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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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Χορήγηςη φαρμάκων από το ςτόμα 
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Χορήγηςη φαρμάκων από το ςτόμα 

Ειςαγωγι  
Τα φάρμακα που χορθγοφνται από το ςτόμα απορροφϊνται από το βλεννογόνο του 

ςτομάχου ι του λεπτοφ εντζρου και μπορεί να βρίςκονται ςε ςτερει ι υγρι μορφι. 

Ενδείξεισ Εφαρμογισ 
✦ Ανακοφφιςθ από ςυμπτϊματα (πόνοσ, ναυτία κλπ) 

✦ Διάγνωςθ νόςων (πχ ςκιαγραφικζσ ουςίεσ) 

✦ Πρόλθψθ νοςθμάτων 

✦ Θεραπεία νοςθμάτων 

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

εξισ: 

✦ Ιατρικι οδθγία ςχετικά με τθν ακριβι δοςολογία 

✦ Προθγοφμενεσ αλλεργίεσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ δραςτικι ουςία 

✦ Ιςτορικό αςκενοφσ ϊςτε να γίνεται ςωςτά θ χοριγθςθ των φαρμάκων (πχ ςε αςκενι 

που πάςχει από ςακχαρϊδθ διαβιτθ, θ ινςουλίνθ γίνεται πριν το γεφμα ενϊ τα 

αντιδιαβθτικά διςκία χορθγοφνται ταυτόχρονα  με το γεφμα ι αμζςωσ μετά) 

✦ Εκτιμιςτε τθν κλινικι κατάςταςθ του αςκενι, ανάλογα με το προσ χοριγθςθ φάρμακο 

(π.χ. ζλεγχοσ ΑΠ και καρδιακισ ςυχνότθτασ πριν τθ χοριγθςθ αντιυπερταςικϊν και 

βϋαναςτολζων, ι π.χ. ζλεγχοσ του επιπζδου ςυνείδθςθσ πριν τθ χοριγθςθ 

θρεμιςτικϊν κλπ) 

✦ Εκτιμιςτε το γνωςτικό επίπεδο του αςκενι για να διαπιςτϊςετε αν είναι ςε κζςθ να 

λάβει μόνοσ του τθν αγωγι. 

✦ Ενθμερϊςτε το γιατρό για τροποποίθςθ τθσ οδοφ χοριγθςθσ του φαρμάκου, εάν ο 

αςκενισ αδυνατεί να πάρει οτιδιποτε από το ςτόμα. 

✦ Εκτιμιςτε τθν κατάςταςθ τθσ ςτοματικισ κοιλότθτασ του αςκενι. 

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

➠ Ναυτία και ζμετοσ που ςχετίηονται με διάφορεσ πακολογικζσ καταςτάςεισ. 

➠ Οξφσ ι χρόνιοσ πόνοσ που ςχετίηεται με διάφορεσ πακολογικζσ καταςτάςεισ. 

➠ Κίνδυνοσ αυτοτραυματιςμοφ που οφείλεται ςε διαταραχζσ του επιπζδου ςυνείδθςθσ. 

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

 Ο αςκενισ ανακουφίηεται από τον πόνο. 

 Ο αςκενισ δεν παραπονιζται για ναυτία ι εμζτουσ. 

Απαραίτθτο υλικό 
 Τροχιλατο φαρμάκων με νεφροειδι μιασ χριςθσ 

 Τα προσ χοριγθςθ φάρμακα 
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 Ποτθράκια χοριγθςθσ φαρμάκων μιασ χριςθσ 

 Ποτθράκια νεροφ μιασ χριςεωσ 

 Καλαμάκια 

 Κοπτιρασ για τισ ταμπλζτεσ 

 Νεφροειδζσ για υποδοχι χρθςιμοποιθμζνων υλικϊν 

 Κάρτεσ φαρμάκων (κάρτα νοςθλείασ) ι ντοςιζ ιατρικϊν οδθγιϊν 

 Γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα 

Εφαρμογι πρωτοκόλλου 

Χορήγηςη φαρμάκων από το ςτόμα  

Ενζργεια Αιτιολόγηςη 

1. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 

2. Οργανϊςτε το υλικό Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ 

3. Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι Πρόλθψθ λάκουσ 

4. Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι, ενθμε-
ρϊςτε τον για το είδοσ, τθ δόςθ, το αποτζλεςμα 
του φαρμάκου που κα πάρει και εξαςφαλίςτε 
πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ  

Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του 
άγχουσ 

5. Βεβαιωκείτε ότι δεν υπάρχει πρόβλθμα αλλερ-
γίασ ι ευαιςκθςίασ ςε ζνα ι περιςςότερα φάρ-
μακα 

Πρόλθψθ πικανϊν ανεπικφμθτων εκδθλϊ-
ςεων 

6. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν εκ νζου και 
φορζςτε γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα 
μόνον ςε περίπτωςη επαφήσ με εκκρίςεισ τησ 
ςτοματικήσ κοιλότητασ 

Μείωςθ τθσ πικανότθτασ μετάδοςθσ λοιμϊ-
ξεων. 
Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ 

7. Εξαςφαλίςτε ςτο κομοδίνο νερό Διευκόλυνςθ τθσ κατάποςθσ. 
Ταχφτερθ διάλυςθ και απορρόφθςθ των 
φαρμάκων 

8. Τοποκετείςτε τισ κάρτεσ φαρμάκων με τθ ςειρά 
των αςκενϊν κάκε καλάμου 

Οικονομία χρόνου, πρόλθψθ ςφαλμάτων 

9. Επιλζξτε το ςωςτό φάρμακο για το ςωςτό 
αςθενή, ςτη ςωςτή δόςη, ςτη ςωςτή οδό 
χορήγηςησ, ςτο ςωςτό χρόνο 

Η ςφγκριςθ του φαρμάκου με τθν ιατρικι 
οδθγία μειϊνει τα λάκθ  
 

10. Ελζγξτε τισ θμερομθνίεσ λιξθσ. 
Εκτελζςτε τουσ υπολογιςμοφσ δόςθσ του φαρμά-
κου αν είναι απαραίτθτο 

Αποφυγι χοριγθςθσ λθγμζνων φαρμάκων.  
Πιςτοποιείςτε τουσ υπολογιςμοφσ με ζναν 
άλλο νοςθλευτι, εφόςον πρόκειται για 
παιδιατρικούσ αςθενείσ 

11.  Α) Τοποκετείςτε τα φάρμακα ζτοιμων δόςεων 
ςε ζνα κφπελλο μιασ χριςθσ. Μθν αφαιρείται τθ 
ςυςκευαςία μζχρι να φτάςετε ςτο κρεβάτι του 
αςκενι. Διατθρείται τα ναρκωτικά και τα 
φάρμακα που χρειάηονται ειδικζσ νοςθλευτικζσ 
αξιολογιςεισ ςε ξεχωριςτά κυπελάκια. 
Β) Κατά τθν αφαίρεςθ ταμπλετϊν ι καψουλϊν 
από ζνα φιαλίδιο, τοποκετείςτε τον αρικμό που 
χρειάηεςτε ςτο καπάκι του φιαλιδίου και ζπειτα 
τοποκετείςτε τισ ταμπλζτεσ ςτο κφπελλο 
φαρμάκων. Κόβετε μόνο τισ ταμπλζτεσ που είναι 
χαραγμζνεσ ςτη μζςη εάν είναι απαραίτθτο για 
να ζχετε τθν κατάλλθλθ δόςθ. 
Γ) Κρατιςτε το μπουκαλάκι με το υγρό φάρμακο 

Προαγωγι τθσ αςφάλειασ, πρόλθψθ ςφαλ-
μάτων 
 
 
 
 
Η τοποκζτθςθ του φαρμάκου ςτο καπάκι 
επιτρζπει τθν επιςτροφι επιπλζον δόςθσ 
ςτο φιαλίδιο. 
 
 
 
 
Τα υγρά που μπορεί να ςτάξουν ςτθν 
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με τθν ετικζτα ςτθν παλάμθ ςασ. 
Χρθςιμοποιείςτε το κατάλλθλο ποτθράκι μζτρθ-
ςθσ των υγρϊν και διαβάηετε τθν ποςότθτα του 
φαρμάκου ςτο φψοσ των ματιϊν ςασ. Σκουπίςτε 
το ςτόμιο του μπουκαλιοφ με μία χαρτοπετςζτα.  

 

ετικζτα δυςχεραίνουν τθν ανάγνωςι τθσ  
Η ακρίβεια είναι δυνατι όταν χρθςι-
μοποιείται κατάλλθλο ποτθράκι και διαβά-
ηεται ςωςτά.  

12. Ελζγξτε ξανά κάκε ςυςκευαςία, τθν κάρτα ι το 
παραςκεφαςμα των φαρμάκων με τθν ιατρικι 
οδθγία κακϊσ τα ετοιμάηετε. 

Δεύτεροσ ζλεγχοσ αςφάλειασ 
 

13. Όταν ζχουν ετοιμαςτεί όλα τα φάρμακα ελζγξτε 
τα για μία ακόμθ φορά  

Τρίτοσ ζλεγχοσ αςφάλειασ 

14. Μθ πιάνετε με τα χζρια ςασ το φάρμακο. 
Μεταφζρετζ το κατευκείαν ςτο ποτθράκι 

 

Αποφεφγετε μεταφορά μικροβίων και 
πικανι αλλεργία των νοςθλευτϊν από τθν 
επαφι με το φάρμακο 

15. Χρθςιμοποιιςτε ογκομετρικό ποτθράκι για τθν 
κακοριςμζνθ δόςθ του υγροφ φαρμάκου 

Εξαςφάλιςθ ακρίβειασ τθσ δόςθσ 

16. Αν το φάρμακο κακιηάνει ανακινιςτε πριν το 
μεταγγίςετε ςτο ποτθράκι φαρμάκων.  

Τα εναιωριματα πρζπει να αναταράςςονται 
πριν  χορθγθκοφν για τθ ομοιομερι κατα-
νομι τουσ. 

17. Πριν χορθγιςετε το φάρμακο, βεβαιωκείτε ότι 
αυτόσ είναι ο ςωςτόσ αςκενισ. Υπάρχουν τρεισ 
τρόποι για να το κάνετε: 
Α) Ελζγξτε το όνομα ςτο διάγραμμα του αςκενι 
 
Β) Ηθτιςτε από τον αςκενι να ςασ πει το όνομά 
του 
 
Γ) Πιςτοποιείςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι με 
ζνα μζλοσ του προςωπικοφ που τον γνωρίηει 

Η αναγνϊριςθ του αςκενι αποτελεί ευκφνθ 
του νοςθλευτι για τθν πρόλθψθ λακϊν 
 
Αυτι είναι μια από τισ μεκόδουσ 
αναγνϊριςθσ 
Αυτό απαιτεί απάντθςθ από τον αςκενι, 
αλλά θ νόςοσ και το άγνωςτο περιβάλλον 
ςυχνά του προκαλοφν ςφγχυςθ 
Αυτό αποτελεί ζναν άλλο τρόπο διπλοφ 
ελζγχου τθσ ταυτότθτασ 

Νοςηλευτική επαγρφπνηςη 

Στα παιδιά ελζγχουμε το όνομα του παιδιοφ ςτο βραχιολάκι ι ρωτάμε τον κηδεμόνα του 

18. Βοθκιςτε τον κλινιρθ αςκενι να πάρει κζςθ 
κακιςτι ι θμικακιςτικι 

Ευκολότερθ λιψθ – κατάποςθ 
Πρόλθψθ ειςρόφθςθσ - πνιγμονισ 

19. Χορθγιςτε τα υγρά (ςιρόπια, εναιωριματα κλπ) 
μετά τα ςτερεά (ταμπλζτα, κάψουλεσ κλπ) 

Επιτρζπει τθν απορρόφθςθ ςυγκεκριμζνων 
ςιροπιϊν που δεν πρζπει να λαμβάνονται με 
νερό (πχ Maalox, Peptonorm, κλπ.) 

20. Κατά τθ χοριγθςθ των υπογλϊςςιων φαρμάκων, 
εξθγιςτε ςτον αςκενι ότι πρζπει να βάλει το 
φάρμακο κάτω από τθ γλϊςςα. Να μθν πάρει 
νερό οφτε να το καταπιεί 

Τα φάρμακα αυτά διαλφονται ευκολότερα 
ςτο βλεννογόνο του ςτόματοσ και ζχουν 
ταχεία δράςθ 
 

21. Σε περίπτωςθ που ο αςκενισ δεν μπορεί να 
καταπιεί, κρυμματίςτε τθν ταμπλζτα, διαλφςτε 
τθν ςε νερό και χορθγιςτε με τθ ςφριγγα 

Εξαςφάλιςθ λιψθσ τθσ ςωςτισ δόςθσ 

22. Βεβαιωκείτε ότι ο αςκενισ πιρε τα φάρμακα Μπορεί ο άρρωςτοσ να τα ξεχάςει ι να τα 
πάρει μαηί με άλλθ δόςθ 

Νοςηλευτική επαγρφπνηςη 

Εφόςον ο αςκενισ δε λάβει τα φάρμακά του για οποιοδιποτε λόγο, μη τα αφήνετε ςτο 
κομοδίνο του (αποκθκεφεςτε ι απορρίψτε αναλόγωσ) 

23. Πετάξτε τισ άδειεσ ςυςκευαςίεσ, ποτθράκια μιασ 
χριςθσ κλπ ςτα οικιακοφ τφπου απορρίμματα 

 

24. Κακαρίςτε τθν επιφάνεια εργαςίασ για να μείνει 
κακαρι για τθν επόμενθ χριςθ 

Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν 

25. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε τα 
κατάλλθλα.  
Πλφνετε τα χζρια ςασ και εφαρμόςτε αντιςθ-

Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 
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πτικό διάλυμα 

26. Ενημερϊςτε – υπογράψτε την κάρτα νοςηλείασ 
του αςθενή  

Εξαςφάλιςθ ελζγχου 

27. Χρεϊςτε τα φάρμακα που χορθγικθκαν 
ανάλογα με τθν πολιτικι του νοςοκομείου 

Συμπλιρωςθ ειδικοφ βιβλίου για χρζωςθ 
ναρκωτικϊν ουςιϊν 

28. Ελζγξτε τον αςθενή ςε 30-60 λεπτά για να 
εξακριβϊςετε τθν απάντθςθ ςτο φάρμακο 

Τεκμθρίωςθ και περαιτζρω αξιολόγθςθ 

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

φάςθ ςχεδιαςμοφ. 

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

 Το όνομα, το επϊνυμο και το δωμάτιο του αςκενι 

 Θμερομθνία και ϊρα χοριγθςθσ 

 Το φάρμακο και θ μορφι του 

 Θ δόςθ, θ ςυχνότθτα και θ διάρκεια τθσ χοριγθςθσ του φαρμάκου 

 Εκτίμθςθ ςτοματικισ κοιλότθτασ (φπαρξθ εξελκϊςεων, λευκϊν πλακϊν) 

 Συνεργαςία του αςκενι 

 Ονοματεπϊνυμο ιατροφ που ζδωςε τθν οδθγία για χοριγθςθ φαρμάκου. 
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