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Αρ. Πρωηοκόλλοσ 10 Έκδοζη 1
η
  επηέμβριος 2011 ελίδα 1 από 3 

 
 

ΣΙΣΛΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 

ΡΙΝΟΓΑΣΡΙΚΗ ΔΙΑΩΛΗΝΩΗ 

 

σνηάτθηκε από ομάδα εργαζίας Ανηωνίοσ Φ. Λαλοπούλοσ Μ. Σζιούλα Υ. 

Βελλής Κ. Μοιραζγενηή Μ. Υαρούπα .  

Θεοτάρη Μπήδιοσ Ε. Περπερίδοσ Ο. Υονδρομαηίδοσ Μ. 

Καρύδα Κ.     ιάπκας Δ.   

Κοζμίδοσ Μ.     Σούθας Κ.  
 

Γιεσθύνηρια Νοζηλεσηικής Τπηρεζίας Κοκώνη Κοσηζιανηά - Εαμπόκα 

Γιεσθύνηρια Ηαηρικής Τπηρεζίας  Φανή Αθαναζιάδοσ- Πιπεροπούλοσ 

Καθηγήηρια Παιδιαηρικής Α.Π.Θ 

Πρόεδρος Δπιζηημονικού σμβοσλίοσ Γημήηριος Γρέκας 

Καθηγηηής Παθολογίας Α.Π.Θ 

Γιοικηηής & Πρόεδρος Γ. Π.Γ.Ν.Θ ΑΥΔΠΑ Γεώργιος Βέργοσλας 
    Απόθαζη Γ.:     σνεδρίαζη    19

η
  ηης  30/08/2011                      Κάθε ανηίγραθο ηοσ παρόνηος εγγράθοσ ιζτύει μόνο               

                                          Θέμα    49
ο
                                                       όηαν θέρει ηην ζθραγίδα ηης πηγής προέλεσζης:                                                                                                                    

                                                                                                                 ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ  Π.Γ.Ν.Θ ΑΥΔΠΑ 
 

 
 
 
 

 

ΤΛΙΚΑ 

1. Ρηλνγαζηξηθόο θαζεηήξαο, αλάινγα κε ηε ζσκαηηθή δηάπιαζε ηνπ αξξώζηνπ 

2. Λεηαληηθό πγξό ή Xylocaine gel 

3. Γάληηα κηαο ρξήζεο 

4. ύξηγγα 60ml κε κεγάιν κπεθ 

5. Νεθξνεηδέο κηαο ρξήζεο 

6. Σεηξάγσλν κηαο ρξήζεο αδηάβξνρν 

7. Κάςα κε λεξό 

8. ηεζνζθόπην  

9. Λεπθνπιάζη  

10. άθνο παξνρεηεύζεσο ή πώκα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
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ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
1. Πιεζηάζηε,  ζπζηεζείηε ζηνλ αζζελή θαη 

εμεγήζηε ηνπ ηε δηαδηθαζία θαη ην ζθνπό κε 
ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε ηνπνζέηεζε ηνπ 
ξηλνγαζηξηθνύ ζσιήλα 

1. Σαπηνπνίεζε ζηνηρείσλ, κείσζε ηνπ 
άγρνπο ηνπ αζζελή θαη εμαζθάιηζε ηεο 
ζπλεξγαζίαο ηνπ 

2. Αμηνινγείζηε ηε βαηόηεηα ησλ ξσζώλσλ ηνπ 
αζζελή. Καζαξίζηε ηα αλ είλαη απαξαίηεην. 

2. Γηα ηελ εύξεζε ηνπ θαηαιιειόηεξνπ 
ξώζσλα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 
θαζεηήξα. 

3. Σνπνζεηείζηε ηνλ αζζελή ζε ζέζε Fowler. 3. Η ζέζε Fowler δηεπθνιύλεη ηελ είζνδν 
ηνπ ζσιήλα ζην ζηνκάρη κε ηελ 
βαξύηεηα, θαζώο θαη νη θηλήζεηο 
θαηάπνζεο θαη ε πόζε λεξνύ. 

4. Πιύλεηε ηα κε αληηζεπηηθό ζαπνύλη θαη λεξό 
θαη ζηεγλώζηε ηα θαιά. 

4. Γηα λα ειαρηζηνπνηήζεηε ηελ 
πηζαλόηεηα λα πξνθαιέζεηε θάπνηα 
κόιπλζε. 

5. πγθεληξώζηε ην πιηθό ζε πξνζβάζηκε ζέζε. 5. Γηα νηθνλνκία θηλήζεσλ. 

6. Μεηξήζηε ην κήθνο ηνπ Levin. Σν κήθνο ηεο 
λνεηήο ηεζιαζκέλεο γξακκήο από ηε κύηε σο 
ην ιόβην ηνπ απηηνύ θαη σο ην ηέινο ηεο 
μηθνεηδνύο απόθπζεο. 

6. Γηα ηελ επηβεβαίσζε όηη ν 
ξηλνγαζηξηθόο ζσιήλαο έρεη 
ηνπνζεηεζεί ζην ζηνκάρη θαη όρη ζην 
δσδεθαδάθηπιν.  

7. Φνξέζηε γάληηα κηαο ρξήζεο. 7. Πξνζηαζία από ηπρόλ έθζεζε ζε 
βηνινγηθά πγξά. 

8. Επαιείςηε ην άθξν ηνπ θαζεηήξα κε ιεηαληηθό 
πγξό ή κε xylocaine jel. 

8. Δηεπθόιπλζε εηζόδνπ ηνπ θαζεηήξα κε 
κείσζε ηεο ηξηβήο ζηνλ βιελλνγόλν.   

9. Σνπνζεηείζηε ηνλ θαζεηήξα ζηνλ ξώζσλα θαη 
πξνσζείζηε ηνλ πξνο ηα πίζσ θαη θάησ. 

9. Γηα δηεπθόιπλζε ηεο εηζόδνπ. 

10. Όηαλ ν ζσιήλαο θηάζεη ζηνλ θάξπγγα, 
πξνηξέςηε ηνλ αζζελή λα θάλεη θαηαπνηηθέο 
θηλήζεηο, ρξεζηκνπνηώληαο ιίγν λεξό, λα 
θάκςεη ην θεθάιη ζην ζώξαθα θαη λα αλαπλέεη 
επηπόιαηα. 

10. Με ηελ θάκςε ηνπ θεθαιηνύ θιείλεη ε 
είζνδνο ηνπ ιάξπγγα θαη δηεπθνιύλεηαη 
ε πξνώζεζε ηνπ θαζεηήξα ζηνλ 
νηζνθάγν. Η θαηάπνζε παξεκπνδίδεη 
ηελ είζνδν ηνπ θαζεηήξα ζηελ ηξαρεία. 
Οη αλαπλνέο πεξηνξίδνπλ ην θαξπγγηθό 
αληαλαθιαζηηθό πνπ κπνξεί λα 
δπζθνιέςεη ηελ είζνδν ηνπ θαζεηήξα. 

11. Πξνσζείζηε ηνλ θαζεηήξα κε ήπηεο θαη 
ζηαζεξέο θηλήζεηο ζηνλ νηζνθάγν θαη ζηε 
ζπλέρεηα ζην ζηνκάρη. Ειέγμηε ηε ζηνκαρηθή 
θνηιόηεηα γηα ηπρόλ ζπγθέληξσζε ηνπ 
θαζεηήξα ζε απηή. 

11. Γηα λα κελ ππάξμεη ηξαπκαηηζκόο ζηνλ 
νηζνθάγν. 

12. Επηβεβαηώζηε ηε ζσζηή ζέζε ηνπ θαζεηήξα κε 
αλαξξόθεζε γαζηξηθνύ πεξηερνκέλνπ ή 
εηζαγσγή ζην ζηνκάρη 10 έσο 20ml αέξα κε 
ηελ 60άξα ζύξηγγα θαη ηαπηόρξνλα 
ηνπνζεηείζηε  ην ζηεζνζθόπην ζην επηγάζηξην 
γηα λα αθνύζεηε ηνλ ήρν ηνπ αέξα.  

 
 
 

12. Εηζάγνπκε αέξα θαη όρη λεξό, γηα 
απνθπγή πηζαλήο εηζξόθεζεο. 
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13. ηεξεώζηε ηνλ θαζεηήξα κε ιεπθνπιάζηε ζηε 
κύηε. 

13. Πξνιακβάλεηαη ε κεηαηόπηζε ηνπ 
θαζεηήξα θαη ν άξξσζηνο θηλείηαη 
ρσξίο λα αηζζάλεηαη ην δπζάξεζην 
ζπλαίζζεκα ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ 
ζσιήλα ζηε κύηε. 

14. πλδέζηε ην ζσιήλα κε ην ζάθν 
παξνρέηεπζεο. 

14.  Επηηπγράλεηαη ε θέλσζε ηνπ 
ζηνκάρνπ. 
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