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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.

Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι

Υγιεινή ςώματοσ βαρέωσ
πάςχοντοσ αςθενή
Πρωτόκολλο της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης
Ημερομηνία ζγκριςησ:
1/10/2012
Ημερομηνία αναθεώρηςησ:
1/10/2014

Οκτϊβριοσ 2012
© 2012 4θ ΥΠΕ.
Με επιφύλαξη παντόσ δικαιώματοσ.
Απαγορεφεται αναδθμοςίευςθ τθσ ζκδοςθσ ςε οποιαδιποτε μορφι, ολόκλθρθσ ι μζρουσ αυτισ, χωρίσ τθν
ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ του εκδότθ
All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means
electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of the Publishers

3

4

Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι

Υγιεινή ςώματοσ βαρέωσ πάςχοντοσ
αςθενή
Ειςαγωγι – Οριςμοί
Η ατομικι κακαριότθτα είναι ςθμαντικι για τθν προαγωγι τθσ υγείασ του δζρματοσ του
αςκενοφσ. Βοθκάει το δζρμα να επιτελζςει ςωςτά τισ βαςικζσ του λειτουργίεσ
(προςτατευτικι, απεκκριτικι και απορροφθτικι, κερμορυκμιςτικι, αιςκθτιρια και
μεταβολικι) και το νοςθλευτι να εκτιμιςει καλφτερα τθν κατάςταςι του.
Ωσ «βαριά πάςχοντεσ αςκενείσ» ορίηονται αυτοί που λόγω δυςλειτουργίασ ι ανεπάρκειασ
ενόσ ι περιςςοτζρων οργάνων ι ςυςτθμάτων θ επιβίωςι τουσ εξαρτάται από προθγμζνα
μζςα ι μθχανιματα παρακολοφκθςθσ και κεραπείασ. Για τουσ ςκοποφσ αυτοφ του
πρωτοκόλλου «βαριά πάςχοντεσ αςκενείσ» εννοοφνται οι αςκενείσ για τουσ οποίουσ
απαιτείται φροντίδα ανϊτερου επίπεδου απ’ αυτι που ςυνικωσ παρζχεται ςε ζνα
νοςθλευτικό τμιμα ι κλινικι.
Η «υγιεινι ςϊματοσ» των αςκενϊν περιλαμβάνει το λουτρό ςϊματοσ (κορμοφ, άνω και
κάτω άκρων), περινεικισ περιοχισ, λοφςιμο κεφαλισ, περιποίθςθ ςτοματικισ κοιλότθτασ,
περιποίθςθ προςϊπου, αυτιϊν, οφκαλμϊν, ονφχων και αλλαγι του ιματιςμοφ.
Το παρόν πρωτόκολλο αφορά ςτισ διαδικαςίεσ α) λοφςιμο κεφαλισ, β) λουτρό ςϊματοσ
(κορμοφ, άνω και κάτω άκρων), περινεϊκισ περιοχισ και περιποίθςθσ προςϊπου, αυτιϊν,
ονφχων και γ) αλλαγι του ιματιςμοφ. Οι διαδικαςίεσ τθσ περιποίθςθσ ςτοματικισ
κοιλότθτασ και οφκαλμϊν περιγράφονται ςε αντίςτοιχα πρωτόκολλα
Η ςυχνότθτα και ο χρόνοσ τθσ υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι ποικίλουν διότι
εξαρτϊνται κυρίωσ από τθν κατάςταςθ του αςκενι, τθν κλινικι κρίςθ του νοςθλευτι και τισ
ιατρικζσ οδθγίεσ. Η ςυνθκζςτερθ αναφορά είναι τουλάχιςτον ζνα πλιρεσ λουτρό
κακθμερινά και ζνα μικρό λουτρό (χζρια, πρόςωπο και περινεϊκι περιοχι) κάποια άλλθ
ςτιγμι τθσ θμζρασ. Το λοφςιμο ςυνικωσ γίνεται τουλάχιςτον ςε εβδομαδιαία βάςθ ι
ςυχνότερα, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του αςκενοφσ.

Ενδείξεισ
✦ Για λουτρό κακαριότθτασ/ λοφςιμο:
✧ Αδυναμία αυτοφροντίδασ
✧ Αυξθμζνθ εφίδρωςθ
✧ υπαρότθτα δζρματοσ/ μαλλιϊν
✧ Εκκρίςεισ (τραυμάτων, εγκαυμάτων, κτλ)
✧ Ζμετοσ
✦ Για φροντίδα περινζου
✧ Αδυναμία αυτοφροντίδασ
✧ Αυξθμζνθ εφίδρωςθ
✧ υπαρότθτα δζρματοσ
✧ Εκκρίςεισ (τραυμάτων, εγκαυμάτων, κτλ)

Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι

✧ Κενϊςεισ - δυςοςμία
✦ Για αλλαγι ιματιςμοφ
✧ Βρϊμικοσ ιματιςμόσ
✧ Φκαρμζνοσ ιματιςμόσ

Νοςθλευτικι εκτίμθςθ
Η νοςθλευτικι εκτίμθςθ κα πρζπει να εςτιάηει ςτα παρακάτω:
✦ Ζλεγχοσ των ιατρικϊν οδθγιϊν για τυχόν περιοριςμοφσ ςε κάποιο από τα βιματα τθσ
διαδικαςίασ του λουτροφ, λουςίματοσ, ςτρωςίματοσ κρεβατιοφ.
✦ Εκτίμθςθ του βάρουσ και του όγκου του αςκενι.
✦ Ζλεγχοσ για κατάγματα ι κακϊςεισ που επιβάλουν περιοριςμό ι απαγόρευςθ ςτθ
μετακίνθςθ του αςκενι.
✦ Εκτίμθςθ αναπνευςτικϊν δυςχερειϊν του αςκενοφσ (ARDS, ατελεκταςία, υποκορεςμόσ,
κτλ.) που ανάλογα με το βακμό τουσ μπορεί να απαγορεφουν τθν μετακίνθςθ του
αςκενι.
✦ Εκτίμθςθ βακμοφ ρυπαρότθτασ του αςκενι.
✦ Ραρουςία χειρουργικϊν τραυμάτων ι παροχετεφςεων.
✦ Κατάςταςθ δζρματοσ (παρουςία κατακλίςεων, εντόπιςθ, ζκταςθ, βακμόσ).
✦ Εκτίμθςθ αιμοδυναμικισ ςτακερότθτασ του αςκενι και δυνατότθτα να «ανεχκεί»
μετακινιςεισ.
✦ Αναφερόμενεσ αλλεργίεσ ςε ςαποφνια, γαλακτϊματα ι ςαμπουάν.

Νοςθλευτικι διάγνωςθ
Η νοςθλευτικι διάγνωςθ κα μποροφςε να περιλαμβάνει:
➠ Κίνδυνοσ για λφςθ τθσ ςυνζχειασ του δζρματοσ, που οφείλεται ςτον κλινοςτατιςμό ι
τθν κακι περιφερικι κυκλοφορία-οξυγόνωςθ.
➠ Ρόνοσ που οφείλεται ςε περιοριςμζνθ κινθτικότθτα, αυξθμζνο μυϊκό τόνο ι
επθρεαςμζνθ κυκλοφορία.
➠ Κίνδυνοσ για λοίμωξθ που οφείλεται ςε λφςθ τθσ ςυνζχειασ του δζρματοσ.

Κακοριςμόσ ςκοπϊν
Τα επικυμθτά αποτελζςματα των παρεμβάςεων μασ κα μποροφςαν να ςυνοψιςκοφν ωσ
εξισ:
✦
✦
✦
✦
✦

Ανακοφφιςθ, αναηωογόνθςθ.
Διζγερςθ τθσ κυκλοφορίασ του αίματοσ με τθν τριβι (τοπικι υπεραιμία).
Απομάκρυνςθ των ρφπων (ιδρϊτασ, ζμετοσ, κόπρανα, εκκρίςεισ κτλ).
Διευκόλυνςθ τθσ άδθλου αναπνοισ.
Καλαιςκθςία.

✦ Επιςκόπθςθ όλθσ τθσ επιφάνειασ του ςϊματοσ.
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Ειδικζσ προφυλάξεισ
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εφαρμογισ του πρωτοκόλλου εξαςφαλίςτε
ςυνεχζσ επίπεδο παρακολοφκθςθσ για τον αςκενι όςον αφορά:


Το καρδιογραφικό monitoring.



Τθν αρτθριακι πίεςθ.



Το SpO2 (κορεςμόσ αιμοςφαιρίνθσ του τριχοειδικοφ αίματοσ) ςε
αςκενείσ με αναπνευςτικι δυςχζρεια, διαςωλθνωμζνουσ και με
τραχειοςτομία.



Τθν ICP (ενδοκράνια πίεςθ) αν υπάρχει κακετιρασ μζτρθςθσ
ενδοκράνιασ πίεςθσ.

Απαραίτθτο υλικό
Για το ςϊμα / περίνεο

Λοφςιμο κεφαλισ

✦ Τροχιλατο.
✦ Λεκάνθ με νερό.
✦ Σφουγγαράκια μιασ χριςεωσ (εμποτιςμζνα ι
μθ) ι ατομικοί τρίφτεσ.
✦ Σαποφνι με ουδζτερο ph (παραλείπεται αν είναι
ςφουγγάρια εμποτιςμζνα).
✦ Ρετςζτεσ μπάνιου (3-4)
✦ Αδιάβροχο
✦ Ιματιςμόσ κρεβατιοφ
✦ Σάκοσ/καρότςι για τα άπλυτα
✦ Γαλάκτωμα ι λάδι για εντριβι
✦ Υλικό περιποίθςθσ κατακλίςεων (ςφμφωνα με
τθν πολιτικι του νοςοκομείου) εφόςον προκφπτει από τθν νοςθλευτικι εκτίμθςθ
✦ Μεηοφρα.
✦ Ροδιά αδιάβροχθ και γάντια μιασ χριςεωσ ι και
μάςκα προςϊπου εφόςον ενδείκνυται θ λιψθ
ΜΑΡ (Μζτρων Ατομικισ Προςταςίασ)

✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦

Αυτοςχζδιο λουτιρα
Λεκάνθ
Κανάτα με κακαρό νερό
Σαμπουάν υποαλλεργικό
Ρετςζτα
Χτζνα
Σεςουάρ
Μπατονζτεσ για τα αυτιά
Γάντια μιασ χριςθσ
Ροδιά αδιάβροχθ
Σκοφφοσ λουςίματοσ
(αν υπάρχει παραλείπουμε τα 4
πρϊτα υλικά)

Εφαρμογι πρωτοκόλλου
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I.

Προετοιμαςία

Ενζργεια
1.

Επιλζξτε τον αρικμό μελϊν τθσ ομάδοσ και
οργανϊςτε τον καταμεριςμό εργαςιϊν
(ποιοσ κα κάνει τι).

2.
3.
4.
5.

Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν
Οργανϊςτε το υλικό
Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι
Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι και
εξαςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ
εφόςον είναι εφικτό.
Μθν απομακρφνεςτε πριν το πζρασ τθσ

6.

Αιτιολόγηςη
Κριτιρια για τθν επιλογι είναι ο ςωματότυποσ
του αςκενοφσ, οι ιατρικζσ οδθγίεσ για τον τρόπο
μετακίνθςθσ του αςκενοφσ, πικανά κατάγματα
και κρανιοεγκεφαλικζσ κακϊςεισ)
Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων
Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ
Πρόλθψθ λάκουσ
Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του άγχουσ

Αποφυγι

μετάδοςθσ

μικροβίων

ςτον

7

Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι

διαδικαςίασ.

περιβάλλοντα χϊρο.

II.

Λούςιμο κεφαλήσ

Ενζργεια

Αιτιολόγηςη

1.

Εξατομίκευςθ αναγκϊν

Επιλζξτε το κατάλλθλο ςαμπουάν (κατά τθσ
ξθροδερμίασ, για λιπαρά μαλλιά κ.α.)
2. Ευκειάςτε το κρεβάτι. (Πχι αν υπάρχει
κρανιοεγκεφαλικι κάκωςθ, υψθλι τιμι
ενδοκράνιασ πίεςθσ ICP)
3. Φορζςτε γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα
4. Σοποκετείςτε τον αυτοςχζδιο λουτιρα ι το
αδιάβροχο κάτω από το κεφάλι του
αςκενοφσ.
5. Βρζξτε τα μαλλιά με κατεφκυνςθ προσ τα
πίςω.
6. Βάλτε μικρι ποςότθτα ςαμπουάν ςτο χζρι
ςασ.
7. Αςκείςτε ιπιεσ κυκλικζσ κινιςεισ με τθν
άκρθ των δακτφλων ςτο τριχωτό τθσ
κεφαλισ.
8. Ξεπλφνετε το κεφάλι
9. Σε αςκενείσ με κατάγματα ςτθν αυχενικι
μοίρα ι ςτο κρανίο ελαχιςτοποιιςτε τισ
κινιςεισ και χρθςιμοποιιςτε κατά προτίμθςθ ςκοφφο λουςίματοσ κλινθρϊν
αςκενϊν.
10. τεγνϊςτε με ιπιεσ κινιςεισ και αφιςτε το
κεφάλι τυλιγμζνο με πετςζτα τουλάχιςτον
για
15’.
Χρθςιμοποιιςτε
θλεκτρικό
ςτεγνωτιρα (πιςτολάκι) εάν κρίνεται
απαραίτθτο. Χτενίςτε τα μαλλιά.
11. Σοποκετιςτε τον αςκενι ςε αναπαυτικι ι
ςτθν προβλεπόμενθ κζςθ.
12. Τακτοποιιςτε τα υλικά ςασ, και
απομακρφνετε το ακάκαρτο υλικό ι
απορρίψτε ανάλογα.
13. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε
κατάλλθλα.
14. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν.

III.
Ενζργεια
1.

Ευκειάςτε το κρεβάτι.

Το νερό δεν πθγαίνει προσ τθν πλάτθ του αςκενι
και ο ιματιςμόσ διατθρείται ςτεγνόσ
Πρόλθψθ ζκκεςθσ ςε βιολογικά υγρά
Προςταςία του ιματιςμοφ από διαβροχι

Προςταςία των οφκαλμϊν του αςκενι από
ερεκιςμό, πόνο
Να δθμιουργθκεί μια ικανοποιθτικι ποςότθτα
αφροφ
Τοπικι υπεραιμία – ανακοφφιςθ.

Απομάκρυνςθ ρφπων.
Τα κατάγματα αυτϊν των περιοχϊν επιβάλλουν
τθν μζγιςτθ δυνατι ακινθτοποίθςθ.

(Απομάκρυνςθ τθσ υγραςίασ θ οποία ευνοεί τθν
ανάπτυξθ
μυκιτων
και
μικροβίων
–
καλαιςκθςία.)

Η κατάλλθλθ κζςθ είναι εξατομικευμζνθ για
κάκε αςκενι ανάλογα με τα προβλιματα και τισ
ανάγκεσ του

Ρρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν
Ρρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων

Λουτρό ςϊματοσ
Αιτιολόγηςη
Επιτρζπει τθν επιςκόπθςθ μεγαλφτερθσ επιφάνειασ του ςϊματοσ του αςκενι και είναι θ
κατάλλθλθ κζςθ για τθν μετακίνθςθ του αςκενι
δεξιά και αριςτερά για τον κακαριςμό τθσ πίςω
πλευράσ του ςϊματοσ.
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ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ:
Μθν εφαρμόηετε τθν παραπάνω ενζργεια αν υπάρχει υψθλι τιμι ενδοκράνιασ πίεςθσ
ICP ι αν ο αςκενισ παρουςιάηει αναπνευςτικι δυςχζρεια (ςε αυτόματθ αναπνοι)
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Φορζςτε γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα
Ξεκινιςτε από τα κακαρά, ςτα λιγότερο
κακαρά μζρθ του ςϊματοσ.
(κατά προτίμθςθ με τθν εξισ ςειρά: άνω
μζροσ κορμοφ, άνω-κάτω άκρα, πίςω μζροσ
κορμοφ, περινεϊκι χϊρα)
Αςκείςτε ιπιεσ κυκλικζσ κινιςεισ κατά το
πλφςιμο – ξζπλυμα – ςτζγνωμα.
Αλλάξτε νερό και υλικό εντριβισ ανά
περιοχι.
Εφόςον ο αςκενισ βρίςκεται ςε
ΗΚΓραφικι παρακολοφκθςθ, φροντίςτε
ϊςτε ο αςκενισ να μθ μείνει χωρίσ αυτι ι
περιορίςτε το χρόνο ςτο ελάχιςτο.
Γυρίςτε τον αςκενι δεξιά και αριςτερά. (Ο
τρόποσ γυρίςματοσ κα αναλυκεί ςτθν
αλλαγι ιματιςμοφ)
Σακτοποιιςτε τισ τυχόν υπάρχουςεσ
ςυνδζςεισ προσ τον αςκενι (ΗΚΓραφικι
παρακολοφκθςθ, αναπνευςτικοί ςωλινεσ,
ενδοφλζβιεσ γραμμζσ, κακετιρα κφςτεωσ,
παροχετεφςεισ κ.α.) πριν αλλά και κάκε
φορά που γυρίηετε τον αςκενι δεξιά και
αριςτερά.
Τπεροξυγονϊςτε πριν γυρίςτε τον αςκενι
δεξιά και αριςτερά εφόςον κρίνετε ότι κα
επιβαρυνκεί θ αναπνευςτικι λειτουργία
του (ιδιαίτερα αςκενείσ ςε μθχανικό
αεριςμό).
ε επιβαρυμζνουσ αναπνευςτικά αςκενείσ
επιςπεφςτε το χρόνο τθσ πλάγιασ κζςθσ.
τεγνϊςτε με ιπιεσ κινιςεισ. Εφαρμόςτε
ςτεγνό κακάριςμα ςε περιοχζσ που
ςχθματίηονται πτυχζσ και ςε ακινθτοποιθμζνα μζλθ.
Μετά το πζρασ του ςτεγνϊματοσ αλείψτε
με μαλακτικι λοςιόν τα ςθμεία ςυνεχοφσ
επαφισ με το ςτρϊμα.
Κακαρίςτε τα αυτιά εξωτερικά με τον
τρίφτθ και εςωτερικά με μπατονζτα.
Κακαρίςτε τθν περινεϊκι χϊρα τελευταία.

14. Στθν περινεϊκι περιοχι εφαρμόςτε κινιςεισ από μπροςτά προσ τα πίςω και ςε
κάκε κίνθςθ αλλάξτε το ςφουγγάρι ι τθ
γάηα.
15. Πταν ολοκλθρωκεί το λουτρό ξεκινιςτε τθν
αλλαγι του ιματιςμοφ.

Πρόλθψθ ζκκεςθσ ςε βιολογικά υγρά
Αποφυγι μεταφοράσ ρφπων και μικροβίων ςε
κακαρά μζρθ.

Τοπικι υπεραιμία.
Αποφυγι μεταφοράσ ρφπων και μικροβίων από
περιοχι ςε περιοχι.
Άμεςθ αναγνϊριςθ επιπλοκϊν

Κακαριςμόσ τθσ οπίςκιασ επιφάνειασ του
κορμοφ του αςκενι και επιςκόπθςθ αυτισ για
κατακλίςεισ, ερυκρότθτα, βλάβεσ του δζρματοσ.
Αποκλειςμόσ κάκε πικανότθτασ αποςφνδεςθσ ι
τραυματιςμοφ του αςκενι ςε ςυνδυαςμό με τθν
εργονομία.

Η πλάγια κζςθ επιβαρφνει τθν αναπνευςτικι
λειτουργία λόγω τθσ πίεςθσ που αςκείται ςτο
ςφςτοιχο λοβό του πνεφμονα.

Αποφυγι δθμιουργίασ ελκϊν, κατακλίςεων,
αποικιςμοφ μικροβίων και μυκιτων

Αποφυγι ξθροδερμίασ - υπεραιμία κατά τθ
μάλαξθ.

Είναι θ πιο πλοφςια ςε μικρόβια και ρφπουσ
περιοχι του ςϊματοσ.
Για τθν αποφυγι μεταφοράσ μικροβίων από το
πρωκτό προσ τθν ουρικρα και τον κόλπο ι το
όςχεο.
Κακαρόσ αςκενισ ςε κακαρά ςεντόνια.
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IV.

Αλλαγι ιματιςμοφ

Ενζργεια
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Ελζγξτε αν ο μθχανιςμόσ ακινθτοποίθςθσ
του κρεβατιοφ (φρζνο) είναι ςτθν κζςθ
ακινθτοποίθςθσ.
Ευκειάςτε το κρεβάτι (όχι αν υπάρχει
κρανιοεγκεφαλικι κάκωςθ ι υψθλι τιμι
ενδοκράνιασ πίεςθσ ICP)
Προςαρμόςτε το φψοσ τθσ κλίνθσ ςε αυτό
τθσ μζςθσ ςασ.
τακείτε ςτο μζςο του κρεβατιοφ.

Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει παρουςία
προςωπικοφ και από τισ δφο πλευρζσ του
αςκενι υψϊνετε τουσ πλαϊνοφσ προςτατευτικοφσ μθχανιςμοφσ του κρεβατιοφ από
τθν αντίκετθ πλευρά που εργάηεςτε και
χαμθλϊνετε τα αντίςτοιχα από τθν πλευρά
ςασ.
Σοποκετείςτε τουσ βραχίονεσ ςταυρωτά
ςτο ςτικοσ του αςκενι και ςταυρϊςτε ι
λυγίςτε το πόδι

Αιτιολόγηςη
Αποφυγι ακοφςιασ μετακίνθςθσ του κρεβατιοφ
με ενδεχόμενο τραυματιςμό του αρρϊςτου και
του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ.)
Ευκειάηεται ταυτόχρονα και το ςϊμα και αυτό
βοθκάει το νοςθλευτι ςτο χειριςμό του.
Αποφυγι καταπόνθςθσ του νοςθλευτικοφ
προςωπικοφ κατά το γφριςμα του αςκενοφσ.
Το ςθμείο αυτό μασ επιτρζπει τον κατάλλθλο
χειριςμό όλου του ςϊματοσ του αςκενι χωρίσ
ιδιαίτερθ καταπόνθςθ του νοςθλευτικοφ
προςωπικοφ
Ελεφκερο πεδίο δράςθσ για το νοςθλευτι και
αςφάλεια για τον αςκενι.

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ:
Μθ λυγίηετε το πόδι ςε κατάγματα των κάτω άκρων, κακϊσ και ςε κακϊςεισ τθσ
οςφυϊκισ ι ιςχιακισ μοίρασ τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Βάλτε τα πόδια ςασ ςε απαγωγι και το
ζνα πιο μπροςτά από το άλλο.
Λυγίςτε ελαφρϊσ τα γόνατα ςασ.
Βάλτε το αριςτερό ςασ χζρι ςτον
απομακρυςμζνο ϊμο του αςκενι και το
δεξί ςτο απομακρυςμζνο ιςχίο του
αςκενι.
Γυρίςτε τον αςκενι προσ το μζροσ ςασ.
Προβείτε ςε επιςκόπθςθ τθσ ραχιαίασ
επιφάνειασ του ςϊματοσ ξεκινϊντασ από
το κεφάλι, αυχζνα, πλάτθ και άκρα.
θμειϊςτε χρϊμα, επίπεδο υγραςίασ,
οιδιματα, ζλκθ, ουλζσ, κλαςτικά τραφματα
και εκδορζσ και μετριςτε το μζγεκοσ με τθ
μεηοφρα.
Προβείτε ςε φροντίδα των υγειϊν
τμθμάτων ακολουκϊντασ τα βιματα ΙΙΙ.4,
ΙΙΙ.5, ΙΙΙ.7, & ΙΙΙ.8
Περιποιθκείτε τα μθ υγιι τμιματα του
δζρματοσ ακολουκϊντασ κάκε φορά τθν
πολιτικι του νοςοκομείου.
Ζνασ δεφτεροσ νοςθλευτισ από τθν
αντίκετθ ςε μασ πλευρά μαηεφει τον
ακάκαρτο ιματιςμό προσ το ςϊμα του
αςκενι και ςτρϊνει τον κακαρό μζχρι το
παλιό ςεντόνι μαηεφοντασ ςε ρολό το

Καλφτερθ ςτιριξθ του ςϊματοσ μασ - ιςορροπία
Μικρότερθ επιβάρυνςθ τθσ ςπονδυλικισ μασ
ςτιλθσ.

Αναγνϊριςθ ανωμαλιϊν.

Παρζχει τιμζσ αναφοράσ για
ςφγκριςθ και εκτίμθςθ τθσ πορείασ.

περαιτζρω

Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ.

Ελαχιςτοποίθςθ
αςκενοφσ.

των

μετακινιςεων

του
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τμιμα του ςεντονιοφ που κα επεκτακεί ωσ
τθν απζναντι πλευρά του κρεβατιοφ.
16. Επαναλάβετε τισ ενζργειεσ ΙV.4 ζωσ και
IV.10 από τθν άλλθ πλευρά του κρεβατιοφ.

17. Απομακρφνετε τον ακάκαρτο ιματιςμό
ςφμφωνα με τθν πολιτικι του νοςοκομείου
και ολοκλθρϊςτε το ςτρϊςιμο του κακαροφ
ςεντονιοφ ξετυλίγοντασ το ρολό προσ τθν
άςτρωτθ επιφάνεια του κρεβατιοφ.
18. Σοποκετείςτε τον αςκενι ςτθν αρχικι του
κζςθ ι ςφμφωνα με τθν ιατρικι οδθγία
19. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε
κατάλλθλα
20. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν

Ελευκερϊνουμε τα λερωμζνα ςεντόνια ϊςτε να
απομακρυνκοφν και απλϊνουμε τα κακαρά ϊςτε
να καλφψουν τθν άςτρωτθ επιφάνεια του
κρεβατιοφ
Ολοκλιρωςθ ςτρωςίματοσ

Η κατάλλθλθ κζςθ είναι εξατομικευμζνθ για
κάκε αςκενι ανάλογα με τα προβλιματα και τισ
ανάγκεσ του
Ρρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν
Ρρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων

Αξιολόγθςθ Ραρζμβαςθσ
Ο αςκενισ είναι κακαρόσ, αναηωογονθμζνοσ και τοποκετθμζνοσ ςτθν κατάλλθλθ γι αυτόν
κζςθ. Το δζρμα είναι κακαρό μπορεί να επιτελζςει τισ λειτουργίεσ του. Ζχει επιτευχκεί θ
διζγερςθ τθσ κυκλοφορίασ του αίματοσ και ζχει γίνει επιςκόπθςθ όλθσ τθσ επιφάνειασ του
ςϊματόσ του αςκενι.

Νοςθλευτικι τεκμθρίωςθ
Στθν κάρτα του αςκενι κα μποροφςαν να καταγραφοφν τα παρακάτω:
✦ Εντόπιςθ, ζκταςθ και βακμόσ κατακλίςεων
✦ Κατάςταςθ δζρματοσ (ξθροδερμία, άλλεσ δερματικζσ αλλοιϊςεισ πχ εκηζματα,
εξανκιματα).
✦ Καταγραφι εξανκθμάτων.

✦ Ανοχι του αςκενοφσ ςτθν διαδικαςία (αιμοδυναμικι αςτάκεια, αποκορεςμόσ κλπ).

✦ Επίπεδο ςυνεργαςίασ του αςκενι κατά τθ διαδικαςία.
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