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

4 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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Διεγχειρητική Νοσηλευτική Φροντίδα
Παίδων
Ειςαγωγι - Οριςμοί
Οι παιδιατρικοί αςκενείσ παρουςιάηουν οριςμζνεσ διαφορζσ ςτθν ανατομία και τθ
φυςιολογία ςε ςχζςθ με τουσ ενιλικεσ. Ωσ εκ τοφτου χριηουν διαφορετικισ αντιμετϊπιςθσ
από τθν ομάδα του χειρουργείου και τθν ομάδα αναιςκθςίασ. Οι διαφορζσ αυτζσ
εντοπίηονται ςτα παρακάτω ςθμεία:
✦ Σο κεφάλι είναι ςχετικά μεγάλο και ο λαιμόσ κοντόσ.
✦ Η γλϊςςα είναι ςχετικά μεγάλθ και εφκολα αποφράςςει το λάρυγγα όταν
καταςτζλλονται τα προςτατευτικά αντανακλαςτικά του αεραγωγοφ.
✦ Οι ρινικζσ κοιλότθτεσ είναι ςτενζσ και αποφράςςονται εφκολα από εκκρίςεισ ι οίδθμα.
✦ Ο λάρυγγασ του βρζφουσ ζχει ςχιμα χοάνθσ. Ζτςι το ςτενότερο ςθμείο του λάρυγγα
ςτα βρζφθ εντοπίηεται ςτο φψοσ του κρικοειδοφσ χόνδρου. υνεπϊσ ο ενδοτραχειακόσ
ςωλινασ, που περνά εφκολα τισ φωνθτικζσ χορδζσ, μπορεί να μθν περνά τον κρικοειδι
χόνδρο.
✦ Η τραχεία είναι κοντι (4-5 cm) και ο δεξιόσ και αριςτερόσ βρόγχοσ εκφφονται με τθν
ίδια γωνία από τθν τραχεία. Γι’ αυτό απαιτείται προςεκτικι τοποκζτθςθ, ζλεγχοσ τθσ
κζςθσ και καλι ςτερζωςθ του ενδοτραχειακοφ ςωλινα.
✦ Σα πρόωρα νεογνά που εμφανίηουν ςυγχρόνωσ αναιμία (Ht < 30%) ζχουν αυξθμζνθ
πικανότθτα να εμφανίςουν επειςόδια άπνοιασ.
✦ Η φυςιολογικι καρδιακι ςυχνότθτα ςτο τελειόμθνο νεογνό είναι 120/min και θ
φυςιολογικι ΑΠ = 70/45 mmHg. τα πρόωρα νεογνά ΑΠ = 65/40 mmHg και ςφφξεισ =
180/min. Με τθν αφξθςθ τθσ θλικίασ θ καρδιακι ςυχνότθτα μειϊνεται και θ ΑΠ
αυξάνεται.
✦ Η νεφρικι λειτουργία ςτα νεογνά είναι ελαττωμζνθ ςε ςχζςθ με τουσ ενιλικεσ. Γι’ αυτό
κατά τθ διάρκεια του χειρουργείου απαιτείται προςεκτικι χοριγθςθ υγρϊν.
✦ Η μεγάλθ επιφάνεια ςϊματοσ ςε ςχζςθ με το βάροσ και θ μικρι ποςότθτα υποδόριου
λίπουσ ςτα νεογνά και βρζφθ αυξάνουν γριγορα τθν απϊλεια κερμότθτασ κατά τθ
διάρκεια του χειρουργείου, ςτο οποίο το περιβάλλον είναι ςχετικά κρφο (22 – 24οC).
Επίςθσ οι κερμορυκμιςτικζσ απαντιςεισ, που απαντϊνται ςε μθ αναιςκθτοποιθμζνα
παιδιά ι βρζφθ, όταν βρεκοφν ςε κρφο περιβάλλον καταργοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ
αναιςκθςίασ. αν αποτζλεςμα παρατθρείται μεγάλθ πτϊςθ τθσ κερμοκραςίασ του
ςϊματοσ. Γι’ αυτό το λόγο χρθςιμοποιοφνται κουβζρτεσ κζρμανςθσ κατά τθ διάρκεια
του χειρουργείου. Επίςθσ γίνεται κζρμανςθ των χορθγοφμενων υγρϊν.
✦ Οι παιδιατρικοί αςκενείσ ζχουν πολφ μεγαλφτερο άγχοσ ςε ςχζςθ με τουσ ενιλικεσ,
όταν πρόκειται να χειρουργθκοφν. Απαιτείται εξειδικευμζνθ προςζγγιςθ κατά τθν
επεξιγθςθ των γεγονότων που κα διαδραματιςτοφν ςτο χειρουργείο, ϊςτε να
επιτευχκεί ο ζλεγχοσ του άγχουσ τουσ.
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Ενδείξεισ Εφαρμογισ
Σο πρωτόκολλο διεγχειρθτικισ νοςθλευτικισ φροντίδασ εφαρμόηεται ςε κάκε μικρό αςκενι
που χριηει χειρουργικισ επζμβαςθσ.

Νοςθλευτικι Εκτίμθςθ
Η νοςθλευτικι εκτίμθςθ πριν τθν εφαρμογι του πρωτοκόλλου κα πρζπει να εςτιάηει ςτα
εξισ:
✦ Αξιολόγθςθ τθσ ςωματικισ και ςυναιςκθματικισ κατάςταςθσ του παιδιοφ, που γίνεται
ςτο χϊρο αναμονισ από τουσ νοςθλευτζσ του χειρουργείου.
✦ Πιςτοποιοφνται οι πλθροφορίεσ του προεγχειρθτικοφ ελζγχου.
✦ Αξιολογοφνται τα παρακάτω:
✧ Η προετοιμαςία του δζρματοσ του χειρουργικοφ πεδίου
✧ Η απάντθςθ ςτθν χοριγθςθ ενδοφλζβιων υγρϊν και προεγχειρθτικϊν φαρμάκων
(μιδαηολάμθ PO ι IM ωσ προνάρκωςθ)
✦ Μετά τθ μεταφορά του αςκενοφσ ςτο χειρουργικό τραπζηι αξιολογοφνται τα παρακάτω:
✧ Παράγοντεσ που αυξάνουν τουσ κινδφνουσ ςτο χειρουργείο.
✧ Ο αςκενισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια παραμονισ του ςτο χειρουργείο.
✧ Σα υλικά που χρθςιμοποιοφνται για τθ διατιρθςθ τθσ αςφάλειάσ του.

Νοςθλευτικι Διάγνωςθ
Η νοςθλευτικι διάγνωςθ κα μποροφςε να περιλαμβάνει τα παρακάτω:
➠ Διαταραχι τθσ ακεραιότθτασ του δζρματοσ, που ςχετίηεται με τθν τομι.
➠ Ανιςοηφγιο υγρϊν, που ςχετίηεται με τθν απϊλεια αίματοσ κατά τθ διάρκεια τθσ
επζμβαςθσ.
➠ Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ, που ςχετίηεται με τθ κζςθ, τθν αναιςκθςία και τουσ περιβαλλοντικοφσ κινδφνουσ.
Επίςθσ και οι ςυνεργατικζσ διαγνϊςεισ:
➠ Αιμορραγία
➠ Λοίμωξθ
➠ Κακοικθσ υπερκερμία που ςχετίηεται με τθν αναιςκθςία
➠ Νευρομυϊκι βλάβθ

Αναμενόμενα αποτελζςματα παρζμβαςθσ
Σα αναμενόμενα αποτελζςματα κα μποροφςαν να ςυνοψιςκοφν ςτα παρακάτω:
 Διαςφάλιςθ ότι κα διενεργθκεί θ ςωςτι χειρουργικι επζμβαςθ, ςτο ςωςτό αςκενι και
ότι θ χειρουργικι τομι κα επιχειρθκεί ςτο ςθμείο, ςτθ ςωςτι πλευρά
 Σα υλικά και εργαλεία που κα χρθςιμοποιθκοφν ζχουν εγγυθμζνθ ςτειρότθτα
 Ζχουν εξαςφαλιςτεί δφο λειτουργικζσ φλζβεσ για τθν αντιμετϊπιςθ ενδεχόμενων
απωλειϊν αίματοσ
 Διατιρθςθ τθσ αςφάλειασ - πρόλθψθ τραυματιςμϊν:
 Πτϊςθ από το χειρουργικό τραπζηι, ιδιαίτερα ςτθ φάςθ τθσ ανάνθψθσ
 Ζγκαυμα από τθ διακερμία
 Ορκι καταμζτρθςθ εργαλείων και αποςτειρωμζνου υλικοφ
 Ζγκαιρθ διάγνωςθ κακοικουσ υπερπυρεξίασ
 Αντιμετϊπιςθ δφςκολου αεραγωγοφ – κινδφνου ειςρόφθςθσ
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 Διατιρθςθ βατότθτασ του αεραγωγοφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ επζμβαςθσ
 Πρόλθψθ νευρομυϊκισ δυςλειτουργίασ
 Εξαςφάλιςθ ουδζτερου κερμικά περιβάλλοντοσ

Απαραίτθτο υλικό
✦

Για τουσ νοςθλευτζσ του χειρουργείου, το υλικό περιλαμβάνει:
 ετ εργαλείων που απαιτείται για κάκε είδουσ επζμβαςθ
 Αποςτειρωμζνα πεδία
 Αποςτειρωμζνεσ γάηεσ και κομπρζςεσ
 Διάφορα είδθ ραμμάτων (π.χ. απορροφιςιμα, μθ απορροφιςιμα)
 Αποςτειρωμζνα γάντια
 Αποςτειρωμζνεσ ποδιζσ
 Μάςκεσ – ειδικά γυαλιά
 Νυςτζρια
✦
Για τουσ νοςθλευτζσ του αναιςκθςιολογικοφ, το υλικό περιλαμβάνει:
 Φλεβοκακετιρεσ κατάλλθλου μεγζκουσ (26G, 24G, 22G )
 Λευκοπλάςτεσ πλάτουσ 2,5 cm - 5 cm
 υςτιματα μικροςταγόνων με dial-a-flow, solu-set, three - way, προζκταςθ και
προζκταςθ με dial-a-flow
 υςτιματα χοριγθςθσ αίματοσ (Hemosite ι Sepaseel)
 φριγγεσ όλων των μεγεκϊν (ςτα παιδιά χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ ςφριγγεσ 2,5
ml, 5 ml, 10 ml)
 Βελόνεσ όλων των μεγεκϊν
 Φάρμακα αναιςκθςίασ. Για τουσ παιδιατρικοφσ αςκενείσ χρθςιμοποιοφνται τα
παρακάτω:
 Ρανιτιδίνθ
 Προποφόλθ
 Ατροπίνθ (ςε βραδυκαρδίεσ)
 Ατρακοφριο (μυοχάλαςθ) ι ςουκκυνιλοχολίνθ (μυοχάλαςθ ςε περιπτϊςεισ που
χρειάηεται ταχεία ειςαγωγι ςτθν αναιςκθςία)
 Μιδαηολάμθ (προνάρκωςθ) ι κεταμίνθ (προνάρκωςθ)
 Φαιντανφλθ (οποιοειδζσ για τθν αντιμετϊπιςθ του πόνου)
 Λιδοκαΐνθ (χρθςιμοποιείται μαηί με τθν προποφόλθ, ζτςι ϊςτε να μθν
αντιλαμβάνεται πόνο, κατά τθν IV χοριγθςθ τθσ δεφτερθσ ζγχυςθσ ςτο παιδί.
Επίςθσ χρθςιμοποιείται ςτθν περιοχικι αναιςκθςία )
 Δανδρολζνιο (για τθ κεραπεία τθσ κακοικουσ υπερπυρεξίασ)
 Βουπιβακαΐνθ (περιοχικι αναιςκθςία)
 Μορφίνθ (περιοχικι αναιςκθςία)
 Αποςτειρωμζνα πεδία
 Αποςτειρωμζνεσ γάηεσ
 Αποςτειρωμζνεσ ποδιζσ
 υςκευι αναρρόφθςθσ
 Κακετιρεσ αναρρόφθςθσ κατάλλθλου μεγζκουσ
 Ρινογαςτρικοί κακετιρεσ κατάλλθλου μεγζκουσ (6,8,10,12,14)
 Κακετιρεσ τφπου foley (6 – 12Fr)
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 Αεραγωγοί κατάλλθλου μεγζκουσ ( πρόωρο νεογνό→000, νεογνό→00, βρζφοσ→0,
1-3 ετϊν→1, 3-8 ετϊν→2, μεγάλο παιδί (9-18 ετϊν)→3 )
 Φακαρόλεσ
 Ενδοτραχειακοφσ ςωλινεσ. Παρακάτω ακολουκεί πίνακασ για τον κατάλλθλο
ενδοτραχειακό ςωλινα, ανάλογα με τθν θλικία και το βάροσ του παιδιοφ.
Ηλικία

Βάροσ (kg)

Πρόωρο νεογνό
Νεογζννθτο - 3
6 - μθνϊν
12 μθνϊν
2 ετϊν
4 ετϊν
6 ετϊν
8 ετϊν
10 ετϊν
12 ετϊν
14 ετϊν

1.5 -2,0
3 -6
7 -10
12
16
20
25
34
40
50

Μζγεκοσ ενδοτραχειακοφ ςωλινα
(εςωτερικι διάμετροσ ςε mm)

2,5 - 3,0
3,0 -3,5
4,0
4,5 -5,0
5,0 - 5,5
5,5 -6,0
6,0 - 6,5
6,5
6,5 - 7,0
7,0

Χωρίσ
αεροκάλαμο

Με αεροκάλαμο

 Λαρυγγικζσ μάςκεσ (LMA) κατάλλθλου μεγζκουσ. Παρακάτω παρατίκεται πίνακασ
για το κατάλλθλο μζγεκοσ λαρυγγικισ μάςκασ ςε ςχζςθ με το βάροσ του παιδιοφ.
Επίςθσ αναφζρεται ο μζγιςτοσ όγκοσ του αεροκαλάμου.
Βάροσ παιδιοφ

Μζγεκοσ LMA

Μζγιςτοσ όγκοσ αεροκαλάμου

< 5 kg
5 – 10 kg
10 – 20 kg
20 – 30 kg
> 30 kg

1
1,5
2
2,5
3

Μζχρι 4 ml
Μζχρι 7 ml
Μζχρι 10 ml
Μζχρι 14 ml
Μζχρι 20 ml

 Λαρυγγοςκόπιο (βάςθ & λάμεσ). τα νεογνά και τα βρζφθ, λόγω τθσ ιδιαίτερθσ
ανατομίασ που παρουςιάηουν, ενδζχεται να ηθτθκοφν από τον αναιςκθςιολόγο ευκείεσ
ι κυρτζσ λάμεσ Νο 0 και 1. ε μεγαλφτερα παιδιά μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν κυρτζσ
λάμεσ Νο 2, 3 και 4.
 Μάςκεσ αεριςμοφ κατάλλθλου μεγζκουσ (1, 2, 3)
 Ambu με αποκεματικό αςκό (νεογνικζσ, παιδιατρικζσ, ενθλίκων για μεγάλα
παιδιά)
 Ειδικό παιδιατρικό κφκλωμα αναιςκθςίασ, που πρζπει να είναι ελαφρφ, με
χαμθλι αντίςταςθ και μικρό νεκρό χϊρο, κατάλλθλο για αυτόματο, υποβοθκοφμενο ι
ελεγχόμενο αεριςμό, με δυνατότθτα φγρανςθσ των ειςπνεόμενων και εκπνεόμενων
αερίων. τα παιδιά < 10 kg χρθςιμοποιοφνται ςυςτιματα μερικισ επανειςπνοισ χωρίσ
απορρόφθςθ CO2.
 Patch για τθν παρακολοφκθςθ τθσ καρδιακισ ςυχνότθτασ και οξφμετρο για τθν
παρακολοφκθςθ SPO2.
 Μικρζσ περιχειρίδεσ κατάλλθλεσ για παιδιά, για τθν μζτρθςθ τθσ ΑΠ.
 Xylocaine gel, Xylocaine spray & Xylocaine flacon
 Οδθγοί για τουσ ενδοτραχειακοφσ ςωλινεσ κατάλλθλου μεγζκουσ.
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 Θερμαντικι θλεκτρικι αεροκουβζρτα ι αλουμινοκουβζρτεσ για τθ διατιρθςθ
νορμοκερμίασ κατά τθ διάρκεια του χειρουργείου.
 Ειδικοί ιμάντεσ για κακιλωςθ του αρρϊςτου μετά τθν τοποκζτθςθ του ςτο
χειρουργικό τραπζηι.
 Απλζσ μάςκεσ χοριγθςθσ O2. Χρθςιμοποιοφνται μετά τθν αποδιαςωλινωςθ.
 Μάςκεσ νεφελοποίθςθσ. Χρθςιμοποιοφνται ςε περιπτϊςεισ οιδιματοσ του
λάρυγγα που πολλζσ φορζσ ακολουκεί τθν αποδιαςωλινωςθ. Μζςω αυτϊν χορθγείται
ρακεμικι επινεφρίνθ.
 ετ τοποκζτθςθσ κεντρικισ φλεβικισ γραμμισ κατάλλθλου μεγζκουσ για
παιδιά.
 Νυςτζρια διαφόρων μεγεκϊν.
 Κοκκυγικοί κακετιρεσ μεγζκουσ 20 – 24G ςε περιπτϊςεισ που γίνεται
περιοχικι αναιςκθςία.
 Mepore ι Safepore για τθ ςτακεροποίθςθ των γραμμϊν.
 Οροί ( 1+4 ), R/L 500 ml, N/S 0,9% 500 ml
 Betadine sol
 Hibitaine
 Γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα.
 Αποςτειρωμζνα γάντια όλων των μεγεκϊν.

Εφαρμογι πρωτοκόλλου

Διεγχειρητική Φροντίδα Παίδων
Α. Νοσηλευτές αναισθησιολογικού
Ενζργεια

Αιτιολόγηςη

1.

Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων
Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ
Πρόλθψθ λάκουσ

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν
Οργανϊςτε το υλικό
Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι μζςω
των γονζων ι αυτϊν που ζχουν τθν επιμζλεια του
παιδιοφ.
Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι και ςτουσ
γονείσ/ ζχοντεσ τθν επιμζλεια του παιδιοφ και
εξαςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ τουσ.
Ετοιμάςτε τον αναπνευςτιρα ελζγχοντασ το
κφκλωμα, αν δίνει επαρκείσ όγκουσ αερίων.
Ελζγξτε τθ φωτεινι πθγι του λαρυγγοςκοπίου.
Ελζγξτε αν υπάρχουν όλων των ειδϊν οι λάμεσ
ο
ο
(ευκείεσ Ν 0 και 1, κυρτζσ Ν 0-4).
Προςζξτε επιςταμζνωσ εάν υπάρχουν όλα τα
απαραίτθτα για τθ διαςωλινωςθ (φάρμακα,
αεραγωγοί, ςφριγγα για το φοφςκωμα του
αεροκαλάμου, φακαρόλα, λευκοπλάςτθσ, οδθγοί,
οδθγόσ για δφςκολθ διαςωλινωςθ BUJI
ESCHMANN, λαρυγγικι μάςκα)
Ελζγξτε τον αεροκάλαμο του ενδοτραχειακοφ
ςωλινα που πρόκειται να χρθςιμοποιιςετε

8. Ελζγξτε το καρότςι που περιζχει τα ςετ περιοχικισ
αναιςκθςίασ και τα ςετ τοποκζτθςθσ τθσ κεντρικισ

Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του
άγχουσ
Εξαςφάλιςθ καλισ λειτουργίασ
Πρόλθψθ επιπλοκϊν
Ζγκαιρθ και αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ
δφςκολου αεραγωγοφ

Εξαςφάλιςθ ανεπίπλεκτθσ διαδικαςίασ
Μείωςθ
του
τραυματιςμοφ
του
αεραγωγοφ
Η εξαςφάλιςθ όλων των υλικϊν που
χρειάηονται, προλαμβάνει τθν τυχόν
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γραμμισ.
9. Ετοιμάςτε τα κατάλλθλα φάρμακα για τθν
αναιςκθςία και τθν αντιβίωςθ που πικανό να
χορθγθκεί κατά τθ διάρκεια του χειρουργείου.
10. Ζχετε ζτοιμθ τθ ςυςκευι αναρρόφθςθσ με
ο
κακετιρεσ αναρρόφθςθσ (Ν 6-12Fr).
Επίςθσ ζχετε ζτοιμο ρινογαςτρικό κακετιρα (levin
ο
Ν 8-12Fr).
11. Ετοιμάςτε κακετιρα foley μεγζκουσ από 6 ζωσ
12Fr.
12. Ελζγξτε αν το τραπζηι του χειρουργείου λαμβάνει
όλεσ τισ κζςεισ.
13. Ελζγξτε τον κλιματιςμό και το φωτιςμό τθσ
αίκουςασ

14. Μεταφζρετε το παιδί ςτο χειρουργικό τραπζηι
και τοποκετιςτε το ςτθ ςωςτι κζςθ αναςθκϊνοντασ
το και όχι ςζρνοντασ το ςϊμα του.
15. κεπάςτε το παιδί με ειδικι κουβζρτα κζρμανςθσ.
16. υνδζςτε τον αςκενι με το monitor και
ταυτόχρονα εξθγιςτε του γιατί προβαίνετε ςε
αυτι τθ διαδικαςία.

17. Φορζςτε γάντια και επαλείψετε τθν περιοχι
τοποκζτθςθσ τθσ IV γραμμισ με αλκοολοφχου
αντιςθπτικό διάλυμα ι Betadine sol.
18. Σοποκετιςτε τθν IV γραμμι και ςυνδζςτε τθν με
τον ορό (1+4). Εάν χρειάηεται κερμάνετε τον ορό
μζςω ςυςκευαςίασ (Hot-line).

κακυςτζρθςθ τθσ διαδικαςίασ.
Οικονομία χρόνου

Ετοιμότθτα εξοπλιςμοφ για βρογχοαναρρόφθςθ
Αποςυμφόρθςθ του ςτομάχου, πρόλθψθ
ειςρόφθςθσ.
Σε περίπτωςθ που χρειαςτεί παρακολοφκθςθ τθσ διοφρθςθσ.
Ζλεγχοσ λειτουργικότθτασ
Εξαςφάλιςθ εργονομίασ
Στθν αίκουςα του χειρουργείου ςε περιπτϊςεισ παιδιατρικϊν αςκενϊν < 2 ετϊν
θα πρζπει να διατηρείται μια θερμοο
κραςία  22 C για τθν πρόλθψθ
υπκερμίασ. Πρόκειται για κερμοκραςία
ο
τουλάχιςτον 4 C υψθλότερθ από τα χειρουργεία ενθλίκων.
Ζτςι αποφεφγονται τα ζλκθ πίεςθσ που
μπορεί να
δθμιουργθκοφν από το
ςφρςιμο.
Διατθρείτε θ κερμοκραςία του παιδιοφ
ςτα φυςιολογικά επίπεδα.
Η ςφνδεςθ του αςκενοφσ με το monitor
παρζχει ςτουσ νοςθλευτζσ μια πρϊτθ
εκτίμθςθ των ηωτικϊν ςθμείων του
παιδιοφ. Η επεξιγθςθ τθσ ενζργειασ αυτισ
ςτο παιδί το απαλλάςςει από το άγχοσ.
Γίνεται
πρόλθψθ
μετάδοςθσ
μικροοργανιςμϊν.
Γίνεται ενυδάτωςθ του αςκενι πριν το
χειρουργείο
και
ταυτόχρονα
εξαςφαλίηεται μια IV γραμμι για τθ
χοριγθςθ των αναιςκθτικϊν φαρμάκων. Η
κζρμανςθ βοικα ςτθν διατιρθςθ τθσ
φυςιολογικισ
κερμοκραςίασ
του
αρρϊςτου.
Η ςτερζωςθ και ακινθτοποίθςθ τθσ IV
γραμμισ αποςκοπεί ςτο να μθν αφαιρεκεί
ο ορόσ από το παιδί κατά τθ μεταφορά του
από το χειρουργείο

Νοςθλευτικι επαγρφπνθςθ:
Πρζπει να είςτε ιδιαίτερα προςεκτικοί κατά τθν τοποκζτθςθ τθσ IV γραμμισ να τθν ςτερεϊςετε
και να τθν ακινθτοποιιςετε με νάρκθκα.
19. ερβίρετε ςτον αναιςκθςιολόγο τα ακόλουκα:
Οι κινιςεισ αυτζσ πρζπει να γίνονται με
ο
 Μάςκα κατάλλθλου μεγζκουσ (Ν 1,2,3) για απόλυτο ςυντονιςμό.
τον αεριςμό του αρρϊςτου με το ςφςτθμα
αςκόσ - βαλβίδα - μάςκα.
 Φάρμακα αναιςκθςίασ
 Λαρυγγοςκόπιο ςτο αριςτερό χζρι (οι αναιςκθςιολόγοι διαςωλθνϊνουν με το δεξί χζρι).
 Ενδοτραχειακό ςωλινα με οδθγό ι χωρίσ,
ανάλογα με τθν οδθγία.
 φριγγα για το φοφςκωμα του cuff, αν
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υπάρχει.
 Λευκοπλάςτθ και φακαρόλα.
Εάν πρόκειται να γίνει περιοχικι αναιςκθςία
ςερβίρετε τα ακόλουκα:
 Αποςτειρωμζνθ ποδιά και γάντια.
 Αποςτειρωμζνα πεδία
 Κοκκυγικό κακετιρα 23 G ι 24 G.
 φριγγεσ 5cc και 2,5cc.
 Βελόνεσ 21 G για τθν αναρρόφθςθ των
φαρμάκων.
 Tegaderm ι Safepore
20. Παρακολουκιςτε τα ηωτικά ςθμεία του αςκενι
κατά τθ διάρκεια τθσ αναιςκθςίασ.

21. Κακθλϊςτε τα χζρια του παιδιοφ με ειδικοφσ
ατραυματικοφσ ιμάντεσ.

22. Μετά το πζρασ τθσ επζμβαςθσ και κατά τθ
διάρκεια τθσ αποδιαςωλινωςθσ, ζχετε ζτοιμα:
 Αναρρόφθςθ και κακετιρεσ αναρρόφθςθσ
κατάλλθλου μεγζκουσ.
 φριγγα
για
τθν
αποςυμπίεςθ
του
αεροκαλάμου, εάν υπάρχει.
 Μάςκα Ο2 παιδικι.
 ετ διαςωλινωςθσ.

23. Εφόςον μετά τθν αποδιαςωλινωςθ το παιδί
αναπνζει και απαντά ςτα λεκτικά ερεκίςματα,
μεταφζρεται ςτθν αίκουςα ανάνθψθσ.
24. Μεταφζρετε το παιδί ςτο κάλαμο νοςθλείασ του
αφοφ αφαιρζςτε τθν αρτθριακι γραμμι (εάν το
παιδί ζχει αποδιαςωλθνωκεί και δεν χρειάηεται θ
μεταφορά του ςε ΜΕΘ παιδιϊν ι νεογνϊν).
Μετά τθν αφαίρεςθ πιζςτε καλά το ςθμείο για
τουλάχιςτον 5min.

25. Χρεϊςτε τα υλικά ςτον άρρωςτο.

26. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλλθλα
27. Συμπλθρϊςτε και υπογράψτε το πρακτικό του
χειρουργείου
28. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν

Πικανόν το παιδί να παρουςιάςει υπόταςθ
ι βραδυκαρδία μετά τθν χοριγθςθ τθσ
αναιςκθςίασ και να χρειαςτεί χοριγθςθ
φαρμάκων για τθ ςτακεροποίθςθ των
ηωτικϊν ςθμείων.
Κατά τθν αποδιαςωλινωςθ είναι πικανό
το παιδί να αντιδράςει βίαια και να
αφαιρζςει τόςο τθσ IV γραμμζσ, όςο και
τον ενδοτραχειακό ςωλινα.
Η αναρρόφθςθ είναι απαραίτθτθ για τθν
αναρρόφθςθ των εκκρίςεων. Η μάςκα Ο2
βοικα το παιδί να
αναπνεφςει
ευκολότερα μετά τθν αποδιαςωλινωςθ. Η
αποςυμπίεςθ
του
αεροκαλάμου
επιβάλλεται
για
να
αποφευχκεί
τραυματιςμόσ των φωνθτικϊν χορδϊν του
παιδιοφ.
Τζλοσ,
μετά
τθν
αποδιαςωλινωςθ είναι πικανό το παιδί να
παρουςιάςει βρογχόςπαςμο και να πρζπει
να επαναδιαςωλθνωκεί ι να χορθγθκεί
αδρεναλίνθ με νεφελοποιθτι.
Στθν
αίκουςα
ανάνθψθσ
παρακολουκοφνται τα ηωτικά του ςθμεία
για 30min τουλάχιςτον.
Η αφαίρεςθ τθσ αρτθριακισ γραμμισ το
προφυλάςςει από τθν κατά λάκοσ IV
χοριγθςθ
αντιβίωςθσ
μζςω
τθσ
αρτθριακισ γραμμισ, αλλά και από
ενδεχόμενθ αιμορραγία εάν αφαιρεκεί
από ατφχθμα (κατά τθ διάρκεια του
ςτρωςίματοσ). Η πίεςθ ςτο ςθμείο
εμποδίηει τθ δθμιουργία αιματϊματοσ.
Η χρζωςθ των υλικϊν γίνεται ζτςι ϊςτε να
αντικαταςτακοφν για τθν επόμενθ
επζμβαςθ.
Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν
Ακριβισ νοςθλευτικι τεμθρίωςθ
Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων
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Διεγχειρητική Φροντίδα Παίδων
Α. Νοσηλευτές χειρουργείου
Ενζργεια
1. Επιβεβαιϊςτε ότι όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ ζχουν
παρουςιαςτεί και ζχουν ρόλο
2. Επιβεβαιϊςτε το ονοματεπϊνυμο του αςκενι, τθ
διαδικαςία και το ςθμείο τθσ τομισ
3. Επιβεβαιϊςτε τθ ςτειρότθτα των υλικϊν και
εργαλείων (ςυμπεριλαμβανομζνων των αποτελεςμάτων δεικτϊν)
4. Βεβαιωκείτε ότι δεν υπάρχουν προβλιματα ςτον
εξοπλιςμό και ςυηθτιςτε τισ όποιεσ ανθςυχίεσ ι
προβλθματιςμοφσ πριν τθν ζναρξθ τθσ επζμβαςθσ
5. Πλφνετε τα χζρια ςασ και φορζςτε αποςτειρωμζνθ
ποδιά, γάντια και μάςκα.
6. Βοθκιςτε τουσ χειροφργουσ να βάλουν αποςτειρωμζνθ ποδιά γάντια και μάςκα.
7. Ανοίξτε το ςετ που χρειάηεται για τθν εκάςτοτε
επζμβαςθ με προςοχι..
8. Μετριςτε τισ γάηεσ και τισ κομπρζςεσ που ζχετε
ετοιμάςει. Ο αρικμόσ τουσ πριν και μετά το
χειρουργείο πρζπει να είναι ο ίδιοσ. Μετριςτε επίςθσ
τα εργαλεία του ςετ.
9. Διατθρείτε πάντα ζνα ςφςτθμα για τθν καταμζτρθςθ
των εργαλείων, ςφμφωνα με τθν πολιτικι του
νοςοκομείου
10. Μετά το τζλοσ τθσ επζμβαςθσ και αφοφ
ξαναμετριςετε τα υλικά που χρθςιμοποιικθκαν,
πλφνετε τα καλά, τοποκετιςτε τα ςε ειδικό
αντιςθπτικό διάλυμα για τουλάχιςτον 1h, ξεβγάλετε
τα πολφ καλά, ςτεγνϊςτε τα και ςτείλτε τα για
αποςτείρωςθ.
11. Συμπλθρϊςτε και υπογράψτε το πρακτικό του
χειρουργείου
12. Χρεϊςτε τα υλικά ςτον άρρωςτο.

Αιτιολόγηςη
Προαγωγι τθσ αςφάλειασ
Προαγωγι τθσ αςφάλειασ
Προαγωγι τθσ αςφάλειασ

Προαγωγι τθσ αςφάλειασ

Με άςθπτεσ ςυνκικεσ αποφεφγεται θ
μεταφορά μικροβίων.

Το ςετ είναι αποςτειρωμζνο και
χρειάηεται μεγάλθ προςοχι κατά το
άνοιγμά του.
Η ζλλειψθ κάποιασ γάηασ ι εργαλείου
κατά τθ διάρκεια τθσ επζμβαςθσ ι
μετά το τζλοσ τθσ, οδθγεί ςε διάνοιξθ
του χειρουργικοφ πεδίου του αςκενι,
για επανζλεγχο.
Προαγωγι τθσ αςφάλειασ

Το ςετ κα χρθςιμοποιθκεί ςε άλλθ
χειρουργικι επζμβαςθ.

Ακριβισ νοςθλευτικι τεμθρίωςθ
Η χρζωςθ των υλικϊν γίνεται ζτςι ϊςτε
να αντικαταςτακοφν για τθν επόμενθ
επζμβαςθ.

Αξιολόγθςθ Παρζμβαςθσ
Βακμόσ κατά τον οποίο επιτεφχκθκαν τα επικυμθτά αποτελζςματα που διατυπϊκθκαν
κατά τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ.

Νοςθλευτικι Σεκμθρίωςθ
τθν κάρτα νοςθλείασ του αςκενοφσ κα μποροφςαν να ςθμειωκοφν τα παρακάτω:
 θμειϊςτε ςτο διάγραμμα του παιδιοφ τθν ϊρα που ςυνζβθςαν οι διάφορεσ ενζργειεσ
(τοποκζτθςθ IV γραμμισ, αρτθριακισ γραμμισ, διαςωλινωςθσ, τοποκζτθςθ levin,
foley)
 θμειϊςτε τα ηωτικά ςθμεία του παιδιοφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ επζμβαςθσ.

12

Διεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων

 θμειϊςτε τα IV υγρά που του τοποκετικθκαν (οροί, αίμα, πλάςμα, PLT) και τισ
δοςολογίεσ των φαρμάκων που χορθγικθκαν.
 θμειϊςτε εάν ζγινε γενικι, περιοχικι ι τοπικι αναιςκθςία.
 Μετά τθν αποδιαςωλινωςθ του παιδιοφ ςθμειϊςτε τα ηωτικά ςθμεία του κατά τθν
παραμονι του ςτθν αίκουςα ανάνθψθσ, ςτο διάγραμμα. Σο διάγραμμα ςυνοδεφει το
παιδί ςτο κάλαμο νοςθλείασ του.
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