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Ενδομυϊκι χοριγθςθ φαρμάκου

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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Ενδομυΰκή Χορήγηση Φαρμάκου
Ειςαγωγι – Οριςμόσ
Ενδομυϊκι χοριγθςθ είναι θ ειςαγωγι φαρμάκου ςτουσ μυσ του ανκρϊπινου
ςϊματοσ με τθν κατάλλθλθ τεχνικι, για τθν απορρόφθςι του από τθν κυκλοφορία του
αίματοσ.

Ενδείξεισ Εφαρμογισ
✦ Αςκενείσ με αδυναμία κατάποςθσ.
✦ Ελαιϊδθ ςκευάςματα που δεν χορθγοφνται ενδοφλζβια.
✦ Ανάγκθ για παράκαμψθ του πεπτικοφ ςωλινα (αλλοίωςθ του φαρμάκου από τα
πεπτικά υγρά).
✦ Πλθμμελισ ι αςτακισ απορρόφθςθ του φαρμάκου από άλλθ οδό.
✦ Χρόνιεσ ι οξείεσ γαςτρεντερικζσ πακιςεισ.

Νοςθλευτικι Εκτίμθςθ
Η νοςθλευτικι εκτίμθςθ πριν τθν εφαρμογι του πρωτοκόλλου κα πρζπει να εςτιάηει ςτα
εξισ:
✦ Ιατρικι οδθγία ςχετικά με το είδοσ τθσ φαρμακευτικισ αγωγισ.
✦ Ιςτορικό του αςκενι που ςχετίηεται με προβλιματα (αντζνδειξθ χοριγθςθσ ςε
αλλεργία ςτο φάρμακο, διαταραχζσ πιξθσ του αίματοσ, αποφρακτικι περιφερικι
αγγειακι νόςο και shock, τοπικι φλεγμονι, οιδιματα, ελιζσ, ςθμάδια, ουλϊδεισ ιςτοφσ
ςτθν περιοχι τθσ ζγχυςθσ του φαρμάκου).
✦ Παράγοντεσ που κακορίηουν τθν επιλογι τθσ κζςθσ του αςκενοφσ και του ςθμείου που
κα γίνει θ ζνεςθ όπωσ θλικία, άνεςθ και προτίμθςθ αςκενοφσ κ.τ.λ.
✦ Παράγοντεσ που κακορίηουν το μζγεκοσ (μικοσ και εφροσ) τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ
βελόνασ όπωσ φφλο, θλικία, ςθμείο ζνεςθσ, είδοσ (πυκνότθτα) φαρμάκου, δομι του
ατόμου (ιςχνό, παχφςαρκο) κλπ

Νοςθλευτικι Διάγνωςθ
Η νοςθλευτικι διάγνωςθ κα μποροφςε να περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Άγχοσ που ςχετίηεται με τον πόνο από τθν ζνεςθ.
Επθρεαςμζνθ άνεςθ: κοιλιακό άλγοσ που ςχετίηεται με χειρουργικό τραφμα.

Αναμενόμενα αποτελζςματα παρζμβαςθσ
Τα αναμενόμενα αποτελζςματα κα μποροφςαν να ςυνοψιςκοφν ςτα παρακάτω:
Απορρόφθςθ του φαρμάκου από τθ ςυγκεκριμζνθ οδό, για τθν επίτευξθ των
επικυμθτϊν αποτελεςμάτων τθσ κεραπείασ.
Ο αςκενισ αιςκάνεται τον λιγότερο δυνατό πόνο.
Δεν ςθμειϊνεται ερυκρότθτα οφτε οίδθμα ςτο ςθμείο τθσ ζνεςθσ.

Απαραίτθτο υλικό
Τροχιλατο εξοπλιςμζνο με:
Φάρμακα (αμποφλεσ, φλακόν).
Κάρτα νοςθλείασ με ιατρικι οδθγία.
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Τολφπια βάμβακοσ ι μικρζσ γάηεσ.
Αλκοολοφχο αντιςθπτικό διάλυμα.
Νεφροειδζσ.
Αμποφλεσ φυςιολογικοφ οροφ 0.9%.
Σφριγγεσ και βελόνεσ (το μζγεκοσ των οποίων εξαρτάται από τθν ποςότθτα και τθν
πυκνότθτα του φάρμακου που κα χορθγθκεί, τθν δομι του ατόμου του αςκενι:
ιςχνό, παχφςαρκο, το ςθμείο τθσ ζνεςθσ) κ.τ.λ.
Κίτρινα δοχεία για τθν απόρριψθ χρθςιμοποιθμζνων βελόνων.
Γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα.

Εφαρμογι πρωτοκόλλου

Ενδομυΰκή χορήγηση φαρμάκου
Ι. Φάση Προετοιμασίας
Ενζργεια

Αιτιολόγηςη

1.
2.

Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων.
Πρόλθψθ ςφαλμάτων.

4.
5.

Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν.
Ελζγξτε την ιατρική οδηγία (το ςωςτό φάρμακο,
ςτο ςωςτό αςκενι, ςτθ ςωςτι δόςθ, τθ ςωςτι
ϊρα, από τθ ςωςτι οδό και με τθν ςωςτι τεχνικι
χοριγθςθσ).
Ελζγξτε την ημερομηνία λήξησ των φαρμάκων τη
ςτιγμή που τα παίρνετε από φαρμακείο. (Μία
φορά το μινα ελζγχονται οι θμερομθνίεσ λιξθσ
όλων των φαρμάκων με ευκφνθ του προϊςταμζνου του τμιματοσ).
Οργανϊςτε το υλικό.
Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν.

6.

Φορζςτε γάντια ελαςτικά μη αποςτειρωμζνα.

Κάποια φάρμακα είναι τοξικά ι μπορεί να
προκαλζςουν αλλεργικζσ αντιδράςεισ.

7.

Αναρρόφθςτε το φάρμακο από φλακόν ι αμποφλα ςφμφωνα με τθν πολιτικι του νοςοκομείου

3.

Διπλόσ ζλεγχοσ για τθν διαςφάλιςθ
κεραπευτικοφ αποτελζςματοσ.

Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ.
Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων.

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ
Τόςο για τθν διατιρθςθ τθσ άςθπτθσ τεχνικισ όςο και για τθν μείωςθ του πόνου, η αλλαγή τησ
βελόνασ μετά από κάθε αναρρόφηςη φαρμάκου είτε από φλακόν, είτε από αμποφλα ενδείκνυται
ιςχυρά. Στθν μείωςθ του πόνου ςυμβάλει και θ αφαίρεςθ όλων των φυςαλίδων αζρα από τθ ςφριγγα
πριν τθν εκτζλεςθ τθσ ζνεςθσ.
8. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλλθλα.
Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν.
9. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν.
Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων.

ΙΙ. Φάση Εκτέλεσης
10. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν.
11. Οργανϊςτε το υλικό.

Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων.
Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ.

12. Επιβεβαιώςτε την ταυτότητα του αςθενή

Πρόλθψθ λάκουσ.

13. Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι και
εξαςφαλίςτε πληροφορημζνη ςυναίνεςη.
14. Εξαςφαλίςτε τθν ιδιωτικότθτα και ηθτιςτε από τον
αςκενι - βοθκιςτε να λάβει τθν κατάλλθλθ κζςθ
(πρηνή, πλάγια, καθιςτή, φπτια) ανάλογα με τθν
κατάςταςθ του και το ςθμείο που κα γίνει θ

Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του άγχουσ.
Μυϊκι χάλαςθ για ελάττωςθ του πόνου.
Η ζνεςθ ςε τεντωμζνο μυ προκαλεί ενόχλθςθ
ςτον αςκενι.
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ζνεςθ:
Στο βραχίονα (Δελτοειδισ μυσ άνω άκρων).
Στουσ μηροφσ (Προςκιοπλάγια επιφάνεια
μθροφ-πλατφσ μθριαίοσ μυσ).
Στουσ γλουτοφσ (Μείηων γλουτιαίοσ, άνω και
ζξω τεταρτθμόριο).
15. Φορζςτε γάντια ελαςτικά μη αποςτειρωμζνα.

16. Επιλζξτε το κατάλλθλο ςθμείο (πχ ςτο γλουτό:
άνω και ζξω τεταρτθμόριο, χωρίηοντασ το γλουτό
νοερά ςε 4 τεταρτθμόρια).
17. Ψθλαφιςτε το μυ ςτο ςθμείο τθσ ζνεςθσ ελζγχοντασ για ςκλθρίεσ.
18. Κάντε 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.
19. Αφαιρζςτε το καπάκι τθσ βελόνασ.

Τα γάντια δρουν ωσ φραγμόσ και προςτατεφουν τα χζρια του νοςθλευτι από τυχαία
ζκκεςθ ςε αίμα κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ χοριγθςθσ τθσ ζνεςθσ.
Αποφυγι τρϊςθσ μεγάλων αγγείων και
νεφρων.
Αποφυγι ςθμείων με ςκλθρίεσ για καλφτερθ
απορρόφθςθ του φαρμάκου και μείωςθ
τουσ.
Μείωςθ πικανότθτασ μόλυνςθσ.

20. Πιάςτε τθ μυϊκι μάηα ι τεντϊςτε το δζρμα ςτο
ςθμείο τθσ ζνεςθσ και πείτε ςτον άρρωςτο να
πάρει μια βακιά ανάςα και να μθν κινθκεί.
ο
21. Ειςάγετε κάκετα (γωνία 90 ) τθ βελόνα βακιά ςτο
μυ, με γριγορθ και ςτακερι κίνθςθ, αφινοντασ
ορατό ζνα μικρό ςθμείο κάτω από τθν κεφαλι τθσ
βελόνασ.
22. Κάνετε αναρρόφθςθ για ζλεγχο τθσ κζςθσ τθσ
βελόνασ (μετακινιςτε το βοθκθτικό χζρι από το
δζρμα, ϊςτε να κρατάτε τθ ςφριγγα κατά τθ
διάρκεια τθσ αναρρόφθςθσ).

Δθμιουργείται λεία επιφάνεια για τθν
ειςαγωγι τθσ βελόνασ.
Πετυχαίνεται μυϊκι χάλαςθ με τθν αναπνοι.
Εφκολθ απομάκρυνςθ τθσ βελόνασ από το μυ,
ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ (ςπάςιμο βελόνασ).

23. Ενζςτε το φάρμακο με αργό ρυκμό (εφόςον δεν
επιςτρζφει αίμα κατά τθν αναρρόφθςθ).

Εφκολθ κατανομι ςτουσ περιβάλλοντεσ
ιςτοφσ - Μείωςθ του πόνου : θ αργι
χοριγθςθ τθσ ζνεςθσ.
Μείωςθ του πόνου.

24. Αςκείςτε μικρι πίεςθ ςτο δζρμα κοντά ςτθ βελόνα
με το βαμβάκι ι τθ γάηα και αφαιρζςτε τθν με τθν
ίδια γριγορθ και ςτακερι κίνθςθ όπωσ και κατά
τθν ειςαγωγι τθσ.
25. Συνεχίςτε για λίγο τθν πίεςθ ςτο ςθμείο και
ελζγξτε για πικανι αιμορραγία.
26. Απορρίψτε βελόνα και ςφριγγα ςτο ειδικό δοχείο,
χωρίσ να βάλετε ξανά το κάλυμμα τησ βελόνασ.
27. Επανατοποκετιςτε τον αςκενι επί κλίνθσ ϊςτε να
λάβει άνετθ κζςθ. Ενκαρρφνετζ τον να αςκιςει το
πόδι του εάν αυτό είναι δυνατό.
28. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλλθλα.

Αποφυγι τρϊςθσ μεγάλων αγγείων και
νεφρων. Η παρουςία αίματοσ κατά τθν
αναρρόφθςθ επιβάλλει αφαίρεςθ τθσ
βελόνασ και αλλαγι κζςεωσ.

Πρόλθψθ εμφάνιςθσ αιματϊματοσ.
Πρόλθψθ ζκκεςθσ ςε αιματογενϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα.
Η άςκθςθ προάγει τθν απορρόφθςθ του φαρμάκου.
Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν.

29. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν.

Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων.

30. Ενθμερϊςτε και υπογράψτε τθν κάρτα νοςθλείασ.

Η ακριβισ τεκμθρίωςθ είναι απαραίτθτθ για
τθν πρόλθψθ των λακϊν.
Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ του φαρμάκου.
Η αξιολόγθςθ εμπεριζχει, επίςθσ, τθν επι-

31. Εκτιμιςτε τθν απάντθςθ του αςκενοφσ ςτθ φαρμακευτικι αγωγι μζςα ςτο κατάλλθλο χρόνο.
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ςκόπθςθ τθσ περιοχισ για τοπικζσ αντριδράςεισ

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:
 Ημερομθνία και ϊρα τθσ ενδομυϊκισ χοριγθςθσ του φαρμάκου.
 Το ςθμείο τθσ ζνεςθσ (μείηων γλουτιαίοσ, δελτοειδισ, πλατφσ μθριαίοσ μυσ).
 Συνεργαςία του αςκενι και τυχόν ατφχθμα (ςπάςιμο βελόνασ, τρϊςθ αγγείου).
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