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Αρ. Πρωηοκόλλοσ 25 Έκδοζη 1
η
  επηέμβριος 2011 ελίδα 1 από 3 

 

 

ΣΙΣΛΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΙΜΕΝΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 

  
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 

 

ΒΑΙΚΕ ΑΡΥΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ 
1. Ο απηληδσηήο ιεηηνπξγεί κε ειεθηξηθό 
ξεύκα θαη κπαηαξία.  

1. Πξέπεη λα βξίζθεηαη πάληα ηνπνζεηεκέλνο 
ζηελ πξίδα, λα γίλεηαη θαζεκεξηλόο έιεγρνο 
θόξηηζεο ησλ κπαηαξηώλ θαη ηε ζσζηή 
ιεηηνπξγία ηνπ.  

2. Τπάξρνπλ δηαζέζηκα δύν εηδώλ 
ειεθηξόδηα γηα ελειίθνπο.  

2. Σα ειεθηξόδηα εθθόξηηζεο πξέπεη λα είλαη 
πάληα θαζαξά, έηνηκα πξνο ρξήζε θαη ζσζηά 
ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζηνλ απηληδσηή 

3. Τπάξρεη καδί κε ηνλ απηληδσηή θαη 
δεύγνο απνζηεηξσκέλσλ ειεθηξνδίσλ 
εζσηεξηθήο απηλίδσζεο (θνπηάιεο) 

3. Απαξαίηεην ζηηο θαξδηνρεηξνπξγηθέο ΜΕΘ, 
όπνπ αθνύ γίλεη δηάλνημε ηνπ ζώξαθα θαη 
αληηθαηαζηαζνύλ ηα ειεθηξόδηα εμσηεξηθήο 
απηλίδσζεο, ην δεύγνο ησλ εζσηεξηθώλ 
ηνπνζεηνύληαη απέλαληη, ΄αγθαιηάδνληαο΄ ηελ 
θαξδηά θαη εθθνξηίδνληαη 

4. Καζεκεξηλό test κε θαηαγξαθή ηνπ 
ειέγρνπ θαη ππνγξαθή ηνπ λνζειεπηή, γηα 
ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ απηληδσηή, πάληα 
ζηα 100Joule.  

4. Η εθθόξηηζε ησλ Joules γίλεηαη κε ηα 
ειεθηξόδηα ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζηηο επηθάλεηεο 
ελαπνζέηεζεο.Η θαηαγξαθή ησλ Joules πνπ 
δόζεθαλ γηα ην test, θαηαγξάθεηαη από ηνλ 
απηληδσηή ζην ραξηί θαηαγξαθήο κε ηελ έλδεημε 
test passed ή test ok.  

5. Καιώδην ειεθηξνθαξδηνγξαθηθήο 
θαηαγξαθήο  

5. Υξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπγρξνληζκέλε 
απηλίδσζε θαη απαηηείηαη ε γλώζε ελαιιαγήο ησλ 
απαγσγώλ 

 
 
 
 

  

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΚΑΘ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΑΚΟ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ 
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                                                                 ΤΛΙΚΑ 
 

1. Απηληδσηήο ζε ζέζε ηεο ΜΕΘ κε 
εύθνιε πξόζβαζε  

2. Εηδηθό ηξνρήιαην κηθξνύ βάξνπο ην νπνίν λα 
πεξηέρεη ηα πιηθά  αλαδσνγόλεζεο, δειαδή 
θάξκαθα, αεξαγσγόο, πιηθά δηαζσιήλσζεο 

3. Απηνθόιιεηα ειεθηξόδηα γηα ηε 
ζύλδεζε ηεο ειεθηξνθαξδηνγξαθηθήο 
θαηαγξαθήο 

4. Ζειέ, πάζηα, αινηθή, δειαδή πιηθά πνπ 
πξέπεη λα είλαη ειεθηξαγσγά, έηζη ώζηε ε 
απηλίδσζε λα κελ πξνθαιέζεη έγθαπκα. 

  
 
 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ  
(*ππάξειρ εκτελεσμένερ από τον 

γιατπό) 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

1. Αλ ε απηλίδσζε είλαη 
πξνγξακκαηηζκέλε  θξνληίζηε ν 
αζζελήο λα είλαη λεζηηθόο ηνπιάρηζηνλ 
8 ώξεο πξηλ. 

1. Πξόιεςε εηζξόθεζεο γαζηξηθνύ 
πεξηερνκέλνπ 

2.  Ελεκέξσζε ηνπ αζζελή γηα ηε 
δηαδηθαζία 

2.  Γηα κείσζε ηνπ άγρνπο 

3.  Να έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ηα επίπεδα 
θαιίνπ θαη δαθηπιίηηδαο ζην αίκα  

3.  Υακειό θάιην απμάλεη ηνλ θίλδπλν αξξπζκίαο. 
Η δαθηπιίηηδα πξνδηαζέηεη ζε θνηιηαθέο 
αξξπζκίεο γη΄απηό αλ ν άξξσζηνο ιάκβαλε 
δαθηπιίηηδα κέρξη πξηλ ηελ αλάηαμε, ηόηε 
ρνξεγνύκε πξνιεπηηθά (75-100mg) μπινθαίλε 

4.  Φξνληίδα γηα ύπαξμε ελδνθιέβηαο 
νδνύ ρνξήγεζεο 

4.  Γηα ρνξήγεζε θαηαζηνιήο ή άιισλ 
θαξκάθσλ ζε πεξίπησζε επηπινθώλ 

5.  Εμαζθάιηζε ειεθηξνθαξδηνγξαθηθήο 
θαηαγξαθήο 12 απαγσγώλ 

5.  Λήςε  ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο πξηλ θαη 
κεηά ηελ απηλίδσζε γηα δηαπίζησζε αιιαγώλ 

6. Πξηλ ηελ έλαξμε, ρνξήγεζε νμπγόλνπ 
θαη θαηαζηαιηηθώλ θαξκάθσλ 

6.  Η ρνξήγεζε νμπγόλνπ βνεζά ηνλ άξξσζην 
λα έρεη εθεδξείεο αιιά πξέπεη λα δηαθόπηεηαη 
ζηε δηάξθεηα ηεο εθθόξηηζεο, κηαο θαη πάληα 
ππάξρεη ν θόβνο αλάθιεμεο ηνπ αεξίνπ 

7.  Σνπνζεηείζηε ηα ειεθηξόδηα 
θαηαγξαθήο ηνπ απηληδσηή ζηνλ 
άξξσζην θαη δηαιέμηε κηα απαγσγή κε 
θαιή απεηθόληζε 

 

8.  Παηήζηε ην θνπκπί ηεο ζπγρξνληζκέλεο 
απηλίδσζεο θαη βεβαησζείηε όηη 
αλαγλσξίδεη ζσζηά ην έπαξκα R 

8.  H απνθπγή εθθόξηηζεο πάλσ ζηελ 
αλεξέζηζηε πεξίνδν κεηώλεη ηνλ θίλδπλν 
θνηιηαθήο αξξπζκίαο. Οη ζύγρξνλνη 
απηληδσηέο έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα 
αλαγξάθνπλ ηελ αλαγλώξηζε ηνπ επάξκαηνο 
R, έηζη ώζηε λα είκαζηε βέβαηνη όηη ζα 
εθθνξηίζεη ζηνλ θαηάιιειν ρξόλν. 

9.  Σνπνζεηείζηε ηα ειεθηξόδηα 
εθθόξηηζεο αθνύ επαιείςεηε κε 
ειεθηξαγώγηκε πάζηα  

9.  Έηζη εμαζθαιίδνπκε πξόιεςε εγθαύκαηνο 
πνπ κπνξεί λα ζπκβεί από ηελ ειεθηξηθή 
εθθόξηηζε ζηνλ άξξσζην. 

10. Ελεκεξσζείηε γηα ην ελεξγεηαθό 
πνζό ηεο εθθόξηηζεο 
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11. *Σνπνζεηείζηε ηα ειεθηξόδηα ζην 
ζσξαθηθό ηνίρσκα θαη εθαξκόζηε πίεζε 
12 Kg. 

11. Ληγόηεξν από 5% ξεύκα από ην 
εθαξκνδόκελν κπνξεί λα δηέιζεη πξαγκαηηθά 
από ηελ θαξδηά. Σν πνζνζηό απηό εμαξηάηαη 
θαη από ηελ πίεζε επαθήο. 

12. Έιεγρνο όηη ν απηληδσηήο έρεη 
θνξηίζεη, έιεγρνο ζην monitor ηνπ 
απηληδσηή γηα θαξδηνγξάθεκα 

12. Σα paddles ηνπ απηληδσηή, εθόζνλ έρνπλ 
ηνπνζεηεζεί ζην ζσξαθηθό ηνίρσκα, κπνξνύλ 
λα θαηαγξάςνπλ ζην monitor ηνπ απηληδσηή ην 
ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα ηνπ αξξώζηνπ 

13. *Κξαηήζηε ηα ειεθηξόδηα 
απηλίδσζεο από ηηο ιαβέο ηνπο θαη 
ηνπνζεηείζηε ην αξλεηηθό ειεθηξόδην 
(sternum) δεμηά θάησ από ηελ θιείδα, 
ζην 2ν , 3ν κεζνπιεύξην δηάζηεκα θαη ην 
ζεηηθό ειεθηξόδην (apex) θάησ από ηε 
ζειή ζηελ πξόζζηα καζραιηαία γξακκή 
αξηζηεξά. 
 

13. Τπάξρεη θαη ε πξνζζηνπίζζηα ηνπνζέηεζε ησλ 
ειεθηξνδίσλ. Σν ξεύκα ζε απηή ηελ 
πεξίπησζε δηαζρίδεη ηελ θαξδηά πην άκεζα. 

14. *Κξαηείζηε ηα ειεθηξόδηα από ηηο 
ιαβέο θαη δώζηε εληνιή λα 
απνκαθξπλζνύλ όινη από ην θξεβάηη 
ηνπ αζζελή 

14. Αλ έλα άηνκν αθνπκπά ζην θξεβάηη, ηόηε 
κπνξεί λα ελεξγήζεη ζαλ γείσζε γηα ην ξεύκα 
θαη έηζη ζα πάζεη ειεθηξνπιεμία 

15. *Πηέζηε ηα θνπκπηά εθθόξηηζεο ηνπ 
απηληδσηή θαη θνηηάμηε ην ξπζκό γηα 
δηαπίζησζε επηηπρεκέλεο ή όρη 
αλάηαμεο 

15. Εάλ ρξεηαζηεί λα απηληδώζεηε πάιη, θνξηίζηε 
θαη αθνινπζήζηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε 
κεγαιύηεξν πνζό ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 
 

16. Εάλ ε αλάηαμε ππήξμε επηηπρήο, 
ζπγθεληξώζηε ηηο 
ειεθηξνθαξδηνγξαθηθέο θαηαγξαθέο θαη 
ρνξεγήζηε ζηνλ άξξσζην νμπγόλν  

16. Καηαγξάςηε ηελ ώξα έλαξμεο, ηηο απηληδώζεηο 
θαη ηα Joule πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε θαη 
θαηαρσξίζηε ηα ζην λνζειεπηηθό δηάγξακκα 
ηνπ αξξώζηνπ 
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