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2 Μετεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Ενθλίκων 

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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Μετεγχειρητική Νοσηλευτική 
Φροντίδα Ενηλίκων 

Ειςαγωγι - Οριςμοί 
Ωσ μετεγχειρθτικι φροντίδα ορίηεται:  

✦ Θ άμεςθ μετεγχειρθτικι φροντίδα που παρζχεται ςτθ μονάδα ανάνθψθσ και 

✦ Θ ςυνεχιηόμενθ που διαρκεί από τθ ςτιγμι που ο αςκενισ κα επιςτρζψει από τθν 

ανάνθψθ ςτο κάλαμο νοςθλείασ μζχρι τθν ζξοδό του από το νοςοκομείο. 

ε όλα τα ςτάδια οι νοςθλευτζσ χρθςιμοποιοφν τθ νοςθλευτικι διεργαςία με ςκοπό: 

✦ Σθν προαγωγι τθσ ςωματικισ και ψυχικισ υγείασ του αςκενοφσ  

✦ Σθν πρόλθψθ των επιπλοκϊν και τθν αντιμετϊπιςθ τουσ  

✦ Σθ διδαςκαλία του αςκενοφσ και των ςυγγενϊν του ϊςτε να αποκτιςουν δεξιότθτεσ για 

φροντίδα ςτο ςπίτι. 

Ενδείξεισ Εφαρμογισ 
Σο πρωτόκολλο μετεγχειρθτικισ νοςθλευτικισ φροντίδασ εφαρμόηεται ςε κάκε αςκενι που 

ζχει υποβλθκεί ςε χειρουργικι επζμβαςθ. 

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

εξισ: 

✧ Είδοσ επζμβαςθσ και κζςθ χειρουργικοφ τραφματοσ 

✧ Προεγχειρθτικζσ και διεγχειρθτικζσ παρεμβάςεισ (πχ τοποκζτθςθ Folley, Levin, Κεντρι-

κισ Φλεβικισ Γραμμισ) 

✧ Χρονικι διάρκεια επζμβαςθσ 

✧ Προθγοφμενο ιςτορικό και τιμζσ αναφοράσ ηωτικϊν ςθμείων  

✧ Είδοσ αναιςκθςίασ 

✧ Επίπεδο άνεςθσ (φπαρξθ πόνου ι ναυτίασ και εμζτου) 

✧ Φραγμοί επικοινωνίασ (αλλοδαποί, λεκτικοί περιοριςμοί, νευρολογικζσ βλάβεσ, 

τραχειοςτομία) 

✧ Επίπεδο ςυνείδθςθσ και προςανατολιςμοφ 

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

➠ Πόνοσ που ςχετίηεται με το χειρουργικό τραφμα 

➠ Ανθςυχία λόγω διάταςθσ τθσ κοιλίασ, που οφείλεται ςε παραλυτικό ειλεό ι επίςχεςθ 

οφρων 

➠ Διαταραχι τθσ κρζψθσ - κερμιδικό ανιςοηφγιο (πρόςλθψθ λιγότερθ από τισ ανάγκεσ 

ςϊματοσ), που οφείλεται ςτθν αδυναμία ςίτιςθσ από το ςτόμα 

➠ Αναποτελεςματικόσ τρόποσ αναπνοισ και κακαριςμοφ των αεροφόρων οδϊν, που 

οφείλεται ςτον πόνο ι τον θμιτελι μεταβολιςμό τθσ αναιςκθςίασ 

➠ Διαταραχι αιμάτωςθσ  των ιςτϊν που οφείλεται ςε αγγειοςφςπαςθ λόγω ρίγουσ 
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➠ Κόπωςθ που πικανό να οφείλεται ςτθν αναιμία 

➠ Άγχοσ, που ςχετίηεται με ζλλειμμα γνϊςεων, όςον αφορά τα διεγχειρθτικά ευριματα 

και τθ μετεγχειρθτικι πορεία του αςκενοφσ 

➠ Κίνδυνοσ λοιμϊξεων που ςχετίηεται με τθν παρουςία χειρουργικοφ τραφματοσ 

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

✧ Άμεςθ εκτίμθςθ των ηωτικϊν λειτουργιϊν και ςτακεροποίθςθ του αςκενοφσ, με τθν 

άφιξι του ςτο κάλαμο νοςθλείασ  

✧ Ο αςκενισ διατθρεί επαρκι αεριςμό και κυκλοφορία 

✧ Ο αςκενισ παραμζνει ελεφκεροσ λοιμϊξεων 

✧ Ο αςκενισ δεν παρουςιάηει εν τω βάκει φλεβικι κρόμβωςθ ι πνευμονικι εμβολι 

✧ Θ εποφλωςθ του τραφματοσ εξελίςςεται χωρίσ επιπλοκζσ 

✧ Σο άγχοσ από τθ νοςθλεία εξαλείφεται ι είναι διαχειρίςιμο 

✧ Ο αςκενισ επιδεικνφει τεχνικζσ φροντίδασ (ςτομιϊν, κακετιρων, τραυμάτων κλπ) μζχρι 

τθν ζξοδό του από το νοςοκομείο. 

Απαραίτθτο υλικό 
 Μάςκα οξυγόνου 

 υςκευι νεφελοποίθςθσ (προαιρετικά) 

 Θλεκτρονικό πιεςόμετρο ι monitor 

 Θερμόμετρο με καλφπτρα μιασ χριςθσ 

 Οξφμετρο με αιςκθτιρα 

 Αλουμινοκουβζρτα  

 τατό για οροφσ 

 τατό για παροχετεφςεισ 

 υλλζκτεσ παροχετεφςεων 

 Νεφροειδζσ μιασ χριςθσ 

 Γάντια μιασ χριςθσ 

 Αντιςθπτικό διάλυμα 

 πιρόμετρο(tri-flow) 

Εφαρμογι πρωτοκόλλου 

Ι. Άμεση Μετεγχειρητική Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων  

Ενζργεια  Αιτιολόγθςθ 

1. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριών Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 

2. Οργανώςτε το υλικό ςασ πριν από κάκε 
διαδικαςία 

Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ 

3. Επιβεβαιώςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι Πρόλθψθ του λάκουσ 

4. Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι και εξα-
ςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ 

Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του άγ-
χουσ 

5. Φορζςτε γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα Πρόλθψθ ζκκεςθσ ςε βιολογικά υγρά 

6. Με τθν άφιξθ, βοθκιςτε ςτθ μεταφορά από το 
φορείο ςτθν κλίνθ, δίνοντασ ιδιαίτερθ προςοχι 
ςτισ παροχετεφςεισ και τισ IV γραμμζσ 

Προαγωγι αςφάλειασ 

7. Σοποκετιςτε τον αςκενι ςε κζςθ θμί - fowler, 
με το πρόςωπο προσ τo πλάι και τον αυχζνα ςε 

Πρόλθψθ ειςρόφθςθσ 
Πρόλθψθ απόφραξθσ αεραγωγοφ 
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ελαφρά ζκταςθ ι ςφμφωνα με τθν ιατρικι 
οδθγία και ςε κζςθ ενδεικτικι για τθν επζμβαςθ 
που ζχει προθγθκεί 

8. Εκτιμιςτε τθν αναπνευςτικι λειτουργία και τθν 
ανάγκθ για χοριγθςθ οξυγόνου  

Εξαςφάλιςθ επαρκοφσ αεριςμοφ, 
οξυγόνωςθσ 

9. Μετριςτε και εκτιμιςτε τα ηωτικά ςθμεία Εξαςφάλιςθ τιμϊν αναφοράσ 

10. Ελζγξτε το επίπεδο ςυνείδθςθσ χρθςιμοποιϊν-
τασ τθν κλίμακα Γλαςκώβθσ. Ρωτιςτε τον 
αςκενι αν είναι καλά χτυπϊντασ τον ελαφρά 
ςτον ϊμο, για να ελζγξτε τθν ανταπόκριςι του. 
Προςδιορίςτε τον προςανατολιςμό του αςκενι 
ςτο χϊρο και το χρόνο. 

Τα οπιοειδι, αναιςκθτικά φάρμακα που 
δρουν ςτο αναπνευςτικό κζντρο, μπορεί να 
προκαλζςουν ανεπάρκεια αεριςμοφ ι και 
οξυγόνωςθσ με ςυνζπεια τθν ζκπτωςθ του 
επιπζδου ςυνείδθςθσ 
 

11. θμειϊςτε τθν ποςότθτα και το είδοσ του υγροφ 
των παροχετεφςεων τθ ςτιγμι τθσ παραλαβισ 

Εξαςφάλιςθ τιμϊν αναφοράσ για 
παρακολοφκθςθ 

12. Ελζγξτε τθν κατάςταςθ των επικεμάτων και τθν 
επίδεςθ του τραφματοσ για το χρϊμα, τθν οςμι 
και τθν ποςότθτα των εκκρίςεων 

Η αιμορραγία από το τραφμα αποτελεί μια 
δυνθτικά απειλθτικι για τθ ηωι επιπλοκι 
 

13. Αξιολογιςτε το χρώμα και τθν κατάςταςθ του 
δζρματοσ. Χρθςιμοποιιςτε αλουμινοκουβζρτα 
για να εξαςφαλίςετε νορμοκερμία. 

Τα φάρμακα αναιςκθςίασ και θ ζκκεςθ ςτο, 
ςυνικωσ ψυχρό, περιβάλλον του 
χειρουργείου, μπορεί να προκαλζςουν 
υποκερμία 

14. Ρυκμίςτε τθ χοριγθςθ των IV υγρών, ςφμφωνα 
με τθν ιατρικι οδθγία 

Διατιρθςθ ιςοηυγίου φδατοσ – 
θλεκτρολυτϊν 

15. Ελζγξτε τθν διοφρθςθ και όπου χρειάηεται 
χρθςιμοποιιςτε ωριαία μζτρθςθ (πχ μεταμός-
χευςθ νεφροφ, κυκλοφορικι καταπλθξία κλπ) 

Ζγκαιρθ αναγνϊριςθ εκτροπϊν από το 
φυςιολογικό  

16. Ανακουφίςτε τον πόνο χορθγϊντασ αναλγθτικά 
ςφμφωνα με τθν ιατρικι οδθγία. Ελζγξτε το 
φάκελο για να ενθμερωκείτε εάν χορθγικθκαν 
αναλγθτικά ςτθν αίκουςα ανάνθψθσ 

Προαγωγι τθσ άνεςθσ 
 

17. Ξεκινιςτε τθ χοριγθςθ των προγραμματιςμζ-
νων φαρμάκων το ςυντομότερο δυνατό και 
ελζγξτε το ςφνολο των μετεγχειρθτικών 
ιατρικών οδθγιών  

Προαγωγι αποδοτικότθτασ 
 

18. Αξιολογιςτε ςυμπτώματα ναυτίασ και εμζτου Πρόλθψθ ειςρόφθςθσ 

19. Επιτρζψτε ςτουσ ςυγγενείσ να βρεκοφν κοντά 
ςτον αςκενι το ςυντομότερο δυνατό 

Κακθςυχαςμόσ τθσ οικογζνειασ 
Βοικεια ςτον επαναπροςανατολιςμό τουσ 
αςκενοφσ 

20. Απαντιςτε ςτον αςκενι και τουσ ςυγγενείσ του, 
ςχετικά με τθν πορεία τθσ ανάρρωςισ του, 
εφόςον επιτρζπεται από τθν πολιτικι τθσ 
κλινικισ 

Μείωςθ του άγχουσ  

21. Αφαιρζςτε γάντια κα απορρίψτε κατάλλθλα Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν 

22. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριών Πρόλθψθ μετάδοςθσ λοιμϊξεων. 

 

ΙΙ. Μετεγχειρητική Παρακολούθηση  Ενηλίκων  

Ενζργεια  Αιτιολόγηςη 

1. Συνεχίςτε την παρακολοφθηςη λαμβάνοντασ Η 
κάκε 30ϋ τθν πρϊτθ ϊρα, κάκε 1h τισ επόμενεσ δφο 
ϊρεσ και κάκε 4h μζχρι το πζρασ του 1

ου
 24ϊρου, 

εφόςον ο αςκενισ παραμζνει ςτακερόσ 

Ζγκαιρθ αναγνϊριςθ μετεγχειρθτικϊν 
επιπλοκϊν 

2. Προάγετε τη βζλτιςτη αναπνευςτική λειτουργία: 
• Παρότρυνςθ για βιχα και βακιζσ αναπνοζσ 

Τα αναιςκθτικά φάρμακα πικανόν να 
καταςτείλουν τθν αναπνευςτικι 
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• Εξάςκθςθ αναπνοϊν με το ςπιρόμετρο (tri-flow) 
• Ζγκαιρθ κινθτοποίθςθ ςφμφωνα με τθν οδθγία 
• υχνζσ αλλαγζσ κζςθσ (κάκε 2ωρεσ), εφόςον δεν 

αντενδείκνυται  
• Χοριγθςθ οξυγόνου, ςφμφωνα με τθν οδθγία 
• Προςεκτικι παρακολοφκθςθ τθσ απάντθςθσ ςτα 

ναρκωτικά αναλγθτικά  
• Παροχι επαρκοφσ ενυδάτωςθσ 
• Θζςθ θμι – Fowler, εφόςον δεν αντενδείκνυται 

λειτουργία: οι αςκενείσ με υπάρχουςα 
αναπνευςτικι ι καρδιοαγγειακι νόςο ι 
κοιλιακζσ ι κωρακικζσ τομζσ ι αυτοί 
που είναι παχφςαρκοι ι θλικιωμζνοι ι 
ςε κακι διατροφικι κατάςταςθ 
διατρζχουν μεγαλφτερουσ κινδφνουσ 
ανάπτυξθσ αναπνευςτικϊν επιπλοκϊν 
 

3. Διατηρήςτε επαρκή κυκλοφορία: 

 Παρακολουκιςτε το ιςοηφγιο υγρϊν: 
i. Ακριβισ μζτρθςθ των 

προςλαμβανομζνων και αποβαλλόμενων 
υγρϊν 

ii. Παρακολοφκθςθ του ρυκμοφ και του 
τφπου των ενδοφλζβιων υγρϊν 

iii. Παρακολοφκθςθ του ρυκμοφ διοφρθςθσ 
iv. Αξιολόγθςθ τθσ ςπαργισ του δζρματοσ 

και τθσ ενυδάτωςθσ των βλεννογόνων 

 Παρακολουκιςτε και αξιολογιςτε τθν αρτθριακι 
πίεςθ ςε ςυνδυαςμό με τισ ςφίξεισ και τθν κεντρικι 
φλεβικι πίεςθ 

 Προάγετε τθν ζγκαιρθ κινθτοποίθςθ 

 Εφαρμόςτε αντιεμβολικζσ κάλτςεσ, ςφμφωνα με τθν 
ιατρικι οδθγία  

 Διενεργείςτε αςκιςεισ πλιρουσ τροχιάσ των κάτω 
άκρων, εάν δεν αντενδείκνυται 

 Χορθγιςτε αντιπθκτικά φάρμακα ςφμφωνα με τθν 
ιατρικι οδθγία 

 Κακθμερινι αμφοτερόπλευρθ μζτρθςθ τθσ 
περιφζρειασ τθσ κνιμθσ και των μθρϊν  

 
Ζγκαιρθ αναγνϊριςθ 
υπερ/υποογκαιμίασ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πρόλθψθ εν τω βάκει φλεβικισ 
κρόμβωςθσ  
 
 
 
 
Αξιολόγθςθ φλεβικισ επιςτροφισ, 
κινδφνου εν τω βάκει φλεβικισ 
κρόμβωςθσ  

4. Αξιολογήςτε και προάγετε την αποβολή των οφρων: 

 Παρζχετε ουροδοχείο ανά τακτά διαςτιματα. 

 Παρακολουκιςτε το ρυκμό αποβολισ των 
οφρων μζςω του κακετιρα (εάν υπάρχει). 

 Αξιολογιςτε τθ διάταςθ τθσ ουροδόχου 
κφςτεωσ, ψθλαφϊντασ πάνω από τθν θβικι 
ςφμφυςθ ςε περίπτωςθ που ο αςκενισ δεν ζχει 
ουριςει μζςα ςε 8 ϊρεσ μετά τθν επζμβαςθ ι 
εάν ουρεί τακτικά ποςότθτεσ λιγότερεσ από 50 
ml 

 
Διατιρθςθ ερεκίςματοσ για οφρθςθ 
Ο ρυκμόσ διοφρθςθσ αποτελεί δείκτθ 
επαρκοφσ ενυδάτωςθσ και νεφρικισ 
λειτουργίασ 
Η ψθλαφθτι διάταςθ τθσ κφςτθσ 
αποτελεί ςθμείο επίςχεςθσ των οφρων. 
Η ζξοδοσ μικρισ ποςότθτασ οφρων με 
ςφγχρονθ διάταςθ τθσ ουροδόχου 
κφςτθσ, οφείλεται ςε οφρθςθ εξ 
υπερπλθρϊςεωσ. 

5. Προάγετε την επάνοδο τησ λειτουργίασ του 
εντζρου: 

 Αξιολογιςτε τον περιςταλτιςμό του εντζρου με 
ακρόαςθ κάκε 4 ϊρεσ, όταν ο αςκενισ δεν 
κοιμάται 

 Αξιολογιςτε το μετεωριςμό τθσ κοιλιάσ 

 Αξιολογιςτε τθν ικανότθτα του αςκενοφσ να 
αποβάλλει αζρια ι κόπρανα 

 Χορθγιςτε υπόκετα ι υποκλυςμοφσ, ςφμφωνα 
με τθν ιατρικι οδθγία. 

Τα αναιςκθτικά φάρμακα πικανόν να 
καταςτείλουν τον περιςταλτιςμό και τθ 
φυςιολογικι λειτουργία του 
γαςτρεντερικοφ ςυςτιματοσ 

6. Προάγετε την εποφλωςη του τραφματοσ: 

 Χρθςιμοποιείτε άςθπτθ τεχνικι 

Ζγκαιρθ αναγνϊριςθ και αντιμετϊπιςθ 
επιπλοκϊν από το χειρουργικό τραφμα. 
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 Αξιολογιςτε τθν κατάςταςθ του τραφματοσ 
(ςτεγνό και κακαρό, ορϊδθσ ςυλλογι, αιμά-
τωμα, φλεγμονι - διαπφθςθ, διάςπαςθ) 

 Αξιολογιςτε τα ηωτικά ςθμεία, ιδιαίτερα τθν 
υψθλι κερμοκραςία 

 Εφαρμόςτε ηϊνθ κοιλίασ ςε μεγάλεσ τομζσ  

Μείωςθ του χρόνου νοςθλείασ 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ 
Ζνασ ςθμαντικόσ κλινικόσ δείκτθσ τθσ πορείασ εποφλωςθσ του χειρουργικοφ τραφματοσ είναι το 
ζπαρμα εποφλωςθσ, μια ψθλαφθτι πάχυνςθ, περίπου 0,5 cm ςε κάκε πλευρά τθσ τομισ, που 

φυςιολογικά αναμζνεται να ςχθματιςκεί μεταξφ 5
θσ

 και 8
θσ

 μετεγχειρθτικισ θμζρασ 

7. Παρζχετε ανάπαυςη και άνεςη με τθ ανακοφφιςθ 
διαφόρων διαταραχϊν όπωσ ναυτία, ζμετοσ, δίψα 
και πόνοσ από το χειρουργικό τραφμα: 

 Διατθρείτε ιρεμο περιβάλλον 

 Παρζχετε ςτοματικι υγιεινι 

 Διατθριςτε τθν τακτικι αποβολι των κοπράνων 

 Αξιολογιςτε τθν αλλεργικι αντίδραςθ ςε 
αντιβιοτικά ι αναλγθτικά 

 Προςφζρετε γουλιζσ νερό (αν επιτρζπεται) και 
φροντίςτε για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ξθρότθτασ 
του ςτόματοσ, με φγρανςθ των χειλιϊν και τθσ 
γλϊςςασ, χρθςιμοποιϊντασ γάηα εμποτιςμζνθ 
με νερό 

 Αξιολογιςτε για τθν φπαρξθ πόνου και 
χορθγιςτε αναλγθτικά κάκε 2 με 4 ϊρεσ, 
ςυςτθματικά κατά τθν διάρκεια των πρϊτων 24 
ζωσ 36 ωρϊν μετά τθν επζμβαςθ, ςφμφωνα με 
τθν ιατρικι οδθγία 

 Παρζχετε μζτρα ανακοφφιςθσ όπωσ αλλαγι 
κζςθσ, εντριβι ςτθν πλάτθ, τεχνικζσ χαλάρωςθσ  

Εξατομίκευςθ φροντίδασ 
Προαγωγι τθσ αποκατάςταςθσ 

8. Παρζχετε ςυναιςθηματική και πνευματική 
υποςτήριξη: 

 Απαντϊντασ ρεαλιςτικά ςτισ ερωτιςεισ 

 Εξθγϊντασ τθν κάκε διαδικαςία πριν τθν 
εφαρμογι τθσ 

 Εφαρμόηοντασ τθν τεχνικι τθσ ενςυναίςκθςθσ 

 Χρθςιμοποιϊντασ ανοιχτζσ ερωτιςεισ 

 Αφιερϊνοντασ χρόνο για τθν ακρόαςθ των 
προβλθμάτων αςκενοφσ και οικογζνειασ 

 Οργανϊνοντασ διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ για 
τθν ανακοίνωςθ «κακών» νζων 

Μείωςθ του άγχουσ, κακθςυχαςμόσ 
Προαγωγι αςφάλειασ, ςυνεργαςίασ 

9. Εκτιμήςτε τισ ανάγκεσ διδαςκαλίασ αςθενοφσ και 
οικογζνειασ, που προκφπτουν από τθ χειρουργικι 
επζμβαςθ (πχ περιποίθςθ ςτομίασ) 

Προαγωγι τθσ αποκατάςταςθσ μετά τθν 
ζξοδο από το νοςοκομείο 

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

παραπάνω 

Νοςθλευτικι Σεκμθρίωςθ 
τθν κάρτα νοςθλείασ του αςκενοφσ κα μποροφςαν να ςθμειωκοφν τα παρακάτω: 

 Σο ονοματεπϊνυμο και ο κάλαμοσ του αςκενι 

 Θμερομθνία και ϊρα άφιξθσ από τθν ανάνθψθ 
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 Σα ηωτικά ςθμεία, οι αποκλίςεισ από τα φυςιολογικό και ενζργειεσ που ζγιναν για τθν 

αποκατάςταςι τουσ 

 Οι παροχετεφςεισ και οι κακετιρεσ (είδοσ, ποςότθτα και χροιά περιεχομζνου) 

 Κατάςταςθ επικεμάτων 

 Σα φάρμακα που χορθγικθκαν 

 Επίπεδο ςυνείδθςθσ και προςανατολιςμόσ 

 Ανοχι και ςυνεργαςία του αςκενοφσ 

 Θζςθ του αςκενοφσ επί κλίνθσ 

 Ανθςυχίεσ και απορίεσ αςκενοφσ και οικογζνειάσ του 

 Ανάγκεσ διδαςκαλίασ αςκενοφσ και οικογζνειάσ του 
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