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Αρ. Πρωηοκόλλοσ 17 Έκδοζη 1
η
  επηέμβριος 2011 ελίδα 1 από 2 

 

 

                                                           ΣΙΣΛΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΘΔΝΟΤ ΜΔ ΟΞΤ ΈΜΦΡΑΓΜΑ ΣΟΤ ΜΤΟΚΑΡΓΙΟΤ ΣΗ ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ 

ΜΟΝΑΓΑ 

  
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 

 

 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
1. Μεηαθέπεηε ηον αζθενή απ’ ηο 

θοπείο ζηο κπεβάηι και διαηηπείζηε 
ηον ζε θέζη σαμηλή ημί- Fowler (ζε 
αποςζία shock). 
Υοπηγείζηε Ο2 με μάζκα οξςγόνος ή 
πινική κάνοςλα 2-3 lt/min. 
 
 
ςγσπόνυρ ζςζηήνεζηε και ηος 
εξηγείηε ηα βήμαηα πος θα 
ακολοςθήζοςν. 

Ώζηε να μποπεί γπήγοπα να ηεθεί ζε θέζη 
ανάνητηρ. 
 
 
Για ηην ππόλητη εμθάνιζηρ ςποξίαρ (η ςποξία 
οδηγεί και επιηείνει ηον κίνδςνο εμθάνιζηρ 
αππςθμιών και ιζσαιμίαρ). 
 
Σαςηοποίηζη ζηοισείυν. Μείυζη ηος άγσοςρ και 
ηηρ αγυνίαρ ηος αζθενούρ και εξαζθάλιζη ηηρ 
ζςνεπγαζίαρ ηος. 

2. Απελεςθεπώζηε ηο θώπακα ηος      
αζθενή απ’ ηα πούσα και ζςνδέζηε 
ηον με monitor καηαγπαθήρ πςθμού, 
κςκλικήρ μέηπηζηρ ηηρ απηηπιακήρ 
πίεζηρ και μέηπηζηρ κοπεζμού ηος 
Ο2 (μέζυ παλμικού οξύμεηπος). 

Για ηην έγκαιπη αναγνώπιζη και ανηιμεηώπιζη 
ηυν αππςθμιών. 
Για ηην ανηιμεηώπιζη ςπόηαζηρ ή ςπέπηαζηρ και 
ηη σοπήγηζη θαπμάκυν καηά πεπίπηυζη. 
Παπακολούθηζη ηηρ οξςγόνυζηρ ηος αζθενούρ. 
 

3. Σοποθεηήζηε πεπιθεπική θλέβα ή αν 
ήδη ςπάπσει ελέγξηε ηη βαηόηηηά 
ηηρ. 

Υοπήγηζη I.V ςγπών και επειγόνηυν θαπμάκυν. 

 
 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

 Α Υ Ε Π Α  
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4. Καηαγπαθή 
ηλεκηποκαπδιογπαθήμαηορ 12 
απαγυγών  

Για λεπηομεπή ανάλςζη ηυν απαγυγών και 
ζημείο αναθοπάρ ηηρ καπδιακήρ ηος λειηοςπγίαρ 
καηά ηην ώπα ειζαγυγήρ ηος. 

5. Υοπήγηζη I.V (αναλγηηικά, νιηπώδη) 
και per os (ανηιαιμοπεηαλιακά) 
θαπμάκυν, ζύμθυνα με ηιρ ιαηπικέρ 
οδηγίερ. 

Τθεζη ηος πόνος, μείυζη ηος κινδύνος 
εμθάνιζηρ αππςθμιών (ζςσνόηεπη αιηία θανάηος 
ηιρ ππώηερ 48 – 72 ώπερ). 

6. Πποεηοιμάζηε ηον αζθενή για ηοςρ 
ακόλοςθοςρ σειπιζμούρ με ζηόσο ηη 
βεληίυζη ηηρ αιμάηυζηρ ηος 
μςοκαπδίος:  
α) έγσςζη θπομβολςηικού 
παπάγονηα 
β) διαδεπμική ενδοαςλική 
αγγειογπαθία, αγειοπλαζηική 
(μεηαθοπά ηος αζθενούρ ζηο 
αιμοδςναμικό επγαζηήπιο) 
γ) ηοποθέηηζη ενδοαοπηικού αζκού. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Βιβλιογραφία 
 

 σεδιαζμόρ Νοζηλεςηικήρ Φπονηίδαρ, Ulrich, Canale, Wendell 

 Δγσειπίδιο Καπδιολογικήρ Νοζηλεςηικήρ, Γήμηηπα Β. Ακύπος 

 Δγσειπίδιο Καπδιολογίαρ ηος Νοζηλεςηή, Ανθόποςλορ Λ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


