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
περιοχισ. 

Αξιολόγθςθ Παρζμβαςθσ 
Βακμόσ κατά τον οποίο επιτεφχκθκαν τα επικυμθτά αποτελζςματα που διατυπϊκθκαν 

κατά τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ. 

Νοςθλευτικι Τεκμθρίωςθ 
Στθν κάρτα νοςθλείασ του αςκενοφσ κα μποροφςαν να ςθμειωκοφν τα παρακάτω: 

 Το όνομα, το επϊνυμο και το δωμάτιο του αςκενι. 

 Ημερομθνία και ϊρα χοριγθςθσ. 

 Το φάρμακο και θ μορφι του. 

 Η δόςθ και θ ςυχνότθτα χοριγθςθσ του φαρμάκου. 

 Ονοματεπϊνυμο ιατροφ που ζδωςε τθν εντολι για χοριγθςθ φαρμάκου. 

 Εκτίμθςθ του ςθμείου τθσ ζνεςθσ (ζλκθ, αποχρωματιςμοί κ.τ.λ.). 

 Συνεργαςία του αςκενι. 
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