
ηίιπ. Κπξηαθίδε αξ. 1, 546 36 Θεζζαινλίθε, ηει. 2310/993111, 2310/993310, fax: 2310/993096 

web site: www.ahepahosp.gr, e-mail: ahepahos@med.auth.gr 

1 

 

 

 
  
 

Αρ. Πρωηοκόλλοσ 32 Έκδοζη 1
η
  επηέμβριος 2011 ελίδα 1 από 2 

 
 

ΣΙΣΛΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 

ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΜΟΝΙΜΟΤ ΒΗΜΑΣΟΓΟΣΗ - ΑΠΙΝΙΓΩΣΗ 

  

σνηάτθηκε από ομάδα εργαζίας Θεοτάρη Μπήδιοσ Ε. 

Κοσπαράνης Α. 

Πολίηοσ Α. 

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. 20ml xylocaine 2% 

2. 5.000i.u. heparine  

3. Ικαηηζκόο απνζηεηξσκέλνο 

4. 1lit 0.9 N/S  

5. 50ml ησδηνύρν δηάιπκα (betadine) 

6. ύξηγγεο  

7. εη εξγαιείσλ βεκαηνδόηε – απηληδσηή 

8. Αδηάβξνρα πεδία γηα ρεηξηζηήξηα θαη ιπρλία 

9. Ράκκαηα ( 2/0 silk, 2/0 pga, -0- silk)  

10. Καιώδην ζύλδεζεο κε πξνζσξηλό – εμσηεξηθό βεκαηνδόηε 

11. Δηαζεξκία κηαο ρξήζεσο 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
Α Χ Ε Π Α 
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 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 

1.  Παξαιαβή αζζελή, ηαπηνπνίεζε ζηνηρείσλ. Γηα απνθπγή ιάζνπο. 

2.  Πξνεηνηκαζία (ηνπνζέηεζε ζην θξεβάηη, 

εππξεπηζκόο, θιεβνθέληεζε – νξόο iv, 

ζύλδεζε κε ECG, ςπρνινγηθή ελζάξξπλζε). 

Γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο βαιβηδνπιαζηηθήο. 

Γηα κείσζε ηνπ άγρνπο. 

3.  Παξαθέληεζε θεξθηδηθήο αξηεξίαο (κόλν ζε 

ηνπνζέηεζε απηληδσηή). 

Γηα αηκαηεξή κέηξεζε αξηεξηαθήο πίεζεο. 

4.  *Απνζηείξσζε πεδίνπ                       

(ρισξεμηδίλε, ησδηνύρν κείγκα) πεξηνρή 

ηξαρήινπ(ΑΡ) θαη εκηζσξαθίνπ (ΑΡ) θαη 

«ζθέπαζκα» αζζελή κε απνζηεηξσκέλν 

ηκαηηζκό (ηεηξάγσλα πξάζηλα, αδηάβξνρα). 

Δεκηνπξγία ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ. 

5.  ηξώζηκν ρεηξνπξγηθνύ ηξαπεδηνύ (2 άηνκα). Γηα ηε δηαζθάιηζε άζεπησλ ζπλζεθώλ. 

6.  *Δηελέξγεηα εκθύηεπζεο  

7.  Χνξήγεζε θαξκάθσλ, ζεξβίξηζκα επηπιένλ 

πιηθώλ (ζπζθεπή βεκαηνδόηε – απηληδσηή, 

ζεθάξη ππνθιεηδίνπ αξηεξίαο). 

Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο επέκβαζεο 

θαη ηα ζπκπηώκαηα ηνπ αζζελή. 

8.  Παξαθνινύζεζε δσηηθώλ ζεκείσλ ηνπ 

αζζελή (θιηληθά + monitor). 

Παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ (εθόζνλ 

ρξεηαζηεί). 

9.  *Έιεγρνο ζηαζεξνπνίεζεο ησλ θαισδίσλ θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο εκθπηεύζηκεο ζπζθεπήο. 

Γηα απνθπγή επαλαδηάλνημεο ηνπ αζζελή. 

10.  Πηεζηηθή επίδεζε ηξαύκαηνο.    Καζαξηζκόο 

ηξαπεδηνύ, ζπκκάδεκα ρώξνπ ηνπ 

εξγαζηεξίνπ.                                        Έμνδνο 

αζζελή από ην εξγαζηήξην. 

Γηα απνθπγή αηκνξξαγίαο ιόγσ 

κεηαθίλεζεο ηνπ αζζελή, δεκηνπξγίαο 

αηκαηώκαηνο. Πξνεηνηκαζία ρώξνπ γηα 

ηελ ππνδνρή λένπ αξξώζηνπ.  

11.  Καζ’όιε ηε δηάξθεηα ηεο βαιβηδνπιαζηηθήο 

παξακέλνπκε εληόο ηνπ εξγαζηεξίνπ (κε 

πξνζηαηεπηηθή κνιύβδηλε πνδηά). 

Γηα έγθαηξε αληηκεηώπηζε ηπρόλ 

επηπινθώλ (θνηιηαθή καξκαξπγή, 

δηαζσιήλσζε, ΚΑΡΠΑ), γηα ςπρνινγηθή 

ελζάξξπλζε ηνπ αζζελή θαζώο θαη γηα ην 

ζεξβίξηζκα ηνπ απνζηεηξσκέλνπ πιηθνύ 

πξνο ηνπο ηαηξνύο. 

 


