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2 Λιψθ καλλιζργειασ οφρων ςε νεογνά, παιδιά και ενιλικεσ 

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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Λόψη καλλιϋργειασ ούρων ςε 

νεογνϊ, παιδιϊ και ενόλικεσ 

Ειςαγωγι– Οριςμοί 
Οι λοιμϊξεισ του ουροποιθτικοφ ςυςτιματοσ είναι από τισ ςυχνότερεσ λοιμϊξεισ των 

αςκενϊν που προςζρχονται ςτο Νοςοκομείο. Παράλλθλα είναι και από τισ ςυχνότερεσ 

ενδονοςοκομειακζσ λοιμϊξεισ. Υπάρχουν διαφορζσ ςτον τρόπο εκδιλωςθσ των 

ουρολοιμϊξεων ςτουσ ενιλικεσ, από τα παιδιά και τα νεογνά. Όπωσ υπάρχουν διαφορζσ 

και ςτον τρόπο λιψθσ των οφρων για εργαςτθριακζσ εξετάςεισ μεταξφ ενθλίκων και 

παιδιϊν. Η διάγνωςθ τθσ ουρολοίμωξθσ τίκεται από τισ εργαςτθριακζσ εξετάςεισ, όπωσ 

είναι θ γενικι και θ καλλιζργεια οφρων. Για τθν αποτελεςματικι διάγνωςθ ςθμαντικι 

προχπόκεςθ αποτελεί ο ςωςτόσ τρόποσ λιψθσ του προσ ανάλυςθ δείγματοσ οφρων. Προσ 

τθν κατεφκυνςθ αυτι διαμορφϊκθκε το προτεινόμενο πρωτόκολλο λιψθσ καλλιζργειασ 

οφρων ςε νεογνά, παιδιά και ενιλικεσ.  

Σκοπόσ του πρωτοκόλλου 
Σκοπόσ του πρωτοκόλλου είναι θ άςθπτθ τεχνικι για τθν λιψθ οφρων για καλλιζργεια με 

ςτόχο τθν διάγνωςθ και αντιμετϊπιςθ των ουρολοιμϊξεων.  

Νοςθλευτικι εκτίμθςθ 
Ο τρόποσ λιψθσ των οφρων κακορίηεται από τουσ ακόλουκουσ παράγοντεσ: 

✦ Ιατρικι οδθγία 

✦ Ηλικία (νεογνό, παιδί<2, παιδί>3, ενιλικεσ) 

✦ Φφλο αςκενοφσ (άρρεν, κιλυ) 

✦ Κατάςταςθ αςκενοφσ (βαρφτθτα του αςκενι, κατάςταςθ ςυνείδθςθσ)  

✦ Φπαρξθ μόνιμου κακετιρα ουροδόχου κφςτεωσ 

Νοςθλευτικι διάγνωςθ 
Οι κλινικζσ εκδθλϊςεισ των λοιμϊξεων του ουροποιθτικοφ ςυςτιματοσ διαφοροποιοφνται 

μεταξφ ενθλίκων, νεογνϊν και παιδιϊν. Η νοςθλευτικι διάγνωςθ ανά θλικιακι ομάδα 

προςδιορίηεται ωσ εξισ:  

Ενόλικεσ – Παιδιϊ ϊνω των τριών 
ετών 

Νεογνϊ- Παιδιϊ κϊτω των δύο ετών 

 Δυςουρία  Σταςιμότθτα βάρουσ 

 Συχνουρία  Ζμετοι 

 Εμπφρετο  Ανορεξία 

 Αιματουρία  Εμπφρετο 

 Μόνιμοσ κακετιρασ κφςτεωσ  Ανθςυχία, τςοφξιμο, υπερθβικόσ πόνοσ 

 Θολά οφρα  Αιματουρία  

 Υπερθβικόσ πόνοσ  Θολά οφρα 

  Ανουρία, ολιγουρία 
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Υλικό για τθν καλλιζργεια οφρων 

Η προετοιμαςία για τθ λιψθ οφρων κακϊσ επίςθσ και θ επιλογι των υλικϊν και μζςων που 

χρθςιμοποιοφνται γίνονται ανάλογα με τθν θλικία, το φφλο και τθν κατάςταςθ του 

αςκενοφσ. Με βάςθ τουσ παράγοντεσ αυτοφσ θ άςθπτθ διαδικαςία δειγματολθψίασ 

περιγράφεται ωσ εξισ:  

Άνδρεσ- Γυναύκεσ- Παιδιϊ ϊνω των τριών (3) ετών 

ΥΛΙΚΟ 

 Αποςτειρωμζνο δοχείο ςυλλογισ των οφρων 

 Αποςτειρωμζνεσ γάηεσ 

 Διάλυμα υγροφ ςαπουνιοφ ι ζνα ιπιο αντιςθπτικό διαλυμζνο ςε 0,9% ορό ι 

αποςταγμζνο νερό 

 Ορόσ 0,9% ι αποςταγμζνο νερό για ζκπλυςθ μετά τθν εφαρμογι του υγροφ διαλφματοσ 

ςαπουνιοφ 

Παιδιϊ κϊτω των δύο (2) ετών  

ΥΛΙΚΟ 

 Αποςτειρωμζνο δοχείο ςυλλογισ οφρων ι αποςτειρωμζνθ ςφριγγα τον 5ml για τθν 

ςυλλογι των οφρων 

 Αδιάβροχο πεδίο 

 Αποςτειρωμζνεσ γάηεσ 

 Αυτοκόλλθτοσ παιδικόσ ουροςυλλζκτθσ ( πλαςτικό ςακουλάκι) 

 Διάλυμα υγροφ ςαπουνιοφ ι ζνα ιπιο αντιςθπτικό διαλυμζνο ςε 0,9% ορό ι 

αποςταγμζνο νερό 

 Ορόσ 0,9% ι αποςταγμζνο νερό για ζκπλυςθ μετά τθν εφαρμογι του υγροφ διαλφματοσ 

ςαπουνιοφ 

Απαραίτθτθ υπενκφμιςθ προσ τουσ γονείσ του βρζφουσ, θ αλλαγι τθσ πάνασ του (pampers) 

άμεςα, παρουςία του νοςθλευτι. 

Υπερηβικό παρακϋντηςη1 ςε νεογνϊ και βρϋφη 

ΥΛΙΚΟ 

 Αποςτειρωμζνθ ςφριγγα των 5ml-10ml 

 Αποςτειρωμζνεσ γάηεσ 

 Ιϊδιο ι χλωρεξιδίνθ 2% - αλκοόλθ 70% 

 Αποςτειρωμζνα γάντια 

 Πάνα 

 Βελόνθ 21 G 

 Αποςτειρωμζνο δοχείο ςυλλογισ οφρων 

 Αυτοκόλλθτοσ παιδικόσ ουροςυλλζκτθσ (πλαςτικό ςακουλάκι) 

 Αυτοκόλλθτο 

                                                           
1
 Η υπερθβικι παρακζντθςθ αποτελεί αυςτηρώσ ιατρική πράξη και για τουσ ςκοποφσ αυτοφ του οδθγοφ κα 

περιοριςτοφμε ςτθν περιγραφι μόνον του απαραίτθτου υλικοφ και όχι ςτθν εφαρμογι του πρωτοκόλλου 
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Καθετηριαςμόσ κύςτησ ό λόψη ούρων από καθετόρα 

ΥΛΙΚΟ 

 Αποςτειρωμζνα γάντια 

 Αποςτειρωμζνεσ γάηεσ 

 Αποςτειρωμζνθ ςφριγγα των 10ml γεμάτθ με ορό 0,9% 

 Αποςτειρωμζνοι κακετιρεσ κατάλλθλων μεγεκϊν ανάλογα με τθν θλικία (6-10 Ch για 

βρζφθ-παιδιά, 12-16 Ch για παιδιά-ενιλικεσ) 

 Αντιςθπτικό διάλυμα 

 Gel ξυλοκαΐνθσ 

 Ορόσ 0,9% για ζκπλυςθ 

 Λαβίδεσ 

 Αποςτειρωμζνο δοχείο ςυλλογισ οφρων 

Εφαρμογι του πρωτοκόλλου 

Α. Καλλιϋργεια ούρων ςε  ϊνδρεσ και  ϊρρενα παιδιϊ 
ϊνω των τριών  ετών που κϊνουν χρόςη τουαλϋτασ  

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 και εξα-
ςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ. 

Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του 
άγχουσ 

5. Φορζςτε γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 

6. Πλφνετε καλά τθ περιοχι των γεννθτικϊν 
οργάνων 2-3φορζσ με υγρό διάλυμα ςαπου-
νιοφ. 

Μειϊνει τθν πικανότθτα επιμολφνςεων 

7. Αποκαλφψτε τθ βάλανο, ζκπλυςθ με ςτείρο 
ορό 0,9% ςε ςφριγγα και ςτζγνωμα με 
αποςτειρωμζνεσ γάηεσ με ιπιεσ κινιςεισ 
(ταμποναριςτά). 

Μειϊνει τθν πικανότθτα επιμολφνςεων 

8. Συλλζξτε ςτο μζςο τθσ οφρθςθσ ςε από-
ςτειρωμζνο δοχείο ςυλλογισ οφρων, προςζ-
χοντασ να διατθρθκεί αποςτειρωμζνο το δο-
χείο ςυλλογισ. Συλλογι κατά προτίμθςθ 
πρωινϊν οφρων. 

Καλφτερα αποτελζςματα από πρωινά 
ςυμπυκνωμζνα οφρα. Μείωςθ των επιμο-
λφνςεων 

9. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλ-
λθλα  

Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν  

10. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν  Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων  

11. Αποςτείλετε άμεςα το δείγμα οφρων για 
εργαςτθριακό ζλεγχο (ι μθ δυνατό να ςυμβεί 
αυτό, τοποκζτθςθ ςε ειδικό ςθμείο ςε ψυγείο 
ςυλλογισ δειγμάτων πχ αιμοκαλλιζργειεσ, 
strep-test). 

Μειϊνει τθν πικανότθτα επιμολφνςεων 

12. Σε περίπτωςθ μθ άμεςθσ αποςτολισ ςυντθ-
ριςτε το δείγμα οφρων ςτο ψυγείο μζχρι 4 
ϊρεσ. 

Μειϊνει τθν πικανότθτα επιμολφνςεων 

13. Ενθμερϊςτε και υπογράψτε τθν κάρτα νοςθ-
λείασ. 

Η ακριβισ τεκμθρίωςθ είναι απαραίτθτθ για 
τθν πρόλθψθ των λακϊν. 
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Β. Καλλιϋργεια ούρων ςε γυναύκεσ και θόλεα παιδιϊ 
ϊνω των τριών  ετών που κϊνουν χρόςη τουαλϋτασ  

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 και εξα-
ςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ. 

Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του άγχουσ 

5. Φορζςτε γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 

6. Πλφνετε καλά τθ περιοχι των γεννθτικϊν ορ-
γάνων 2-3φορζσ με υγρό διάλυμα ςαπουνιοφ. 

Μειϊνει τθν πικανότθτα επιμολφνςεων 

7. Απομακρφνετε τα μεγάλα χείλθ του αιδοίου με 
τα δυο δάκτυλα του χεριοφ. 

Μειϊνει τθν πικανότθτα επιμολφνςεων 
 

8. Πλφνετε από πάνω προσ τα κάτω, με τθ χριςθ 
αποςτειρωμζνων γαηϊν που είναι εμποτιςμζ-
νεσ με ιπιο αντιςθπτικό διάλυμα. 

Μειϊνει τθν πικανότθτα επιμολφνςεων 

9. Κάνετε ζκπλυςθ με ςτείρο ορό 0,9% και 
ςτζγνωμα με αποςτειρωμζνεσ γάηεσ με ιπιεσ 
κινιςεισ (ταμποναριςτά). 

Μειϊνει τθν πικανότθτα επιμολφνςεων 

10. Συλλζξτε ςτο μζςο τθσ οφρθςθσ ςε 
αποςτειρωμζνο δοχείο, προςζχοντασ να 
διατθρθκεί αποςτειρωμζνο το δοχείο 
ςυλλογισ. Συλλογι πρωινϊν οφρων. 

Καλφτερα αποτελζςματα ςτα πρωινά 
ςυμπυκνωμζνα οφρα. 
 

11. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλ-
λθλα  

Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν  

12. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν  Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων  

13. Αποςτείλετε άμεςα το δείγμα οφρων για 
εργαςτθριακό ζλεγχο (ι μθ δυνατό να ςυμβεί 
αυτό, τοποκζτθςθ ςε ειδικό ςθμείο ςε ψυγείο 
ςυλλογισ δειγμάτων πχ αιμοκαλλιζργειεσ, 
strep-test). 

Μειϊνει τθν πικανότθτα επιμολφνςεων 
 

14. Συντθρείςτε το δείγμα οφρων ςτο ψυγείο 
μζχρι 4 ϊρεσ (ςτθν περίπτωςθ μθ άμεςθσ 
αποςτολισ του για εργαςτθριακό ζλεγχο). 

Μειϊνει τθν πικανότθτα επιμολφνςεων 
 

15. Ενθμερϊςτε και υπογράψτε τθν κάρτα νοςθ-
λείασ. 

Η ακριβισ τεκμθρίωςθ είναι απαραίτθτθ για 
τθν πρόλθψθ των λακϊν. 

 

Γ .  Καλλιϋργεια ούρων ςε παιδιϊ κϊτω των δύο (2) ετών  

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 ςτουσ γονείσ ι τουσ 
ςυνοδοφσ και εξαςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ 
ςυναίνεςθ. 

Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του άγχουσ 

5. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 

6. Φορζςτε γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 

7. Τοποκετείςτε αδιάβροχο μιασ χριςεωσ. Μειϊνει τθν πικανότθτα επιμολφνςεων 

8. Πλφνετε καλά τθ περιοχι των γεννθτικϊν ορ-
γάνων 2-3φορζσ με υγρό διάλυμα ςαπουνιοφ. 

Μειϊνει τθν πικανότθτα επιμολφνςεων 

Κορίτςια 
9. Απομακρφνετε τα μεγάλα χείλθ του αιδοίου με 
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τα δυο δάκτυλα του χεριοφ. 

10. Πλφνετε από πάνω προσ τα κάτω, με από-
ςτειρωμζνεσ γάηεσ εμποτιςμζνεσ με κάποιο 
αφρίηων αντιςθπτικό διάλυμα ι υγρό διάλυμα 
ςαπουνιοφ. 

 

11. Κάνετε ζκπλυςθ με ςτείρο ορό 0,9% και 
ςτζγνωμα με αποςτειρωμζνεσ γάηεσ με ιπιεσ 
κινιςεισ (ταμποναριςτά). 

 

Αγόρια 
12. Πλφνετε τθν περιοχι με αποςτειρωμζνεσ γάηεσ 

εμποτιςμζνεσ με κάποιο αφρίηων αντιςθπτικό 
διάλυμα ι υγρό διάλυμα ςαπουνιοφ. 

 

13. Κάνετε ζκπλυςθ με ςτείρο ορό 0,9% και 
ςτζγνωμα με αποςτειρωμζνεσ γάηεσ, με ιπιεσ 
κινιςεισ (ταμποναριςτά). Συλλζξτε πρωινά 
οφρα είναι προτιμότερο. 

 

14. Πραγματοποιιςτε ςυλλογι οφρων με 
αυτοκόλλθτο παιδικό ουροςυλλζκτθ (πλαςτικό 
ςακουλάκι). Εάν ζχει ουριςει ςτο απόςτει-
ρωμζνο ςακουλάκι, αποςτειρϊνουμε μζροσ 
τθσ επιφάνειασ του παιδικοφ ουροςυλλζκτθ 
με αλκοολοφχο διάλυμα και ενίουμε μια ςφ-
ριγγα για να πάρουμε δείγμα από τα οφρα από 
το ςακουλάκι και αποςτζλλουμε τθ ςφριγγα 
με το δείγμα ςτο εργαςτιριο με το απαραί-
τθτο παραπεμπτικό. 

Μειϊνει τθν πικανότθτα επιμολφνςεων. 
Η χριςθ παιδιατρικϊν ουροςυλλεκτϊν είναι 
απαραίτθτθ ςε αυτζσ τισ θλικίεσ γιατί ακόμθ 
δεν υπάρχει ζλεγχοσ τθσ οφρθςθσ. 

15. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλ-
λθλα  

Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν  

16. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν  Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων  

17. Ενθμερϊςτε και υπογράψτε τθν κάρτα νοςθ-
λείασ. 

Η ακριβισ τεκμθρίωςθ είναι απαραίτθτθ για 
τθν πρόλθψθ των λακϊν. 

18. Εφαρμόςτε ξανά όλθ τθ διαδικαςία αν μζςα 
ςε 30 λεπτά δεν ουριςει ο αςκενισ. 

Μειϊνει τθν πικανότθτα επιμολφνςεων. 

 

Δ. Καλλιϋργεια ούρων με καθετηριαςμό κύςτησ  2 

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 και εξα-
ςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ. 

Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του άγχουσ 

5. Χορθγιςτε υγρά από το ςτόμα ι παρεντερικά 
(ςφμφωνα με τθν ιατρικι οδθγία) και μετά 
από 2-3 ϊρεσ από τθν προθγοφμενθ οφρθςθ. 

Επιτυγχάνεται θ πλιρωςθ τθσ κφςτθσ  

Γυναίκεσ και κορίτςια 
6. Απομακρφνετε τα μεγάλα χείλθ του αιδοίου με 

τα δυο δάκτυλα του χεριοφ. 

Μειϊνει τθν πικανότθτα επιμολφνςεων 
 

7. Πλφνετε από πάνω προσ τα κάτω, με  από-
ςτειρωμζνεσ γάηεσ εμποτιςμζνεσ με κάποιο 
αφρίηων αντιςθπτικό διάλυμα ι υγρό διάλυμα 
ςαπουνιοφ. 

 

                                                           
2
 Σφμφωνα με το ΠΔ 351/89 (ΦΕΚ 159Αϋ) ο κακετθριαςμόσ τθσ ουροδόχου κφςτεωσ αποτελεί πράξθ που 

εμπίπτει ςτο ςυνικθ κφκλο υπθρεςιακϊν κακθκόντων των μαιϊν/μαιευτϊν όχι όμωσ και των νοςθλευτϊν 
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8. Κάνετε ζκπλυςθ με ςτείρο ορό 0,9% και 
ςτζγνωμα με αποςτειρωμζνεσ γάηεσ, με ιπιεσ 
κινιςεισ (ταμποναριςτά). 

Μειϊνει τθν πικανότθτα επιμολφνςεων 

Άνδρεσ και αγόρια 
9. Αποκαλφψτε τθ βάλανο, πλφςθ με αφρίηων 

αντιςθπτικό διάλυμα, ζκπλυςθ με ςτείρο ορό 
0,9% ςε ςφριγγα και ςτζγνωμα με αποςτει-
ρωμζνεσ γάηεσ με ιπιεσ κινιςεισ (ταμπο-
ναριςτά). 

 

10. Επαλείψτε τθ περιοχι με γζλθ λιπαντικισ λιδο-
καΐνθσ. 

Ανϊδυνθ τοποκζτθςθ κακετιρα και αποφυγι 
τραυματιςμοφ 

11. Φορζςτε αποςτειρωμζνα γάντια. Διατιρθςθ αςθψίασ 

12. Κάνετε χριςθ κατάλλθλου κακετιρα για τθν 
θλικία και εφαρμογι του. 

Ανϊδυνθ τοποκζτθςθ κακετιρα και αποφυγι 
τραυματιςμοφ 

13. Πραγματοποιιςτε τθν ειςαγωγι του κακετιρα 
με άςθπτεσ ςυνκικεσ. 

Μειϊνει τθν πικανότθτα επιμολφνςεων 

14. Κάνετε χριςθ αποςτειρωμζνθσ ςφριγγασ 5ml 
για ςυλλογι οφρων 3-5ml. Αποςτολι των οφ-
ρων ςτο εργαςτιριο με το απαραίτθτο παρα-
πεμπτικό 

Μειϊνει τθν πικανότθτα επιμολφνςεων 

15. Αφαιρζςτε τον κακετιρα και κάνετε ξζπλυμα 
τισ περιοχισ με 0,9% 

Ανακουφιςτικι διαδικαςία 

16. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλ-
λθλα  

Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν  

17. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν  Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων  

18. Ενθμερϊςτε και υπογράψτε τθν κάρτα νοςθ-
λείασ. 

Η ακριβισ τεκμθρίωςθ είναι απαραίτθτθ για 
τθν πρόλθψθ των λακϊν. 

 

Ε. Λόψη ούρων από αςθενό που φϋρει καθετόρα 
κύςτεωσ  

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 και εξα-
ςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ. 

Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του άγχουσ 

5. Φορζςτε γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 

6. Κλείςτε τθ ροι των οφρων 5cm από το άκρο 
του κακετιρα για περίπου 30λεπτά.   

Επιτυγχάνεται θ πλιρωςθ τθσ κφςτθσ  

7. Χρθςιμοποιϊντασ ANTT
3
 εφαρμόςτε αντιςθ-

ψία με αποςτειρωμζνθ γάηα εμποτιςμζνθ με 
διάλυμα χλωρεξιδίνθσ, ςτο ςθμείο που κα 
παρακεντιςετε 

Πρόλθψθ επιμόλυνςθσ τθσ καλλιζργειασ 

8. Χρθςιμοποιϊντασ ANTT παρακεντιςτε με 
ςφριγγα των 10ml τον κακετιρα και αναρρο-
φιςτε ποςότθτα 3-5 ml 

 

9. Τοποκετείςτε τα οφρα ςτο ειδικό δοχείο, με τα 
ςτοιχεία του αςκενοφσ 
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 ANTT: Aseptic Non Touch Technique 
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10. Ανοίξτε το clip ι τθ λαβίδα του κακετιρα Απελευκζρωςθ ροισ οφρων 

11. Αποςτείλετε το δείγμα οφρων ςτο εργαςτιριο 
με το κατάλλθλο παραπεμπτικό 

Ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ 

12. Αφαιρζςτε γάντια και χρθςιμοποιθμζνο υλικό 
και απορρίψτε κατάλλθλα  

Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν  

13. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν  Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων  

14. Ενθμερϊςτε και υπογράψτε τθν κάρτα νοςθ-
λείασ. 

Η ακριβισ τεκμθρίωςθ είναι απαραίτθτθ για 
τθν πρόλθψθ των λακϊν. 

 

Κατευθυντόριεσ οδηγύεσ για τη λόψη καλλιϋργειασ ούρων 
ανϊλογα με την ηλικύα  

Βρζφθ (0-12 μθνϊν)  Παρακζντθςθ κφςτθσ ή  
 Κακετθριαςμόσ 

Παιδιά (1-2ετϊν)  Υπερθβικι παρακζντθςθ κφςτθσ ή  
 Κακετθριαςμόσ ή  
 Κακαρι λιψθ οφρων με τθ χριςθ αυτοκόλλθτου 

παιδικοφ ουροςυλλζκτθ (πλαςτικό ςακουλάκι). 

Παιδιά (2-4ετϊν)  Κακαρι λιψθ οφρων με τθ χριςθ αυτοκόλλθτου 
παιδικοφ ουροςυλλζκτθ (πλαςτικό ςακουλάκι). 

Παιδιά (4-12ετϊν)  Κακαρι λιψθ οφρων ςτο μζςο τθσ οφρθςθσ 

Ενιλικεσ   Κακαρι λιψθ οφρων ςτο μζςο τθσ οφρθςθσ 

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

φάςθ του ςχεδιαςμοφ. 

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

 Ανοχι και ςυνεργαςία του αςκενοφσ με τθ διαδικαςία 

 Χρόνοσ λιψθσ (εφόςον το δείγμα οφρων δεν απεςτάλθ άμεςα ςτο εργαςτιριο) 

 Χρόνοσ προετοιμαςίασ (πλυςίματοσ) τθσ περιοχισ, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ 

εφαρμογι τθσ ενζργειασ Β18 του παρόντοσ 
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