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2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ΚΦΚ τφπου Hickman 

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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Νοςηλευτική φροντίδα αςθενή με ΚΦΚ 
τύπου Hickman 

Ι.  Περιπούηςη ςημεύου εξόδου του καθετόρα 

ΙΙ. Σύνδεςη για IV χορόγηςη υγρών 

III. Αιμοληψύα - αποςύνδεςη– ηπαρινιςμόσ 

 

Ειςαγωγι - Οριςμοί 
Οι αςκενείσ που υποβάλλονται ςε μακροχρόνια χθμειοκεραπεία και κυρίωσ τα 

παιδιά, φζρουν κεντρικό φλεβικό κακετιρα τφπου Hickman. Είναι ζνασ θμιμόνιμοσ 

κεντρικόσ φλεβικόσ κακετιρασ από ςιλικόνθ κατάλλθλοσ για μακρόχρονθ παραμονι ςτο 

αγγείο. Επιτρζπει τθν χοριγθςθ φαρμάκων, ορϊν, παρεντερικισ διατροφισ, μεταγγίςεων, 

όπωσ και τθν λιψθ αίματοσ. 

Η τοποκζτθςθ γίνεται ςτο χειρουργείο με γενικι αναιςκθςία από παιδοχειρουργό ι 

χειρουργό. Η παραμονι ςτο αγγείο ςφμφωνα με τθν βιβλιογραφία δεν πρζπει να 

υπερβαίνει τουσ 6-8 μινεσ. Η πορεία του κακετιρα είναι: ζςω ςφαγίτιδα, άνω κοίλθ 

φλζβα και καταλιγει λίγο πιο πάνω από τον δεξιό κόλπο τθσ καρδιάσ. Το εξωτερικό 

τμιμα του κακετιρα Hickman διζρχεται κάτω από ζνα υποδερμικό κανάλι και εξζρχεται 

δίπλα από τθν κθλι του μαςτοφ. Στο ςθμείο κάτω από το υποδερμικό κανάλι υπάρχει ζνα 

ςφουγγαράκι (dracon cuff) το οποίο επιτρζπει τθ δθμιουργία ςυνδετικοφ ιςτοφ και τθ 

ςτακεροποίθςθ του κακετιρα ςτθ κζςθ του. Καταλιγει ςυνικωσ ςε 2 (ςπάνια ςε 3) 

αυλοφσ. 

Υπάρχουν όμωσ και κακετιρεσ με ζναν αυλό που κυρίωσ τοποκετοφνται ςτα νεογνά και ςτα 

βρζφθ. 

Η περιποίθςθ του κακετιρα γίνεται με άςθπτθ τεχνικι από ειδικά εκπαιδευμζνο 

προςωπικό ι από τουσ ίδιουσ αςκενείσ ι γονείσ παιδιϊν που φζρουν κεντρικό φλεβικό 

κακετιρα αφοφ πρϊτα εκπαιδευτοφν. 

Ενδείξεισ Εφαρμογισ 
✦ Μακροχρόνια εξαςφάλιςθ φλεβικισ προςπζλαςθσ 

✦ Φλεβικι  προςπζλαςθ ςε αςκενείσ με «δφςκολεσ φλζβεσ». 
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Επομϋνωσ ΚΦΚ τύπου Hickman τοποθετούνται: 
✧ ςε αςκενείσ που ακολουκοφν εντατικι χθμειοκεραπεία 

✧ ςε αςκενείσ που χριηουν μακροχρόνια χοριγθςθ ολικισ παρεντερικισ διατροφισ 

✧ ςε αςκενείσ που κα υποβλθκοφν ςε μεταμόςχευςθ μυελοφ των οςτϊν 

✧ ςε αςκενείσ που χριηουν μακροχρόνια χοριγθςθ αίματοσ και προϊόντων αίματοσ 

✧ ςε διάφορεσ κατθγορίεσ αςκενϊν που χριηουν μακροχρόνια κεραπεία (νεογνά ςτθ 

ΜΕΝN, αςκενείσ με εγκαφματα, κλπ). 

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

εξισ:  

✦ Κατάςταςθ δζρματοσ ςτο ςθμείο εξόδου του Hickman (ερυκρότθτα, οίδθμα, πόνοσ, 

εκροι πφου κλπ) 

✦ Ιςτορικό αλλεργίασ ςτα αυτοκόλλθτα επικζματα 

✦ Σωςτι κζςθ του Hickman 

✦ Καλι λειτουργία του Hickman (επαναφορά αίματοσ, βατότθτα αυλοφ). 

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

➠ Κίνδυνοσ για λοίμωξθ από πλθμμελι εφαρμογι των κανόνων αςθψίασ – αντιςθψίασ 

➠ Σθμεία φλεγμονισ ςτθν ζξοδο του κακετιρα 

➠ Πικανι δυςλειτουργία του κακετιρα (κρόμβωςθ, μετακίνθςθ κζςθσ) 

➠ Άγχοσ που ςχετίηεται με ζλλειμμα γνϊςεων ςχετικά με τθ διαδικαςία 

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

 Διατιρθςθ λειτουργικότθτασ του Hickman (επαναφορά αίματοσ, βατότθτα αυλοφ) 

 Ο αςκενισ παραμζνει ελεφκεροσ λοιμϊξεων που ςχετίηονται με τον κακετιρα 

 Ο αςκενισ δεν εμφανίηει πυρετό ι άλλα ςθμεία λοίμωξθσ που ςχετίηονται με  τοπικι 

φλεγμονι ςτο ςθμείο εξόδου του κακετιρα 

 Ο κακετιρασ παραμζνει ςτακεροποιθμζνοσ ςτθ κζςθ του 

 Ο αςκενισ δεν εμφανίηει ερυκρότθτα ςτθν περιοχι λόγω αλλεργίασ ςτα επικζματα 

 Ο αςκενισ ςυνεργάηεται ικανοποιθτικά και κατανοεί τουσ περιοριςμοφσ κινθτικότθτασ 

που προκφπτουν από τθ ςυνεχι IV χοριγθςθ υγρϊν 

 

Ειδικϋσ προφυλϊξεισ 

Η όλθ διαδικαςία ενζχει υψθλό κίνδυνο μετάδοςθσ λοιμϊξεων. Με δεδομζνο ότι το άκρο 

του κακετιρα καταλιγει ςτθν άνω κοίλθ φλζβα θ αυςτθρι τιρθςθ των αρχϊν αςθψίασ – 

αντιςθψίασ κρίνεται επιβεβλθμζνθ ςε όλα τα ςτάδια εφαρμογισ του πρωτοκόλλου.  
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Ι. Περιπούηςη ςημεύου εξόδου του καθετόρα 

Απαραίτθτο υλικό 

 Απλζσ αποςτειρωμζνεσ γάηεσ. 

 Αυτοκόλλθτο επίκεμα ι αποςτειρωμζνθ γάηα. 

 Povidone iοdine, chlorhexidine 2% 

 Alcohol 70% (Cutasept) 

 Αυτοκόλλθτθ ταινία  

 Γάντια μιασ χριςεωσ 

 Αποςτειρωμζνα γάντια 

 Προςτατευτικό δίχτυ 

 Νεφροειδζσ 

 Αντιμικροβιακι αλοιφι (αν χρειάηεται) 

Εφαρμογι πρωτοκόλλου 

Ι. Περιποίηςη καθετήρα τύπου Hickman 
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 άγ-
χουσ 

5. Φορζςτε γάντια μιασ χριςεωσ και αφαιρζςτε τθν 
παλιά γάηα 

Πρόλθψθ επιμόλυνςθσ και διαςποράσ 
μικροβίων 

6. Φορζςτε αποςτειρωμζνα γάντια  Μείωςθ τθσ πικανότθτασ μόλυνςθσ. 

7. Ελζγξτε για ςθμεία φλεγμονισ (ςε περίπτωςθ 
φλεγμονισ παίρνετε καλλιζργεια εκκρίμματοσ 
και ενθμερϊςτε τον γιατρό). 

H φλεγμονι ςτο ςθμείο εξόδου μπορεί να 
εξελιχκεί ςε γενικευμζνθ λοίμωξθ. 

8. Ελζγξτε τα ράμματα ςτο ςθμείο εξόδου Αν τα ράμματα είναι ςφικτά δεμζνα γφρω 
από τον κακετιρα, μπορεί να τον αποφράς-
ςουν. Αν ζχουν κοπεί κα πρζπει να απομα-
κρυνκοφν γιατί αποτελοφν εςτία λοίμωξθσ. 

9. Ελζγξτε για αλλεργία ςτο ςθμείο εξόδου πικανόν 
λόγω επικεμάτων 

Τα επικζματα και ειδικά οι αυτοκόλλθτεσ 
γάηεσ και οι ταινίεσ που ςτακεροποιοφν τον 
κακετιρα, μπορεί να προκαλζςουν αλλερ-
γία ςτον αςκενι. Προτιμιςτε ταινίεσ από 
μετάξι που είναι υποαλλεργικζσ 

10. Κακαρίςτε με μια γάηα εμποτιςμζνθ με αλκοόλθ 
70% ι χλωρεξιδίνθ 2%, από το ςθμείο εξόδου με 
ςπειροειδι κίνθςθ. 
Εάν υπάρχει ζκριμμα πρϊτα ξεπλφνετε με 
φυςιολογικό ορό  

 

11. Επαναλάβετε με μια γάηα εμποτιςμζνθ με 
Povidone iοdine ι χλωρεξιδίνθ. 
Αν υπάρχει φλεγμονι εφαρμόςτε αντιμικροβιακι 
αλοιφι ςφμφωνα με τθν ιατρικι οδθγία 

 

12. Τοποκετιςτε το αυτοκόλλθτο επίκεμα 
Προτιμιςτε τα διάφανα επικζματα που επιτρζ-
πουν τον εξωτερικό ζλεγχο του ςθμείου εξόδου 

Τα διάφανα επικζματα τφπου IV 3000 
κεωροφνται τα πλζον κατάλλθλα κακϊσ, 
αφενόσ επιτρζπουν τον ζλεγχο ςτο ςθμείου 
εξόδου, αφετζρου το ςθμείο εξόδου 
«αναπνζει» καλφτερα ςε ςχζςθ με τισ απλζσ 
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διάφανεσ γάηεσ 

13. τερεϊςτε τον κακετιρα δθμιουργϊντασ με τον 
αυλό του ζναν κφκλο (βρόγχο) γφρω από το 
ςθμείο εξόδου.  
Η ςτερζωςθ μπορεί να γίνει είτε πριν 
τοποκετθκεί το αυτοκόλλθτο επίκεμα, είτε πάνω 
από το επίκεμα με αυτοκόλλθτθ ταινία 

Πρόλθψθ μετακίνθςθσ του κακετιρα του ι 
ατυχθματικισ του αφαίρεςθσ 

14. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλλθλα Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν 

15. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν  Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 

16. Ενθμερϊςτε και υπογράψτε τθν κάρτα νοςθ-
λείασ. 

Η ακριβισ τεκμθρίωςθ είναι απαραίτθτθ για 
τθν πρόλθψθ των λακϊν. 

 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ 

1. Καλι ςτακεροποίθςθ του κακετιρα ςτο ςθμείο τθσ 
εξόδου με αυτοκόλλθτθ ταινία και προςτατευτικό δίχτυ, 
ιδίωσ όταν πρόκειται για παιδιατρικοφσ αςκενείσ. 

Αςφάλιςθ του κακετιρα 

2. Προςοχι ςτουσ χειριςμοφσ τον πρϊτο μινα γιατί 
υπάρχει κίνδυνοσ αφαίρεςθσ του κακετιρα μζχρι να 
δθμιουργθκεί ςυνδετικόσ ιςτόσ ςτο ειδικό ςφουγγαράκι 
(Dracon cuff) που υπάρχει ςτο ςθμείο του κακετιρα 
που βρίςκεται κάτω από το υποδερμικό κανάλι 

Πρόλθψθ μετακίνθςθσ του κακετιρα 
από τθ κζςθ του ι αφαίρεςθσ του  

3. Σα ράμματα δεν αφαιροφνται παρά μόνο αν 
αποτελζςουν εςτία μόλυνςθσ ι είναι ςφικτά δεμζνα 
γφρω από τον κακετιρα και τον αποφράςςουν.  

Πρόλθψθ μετακίνθςθσ του κακετιρα ι 
απόφραξθσ του 

4. Αποφφγετε τθ χριςθ αιχμθρϊν αντικειμζνων. Πρόλθψθ τρϊςθσ του κακετιρα  

Προςοχι για τυχόν ςθμεία φλεγμονισ: Το ςθμείο εξόδου κεωρείται ότι φλεγμαίνει όταν είναι: 
ερυκρό, οιδθματϊδεσ, επϊδυνο, εκρζει πφον, υπάρχει ερυκρότθτα κατά μικοσ του υποδερμικοφ 
καναλιοφ 

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 πραγματοποίθςθσ τθσ αλλαγισ 

 Παρατθριςεισ για τθν κατάςταςθ του δζρματοσ ςτο ςθμείο εξόδου του κακετιρα 

 Λιψθ καλλιεργειϊν από το ςθμείο εξόδου του κακετιρα 

ΙΙ. Σύνδεςη για IV χορόγηςη υγρών 

Απαραίτθτο υλικό 
 Αποςτειρωμζνο πεδίο 

 Αποςτειρωμζνα γάντια 

 Αποςτειρωμζνεσ γάηεσ 

 2 ςφριγγεσ των 10 ml 

 1 amp φυςιολογικό ορό 10 ml 

 Αλκοόλθ 70% ι chlorhexidine 2% 
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 Φυςιολογικόσ ορόσ 

 Σφςτθμα χοριγθςθσ οροφ 

 Αντιμικροβιακό three-way 

Εφαρμογι πρωτοκόλλου 

ΙΙ. Σύνδεςη για IV χορήγηςη υγρών  
Ενζργεια Αιτιολόγθςθ 
1. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ 

λοιμϊξεων 

2. Οργανϊςτε το υλικό  
Αν δεν ζχετε βοθκό μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε 
αποςτειρωμζνο πεδίο όπου κα το τοποκετιςετε 
δίπλα ςτον αςκενι, και κα βάλετε πάνω όλο το 
αποςτειρωμζνο υλικό ςασ. Αν ο αςκενισ ςυνερ-
γάηεται μπορεί να ςασ βοθκιςει ςτθ διαδικαςία 
ςερβίροντασ το υλικό αφοφ τον εκπαιδεφςετε. Αν 
πρόκειται για παιδί, ηθτιςτε τθ βοικεια του γονζα 

Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ 
Πρόλθψθ επιμόλυνςθσ 
Εκπαίδευςθ του αςκενι, των ςυνοδϊν ι 
των γονζων κακϊσ ο κακετιρασ κα 
παραμζνει για μεγάλο χρονικό διάςτθμα 
και κα τον φζρει και μετά τθν ζξοδό του 
από το νοςοκομείο 

3. Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι Πρόλθψθ λάκουσ 

4. Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι και εξαςφα-
λίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ 

Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του 
άγχουσ 

5. Ετοιμάςτε τον ορό, ςυνδζςτε το ςφςτθμα χορι-
γθςθσ oροφ, ςυνδζςτε το αντιμικροβιακό three 
way και αφαιρζςτε τον αζρα. 

Πρόλθψθ εμβολισ αζρα 

6. Ελζγξτε αν είναι κλειςτά τα clips του κακετιρα. 
Κακαρίςτε το άκρο του κακετιρα με αποςτε-
ιρωμζνεσ γάηεσ εμποτιςμζνεσ με διάλυμα χλωρε-
ξιδίνθσ 2%, ι με αλκοολοφχο διάλυμα, τυλίξτε το 
άκρο με μία κακαρι αποςτειρωμζνθ γάηα και 
ηθτιςτε από τον βοθκό να το κρατιςει. 
Σε περίπτωςθ που δεν ζχετε βοθκό τοποκετιςτε 
προςεκτικά το άκρο του κακετιρα ςτο αποςτει-
ρωμζνο πεδίο με το υλικό ςασ. 

Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν 

7. Φορζςτε αποςτειρωμζνα γάντια  

8. Κακαρίςτε το άκρο του με μία άλλθ γάηα εμπο-
τιςμζνθ με αλκοολοφχο διάλυμα ι διάλυμα χλωρε-
ξιδίνθσ. 
Αφαιρζςτε το καπάκι του κακετιρα. 

Διατιρθςθ αςθψίασ 

9. Εφαρμόςτε τθ ςφριγγα των 10 ml, αναρροφιςτε 
λίγο αίμα (2-3ml) και απορρίψτε 

Ζλεγχοσ βατότθτασ του κακετιρα. 
 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ 
Χρθςιμοποιιςτε πάντοτε ςφριγγεσ των 10 ml για πρόλθψθ άςκθςθσ μεγάλθσ πίεςθσ και 

μετακίνθςθσ ι ριξθσ του κακετιρα. 
ε περίπτωςθ που ο ζλεγχοσ αποβεί αρνθτικόσ, κάντε flush με λίγο φυςιολογικό ορό και αν πάλι 

δεν αποδϊςει ενθμερϊςτε το κεράποντα ιατρό 

10. Εγχφςτε 10ml φυςιολογικό ορό Ελζγχεται θ βατότθτα του κακετιρα, και 
μειϊνεται θ πικανότθτα δθμιουργίασ 
κρόμβου. 

11. Συνδζςτε τον ορό κρατϊντασ το τελικό άκρο τθσ 
προζκταςθσ του οροφ με αποςτειρωμζνθ γάηα 

Σφνδεςθ του οροφ με άςθπτθ τεχνικι 

12. Ανοίξτε τα clips και ρυκμίςτε τθ ροι του οροφ Η ζγχυςθ οροφ με αντλία ςτακερισ 
ζγχυςθσ με κλειςτά clips μπορεί να 
προκαλζςει ριξθ του κακετιρα 

13. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλλθλα Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν 

14. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ 
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λοιμϊξεων 

17. Ενθμερϊςτε και υπογράψτε τθν κάρτα νοςθλείασ. Η ακριβισ τεκμθρίωςθ είναι απαραίτθτθ 
για τθν πρόλθψθ των λακϊν. 

III. Αιμοληψύα - αποςύνδεςη - ηπαρινιςμόσ 

Απαραίτθτο υλικό 
 Aποςτειρωμζνο πεδίο 
 Αποςτειρωμζνα γάντια 
 Αποςτειρωμζνεσ γάηεσ 
 3 ςφριγγεσ 10 ml 
 1 amp φυςιολογικό ορό 10 ml 
 1amp διάλυμα θπαρίνθσ (5ml=10 iu/ml). 
 Αλκοόλθ 70% ι χλωρεξιδίνθ 2% 
 1 καπάκι για Hickman ι καπάκι για 3-way. 

Εφαρμογι πρωτοκόλλου 

ΙΙΙ. Διενέργεια αιμοληψίασ 1 - αποςύνδεςη - ηπαρινιςμόσ  
Ενζργεια Αιτιολόγθςθ 
1. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 

2. Οργανϊςτε το υλικό  
Αν δεν ζχετε βοθκό μπορείτε να χρθςιμοποιι-
ςετε αποςτειρωμζνο πεδίο όπου κα το τοπο-
κετιςετε δίπλα ςτον αςκενι, και κα βάλετε 
πάνω όλο το αποςτειρωμζνο υλικό ςασ. Αν ο 
αςκενισ ςυνεργάηεται μπορεί να ςασ βοθκιςει 
ςτθ διαδικαςία ςερβίροντασ το υλικό αφοφ τον 
εκπαιδεφςετε. Αν πρόκειται για παιδί, ηθτιςτε 
τθ βοικεια του γονζα 

Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ 
Πρόλθψθ επιμόλυνςθσ 
Εκπαίδευςη του αςθενή, των ςυνοδών ή 
των γονζων για τθν αιμολθψία και τον θπα-
ρινιςμό κακϊσ ο κακετιρασ κα παραμζνει 
για μεγάλο χρονικό διάςτθμα και κα τον 
φζρει και μετά τθν ζξοδό του από το 
νοςοκομείο 

3. Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι Πρόλθψθ λάκουσ 

4. Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι και εξαςφα-
λίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ 

Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του 
άγχουσ 

5. Κλείςτε τα clips του κακετιρα Αποφυγι του κινδφνου εμβολισ από αζρα ι 
αιμορραγίασ 

6. Κακαρίςτε το τελικό άκρο του κακετιρα  με 
αποςτειρωμζνεσ γάηεσ εμποτιςμζνεσ με διάλυμα 
χλωρεξιδίνθσ 2%, ι με αλκοολοφχο διάλυμα, 
τυλίξτε το άκρο με μία κακαρι αποςτειρωμζνθ 
γάηα και ηθτιςτε από τον βοθκό ςασ να το 
κρατιςει. 
Σε περίπτωςθ που δεν ζχετε βοθκό τοποκετιςτε 
προςεκτικά το άκρο του κακετιρα ςτο αποςτει-
ρωμζνο πεδίο με το υλικό ςασ 

Μείωςθ τθσ πικανότθτασ μόλυνςθσ 

7. Φορζςτε αποςτειρωμζνα γάντια Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν 

8. Κακαρίςτε το άκρο του κακετιρα με μία άλλθ 
γάηα εμποτιςμζνθ με αλκοολοφχο διάλυμα ι 
διάλυμα χλωρεξιδίνθσ. 

Άςθπτθ τεχνικι 

9. Εφαρμόςτε τθ ςφριγγα των 10 ml, ανοίξτε τα 
clips και αναρροφιςτε λίγο αίμα (2-3ml) και 

Ζλεγχοσ βατότθτασ του κακετιρα.  

                                                           
1
 Η διενζργεια αιμολθψίασ δεν εμπίπτει ςτο ςυνήθη κφκλο υπηρεςιακών καθηκόντων του νοςηλευτή, ωςτόςο 

κεωρικθκε ςκόπιμο να περιγραφεί, ϊςτε οι νοςθλευτζσ να ζχουν ολοκληρωμζνη εικόνα τθσ φροντίδασ αςκενι 
με κακετιρα τφπου Hickman. 
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απορρίψτε το 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ 
Χρθςιμοποιιςτε πάντοτε ςφριγγεσ των 10 ml για πρόλθψθ άςκθςθσ μεγάλθσ πίεςθσ και 

μετακίνθςθσ ι ριξθσ του κακετιρα 
ε περίπτωςθ που ο ζλεγχοσ αποβεί αρνθτικόσ, κάντε flush με λίγο φυςιολογικό ορό και αν πάλι 

δεν αποδϊςει ενθμερϊςτε το κεράποντα ιατρό 

10. Αναρροφιςτε τθν ποςότθτα του αίματοσ που 
απαιτείται για τθν αιμολθψία. 

 

11. Εγχφςετε 10 ml φυςιολογικό ορό Διατιρθςθ βατότθτασ του κακετιρα 

12. Εγχφςτε 5ml διάλυμα θπαρίνθσ(10 iu/ml) Διατιρθςθ βατότθτασ του κακετιρα πρό-
λθψθ δθμιουργίασ κρόμβου 

13.  Κλείςτε ξανά τα clips , εφαρμόςτε το καπάκι, 
τυλίξτε το άκρο με αποςτειρωμζνθ γάηα και 
κολλιςτε με ταινία 

Αποφυγι επιμόλυνςθσ 

14. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλλθλα Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν 

15. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 

18. Ενθμερϊςτε και υπογράψτε τθν κάρτα 
νοςθλείασ. 

Η ακριβισ τεκμθρίωςθ είναι απαραίτθτθ για 
τθν πρόλθψθ των λακϊν. 

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: 

 Σωςτι κζςθ του κακετιρα 

 Βατότθτα του αυλοφ του κακετιρα και χειριςμοί που ζγιναν για τθ διατιρθςι τθσ 

 Ημερομθνία θπαρινιςμοφ 

 Ανοχι και ςυνεργαςία του αςκενι με τθ διαδικαςία 

 Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ αςκενοφσ και οικογζνειασ 
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