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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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Προετοιμαςία - υποδοχή - παραλαβή
αςθενούσ ςτη ΜΕΘ
Ειςαγωγι - Οριςμοί
Η Μονάδα Εντατικισ Θεραπείασ (ΜΕΘ) είναι το τμιμα του νοςοκομείου όπου εργάηεται
προςωπικό υψθλισ εξειδίκευςθσ (ιατροί, νοςθλευτζσ, φυςιοκεραπευτζσ) και νοςθλεφει
βαρζωσ πάςχοντεσ αςκενείσ, που χρειάηονται μθχανικι υποςτιριξθ του αεριςμοφ και
ςυχνά υποςτιριξθ με ινότροπα φάρμακα, με τθν βοικεια εξειδικευμζνων μθχανιματα.

Ενδείξεισ Εφαρμογισ
Ειςαγωγι αςκενϊν ςτθ ΜΕΘ μπορεί να γίνει από:
✦
✦
✦
✦

το Τμιμα Επειγόντων Ρεριςτατικϊν
το Χειρουργείο
οποιοδιποτε άλλο τμιμα του Νοςοκομείου
οποιαδιποτε άλλθ Μονάδα Υγείασ του Συςτιματοσ Υγείασ.

Νοςθλευτικι Εκτίμθςθ
Η νοςθλευτικι εκτίμθςθ πριν τθν εφαρμογι του πρωτοκόλλου κα πρζπει να εςτιάηει ςτα
εξισ:
✦ Εξαςφάλιςθ και ζλεγχοσ του αεραγωγοφ και τθσ καλισ οξυγόνωςθσ του αςκενι πριν
από οποιαδιποτε μετακίνθςι του.
✦ Αφαίρεςθ κλινοςπεπαςμάτων που καλφπτουν τον αςκενι για πλιρθ κλινικό ζλεγχο
πριν τθ μετακίνθςθ.
✦ Ζλεγχοσ για κατάγματα ι κακϊςεισ τα οποία κα απαιτιςουν ιδιαίτερουσ χειριςμοφσ
μετακίνθςθσ.
✦ Εκτίμθςθ τθσ αιμοδυναμικισ κατάςταςθσ του αςκενι, ϊςτε να είναι ςτακερόσ πριν τθ
μετακίνθςθ.
✦ Ζλεγχοσ τθσ παλμικισ οξυμετρίασ πριν τθ μεταφορά.
✦ Επίπεδο ςυνείδθςθσ του αςκενι και/ ι καταςταλτικά φάρμακα που λαμβάνει.
✦ Εξαςφάλιςθ και διατιρθςθ τθσ επαρκοφσ πρόςβαςθσ ςτισ ενδοφλζβιεσ οδοφσ
χοριγθςθσ υγρϊν και φαρμάκων πριν και κατά τθ μεταφορά.
✦ Ραρουςία παροχετεφςεων.
✦ Διαςφάλιςθ του απαραίτθτου προςωπικοφ, ςε αρικμό και ικανότθτεσ, για τθν αςφαλι
μεταφορά του αςκενι.

Νοςθλευτικι Διάγνωςθ
Η νοςθλευτικι διάγνωςθ κα μποροφςε να περιλαμβάνει τα παρακάτω:
✦ Κίνδυνο πτϊςθσ που οφείλεται ςε λανκαςμζνουσ χειριςμοφσ κατά τθ μεταφορά του
αςκενι.
✦ Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ που οφείλεται ςτθν αλλθλεπίδραςθ του αςκενι με τον
περιβάλλον χϊρο.
✦ Ρόνοσ που οφείλεται ςε χειρουργικό τραφμα ι άλλο τραυματιςμό.
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✦ Αναποτελεςματικόσ τφποσ αναπνοισ που οφείλεται ςε εκκρίςεισ, μειωμζνο επίπεδο
ςυνείδθςθσ, πόνο κλπ
✦ Κίνδυνοσ παραβίαςθσ τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ.

Σχεδιαςμόσ παρζμβαςθσ & αναμενόμενα αποτελζςματα
Τα αναμενόμενα αποτελζςματα κα μποροφςαν να ςυνοψιςκοφν ςτα παρακάτω:
✦
✦
✦
✦
✦

Αςφαλισ μεταφορά του αςκενι
Εξαςφάλιςθ αεραγωγοφ
Διατιρθςθ αιμοδυναμικισ ςτακερότθτασ
Άμεςθ αντιμετϊπιςθ επικίνδυνων για τθ ηωι του αςκενι καταςτάςεων
Άμεςθ εκτίμθςθ των ηωτικϊν λειτουργιϊν του αςκενι και ςτακεροποίθςι του

Α. Προετοιμαςία εξοπλιςμού Μ.Ε.Θ. για υποδοχή αςθενή
Απαραίτητοσ εξοπλιςμόσ - υλικό
Κρεβάτι
✧ 3 μεγάλα αφρολζξ ι άλλο υλικό κατάλλθλο για τθν πρόλθψθ κατακλφςεων
✧ 2 κομμάτια νάιλον (που να καλφπτουν το κρεβάτι)
✧ 2 ςεντόνια – μαξιλάρι – μαξιλαροκικθ
✧ 3 αδιάβροχα θμιςζνδονα (πάνεσ)
✧ Αφρολζξ ι ςφινεσ για τα χζρια
Monitor
✧ Αιςκθτιρασ κορεςμοφ
✧ Καλϊδιο ΗΚΓ
✧ Καλϊδιο άμεςθσ μζτρθςθσ Α.Ρ.
✧ Ρεριχειρίδα
✧ Αιςκθτιρασ καπνογράφου
✧ Καλϊδιο κερμομζτρου
✧ Ριεςτικόσ αςκόσ (πουάρ) – Σφςτθμα οροφ με μορφομετατροπζα (transducer) –threeway – διάλυμα ζκπλυςθσ N/S 500ml εμπλουτιςμζνο με 500IU Heparine (1IU/ml)
Αναπνευςτήρασ
✧ Κφκλωμα ςπιράλ – προζκταςθ ςπιράλ – φίλτρο – αιςκθτιρασ ροισ
Επιτοίχιεσ ςυςκευέσ
✧ οόμετρο οξυγόνου – ςφςτθμα Mapelson – φίλτρο αναπνευςτιρα
✧ Μονάδα αναρρόφθςθσ με ρυκμιςτι
✧ Δοχείο αναρρόφθςθσ με ςάκο ςυλλογισ των εκκρίςεων πολλαπλϊν χριςεων –
ςυνδετικόσ ςωλινασ αναρρόφθςθσ – κακετιρεσ αναρρόφθςθσ διαφόρων
διαμετρθμάτων
✧ Δοχείο με αποςτειρωμζνο διάλυμα WFI ι φυςιολογικό ορό N/S 0,9%
Στατό
✧ Αντλίεσ ςυνεχοφσ ζγχυςθσ φαρμάκων – κατάλλθλα ςυςτιματα χοριγθςθσ
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Κομοδίνο
✧ Μάςκα αναιςκθςιολογικι – ςυςκευι τεχνθτοφ αεριςμοφ τφπου Ambu – μάςκα Ο2 απλι
✧ Φάρμακα εκτάκτου (1amp Αδρεναλίνθ, 1amp Ατροπίνθ, 1fl Ξυλοκαΐνθ, 1amp
Ατενολόλθ, 1amp Μιδαηολάμθ 15mgr, 1amp Ρροποφόλθ)
✧ Αυτοκόλλθτα patch για ΗΚΓ
✧ Θερμόμετρο
✧ Νοςθλευτικό διάγραμμα
✧ Σωλθνάρια εργαςτθριακϊν (γενικι αίματοσ, πθκτικόσ και βιοχθμικόσ ζλεγχοσ)
✧ Λευκοπλάςτ
✧ Υλικά περιοριςμοφ

Εφαρμογή πρωτοκόλλου

Α. Προετοιμαςία εξοπλιςμού Μ.Ε.Θ. για υποδοχή αςθενή
Ενζργεια

Αιτιολόγηςη

1.
2.
3.

Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων
Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ
Ετοιμότθτα λειτουργίασ

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

Ρραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν.
Οργανϊςτε το υλικό.
Συνδζςτε το καλϊδιο του κρεβατιοφ ςε απλι
πρίηα.
Στρϊςτε το κρεβάτι.
Συνδζςτε το καλϊδιο τροφοδοςίασ του monitor
ςτθν πρίηα που ςυνδζεται με το ςφςτθμα ςυνεχοφσ παροχισ ρεφματοσ (ςυνικωσ πορτοκαλί
χρϊματοσ), εφόςον υπάρχει.
Ελζγξτε ότι υπάρχουν ςυνδεδεμζνα ςτο monitor
καλϊδια για ΗΚΓ, άμεςθ & ζμμεςθ ΑΡ, SpO2,
etCO2, κερμοκραςία.
Συνδζςτε το καλϊδιο μζτρθςθσ άμεςθσ ΑΡ με
τον μορφομετατροπζα, ρυκμίςτε τθν πίεςθ ςτον
πιεςτικό αςκό ςτα 300mmHg και ελζγξτε ότι ο
αζρασ ζχει αφαιρεκεί από το ςφςτθμα.
Συνδζςτε τθν κατάλλθλθ περιχειρίδα ςτο
αντίςτοιχο καλϊδιο μζτρθςθσ ζμμεςθσ ΑΡ του
monitor.
Σοποκετιςτε τισ κατάλλθλεσ παραμζτρουσ
(alarms) ςτο monitor (ΗΚΓ, άμεςθ & ζμμεςθ ΑΡ,
SpO2, etCO2, κερμοκραςία).
Βάλτε το monitor ςε κατάςταςθ αναμονισ
(Resume).
Συνδζςτε το καλϊδιο τροφοδοςίασ του αναπνευςτιρα ςτθν πρίηα που ςυνδζεται με το
ςφςτθμα ςυνεχοφσ παροχισ ρεφματοσ (ςυνικωσ
πορτοκαλί χρϊματοσ), εφόςον υπάρχει.
Ελζγξτε τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ Mapelson
και τθσ παροχισ O2.
Ελζγξτε τθ λειτουργία τθσ αναρρόφθςθσ.
Ελζγξτε τθ λειτουργία τθσ ςυςκευισ τεχνθτοφ
αεριςμοφ τφπου Ambu.
Ρροετοιμάςτε τθν Αδρεναλίνθ ςε μια ςφριγγα
10cc (1mgr+9ml N/S 0,9% → 0,1 mgr/ml). Τα
υπόλοιπα ζκτακτα φάρμακα παραμζνουν
αδιάλυτα ςε ετοιμότθτα (1amp Ατροπίνθ και 1fl
Ξυλοκαΐνθ 2%, 1amp Μιδαηολάμθ 15mgr, 1amp

Ετοιμότθτα λειτουργίασ
Διαςφάλιςθ λειτουργίασ
ολικισ διακοπισ ρεφματοσ

ςε

περίπτωςθ

Διαςφάλιςθ ικανοποιθτικοφ monitoring

Διαςφάλιςθ ακριβοφσ μζτρθςθσ άμεςθσ Α.Π.

Διαςφάλιςθ ακριβοφσ μζτρθςθσ ζμμεςθσ
Α.Π.
Αςφαλισ νοςθλεία του αςκενι

Εξοικονόμθςθ ενζργειασ
Διαςφάλιςθ λειτουργίασ ςε
ολικισ διακοπισ ρεφματοσ

περίπτωςθ

Πρόλθψθ αςτοχίασ υλικοφ και διαςφάλιςθ
επαρκοφσ οξυγόνωςθσ
Πρόλθψθ αςτοχίασ υλικοφ
Πρόλθψθ αςτοχίασ υλικοφ
Άμεςθ αντιμετϊπιςθ εκτάκτων ςυμβαμάτων
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Ατενολόλθ, 1amp Ρροποφόλθ).
16. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλλθλα
17. Ρραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν

Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν
Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων

Β. Υποδοχή - Παραλαβή διαςωληνωμένου αςθενή
Απαραίτητο υλικό - εξοπλιςμόσ
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧

Γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα
Κρεβάτι
Αναπνευςτιρασ (δεσ πρωτόκολλο προετοιμαςία κρεβατιοφ ΜΕΘ)
Monitor
Ριεςτικόσ αςκόσ με θπαρινιςμζνο ορό και ςυνδεδεμζνο με ςφςτθμα μορφομετατοπζα
Αυτοκόλλθτα patch για ΗΚΓ
Φωτεινι πθγι για ζλεγχο κορϊν
Σφριγγεσ για λιψθ εργαςτθριακϊν και αερίων αίματοσ
Αντλίεσ και ςυςτιματα αντλιϊν για ςυνεχι ζγχυςθ
Κάρτεσ νοςθλείασ

Εφαρμογή πρωτοκόλλου

Β. Υποδοχή - Παραλαβή διαςωληνωμένου αςθενή
Ενζργεια

Αιτιολόγηςη

1.

Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ.

Ελζγξτε τθν ετοιμότθτα του κρεβατιοφ, του
αναπνευςτιρα και του monitor.
2. Ρραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν.
3. Φορζςτε γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα
4. Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι (εφόςον ο
αςκενισ δεν είναι ςε καταςτολι).
5. Σοποκετιςτε τον αιςκθτιρα κορεςμοφ πριν τθν
οσ
μεταφορά του αςκενι (1 Νοςθλευτισ).
6. Εξαςφαλίςτε τον αεραγωγό και ςυνδζςτε τον
αςκενι ςτο αναπνευςτιρα (FiΟ2 100%)(Ιατρόσ).
7. Μεταφζρετε τον αςκενι ςτο κρεβάτι με
αςφάλεια.
8. Σακτοποιιςτε τον αςκενι ςτθ ςωςτι κζςθ.
0
Ανυψϊςτε το κϊρακα ςτισ 30 , αν ο αςκενισ
πάςχει από πακιςεισ τθσ κεφαλισ ι βρίςκεται ςε
μθχανικό αεριςμό, εφόςον δεν υπάρχει
αντζνδειξθ.
9. Σοποκετιςτε τα αυτοκόλλθτα patch και τα
θλεκτρόδια του ΗΚΓ ςτθν κατάλλθλθ κζςθ ςτο
οσ
κϊρακα του αςκενι (1 Νοςθλευτισ).
οσ
10. Ελζγξτε τισ κόρεσ των οφκαλμϊν του αςκενι (1
Νοςθλευτισ).
11. υνδζςτε τον θπαρινιςμζνο ορό και τον
μορφομετατροπζα ενζργειασ με τθν αρτθριακι
οσ
γραμμι και μθδενίςτε το monitor (2 Νοςθλευτισ).
12. Πάρτε αζρια αίματοσ και εργαςτθριακά
(Ιατρόσ).

Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων.
Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων.
Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του
άγχουσ.
Εξαςφάλιςθ ελάχιςτου monitoring κατά τθ
μεταφορά.
Εξαςφάλιςθ επαρκοφσ οξυγόνωςθσ.
Εξαςφάλιςθ αςφαλοφσ μεταφοράσ.
Μείωςθ ενδοκράνιασ πίεςθσ και μείωςθ του
κινδφνου λοιμϊξεων ςχετιηόμενων με τον
μθχανικό αεριςμό (VAP).

Εξαςφάλιςθ ορκοφ ΗΚΓ.

Αδρι εκτίμθςθ τθσ εγκεφαλικισ λειτουργίασ
(οίδθμα, αιμορραγία κ.α.)
Σθμείο αναφοράσ για επόμενουσ ελζγχουσ.
Εξαςφάλιςθ ορκισ μζτρθςθσ τθσ Α.Π.

Αερομετρικόσ και εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ
του αςκενοφσ.
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13. υνδζςτε τον κατάλλθλο ορό, με βάςθ τισ Εξαςφάλιςθ ενυδάτωςθσ αςκενοφσ.
ιατρικζσ οδθγίεσ.
14. υνδζςτε τθν καταςτολι και τα ινότροπα Εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ και ςτακερισ
διαλφματα, εφόςον χορθγοφνται και με βάςθ τισ χοριγθςθσ των διαλυμάτων.
ιατρικζσ οδθγίεσ, ςε αντλίεσ.
ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ
Πλα τα διαλφματα και οι οροί πρζπει να τοποκετοφνται ςε κακαρά ςυςτιματα, για τθν πρόλθψθ
λοιμϊξεων.
15. Μετριςτε τθ κερμοκραςία του αςκενι και Αντιμετϊπιςθ υποκερμίασ ι πυρετοφ.
πάρτε τα κατάλλθλα μζτρα ανάλογα με τθ
μζτρθςθ.
16. Τοποκετιςτε τισ παροχετεφςεισ ςτθ ςωςτι κζςθ Εξαςφάλιςθ ορκισ λειτουργίασ.
και ςτο ςωςτό φψοσ.
17. Εφαρμόςτε τα κατάλλθλα μζτρα περιοριςμοφ Αποφυγι ατυχθματικισ αποδιαςωλινωςθσ
του αςκενι.
ι αφαίρεςθσ ςωλθνϊςεων (ΚΦΚ, Folley,
Levin, κ.α.)
18. Καταγράψτε τα ηωτικά ςθμεία, τα αζρια, τθ Παροχι ακριβοφσ τεκμθρίωςθσ.
φαρμακευτικι αγωγι και τα λοιπά ςτοιχεία ςτθν
κάρτα του αςκενοφσ, κακϊσ και τυχόν άλλεσ
παρεμβάςεισ.
19. Ράρτε αζρια αίματοσ μιςι ϊρα μετά, εφόςον Αερομετρικόσ ζλεγχοσ του αςκενοφσ.
ζγινε μείωςθ του FiO2 και διόρκωςθ των
παραμζτρων του αναπνευςτιρα.
20. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλλθλα
Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν
21. Ρραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν
Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων

Γ. Υποδοχή - Παραλαβή μη-διαςωληνωμένου αςθενή
Απαραίτητο υλικό
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧

Γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα
Κρεβάτι
Αναπνευςτιρασ (δεσ πρωτόκολλο προετοιμαςία κρεβατιοφ ΜΕΘ)
Monitor
Ριεςτικόσ αςκόσ με θπαρινιςμζνο ορό και ςυνδεδεμζνο με ςφςτθμα μορφομετατοπζα
Αυτοκόλλθτα patch για ΗΚΓ
Φωτεινι πθγι για ζλεγχο κορϊν
Σφριγγεσ για λιψθ εργαςτθριακϊν και αερίων αίματοσ
Αντλίεσ και ςυςτιματα αντλιϊν για ςυνεχι ζγχυςθ
Κάρτεσ νοςθλείασ
Υλικά διαςωλινωςθσ
Υλικά τοποκζτθςθσ ΚΦΚ
Υλικά τοποκζτθςθσ αρτθριακισ γραμμισ

Εφαρμογή πρωτοκόλλου

Γ. Υποδοχή - Παραλαβή μη-διαςωληνωμένου αςθενή
Ενζργεια

Αιτιολόγθςθ

1.

Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ.

2.

Ελζγξτε τθν ετοιμότθτα του κρεβατιοφ, του
αναπνευςτιρα και του monitor.
Ρραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν.

Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων.
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3.
4.

Φορζςτε γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα
Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι.

5.

Σοποκετιςτε τον αιςκθτιρα κορεςμοφ πριν τθν
οσ
μεταφορά του αςκενι (1 Νοςθλευτισ).
Εξαςφαλίςτε τον αεραγωγό (Ιατρόσ).
Μεταφζρετε τον αςκενι ςτο κρεβάτι με
αςφάλεια.
Αφαιρζςτε τυχόν ρουχιςμό, κοςμιματα και
τεχνθτι οδοντοςτοιχία από τον αςκενι.
Τοποκετιςτε τον αςκενι ςε φπτια κζςθ.
Ελζγξτε αν υπάρχει ΚΦΚ, περιφερικι/εσ φλεβικζσ
οσ
γραμμζσ και αρτθριακι γραμμι (2 Νοςθλευτισ).
Σοποκετιςτε τα αυτοκόλλθτα patch και τα
θλεκτρόδια του ΗΚΓ ςτθν κατάλλθλθ κζςθ ςτο
οσ
κϊρακα του αςκενι (1 Νοςθλευτισ).
Σοποκετιςτε τθν περιχειρίδα για μζτρθςθ τθσ
Α.Ρ., εφόςον ο αςκενισ δεν φζρει αρτθριακι
οσ
γραμμι (1 Νοςθλευτισ)
οσ
Ελζγξτε τισ κόρεσ των οφκαλμϊν του αςκενι (2
Νοςθλευτισ).

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων.
Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του άγχουσ.
Εξαςφάλιςθ ελάχιςτου monitoring κατά τθ
μεταφορά.
Εξαςφάλιςθ επαρκοφσ οξυγόνωςθσ.
Εξαςφάλιςθ αςφαλοφσ μεταφοράσ.
Εξαςφάλιςθ ελεφκερθσ πρόςβαςθσ.
Κατάλλθλθ κζςθ για διαςωλινωςθ.
Εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ.

Εξαςφάλιςθ ορκοφ ΗΚΓ.

Αδρι εκτίμθςθ τθσ αιμοδυναμικισ κατάςταςθσ του αςκενι.
Αδρι εκτίμθςθ τθσ εγκεφαλικισ λειτουργίασ
(οίδθμα, αιμορραγία κ.α.)
Σθμείο αναφοράσ για επόμενουσ ελζγχουσ.
Αντιμετϊπιςθ υποκερμίασ ι πυρετοφ.

14. Μετριςτε τθ κερμοκραςία του αςκενι και
πάρτε τα κατάλλθλα μζτρα ανάλογα με τθ
μζτρθςθ.
ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ:
Ο αςκενισ πρζπει να φζρει τουλάχιςτον δυο περιφερικζσ φλεβικζσ γραμμζσ, οι οποίεσ ζχει
ελεγχκεί ότι λειτουργοφν πριν ξεκινιςει θ διαδικαςία τθσ διαςωλινωςθσ. Διαφορετικά πρζπει να
προθγθκεί θ τοποκζτθςθ ΚΦΚ, εφόςον θ κατάςταςθ του αςκενι το επιτρζπει.
15. υμμετζχετε ςτθ διαδικαςία τθσ διαςωλινωςθσ Εξαςφάλιςθ αεραγωγοφ.
ςφμφωνα με τθν πολιτικι του τμιματοσ.
16. τερεϊςτε τον ςτοματοτραχειακό ςωλινα και Αποφυγι ατυχθματικισ αποδιαςωλινωςθσ.
ελζγξτε τθν πίεςθ ςτον αεροκάλαμο.
17. υμμετζχετε ςτθ διαδικαςία τοποκζτθςθσ ΚΦΚ Εξαςφάλιςθ οδοφ ςυνεχοφσ ενδοφλζβιασ
ςφμφωνα με τθν πολιτικι του τμιματοσ
χοριγθςθσ υγρϊν και φαρμάκων.
18. υνδζςτε τον κατάλλθλο ορό, με βάςθ τισ Εξαςφάλιςθ ενυδάτωςθσ αςκενοφσ.
ιατρικζσ οδθγίεσ.
19. υνδζςτε τθν καταςτολι και τα ινότροπα Εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ και ςτακερισ
διαλφματα ςε αντλίεσ, ςφμφωνα με τισ ιατρικζσ χοριγθςθσ των διαλυμάτων.
οδθγίεσ.
20. υμμετζχετε ςτθ διαδικαςία τοποκζτθςθσ Εξαςφάλιςθ άμεςθσ μζτρθςθσ Α.Π.
αρτθριακισ
γραμμισ
(δεσ
αντίςτοιχο
πρωτόκολλο).
21. υνδζςτε τον θπαρινιςμζνο ορό και τον Εξαςφάλιςθ ορκισ μζτρθςθσ τθσ Α.Π.
μορφομετατροπζα ενζργειασ με τθν αρτθριακι
γραμμι και μθδενίςτε το monitor.
22. Σακτοποιιςτε τον αςκενι ςτθ ςωςτι κζςθ. Μείωςθ ενδοκράνιασ πίεςθσ και μείωςθ του
0
Ανυψϊςτε το κϊρακα ςτισ 30 , αν ο αςκενισ κινδφνου λοιμϊξεων ςχετιηόμενων με τον
πάςχει από πακιςεισ τθσ κεφαλισ ι βρίςκεται ςε μθχανικό αεριςμό (VAP).
μθχανικό αεριςμό, εφόςον δεν υπάρχει
αντζνδειξθ.
23. Σοποκετιςτε τισ παροχετεφςεισ ςτθ ςωςτι κζςθ Εξαςφάλιςθ ορκισ λειτουργίασ.
και ςτο ςωςτό φψοσ.
24. Ράρτε αζρια αίματοσ και εργαςτθριακά (Ιατρόσ). Αερομετρικόσ και εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ
του αςκενοφσ.
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25. Εφαρμόςτε τα κατάλλθλα μζτρα περιοριςμοφ
του αςκενι.
26. Καταγράψτε τα ηωτικά ςθμεία, τα αζρια, τθ
φαρμακευτικι αγωγι και τα λοιπά ςτοιχεία ςτθν
κάρτα του αςκενοφσ, κακϊσ και όλεσ τισ
παρεμβάςεισ που ςυνζβθςαν.
27. Ράρτε αζρια αίματοσ μιςι ϊρα (Ιατρόσ) μετά,
εφόςον ζγινε μείωςθ του FiO2 και διόρκωςθ των
παραμζτρων του αναπνευςτιρα.
28. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλλθλα
29. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν

Αποφυγι ατυχθματικισ αποδιαςωλινωςθσ
ι αφαίρεςθσ ςωλθνϊςεων (ΚΦΚ, Folley,
Levin, κ.α.)
Παροχι ακριβοφσ τεκμθρίωςθσ.

Ζλεγχοσ ΟΒΙ του αςκενοφσ.

Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν
Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων

Αξιολόγθςθ Ραρζμβαςθσ
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:
✧ Η ϊρα υποδοχισ ςτθ Μ.Ε.Θ.
✧ Τα ηωτικά ςθμεία κατά τθν παραλαβι του αςκενι.
✧ Τθν κλίμακα Γλαςκϊβθσ και τθν αντίδραςθ των κορϊν των οφκαλμϊν ςτο φωσ κατά τθν
παραλαβι του αςκενι.
✧ Τα υγρά και φάρμακα που λαμβάνει ςε ςυνεχι ςτάγδθν ζγχυςθ και οι δόςεισ τουσ.
✧ Οι κάκε είδουσ παροχετεφχεισ που φζρει αςκενισ (π.χ. BULLAU, REDON, ΕΝΥ).

Προετοιμαςία - υποδοχι - παραλαβι αςκενοφσ ςτθ ΜΕΘ
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