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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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Προεγχειρητική Νοςηλευτική
Φροντίδα Ενηλίκων
Ειςαγωγι – Οριςμόσ
Θ προεγχειρθτικι νοςθλευτικι φροντίδα ξεκινά με τθν απόφαςθ ότι θ χειρουργικι
επζμβαςθ είναι απαραίτθτθ και διαρκεί μζχρι τθ ςτιγμι που ο αςκενισ μεταφζρεται ςτο
κρεβάτι του χειρουργείου.
Η ευκφνθ του νοςθλευτι είναι:
✦ να αναγνωρίςει τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν εμφάνιςθ κινδφνων από τθ
χειρουργικι διαδικαςία,
✦ να αξιολογιςει τισ ςωματικζσ και τισ ψυχοκοινωνικζσ ανάγκεσ του αςκενοφσ και τθσ
οικογζνειασ,
✦ να αναπτφξει ζνα ςχζδιο φροντίδασ &
✦ να διευκολφνει τθν νοςθλεία του αςκενι κατά τθ διάρκεια τθσ προεγχειρθτικισ
περιόδου.

Ενδείξεισ Εφαρμογισ
Το πρωτόκολλο προεγχειρθτικισ νοςθλευτικισ φροντίδασ εφαρμόηεται ςε κάκε αςκενι
που πρόκειται να υποβλθκεί ςε χειρουργικι επζμβαςθ.

Νοςθλευτικι Εκτίμθςθ
Θ νοςθλευτικι εκτίμθςθ πριν τθν εφαρμογι του πρωτοκόλλου κα πρζπει να εςτιάηει ςτα
εξισ:
✦
✦
✦
✦
✦
✦

Νοςθλευτικό ιςτορικό.
Αντικειμενικι εξζταςθ.
Είδοσ χειρουργείου.
Προεγχειρθτικι αγωγι ςφμφωνα με τθν ιατρικι οδθγία.
Ικανότθτα εκμάκθςθσ και κατανόθςθσ.
Φραγμοί επικοινωνίασ (αλλοδαποί, λεκτικοί περιοριςμοί).

Νοςθλευτικι Διάγνωςθ
Θ νοςθλευτικι διάγνωςθ κα μποροφςε να περιλαμβάνει τα παρακάτω:
➠ Θλίψθ για τισ αναμενόμενεσ εξελίξεισ που ςχετίηεται με τθ δυνθτικι απϊλεια ι
μεταβολι ςε κάποιο μζλοσ του ςϊματοσ και ςτθ ςυνικθ λειτουργία του ςϊματοσ.
➠ Ζλλειμμα γνϊςεων που ςχετίηεται με τθ χειρουργικι επζμβαςθ.
➠ Διαταραχζσ φπνου που ςχετίηονται με φόβο και άγχοσ για τθ χειρουργικι επζμβαςθ.
➠ Άγχοσ που ςχετίηεται με:
✧ το μθ οικείο περιβάλλον και τον χωριςμό από οικεία πρόςωπα
✧ τθν μετεγχειρθτικι πορεία
✧ τον κίνδυνο μετάδοςθσ νόςου από πικανι μετάγγιςθ αίματοσ
✧ τθ μθ κατανόθςθ των διαγνωςτικϊν εξετάςεων
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✧ τθν πικανι αμθχανία ι τθν απϊλεια τθσ αξιοπρζπειασ από τθν ζκκεςθ του ςϊματοσ
κατά τθν προετοιμαςία
✧ τα αποτελζςματα από τθ νάρκωςθ και τα διεγχειρθτικά ευριματα
✧ τθν οικονομικι επιβάρυνςθ που ςυνεπάγεται θ νοςθλεία
✧ τθν πικανότθτα κανάτου
➠ Κίνδυνοσ λοίμωξθσ που ςχετίηεται με τθν θλικία, τθν παχυςαρκία και το χειρουργικό
τραφμα.

Αναμενόμενα αποτελζςματα παρζμβαςθσ
Τα αναμενόμενα αποτελζςματα κα μποροφςαν να ςυνοψιςκοφν ςτα παρακάτω:
✦ Ο αςκενισ:
✧ είναι ςωματικά και ςυναιςκθματικά προετοιμαςμζνοσ για τθν επζμβαςθ,
✧ επιδεικνφει τισ αςκιςεισ αλλαγισ κζςθσ ςτο κρεβάτι, βιχα και βακιϊν αναπνοϊν,
✧ εκφράηει τθν κατανόθςθ τεχνικϊν ελζγχου του μετεγχειρθτικοφ πόνου,
✧ ζχει εξαςφαλιςμζνθ κρζψθ και υδατοθλεκρολυτικι ιςορροπία.
✦ Προβλζφκθκαν και ελζγχκθκαν οι παράγοντεσ κινδφνου και ο αςκενισ μπορεί να
οδθγθκεί με μεγαλφτερθ αςφάλεια ςτο διεγχειρθτικό ςτάδιο.

Ειδικζσ προφυλάξεισ
Πριν τθν εφαρμογι του πρωτοκόλλου αναγνωρίςτε τουσ αςκενείσ για τουσ οποίουσ θ
χειρουργικι επζμβαςθ ενζχει περιςςότερουσ κινδφνουσ:
✦
✦
✦
✦
✦

Πολφ νζοι ι θλικιωμζνοι αςκενείσ.
Παχφςαρκοι ι υποςιτιςμζνοι αςκενείσ.
Αςκενείσ με ανιςοηφγιο υγρϊν και θλεκτρολυτϊν.
Αςκενείσ με κακι υγεία από χρόνια νοςιματα ι λοιμϊξεισ.
Αςκενείσ που λαμβάνουν ςυγκεκριμζνθ αγωγι (πχ αντιπθκτικά, αντιβιοτικά, διουρθτικά, καταςταλτικά, ςτεροειδι).
✦ Αςκενείσ που νιϊκουν μεγάλο άγχοσ.

Απαραίτθτο υλικό



















Πιεςόμετρο με κατάλλθλου μεγζκουσ περιχειρίδα.
Θερμόμετρο θλεκτρονικό.
Καλφπτρα μιασ χριςθσ για το κερμόμετρο.
Οξφμετρο.
Αλκοολοφχο αντιςθπτικό διάλυμα (πχ χλωρεξιδίνθ 2%).
Νεφροειδζσ.
Υλικό τοποκζτθςθσ περιφερικισ φλζβασ
Υλικό για διενζργεια χαμθλοφ εκκενωτικοφ υποκλυςμοφ
Βραχιόλι αναγνϊριςθσ.
Πυρόμετρο εξάςκθςθσ αναπνοϊν (tri-flow).
Θλεκτρικι ξυριςτικι μθχανι.
Δοχείο μαςζλασ.
Γάντια μθ αποςτειρωμζνα.
Γάντια αποςτειρωμζνα.
Νοςθλευτικό Δελτίο.
Κάρτα Νοςθλείασ.
Αςετόν και βαμβάκι για το χρϊμα των νυχιϊν.
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 Μπλοφηα, ποδονάρια και ςκοφφο χειρουργείου.
 Καρδιογράφοσ.

Εφαρμογι πρωτοκόλλου

Προεγχειρητική Νοςηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων
Ι. Από την ημέρα ειςαγωγήσ μέχρι την παραμονή τησ
επέμβαςησ
Ενζργεια

Αιτιολόγθςθ

1.
2.
3.

Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων.
Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ.
Πρόλθψθ λάκουσ.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν.
Οργανϊςτε το υλικό.
Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι
(τοποκετιςτε βραχιόλι αναγνϊριςθσ).
Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι και
εξαςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ.
Συμπλθρϊςτε το Νοςθλευτικό Δελτίο ςτο οποίο
αναςκοποφνται: τα βαςικά νοςθλευτικά
δεδομζ-να, το ιςτορικό και θ αντικειμενικι
εξζταςθ.
Ελζγξτε εάν ζχουν τεκμθριωκεί τα βαςικά δεδομζνα όπωσ ιατρικό ιςτορικό, φάρμακα, προθγοφμενεσ χειρουργικζσ επεμβάςεισ, αντιλιψεισ
και γνϊςεισ για τθν επζμβαςθ.
Προγραμματίςτε το βαςικό προεγχειρθτικό
διαγνωςτικό ζλεγχο:
 Γενικι αίματοσ
 Θλεκτρολφτεσ, ςάκχαρο, ουρία, κρεατινίνθ
 Γενικι οφρων
 Ομάδα αίματοσ και διαςταφρωςθ
 α/α κϊρακοσ και
 ΘΚΓ & Καρδιολογικι εκτίμθςθ
 Πραγματοποιείςτε άλλεσ ειδικζσ εξετάςεισ
ςε περίπτωςθ φπαρξθσ άλλων προβλθμάτων (πχ ζλεγχοσ κυρεοειδικϊν ορμονϊν)
Προγραμματίςτε τον ειδικό προεγχειρθτικό
ζλεγχο και προετοιμαςία ανάλογα με το είδοσ
τθσ επζμβαςθσ (πχ ειδικζσ εξετάςεισ, ειδικι
προετοιμαςία γαςτρεντερικισ οδοφ, ειδικι
δίαιτα ι υποκλυςμόσ κλπ).
Αξιολογείτε και καταγράφετε ςυςτθματικά τα
ςθμεία (ηωτικά ςθμεία, κορεςμόσ οξυγόνου κα)
και τα ςυμπτϊματα (άγχοσ, ευερεκιςτότθτα,
νωκρότθτα, πόνοσ κα).
Αναγνωρίςτε τισ ανάγκεσ διδαςκαλίασ του
αςκενοφσ. Εκτελζςτε προεγχειρθτικι
διδαςκαλία ςχετικι με τα ακόλουκα:

9.1. Αςκιςεισ βιχα.
Συμβουλζψτε τον αςκενι:
 Να ςυμπλζξει τα δάχτυλά του και να τοποκετιςει τα χζρια του πάνω ςτο ςθμείο τομισ.
Αυτό κα λειτουργιςει ωσ νάρκθκασ κατά τθ
διάρκεια του βιχα ϊςτε να μθν βλάψει τθν τομι.

Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του
άγχουσ.
Βοθκά ςτθν αναγνϊριςθ των αςκενϊν που
παρουςιάηουν αυξθμζνεσ πικανότθτεσ
διεγχειρθτικϊν και μετεγχειρθτικϊν
επιπλοκϊν.

Ο ζλεγχοσ αυτόσ μπορεί να επθρεάςει τον
τφπο και το χρόνο τθσ επζμβαςθσ και τθσ
αναιςκθςίασ ι τθν ανάγκθ επιπρόςκετθσ
ςυμβουλευτικισ.

Πρόλθψθ διεγχειρθτικϊν προβλθμάτων
ανάλογα με το είδοσ τθσ επζμβαςθσ.

Η ςυςτθματικι παρατιρθςθ και καταγραφι
των ςθμείων και ςυμπτωμάτων ςυντελεί
ςτθν ζγκαιρθ εκτίμθςθ και αντιμετϊπιςθ
των αναγκϊν.
Μείωςθ του άγχουσ λόγω ελλείμματοσ
γνϊςεων.
Προετοιμαςία για τθ μετεγχειρθτικι
περίοδο.
Απομάκρυνςθ βρογχικϊν εκκρίςεων.
Πρόλθψθ ατελεκταςίασ, κυψελιδικοφ
υποαεριςμοφ, πνευμονίασ.

7

Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Ενθλίκων






Να ςκφβει μπροςτά ελαφρά, όταν κάκεται ςτο
κρεβάτι.
Να αναπνζει, χρθςιμοποιϊντασ το διάφραγμα.
Να ειςπνζει πλιρωσ με το ςτόμα ελαφρϊσ
ανοιχτό.
Με το ςτόμα ανοιχτό, να πάρει μια βακιά ανάςα
και γριγορα να βιξει δυνατά.

Προςοχι: Οριςμζνεσ αλλαγζσ κζςθσ μπορεί να
αντενδείκνυται μετά από μερικζσ χειρουργικζσ
επεμβάςεισ (πχ κρανιοτομία, ι χειρουργικι
επζμβαςθ ςτο αυτί ι ςτο μάτι).
9.2. Αςκιςεισ βακιϊν αναπνοϊν:






Τοποκζτθςθ ςε κζςθ θμι-fowler.
Τοποκζτθςθ των χεριϊν ςτο κϊρακα για να
αιςκάνεται τθν ανφψωςθ του.
Ο αςκενισ να εκπνζει ιρεμα και πλιρωσ.
Ειςπνοι από τθ μφτθ.
Εκπνοι από το ςτόμα με τα χείλια μαηεμζνα.

Θ άςκθςθ να γίνεται τρεισ φορζσ κάκε 1 ζωσ 2 ϊρεσ
όταν ο αςκενισ είναι ξφπνιοσ.
9.3. Διαχείριςθ του πόνου
Ενθμερϊςτε τον αςκενι ςχετικά με τα ακόλουκα:
 Ο κίνδυνοσ εκιςμοφ ςτα αναλγθτικά είναι
ελάχιςτοσ.
 Θ χριςθ τεχνικϊν χαλάρωςθσ (βακιζσ αναπνοζσ)
ενιςχφει τισ επιδράςεισ των αναλγθτικϊν
φαρμάκων.
 Θ κζςθ του ςϊματοσ αποτελεί μια αξιόπιςτθ
μζκοδο για τον ζλεγχο του μετεγχειρθτικοφ
πόνου.
9.4. Ενθμζρωςθ του αςκενι και εξοικείωςθ με τον
μετεγχειρθτικό εξοπλιςμό και τισ ςυςκευζσ παρακολοφκθςθσ.
10. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν.

Καλφτερθ οξυγόνωςθ – αεριςμόσ.
Μεγαλφτερθ ζκπτυξθ.
Πρόλθψθ
ατελεκταςίασ,
κυψελιδικοφ
υποαεριςμοφ, πνευμονίασ.
Γρθγορότερθ αποβολι του αναιςκθτικοφ
παράγοντα.

Τα αναλγθτικά φάρμακα διευκολφνουν τθ
διαχείριςθ του πόνου και αυξάνουν τθν
ικανότθτα εκτζλεςθσ δραςτθριοτιτων και
αςκιςεων που είναι απαραίτθτεσ για τθν
ανάρρωςθ.

Μείωςθ του άγχουσ λόγω ελλείμματοσ
γνϊςεων.
Προετοιμαςία για τθ μετεγχειρθτικι
περίοδο.
Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων.

Προεγχειρητική Νοςηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων
ΙΙ. Ημέρα πριν τη χειρουργική επέμβαςη
Ενζργεια
1. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν.
2. Οργανϊςτε το υλικό.
3. Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι.
4. Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι και εξαςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ.
5. Παρζχετε ςυναιςκθματικι υποςτιριξθ.
Απαντιςτε ςτισ ερωτιςεισ ρεαλιςτικά.
6. Βεβαιωκείτε ότι ο βαςικόσ προεγχειρθτικόσ
διαγνωςτικόσ ζλεγχοσ ζχει ολοκλθρωκεί και τα
αποτελζςματα είναι διακζςιμα.

Αιτιολόγηςη
Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων.
Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ.
Πρόλθψθ λάκουσ.
Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του
άγχουσ.
Αποκατάςταςθ τθσ αλικειασ.
Μείωςθ τθσ αναςφάλειασ.
Πρόλθψθ διεγχειρθτικϊν και μετεγχειρθτικϊν επιπλοκϊν.

8

Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Ενθλίκων

7.

Ακολουκείςτε τουσ προεγχειρθτικοφσ διατροφικοφσ περιοριςμοφσ ςφμφωνα με τισ ιατρικζσ
οδθγίεσ.

Μείωςθ του κινδφνου εμζτου και
ειςρόφθςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ επζμβαςθσ. Τα αναιςκθτικά μζςα κατάςτζλλουν
προςωρινά τον περιςταλτιςμό του πεπτικοφ.

8.

Ακολουκιςτε τθν ιατρικι οδθγία ςχετικά με τθν
ανάγκθ κζνωςθσ του εντζρου.
Αυτό επιτυγχάνεται:
 Με τθ χριςθ, από το ςτόμα, κακαρτικϊν
φαρμάκων. Προςοχι: αυτό μπορεί να
προκαλζςει αφυδάτωςθ και χαλάρωςθ του
τόνου του εντζρου. Ο αςκενισ ενδζχεται να
χρειαςτεί ενυδάτωςθ.
 Με κακαρτικό υποκλυςμό. Συνικωσ δφο
υποκλυςμοί ο ζνασ το απόγευμα και ο άλλοσ
6-8 ϊρεσ πριν τθν επζμβαςθ.

9.

Ο ευπρεπιςμόσ κα πρζπει να γίνεται, χρονικά,
όςο το δυνατό πιο «κοντά» ςτο χρόνο του
χειρουργείου, ϊςτε να αποφεφγεται θ
επιμόλυνςθ.
Δϊςτε οδθγία για αποφυγι ξυρίςματοσ προσ τθν
αντίκετθ φορά τθσ τρίχασ.

Τα αναιςκθτικά φάρμακα και θ επζμβαςθ
ςτθν κοιλιακι χϊρα επιδροφν ςτθ
φυςιολογικι λειτουργία του εντζρου
(περιςταλτιςμόσ, αντανακλαςτικά).
Σε επεμβάςεισ κοιλίασ και ιδιαίτερα παχζοσ
εντζρου, υπάρχει ςοβαρόσ κίνδυνοσ
επιμόλυνςθσ του χειρουργικοφ πεδίου με
ςθπτικό περιεχόμενο (κόπρανα).
Αποφυγι εξόδου αερίων, όπωσ μεκάνιο και
υδρόκειο, τα οποία μάλιςτα είναι εξαιρετικά
εφφλεκτα και κζτουν ςε κίνδυνο, με τθ
χριςθ τθσ διακερμίασ, τθν αςφάλεια του
αςκενοφσ και τθσ χειρουργικισ ομάδασ.
Όςο μεγαλφτερο διάςτθμα μεταξφ του
ξυρίςματοσ και του χειρουργείου, τόςο
μεγαλφτερθ είναι θ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ
των μετεγχειρθτικϊν λοιμϊξεων του
τραφματοσ.
Το δζρμα μπορεί εφκολα να τραυματιςτεί
κατά τθ διάρκεια του ξυρίςματοσ και ςυχνά
καταλιγει ςε ζνα υψθλό ποςοςτό
μετεγχειρθτικισ μόλυνςθσ τραφματοσ.
Το βερνίκι παρεμβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ
κατά τθ διάρκεια τθσ επζμβαςθσ.
Μείωςθ του επιδερμικοφ μικροβιακοφ
φορτίου, πρόλθψθ λοιμϊξεων.

10. Αφαιρζςτε το βερνίκι νυχιϊν.
11. Υγιεινι ςϊματοσ του αςκενι:.
Είναι ιδανικό για τον αςκενι να κάνει μπάνιο ι
ντουσ χρθςιμοποιϊντασ ζνα βακτθριοκτόνο
ςαποφνι κατά τθν θμζρα τθσ χειρουργικισ
επζμβαςθσ ι το προθγοφμενο βράδυ.
12. Παρζχετε επαρκι ανάπαυςθ με τα εξισ μζτρα:


Αποφυγι κατανάλωςθσ υγρϊν πλοφςιων ςε
καφεΐνθ το απόγευμα.
 Εξαςφάλιςθ ενόσ ιρεμου και άνετου
δωματίου.
 Χοριγθςθ αγχολυτικϊν ςφμφωνα με τθν
ιατρικι οδθγία.
 Περιοριςμόσ των επιςκζψεων.
 Χρθςιμοποίθςθ τεχνικϊν χαλάρωςθσ όπωσ
απαλι μουςικι.
13. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν.

Η ανάπαυςθ ελαχιςτοποιεί το άγχοσ πριν
τθν επζμβαςθ.

Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων.

Προεγχειρητική Νοςηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων
ΙΙΙ. Ημέρα χειρουργικήσ επέμβαςησ
Ενζργεια

Αιτιολόγηςη

1.
2.
3.

Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων.
Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ.
Πρόλθψθ λάκουσ.

Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν.
Οργανϊςτε το υλικό.
Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του

αςκενι

9

Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Ενθλίκων

4.
5.

6.

(ελζγξτε εάν ο αςκενισ φζρει το βραχιόλι
αναγνϊριςθσ).
Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι και
εξαςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ.
Ελζγξτε εάν τα προεγχειρθτικά ζντυπα τθσ
ςυναίνεςθσ ζχουν υπογραφεί και ο ιατρικόσ
φάκελοσ είναι ζτοιμοσ.
Λάβετε και καταγράψτε τα ηωτικά ςθμεία.
Αναφζρετε ςτον ιατρό οποιαδιποτε παρζκκλιςθ
από το φυςιολογικό, ιδιαίτερα τθσ κερμοκραςίασ.

7.

Παρζχετε υγιεινι ςτόματοσ.
Υπενκυμίςτε ςτον αςκενι ότι δεν πρζπει να φάει
και να πιει τίποτε από το ςτόμα.
8. Αφαιρζςτε:
Τα τιμαλφι και τισ προκζςεισ (πχ φακοί
επαφισ, ψεφτικεσ βλεφαρίδεσ).
Ολόκλθρθ ι μζροσ τθσ τεχνθτισ οδοντοςτοιχίασ και τοποκετείςτε τθν ςτο ειδικό
ποτθράκι αναγράφοντασ το ονοματεπϊνυμο
του αςκενοφσ.
9. Ελζγξτε εάν υπάρχουν χαλαρά δόντια και
ενθμερϊςτε.
10. Παραδϊςτε τα τιμαλφι ςτουσ ςυγγενείσ
11. Ηθτιςτε από τον αςκενι να εκκενϊςει τθν
ουροδόχο κφςτθ και το ζντερο πριν τθν
επζμβαςθ.
12. Χορθγείςτε τθν προνάρκωςθ ςφμφωνα με τθν
ιατρικι οδθγία.

13. Βοθκιςτε τον αςκενι να ντυκεί με τθν ειδικι
ςτολι του χειρουργείου (ςκουφάκι, ποδιά,
ποδονάρια).

14. Με τθν άφιξθ του τραυματιοφορζα παραλαβισ:
Ελζγξτε εκ νζου τθν ταυτότθτα του αςκενι.
Βοθκιςτε τον αςκενι να μεταβεί ςτο
φορείο.
15. Ενθμερϊςτε τθν οικογζνεια για το χϊρο
αναμονισ του χειρουργείου.
16. Προετοιμάςτε τθν κλίνθ του αςκενοφσ όπωσ
ςτρϊςιμο του κρεβατιοφ, ςυγκζντρωςθ του
απαραίτθτου εξοπλιςμοφ (πιεςόμετρο, ροόμετρο
και μάςκα οξυγόνου, ςτατό, νεφροειδζσ,
αλουμινοκουβζρτα, παλμικό οξφμετρο κ.α.).
17. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν.

Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του
άγχουσ.
Ικανοποίθςθ των νομικϊν απαιτιςεων που
ςχετίηονται
με
τθν
πλθροφορθμζνθ
ςυναίνεςθ.
Η λιψθ και καταγραφι των ςθμείων και
ςυμπτωμάτων ςυντελεί ςτθν ζγκαιρθ
εκτίμθςθ και αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν
του αςκενι. Άνοδοσ τθσ κερμοκραςίασ
μπορεί να ςθμαίνει λοίμωξθ και ςυνεπϊσ
αντζνδειξθ για τθ διενζργεια τθσ χειρουργικισ επζμβαςθσ.
Πρόλθψθ μεταφοράσ τθσ μικροβιακισ
χλωρίδασ του ςτοματοφάρυγγα ςτο
κατϊτερο αναπνευςτικό.
Τα ςτοιχεία αυτά παρεμβαίνουν ςτθν
αξιολόγθςθ κατά τθ διάρκεια τθσ
επζμβαςθσ.

Πρόλθψθ ατυχθματικισ εξαγωγισ από τουσ
χειριςμοφσ με το λαρυγγοςκόπιο.
Εξαςφαλίηεται θ αςφάλεια των πολφτιμων
προςωπικϊν αντικειμζνων.
Η άδεια κφςτθ και το άδειο ζντερο
ελαχιςτοποιοφν τον κίνδυνο ατυχιματοσ ι
επιπλοκϊν τόςο διεγχειρθτικά όςο και
μετεγχειρθτικά.
Η προεγχειρθτικι αναιςκθτικι αγωγι
μειϊνει το άγχοσ, παρζχει καταςτολι,
μειϊνει τθν ζκκριςθ του ςάλιου και των
βρογχικϊν εκκρίςεων.
Η ειδικι ςτολι του χειρουργείου:
προςτατεφει τθ ςωματικι ζκκεςθ του
αςκενοφσ ζωσ ότου φτάςει ςτθν αίκουςα
αναμονισ του χειρουργείου, διατθρεί τθ
κερμοκραςία ςϊματοσ, προςτατεφει από
τουσ μικροοργανιςμοφσ.
Περάτωςθ διπλοφ ελζγχου.

Μείωςθ του άγχουσ.
Για τθν παροχι τθσ
νοςθλευτικισ φροντίδασ.

μετεγχειρθτικισ

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

Νοςθλευτικι Τεκμθρίωςθ
Στθν κάρτα νοςθλείασ και ςτο Νοςθλευτικό δελτίο του αςκενοφσ κα μποροφςαν να
ςθμειωκοφν τα παρακάτω:
 Το νοςθλευτικό ιςτορικό του αςκενοφσ.
 Παρουςία υπογεγραμμζνου δελτίου ςυναίνεςθσ - ςυγκατάκεςθσ για τθν διενζργεια τθσ
επζμβαςθσ.
 Το επίπεδο κατανόθςθσ των κινδφνων και του οφζλουσ από τθ χειρουργικι επζμβαςθ
 Τα ηωτικά ςθμεία: κερμοκραςία, αρτθριακι πίεςθ, ςφφξεισ, αναπνοζσ και SpΟ2 κακϊσ
και οι παρεμβάςεισ που ζγιναν ςε περιπτϊςεισ παρζκκλιςθσ από τισ φυςιολογικζσ
τιμζσ.
 Θ κατάςταςθ κρζψθσ του αςκενοφσ (καταγραφι βάρουσ, θμεριςιασ κερμιδικισ
πρόςλθψθσ, ανάγκθσ για παρεντερικι ςίτιςθ).
 Θ κατάςταςθ ενυδάτωςθσ του αςκενοφσ.
 Τα ςχιματα φπνου/δραςτθριότθτασ και απζκκριςθσ του αςκενοφσ.
 Τα φάρμακα που ζχουν χορθγθκεί προεγχειρθτικά.
 Προεγχειρθτικζσ διαδικαςίεσ που ζλαβαν χϊρα (υποκλυςμόσ, ευπρεπιςμόσ, διδαςκαλία
κλπ).
 Ανοχι και ςυνεργαςία του αςκενοφσ.
 Θ τοποκζτθςθ του βραχιολιοφ αναγνϊριςθσ για τθν ταυτοποίθςθ των ςτοιχείων του.
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