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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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Υποδόρια Χορήγηςη Φαρμάκου 

Ειςαγωγι - οριςμοί 
Τποδόρια χοριγθςθ  είναι θ είςοδοσ φαρμάκου(όπωσ θπαρίνθ, ινςουλίνθ κλπ) με βελόνα 

και ςφριγγα μζςα ςτον υποδόριο ιςτό και απορρόφθςι του από τα αιμοφόρα αγγεία  

Ενδείξεισ Εφαρμογισ 
Η υποδόρια χοριγθςθ φαρμάκων ζχει ζνδειξθ (αλλά δεν περιορίηεται αυςτθρά) ςε: 

✦ Αςκενείσ με ςακχαρϊδθ διαβιτθ (ινςουλινοκεραπεία) 

✦ Κατακλιμζνουσ αςκενείσ για πρόλθψθ κρομβϊςεων, πνευμονικισ εμβολισ (αντιπθ-

κτικι αγωγι) 

✦ Αςκενείσ με λευκοπενία (αυξθτικό παράγοντα λευκοκυττάρων) 

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

εξισ: 

✦ Ιατρικι οδθγία ςχετικά με το είδοσ τθσ φαρμακευτικισ αγωγισ  

✦ Ιςτορικό του αςκενι που ςχετίηεται με αλλεργίεσ ςε φάρμακα 

✦ Κατάςταςθ δζρματοσ ςτα πικανά ςθμεία τθσ ζνεςθσ (οίδθμα, ουλζσ, αιματϊματα, 

εκχυμϊςεισ) 

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

➠ Ζλλειψθ γνϊςεων για τθ ςχζςθ μεταξφ δίαιτασ, άςκθςθσ και ινςουλίνθσ. 

➠ Ζλλειμμα αυτοφροντίδασ, ςυμπεριφοράσ αυτοφροντίδασ διαβθτικοφ, ςχετιηόμενεσ 

με απόδοςθ χαμθλοφ νοιματοσ ςτθ ηωι και μειωμζνθσ διάκεςθσ για μάκθςθ. 

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

 Ρφκμιςθ του επιπζδου ςακχάρου 

 Αποφυγι κρόμβωςθσ και πνευμονικισ εμβολισ 

 Δεν παρατθροφνται τοπικζσ επιπλοκζσ ςτο ςθμείο τθσ ζγχυςθσ 

Απαραίτθτο υλικό 
 φριγγεσ του 1 ml με υποδιαιρζςεισ ςε 100 I.U. (διεκνείσ μονάδεσ) 

 Βελόνεσ 1 – 3 cm (27G) 

 Φάρμακα (αμποφλεσ, φλακόν). 

 Κάρτα νοςθλείασ με ιατρικι οδθγία. 

 Σολφπια βάμβακοσ ι μικρζσ γάηεσ. 

 Αλκοολοφχο αντιςθπτικό διάλυμα. 

 Νεφροειδζσ. 

 Κίτρινα δοχεία για τθν απόρριψθ χρθςιμοποιθμζνων βελόνων. 

 Γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα. 
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Εφαρμογι πρωτοκόλλου 

Υποδόρια Χορήγηςη Φάρμακου  

Ενζργεια Αιτιολόγηςη 

1. Πραγματοποιήςτε υγιεινή των χεριών Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 

2. Ελζγξτε την ιατρική οδηγία (το ςωςτό φάρμακο, 
ςτο ςωςτό αςκενι, ςτθ ςωςτι δόςθ, τθ ςωςτι 
ϊρα, από τθ ςωςτι οδό και με τθν ςωςτι τεχνικι 
χοριγθςθσ). 

Πρόλθψθ ςφαλμάτων. 

3. Ελζγξτε την ημερομηνία λήξησ των φαρμάκων 
τη ςτιγμή που τα παίρνετε από φαρμακείο. 
(Μία φορά το μινα ελζγχονται οι θμερομθνίεσ 
λιξθσ  όλων των φαρμάκων με ευκφνθ του 
προϊςτα-μζνου του τμιματοσ). 

Διπλόσ ζλεγχοσ για τθν διαςφάλιςθ 
κεραπευτικοφ αποτελζςματοσ. 

4. Οργανϊςτε το υλικό Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ 

5. Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι Πρόλθψθ λάκουσ 

6. Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι και 
εξαςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ 

Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του 
άγχουσ 

7. Ελζγξτε το φάρμακο (ονομαςία, θμερομθνία 
λιξθσ) 

Πρόλθψθ λακϊν και παραλείψεων 

8. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν εκ νζου και 
φορζςτε γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα 

Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 

9. Κάντε διάλυςθ και αναρρόφθςθ του φαρμάκου 
ςφμφωνα με τθν πολιτικι του νοςοκομείου 

 

10. Σοποκετείςτε τον ςε κακιςτικι, θμικακιςτικι ι 
φπτια κζςθ ςτο κρεβάτι ανάλογα με τθν περιοχι 
τθσ ζνεςθσ  
 βάςθ δελτοειδοφσ μυ, 
 άνω και ζξω επιφάνεια μθρϊν,  
 πλάγια κοιλιακά τοιχϊματα, 
 βάςθ ωμοπλατιαίασ άκανκασ. 
τουσ διαβθτικοφσ αρρϊςτουσ, οι ενζςεισ 
γίνονται με κυκλικό τρόπο. Βεβαιωκείτε ότι θ 
περιοχι δεν είναι ευαίςκθτθ και δεν ζχει 
επάρματα ι οηίδια 

 

11. Κάντε αντιςθψία του δζρματοσ με τολφπιο 
βάμβακοσ ι γάηα εμποτιςμζνθ με αλκοολοφχο 
αντιςθπτικό διάλυμα. Εφαρμόςτε κυκλικζσ 
κινιςεισ από το κζντρο προσ τθν περιφζρεια. 
Αφιςτε το διάλυμα 30ϋϋ να ςτεγνϊςει.  

Μείωςθ πικανότθτασ μόλυνςθσ. 

 

12. Αφαιρζςτε το καπάκι τθσ βελόνασ.  

13. Σεντϊςτε ι αναςθκϊςτε το δζρμα και τον 
υποδόριο ιςτό ςτο ςθμείο που κα γίνει θ ζνεςθ  

Σε αδφνατα άτομα αναςθκϊςτε και ςε 
παχφςαρκα τεντϊςτε 

14. Ειςάγετε τθν βελόνα με γωνία 45
ο
 ι 90

ο 
με 

ςτακερι και γριγορθ κίνθςθ 
Ανάλογα με το μζγεκοσ του υποδόριου 
ιςτοφ και το μικοσ τθσ βελόνασ 

15. Ενζςτε το φάρμακο αργά  Αποφυγι τραυματιςμοφ των ιςτϊν 

16. Αςκείςτε μικρι πίεςθ ςτο δζρμα κοντά ςτθ 
βελόνα με το βαμβάκι ι τθ γάηα και αφαιρζςτε 
τθν με τθν ίδια γριγορθ και ςτακερι κίνθςθ 
όπωσ και κατά τθν ειςαγωγι τθσ. 

Μείωςθ του πόνου. 

17. υνεχίςτε για λίγο τθν πίεςθ ςτο ςθμείο και 
ελζγξτε για πικανι αιμορραγία. 

Πρόλθψθ εμφάνιςθσ αιματϊματοσ. 

18. Απορρίψτε βελόνα και ςφριγγα ςτο ειδικό Πρόλθψθ ζκκεςθσ ςε αιματογενϊσ μεταδι-
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δοχείο, χωρίσ να βάλετε ξανά το κάλυμμα τησ 
βελόνασ. 

δόμενα νοςιματα. 

19. Σακτοποιείςτε τον άρρωςτο ςε αναπαυτικι κζςθ  Προαγωγι τθσ άνεςθσ 

20. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλλθλα Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν 

21. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 

22. Ενθμερϊςτε και υπογράψτε τθν κάρτα νοςθ-
λείασ. 

Η ακριβισ τεκμθρίωςθ είναι απαραίτθτθ για 

τθν πρόλθψθ των λακϊν. 

23. Εκτιμιςτε τθν απάντθςθ του αςκενοφσ ςτθ φαρ-
μακευτικι αγωγι μζςα ςτο κατάλλθλο χρόνο. 

Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ του φαρμάκου.  
Η αξιολόγθςθ εμπεριζχει, επίςθσ, τθν επι-
ςκόπθςθ τθσ περιοχισ για τοπικζσ αντριδρά-
ςεισ 

Αξιολόγθςθ Παρζμβαςθσ 
Βακμόσ κατά τον οποίο επιτεφχκθκαν τα αποτελζςματα που διατυπϊκθκαν ςτθ φάςθ του 

ςχεδιαςμοφ. 

Νοςθλευτικι Σεκμθρίωςθ 
τθν κάρτα νοςθλείασ του αςκενοφσ κα μποροφςαν να ςθμειωκοφν τα παρακάτω: 

 Ημερομθνία και ϊρα υποδόριασ χοριγθςθσ φαρμάκου 

 Σο ςθμείο τθσ ζνεςθσ (βάςθ δελτοειδοφσ μυ, άνω και ζξω επιφάνεια μθρϊν, πλάγια 

κοιλιακά τοιχϊματα, βάςθ ωμοπλατιαίασ άκανκασ) 

 υνεργαςία του αςκενι και τυχόν ατυχιματα (ςπάςιμο βελόνασ) 
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