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Χοριγθςθ Ειςπνεόμενων Φαρμάκων (ςε μθ διαςωλθνωμζνουσ αςκενείσ)

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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Χορήγηςη Ειςπνεόμενων Φαρμάκων
(ςε μη διαςωληνωμένουσ αςθενείσ)
Ειςαγωγι - Οριςμόσ
Θ χοριγθςθ υγροφ φαρμάκου από τθν αναπνευςτικι οδό με νεφελοποίθςθ και θ απορρόφθςι του από το βρογχικό δζντρο.

Ενδείξεισ Εφαρμογισ
✦
✦
✦
✦

Πρόλθψθ εμφάνιςθσ βρογχικοφ άςκματοσ
Ρευςτοποίθςθ εκκρίςεων
Ανακοφφιςθ από ςυμπτϊματα δφςπνοιασ
Θεραπεία νόςων του αναπνευςτικοφ (κρίςθ άςκματοσ, χρόνια αποφρακτικι
πνευμονοπάκεια, λοίμωξθ αναπνευςτικοφ, οξεία αναπνευςτικι δυςχζρεια) με
χοριγθςθ βρογχοδιαςταλτικϊν, ςπαςμολυτικϊν, βλεννολυτικϊν, κορτικοςτεροειδϊν,
αντιβιοτικϊν
✦ Αποιδθματικι αγωγι ανϊτερου αναπνευςτικοφ (π.χ. λαρυγγίτιδα)

Νοςθλευτικι Εκτίμθςθ
Θ νοςθλευτικι εκτίμθςθ πριν τθν εφαρμογι του πρωτοκόλλου κα πρζπει να εςτιάηει ςτα
εξισ:
✦ Ιατρικι οδθγία ςχετικά με το είδοσ τθσ φαρμακευτικισ αγωγισ και τθ μζκοδο
χοριγθςθσ (μάςκα nebulizer ι inhaler )
✦ Ιςτορικό του αςκενι που ςχετίηεται με προβλιματα (αλλεργικζσ καταςτάςεισ, βρογχικό
άςκμα, αναπνευςτικζσ λοιμϊξεισ και αποφυγι τθσ διαςποράσ του ιοφ, προθγοφμενθ
φαρμακευτικι αγωγι)
✦ Βατότθτα αεραγωγοφ (π.χ. αςκενείσ με τραχειοςτομία)

Νοςθλευτικι Διάγνωςθ
Θ νοςθλευτικι διάγνωςθ κα μποροφςε να περιλαμβάνει τα παρακάτω:
➠ Μθ αποτελεςματικι αναπνοι που ςχετίηεται με τθν παρουςία βρογχικϊν εκκρίςεων ι
βρογχόςπαςμου
➠ Διαταραχι ςτθν ανταλλαγι αερίων που οφείλεται ςε διάφορεσ πακολογικζσ
καταςτάςεισ

Αναμενόμενα αποτελζςματα παρζμβαςθσ
Σα αναμενόμενα αποτελζςματα κα μποροφςαν να ςυνοψιςκοφν ςτα παρακάτω:
 Ο αςκενισ ανακουφίηεται από τθ δφςπνοια, το βιχα και τισ παχφρευςτεσ εκκρίςεισ που
είναι προςκολλθμζνεσ βακιά ςτο βρογχικό δζντρο

Απαραίτθτο υλικό






Νεφελοποιθτισ ( nebulizer) ι
υςκευι ειςπνοϊν με δοςομετρθτι (inhaler)
Αμποφλεσ ειςπνεόμενων φαρμάκων
Νεφροειδζσ
τοματικό διάλυμα

Χοριγθςθ Ειςπνεόμενων Φαρμάκων (ςε μθ διαςωλθνωμζνουσ αςκενείσ)

 Κάρτα νοςθλείασ και ιατρικι οδθγία
 φριγγα 2,5 ml

Εφαρμογι πρωτοκόλλου

Χορήγηςη Ειςπνεόμενων Φαρμάκων
Α. Με μάςκασ νεφελοποίηςησ (nebulizer)
Ενζργεια

Αιτιολόγηςη

1.
2.
3.
4.

Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων
Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ
Πρόλθψθ λάκουσ
Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του άγχουσ
Εξαςφάλιςθ άνεςθσ και διευκόλυνςθσ
αναπνοισ
Αποφυγι λάκουσ

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν
Οργανϊςτε το υλικό
Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι
Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι και εξαςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ
Σοποκετιςτε τον άρρωςτο ςε κακιςτι ι θμικακιςτικι κζςθ
Ελζγξτε τθν ιατρικι οδθγία όςον αφορά τθ
χοριγθςθ του φαρμάκου (τα 5 ςωςτά: το ςωςτό
φάρμακο, τη ςωςτή δόςη, ςτο ςωςτό αςθενή,
ςτο ςωςτό χρόνο, από τη ςωςτή οδό
χορήγηςησ)
Πραγματοποιιςτε εκ νζου υγιεινι των χεριϊν και
φορζςτε γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα
Ελζγξτε τθ βατότθτα του αεραγωγοφ και
εκτελζςτε ρινοφαρυγγικι ι ςτοματοφαρυγγικι
αναρρόφθςθ ςφμφωνα με τθν ιατρικι οδθγία
πριν από τθ χοριγθςθ του φαρμάκου
α) Ανοίξτε τθ φφςιγγα που περιζχει το φάρμακο
και τοποκετείςτε το ςτο κάλαμο νεφελοποίθςθσ
β) ε παιδιατρικοφσ αςκενείσ χρθςιμοποιείςτε
ςφριγγα για αναρρόφθςθ τθσ κατάλλθλθσ δόςθσ
Χρθςιμοποιείςτε φυςιολογικό ορό ωσ μζςο
διάλυςθσ, ϊςτε να δθμιουργθκεί ςυνολικόσ
όγκοσ διαλφματοσ 4-5 ml
Βιδϊςτε καλά το κάλαμο νεφελοποίθςθσ
Φορζςτε τθ μάςκα νεφελοποίθςθσ ςτο πρόςωπο
του αςκενι, ϊςτε να καλφπτει τθ μφτθ και το
ςτόμα του
Χρθςιμοποιιςτε οδθγό πίεςθσ O2 ςε 6-8 lit ανά
min για επίτευξθ νεφελοποίθςθσ μζςω ςυνεχοφσ
ροισ Ο2
Πείτε ςτον άρρωςτο να παίρνει αργζσ και βακιζσ
αναπνοζσ από το ςτόμα

15. Ελζγχετε το καρδιακό ρυκμό κατά τθ διάρκεια
τθσ νεφελοποιιςθσ
16. Αφοφ ςταματιςει θ νεφελοποίθςθ απόμακρφνετε τθ μάςκα από το πρόςωπο του αςκενι
17. Φυλάξτε ςε κακαρι ςυςκευαςία τθν μάςκα όταν
δεν χρθςιμοποιείται.
ε ανοςοκαταςταλμζνουσ αςκενείσ αντικακιςτάτε τθ μάςκα κακθμερινά

Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων
Απελευκζρωςθ του αεραγωγοφ

Εξαςφάλιςθ πρόςλθψθσ του 80% του φαρμάκου ςε 10ϋ
Μείωςθ απϊλειασ δόςθσ φαρμάκου
Εξαςφάλιςθ ςωςτισ χοριγθςθσ και μείωςθ
απϊλειασ δόςθσ φαρμάκου
Σφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι

Γριγορεσ και ρθχζσ αναπνοζσ δεν επιτρζπουν ςτο φάρμακο να φτάςει ςτισ βακφτερεσ αναπνευςτικζσ οδοφσ. Η αναπνοι από
τθ μφτθ μειϊνει τθν απόδοςθ του φαρμάκου
ςτουσ πνεφμονεσ, διότι το 50% κατάκρατείται ς’ αυτιν
Οριςμζνα βροχοδιαςταλτατικά φάρμακα
προκαλοφν ταχυκαρδία

Πρόλθψθ λοιμϊξεων
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18. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλλθλα
19. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν

Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν
Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων

Β. Με δοςομετρητή (inhaler)
Ενζργεια

Αιτιολόγηςη

1.
2.
3.
4.

Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων
Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ
Πρόλθψθ λάκουσ
Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του άγχουσ
Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν
Οργανϊςτε το υλικό
Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι
Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι και εξαςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ
Πραγματοποιιςτε εκ νζου υγιεινι των χεριϊν και
φορζςτε γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα
Ανακινιςτε καλά 3-4 φορζσ τθ ςυςκευι πριν τθ
χριςθ και αφαιρζςτε το καπάκι
Ηθτιςτε από τον άρρωςτο να εκπνεφςει όλο τον
αζρα από το ςτόμα του
Βάλτε το νεφελοποιθτι ςτο ςτόμα του, εφαρμόςτε τον ενδιάμεςα ςτα δόντια και ηθτιςτε του
να κλείςει τα χείλθ του γφρω από τθν ςυςκευι
Εξθγιςτε ςτον αςκενι πωσ πρζπει να κρατιςει
τθ ςυςκευι με τον αντίχειρα και τα 2 πρϊτα
δάχτυλά του
Πατιςτε τθν κορυφι τθσ ςυςκευισ μία φορά και
πείτε ςτον άρρωςτο να πάρει αμζςωσ αργι και
βακιά ειςπνοι
Αφαιρζςτε το νεφελοποιθτι από το ςτόμα και
πείτε ςτον άρρωςτο να κρατιςει τθν αναπνοι
του για 10ϋϋ και να εκπνεφςει
Αν χρειαςτεί επανάλθψθ, περιμζνετε 30-60ϋϋ,
ανακινιςτε ξανά τθ ςυςκευι πριν επαναλάβετε
Βοθκιςτε τον αςκενι να ξεπλφνει το ςτόμα του
με νερό και ςτοματικό διάλυμα
Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλλθλα
Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν
Ενθμερϊςτε και υπογράψτε τθν κάρτα νοςθλείασ.

Εξαςφάλιςθ ςωςτισ δόςθσ φαρμάκου
Αφξθςθ ηωτικισ χωρθτικότθτασ πνευμόνων
Μεγιςτοποίθςθ αποτελεςματικότθτασ
Εφαρμογι των οδθγιϊν χριςθσ τθσ
ςυςκευισ
Μόνο αν ςυνεργάηεται ο αςκενισ

Αφξθςθ του ποςοςτοφ εναπόκεςθσ του φαρμάκου ςτουσ πνεφμονεσ
Ταχεία απορρόφθςθ από τουσ πνεφμονεσ

Εξαςφάλιςθ ςωςτισ δόςθσ ανάλογα με τθν
ιατρικι οδθγία
Απομάκρυνςθ εκκρίςεων και μείωςθ πικρισ
γεφςθσ από το ςτόμα
Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν
Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων
Η ακριβισ τεκμθρίωςθ είναι απαραίτθτθ για
τθν πρόλθψθ των λακϊν.

Νοςηλευτική επαγρύπνηςη
Δεν χορθγοφμε ταυτόχρονα δφο ι περιςςότερα φάρμακα νεφελοποίθςθσ

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

Νοςθλευτικι Σεκμθρίωςθ
τθν κάρτα νοςθλείασ του αςκενοφσ κα μποροφςαν να ςθμειωκοφν τα παρακάτω:
✦ Ονομαςία, είδοσ, δόςθ φαρμάκου
✦ Θμερομθνία και ϊρα χοριγθςθσ
✦ Σρόποσ χοριγθςθσ ( inhaler, nebulizer)
✦ υχνότθτα και διάρκεια χοριγθςθσ
✦ Ανοχι και ςυνεργαςία του αςκενι
✦ Απάντθςθ ςτθ κεραπεία
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