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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο σχέδιο προδιαγραφών που ακολουθεί στις επόµενες σελίδες καταγράφεται το σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες πρέπει να αποκτηθούν από τους µαθητευόµενους κατά τη διάρκεια της
πρακτικής άσκησης - µαθητείας στα δύο έτη των σπουδών τους και η κατ’ έτος χρονική ταξινόµησή τους
σύµφωνα µε τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών της ειδικότητάς τους.
Το παρόν σχέδιο προδιαγραφών αποτελεί αρχική προσέγγιση για την πρακτική - µαθητεία των µαθητών. Η
τελική του διαµόρφωση θα προκύψει από τη συνεργασία των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα και των επαγγελµατικών τους οργανώσεων µε βάση και τις σχετικές τους προτάσεις.
Οι χώροι µαθητείας διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση. Το περιεχόµενο της πρακτικής άσκησης (οι
τοµείς δραστηριοτήτων / µαθησιακοί στόχοι) είναι κοινό για όλες τις επιχειρήσεις. Η επιχείρηση στην οποία
πραγµατοποιείται η πρακτική άσκηση είναι αυτή η οποία καθορίζει τη σειρά, τη χρονική διάρκεια και τον
τόπο εκπαίδευσης στον οποίο θα υλοποιείται για κάθε χρόνο µαθητείας η κάθε δραστηριότητα.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθών Γενικής Νοσηλείας είναι ένα ειδικευµένο άτοµο, το οποίο µε βάση τις
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτά µπορεί να εργασθεί ως βοηθητικό προσωπικό και είναι σε
θέση να:
παρέχει φροντίδα ατοµικής υγιεινής σε κλινήρεις αρρώστους,
συµµετέχει σε διαδικασίες, παρακολούθησης, θεραπείας και πλήρους αποκατάστασης των πασχόντων,
εφαρµόζει στον ασθενή νοσηλευτικές τεχνικές, σύµφωνα µε το σχέδιο εξατοµικευµένης νοσηλευτικής φροντίδας του ασθενούς από τον γιατρό ή τον υπεύθυνο νοσηλευτή,
χρησιµοποιεί και εφαρµόζει συστηµατικά τα µέσα ατοµικής προστασίας, υγιεινής, αντισηψίας - ασηψίας που επιβάλλονται για τη λειτουργία των χώρων που εργάζεται για την ατοµική του προστασία και τη διαφύλαξη των ασθενών από µολυσµατικές επιπλοκές,
επιλέγει, προµηθεύει και φροντίζει τον εξοπλισµό του χώρου εργασίας του (εργαλεία, συσκευές, όργανα, αναλώσιµα κ.ά.).
Ο Βοηθός Γενικής Νοσηλείας µπορεί να εργασθεί:
σε νοσηλευτικά Ιδρύµατα Πρωτοβάθµιας, ∆ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας,
στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα,
σε Γηροκοµεία,
σε Ιδρύµατα και άσυλα,
σε οργανισµούς και επιχειρήσεις µε νοσηλευτικές υπηρεσίες,
ως αυτοαπασχολούµενος σε υπηρεσίες σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο σπίτι ή ως αποκλειστικός
νοσοκόµος.
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ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά τη διάρκεια της µαθητείας - πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα.
ΓΝΩΣΕΙΣ
Γνωστικό αντικείµενο:
Βασικές υπηρεσίες φροντίδας κατά
την υποδοχή και παραµονή των αρρώστων στο θάλαµο.
Στρώσιµο του κρεβατιού.
Κατονοµάζουν τα χρησιµοποιούµενα υλικά για το στρώσιµο των
κρεβατιών.
Αναφέρουν τις ειδικές θέσεις τοποθέτησης του αρρώστου στο
κρεβάτι, (ύπτια, πλάγια, πρηνή,
καθιστική, ηµικαθιστική και κατάρροπη) το σκοπό που αυτές εξυπηρετούν και περιγράφουν τις ακολουθούµενες για κάθε µια διαδικασίες.
Περιγράφουν τις απαιτούµενες
διαδικασίες στρωσίµατος του κρεβατιού ανάλογα µε τη δυνατότητα
µετακίνησης του αρρώστου και
την επιβαλλόµενη κατά περίπτωση
θέση παραµονής του σ’ αυτό.
Περιγράφουν τις αρχές και διαδικασίες για την έγερση και τη σωστή µεταφορά του αρρώστου.
Λήψη ζωτικών σηµείων ασθενούς.

Καθαριότητα και υγιεινή κλινήρους αρρώστου.
Κατονοµάζουν τα χρησιµοποιούµενα σκεύη και υλικά.
Περιγράφουν τις διαδικασίες

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Ελέγχουν και αποκαθιστούν την
καθαριότητα στο θάλαµο.
Στρώνουν το κρεβάτι ακολουθώντας τις ενδεδειγµένες διαδικασίες.
Τοποθετούν τον άρρωστο σ’ αυτό.
Στρώνουν το κρεβάτι µε µετακίνηση του αρρώστου ή µε την παραµονή του σ’ αυτό.
Ακολουθούν τις ενδεδειγµένες
διαδικασίες και λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για την ασφαλή
έγερση ή µεταφορά και επανατοποθέτηση του αρρώστου στο κρεβάτι ή τον ασφαλή χειρισµό του,
όταν αυτός δεν µετακινείται.

Προβαίνουν στη λήψη και καταγραφή των ζωτικών σηµείων του
αρρώστου και συγκεκριµένα:
Θερµοµετρούν τον άρρωστο
από το στόµα, τη µασχάλη και
το ορθό.
Μετρούν τον αρτηριακό του
σφυγµό, τις αναπνοές του και
την αρτηριακή του πίεση.
Ενηµερώνουν το σχετικό διάγραµµα.
Εκτελούν τις παραπάνω εργασίες
µε τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων συσκευών, οργάνων και υλικών, λαµβάνοντας τα απαιτούµενα µέτρα υγιεινής και ακολουθώντας τις ενδεδειγµένες κατά περίπτωση διαδικασίες.
Παρέχουν υπηρεσίες καθαριότητας και υγιεινής σε κλινήρεις αρρώστους, όπως:
Χορήγηση σκωραµίδας
και ουροδοχείου.
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προσφοράς των συγκεκριµένων υπηρεσιών, τις απαιτούµενες ενέργειες και φροντίδες
για την υγιεινή και ασφαλή
µεταχείριση του ασθενούς.

Γνωστικό αντικείµενο:
Βασικές νοσηλευτικές φροντίδες
Περιποίηση κατακλίσεων.
Αναφέρουν το σκοπό εφαρµογής
της.
Περιγράφουν τις γενικές διαδικασίες εφαρµογής της και τις αντίστοιχες που αφορούν στην περιποίηση πάσχουσας περιοχής.
Αναφέρουν τα χρησιµοποιούµενα
υλικά.

Εφαρµογή ψυχρών ή θερµών
επιθεµάτων.
Ορίζουν, κατονοµάζουν και διακρίνουν τα ψυχρά και θερµά επιθέµατα.
Αναφέρουν τα σηµεία τοποθέτησής τους, τις επιδράσεις τους και
τις περιπτώσεις αντένδειξής τους.
Κατονοµάζουν τα χρησιµοποιούµενα κατά περίπτωση υλικά και
περιγράφουν τις διαδικασίες προετοιµασίας και εφαρµογής τους.
Εφαρµογή σωλήνα αερίων.
Αναφέρουν τους λόγους για τους
οποίους ενδείκνυται.
Αναγνωρίζουν και περιγράφουν το
σωλήνα αερίων.
Κατονοµάζουν τα χρησιµοποιούµενα υλικά, αναφέρουν τη χρήση
τους και περιγράφουν τη διαδικασία εκτέλεσης της συγκεκριµένης
εργασίας.

Πλύσιµο και εντριβή ράχης για πρόληψη κατακλίσεων.
Περιποίηση στοµατικής
κοιλότητας.
Φροντίδα προσώπου και
λαιµού.
Λούσιµο κεφαλής.
Τοπική καθαριότητα γεννητικών οργάνων.
Λουτρό καθαριότητας.
Εκτελούν τις παραπάνω εργασίες µε τη χρήση των κατάλληλων συσκευών, οργάνων
και υλικών, λαµβάνοντας τα
απαιτούµενα µέτρα υγιεινής
και ασφαλούς µεταχείρισης
του αρρώστου και ακολουθώντας τις ενδεδειγµένες κατά
περίπτωση διαδικασίες.
Πραγµατοποιούν περιποιήσεις
κατακλίσεων, εφαρµόζοντας
τις αρχές της ασηψίας και αντισηψίας και ακολουθώντας
τις ενδεδειγµένες διαδικασίες.
Εκτιµούν την έκταση της
βλάβης των ιστών, επιλέγουν
το κατάλληλο µέγεθος των επιθεµάτων και προσδιορίζουν
τη συχνότητα αλλαγής τους.

Προβαίνουν σε εργασίες προετοιµασίας και εφαρµογής:
θερµοφόρας,
ζεστής κοµπρέσας και
παγοκύστης.
Χρησιµοποιούν τα κατάλληλα
υλικά και εφαρµόζουν τις ενδεδειγµένες κατά περίπτωση
διαδικασίες.
Ενηµερώνουν την προϊσταµένη για την εκτέλεση τους.
Εφαρµόζουν τα απαραίτητα
µέτρα ατοµικής υγιεινής πριν
και µετά το τέλος της εργασίας.
Εκτελούν τη συγκεκριµένη
εργασία, ακολουθώντας την
ενδεδειγµένη διαδικασία µε τη
χρησιµοποίηση των κατάλληλων συσκευών, οργάνων και
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υλικών και τη λήψη των απαιτούµενων µέτρων υγιεινής και
ασφαλούς µεταχείρισης του
αρρώστου.
Αποµακρύνουν από το θάλαµο τα χρησιµοποιούµενα υλικά, απορρίπτουν τα άχρηστα
και απολυµαίνουν αυτά που
θα επαναχρησιµοποιηθούν.
Εκτιµούν το αποτέλεσµα και
ενηµερώνουν την προϊσταµένη.
Χορήγηση υπόθετου.
Αναφέρουν τους λόγους οι οποίοι
επιβάλλουν την πραγµατοποίηση
νοσηλευτικής φροντίδας µε χορήγηση υπόθετων.
∆ιακρίνουν τις βασικές κατηγορίες
τους.
Περιγράφουν τις διαδικασίες χορήγησης, κατονοµάζουν τα χρησιµοποιούµενα υλικά, και αναφέρουν τη χρήση τους.

ΚαθαρτικόςΥποκλυσµός.
Ορίζουν την έννοια του υποκλυσµού και διακρίνουν τα διάφορα
είδη του ανάλογα µε την ποσότητα,
το είδος του υγρού και τον σκοπό
για τον οποίο πραγµατοποιούνται.
Αναφέρουν τους λόγους οι οποίοι
επιβάλλουν την πραγµατοποίηση
καθαρτικού υποκλυσµού.
Περιγράφουν τις διαδικασίες καθαρτικού υποκλυσµού µε συσκευή
µιας χρήσης και µε συσκευή πολλαπλής χρήσης,, κατονοµάζουν τα
χρησιµοποιούµενα υλικά, και αναφέρουν τη χρήση τους..

Τεχνητή διατροφή.
Αναφέρουν το σκοπό της τεχνικής
διατροφής και τις περιπτώσεις ασθενών στους οποίους αυτή εφαρµόζεται.
Κατονοµάζουν τους τρόπους ε-

Ελέγχουν το σκοπό χορήγησής του και εφόσον αυτός αφορά σε φαρµακευτικά και
όχι καθαρτικά υπόθετα ακολουθούν τις βασικές οδηγίες
φαρµάκων (ιατρικές οδηγίες
χορήγησης και διεξοδικό
προσδιορισµό του ασθενούς,
στον οποίο θα χορηγηθεί).
Εκτελούν τη συγκεκριµένη
εργασία µε τη χρησιµοποίηση
των κατάλληλων σκευών, οργάνων και υλικών και τη λήψη των απαιτούµενα µέτρων
υγιεινής ακολουθώντας τις
ενδεδειγµένες διαδικασίες.
Εκτελούν µε την καθοδήγηση
του υπεύθυνου νοσηλευτή
καθαρτικούς υποκλυσµούς µε
συσκευή µιας χρήσης καθώς
και µε συσκευή πολλαπλών
χρήσεων, ακολουθώντας τις
ενδεδειγµένες κατά περίπτωση διαδικασίες µε τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων
συσκευών, οργάνων και υλικών και τη λήψη των απαιτούµενων µέτρων υγιεινής και
ασφαλούς µεταχείρισης του
αρρώστου.
Ελέγχουν µετά το τέλος της
διαδικασίας τα αποτελέσµατά
της, τον ιµατισµό του κρεβατιού, ενηµερώνουν την προϊσταµένη και σηµειώνουν την
κένωση στο διάγραµµα του
αρρώστου.
Συµµετέχουν υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη ιατρού
και του υπεύθυνου νοσηλευτή
σε εργασίες τεχνητής διατροφής µε εφαρµογή ρινογαστρι-
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φαρµογής της , αναφέρουν τις
χρησιµοποιούµενες συσκευές,
σκεύη, εργαλεία και υλικά και περιγράφουν τις απαιτούµενες διαδικασίες.
Αναφέρουν και αντιλαµβάνονται
τα προβλήµατα που µπορεί να
προκύψουν και περιγράφουν τις
απαιτούµενες νοσηλευτικές φροντίδες σε περίπτωση παρατεταµένης παραµονής του ρινογαστρικού
σωλήνα στον ασθενή.

Πλύση στοµάχου.
Αναφέρουν τις περιπτώσεις που
απαιτείται πλύση στοµάχου σε ήδη
νοσηλευόµενο ασθενή.
Περιγράφουν τις διαδικασίες εφαρµογής της και τις µετέπειτα νοσηλευτικές φροντίδες που παρέχονται στον ασθενή.

Μετάγγιση αίµατος.
Περιγράφουν τις ακολουθούµενες πριν, κατά τη διάρκεια
και µετά τη µετάγγιση διαδικασίες και νοσηλευτικές φρο-

κού σωλήνα, µε οισοφαγοστοµία, γαστροστοµία και νηστιδοστοµία. Συγκεκριµένα:
Προετοιµάζουν τα κατάλληλα υλικά και συνεργάζονται µε τον/την υπεύθυνο κατά τη διαδικασία
εφαρµογής του ρινογαστρικού σωλήνα στον άρρωστο.
Χρησιµοποιούν τα κατάλληλα υλικά και ακολουθούν τις ενδεδειγµένες διαδικασίες σίτισής του ασθενούς.
Τηρούν τους κανόνες
προσωπικής υγιεινής και
υγιεινής του αρρώστου.
Παρέχουν την απαιτούµενη
νοσηλευτική φροντίδα στον
άρρωστο στην περίπτωση που
πρέπει να σιτίζεται για αρκετό
χρονικό διάστηµα µε ρινογαστρικό σωλήνα.
Παρατηρούν τη συµπεριφορά
και τις αντιδράσεις του αρρώστου και ενηµερώνουν
τον/την υπεύθυνο νοσηλευτή.
Εφαρµόζουν καθηµερινές
φροντίδες παραµονής του σωλήνα σίτισης (αλλαγή γάζας
και πώµατος) σε περιπτώσεις
σίτισης του αρρώστου µε οισοφαγοστοµία, γαστροστοµία
και νηστιδοστοµία.
Αφαιρούν το ρινογαστρικό
σωλήνα.

Εκτελούν πλύση στοµάχου µε
τη χρήση σύριγγας και φυσιολογικού ορού µέσω ρινοπλαστικού σωλήνα τύπου levin
(σε επείγουσες περιπτώσεις,
όταν υπάρχει ήδη τοποθετηµένος σωλήνας) ή ρινοπλαστικού µε δύο αυλούς.
Παρακολουθούν στενά τον
ασθενή µε συχνή λήψη ζωτικών σηµείων και µέτρηση εισερχόµενων και εξερχόµενων
υγρών.
Ετοιµάζουν τον ασθενή για
φλεβοκέντηση και παρακολουθούν τη διαδικασία εκτέλεσής της από γιατρό ή νοση-
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ντίδες.
Κατονοµάζουν τις απαιτούµενες συσκευές, σκεύη, όργανα
και υλικά.

λευτή.
Ελέγχουν τα στοιχεία της ετικέτας της φιάλης και τα συγκρίνουν µε τα στοιχεία του
ασθενούς.
Εφαρµόζουν τη συσκευή µετάγγισης στη φιάλη µε άσηπτη τεχνική.
Κρεµούν τη φιάλη και ρυθµίζουν τη ροή του αίµατος.
Παρακολουθούν τις αντιδράσεις του ασθενούς.
Πραγµατοποιούν µετρήσεις
των ζωτικών του σηµείων και
τα καταγράφουν.
Σηµειώνουν στο διάγραµµα
του αρρώστου τη µετάγγιση.
Ενηµερώνουν το φύλλο νοσηλείας του ασθενούς (χρόνο
χορήγησης, ποσότητα ροής,
ζωτικά σηµεία πριν και µετά
την µετάγγιση, αντιδράσεις
του ασθενούς).
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά τη διάρκεια της µαθητείας - πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα

ΓΝΩΣΕΙΣ
Γνωστικό αντικείµενο:
Βασικές νοσηλευτικές φροντίδες
Χορήγηση φαρµάκων από το
στόµα.
Τοπική εφαρµογή φαρµάκων.
Χορήγηση φαρµάκων µε εισπνοές.
Χορήγηση φαρµάκων στο δέρµα.
Χορήγηση υπόθετου από τον
κόλπο.
Παρεντερική χορήγηση φαρµάκων και υγρών.
Αναφέρουν τις γενικές αρχές
για τη φύλαξη και τη χορήγηση φαρµάκων.
Κατονοµάζουν και διακρίνουν
της διάφορες µορφές και τις
οδούς χορήγησης φαρµάκων.
Προσδιορίζουν τις ανατοµικές
θέσεις ενδοµυϊκών, ενδοφλεβίων, υποδορίων και ενδοδερµικών ενέσεων.
Αναφέρουν τις αντενδείξεις
και τις παρενέργειές τους.
Περιγράφουν τις διαδικασίες
προετοιµασίας των υλικών και
ελέγχου των φαρµάκων, τις
τεχνικές και νοσηλευτικές
φροντίδες πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τη χορήγησή
τους.

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Ακολουθούν τις ενδεδειγµένες
τεχνικές και εκτελούν κατά
περίπτωση εργασίες:
χορήγησης φαρµάκων
από το στόµα,
τοπικής εφαρµογής φαρµάκων,
χορήγησης φαρµάκων στο
δέρµα,
χορήγησης υποθέτων από
τον κόλπο.
Προετοιµάζουν τα υλικά, βοηθούν τον υπεύθυνο νοσηλευτή και συµµετέχουν σε εργασίες που αφορούν σε παρεντερικές χορηγήσεις φαρµάκων και υγρών και συγκεκριµένα:
στην αναρρόφηση φαρµάκου από φύσιγγα,
στη διάλυση και αναρρόφηση φαρµάκου σε µορφή
σκόνης,
στην εκτέλεση ενδοµυϊκών ενδοδερµικών
και υποδορίων ενέσεων.
Προετοιµάζουν τα υλικά και
τον ασθενή για ενδοφλέβια
έγχυση ορών.
Βοηθούν τον υπεύθυνο νοσηλευτή:
στην τοποθέτηση και ακινητοποίηση του φλεβοκαθετήρα και του σύστοιχου
άκρου,
στην ετοιµασία και εµπλουτισµό του ορού µε
φάρµακο,
στη χορήγηση του ορού
(ρύθµιση ροής, αλλαγή
ορού και συσκευής),
στην αφαίρεση του ενδοφλέβιου καθετήρα.
Ελέγχουν τη στάθµη του ορού
για την έγκαιρη αλλαγή του.
Φροντίζουν καθηµερινά το
σηµείο της φλεβοκέντησης.
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Γνωστικό αντικείµενο:
Νοσηλευτικές διαδικασίες κατά
τη χορήγηση οξυγόνου και φαρµάκων µετά από Οµιχλοποίηση.
Χορήγηση οξυγόνου µε ρινική
κάνουλα.
Χορήγηση οξυγόνου µε µάσκα
Venturi.
Χορήγηση εισπνεόµενων φαρµάκων µε µάσκα αερολύµατος.
Αναφέρουν το σκοπό της οξυγονοθεραπείας και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδείκνυται η εφαρµογή της.
Αναφέρουν τις βασικές αρχές
της οξυγονοθεραπείας και τα
απαραίτητα µέτρα που πρέπει
να λαµβάνονται κατά τη χορήγηση οξυγόνου.
Αναφέρουν τους τρόπους χορήγησης, κατονοµάζουν τις
απαιτούµενες συσκευές,
σκεύη, όργανα και υλικά και
περιγράφουν τις ακολουθούµενες κατά περίπτωση διαδικασίες.

Παρακολουθούν τον άρρωστο
για εµφάνιση παρενεργειών
και σε οποιαδήποτε αντίδρασή του ενηµερώνουν τον υπεύθυνο νοσηλευτή ή το γιατρό.
Χορήγηση οξυγόνου µε ρινική
κάνουλα.
Ελέγχουν τη λειτουργία του
συστήµατος παροχής οξυγόνου.
Τοποθετούν τον άρρωστο
στην κατάλληλη θέση, ελέγχουν τη βατότητα των ρουθουνιών του και τα καθαρίζουν.
Συνδέουν το σωλήνα της ρινικής κάνουλας στην έξοδο του
υγραντήρα και ελέγχουν τη
ροή οξυγόνου.
Εφαρµόζουν τη ρινική κάνουλα στα ρουθούνια του αρρώστου και τη στερεώνουν.
Ρυθµίζουν τη ροή του οξυγόνου και την πυκνότητα σύµφωνα µε την ιατρική οδηγία.
Καταγράφουν στην καρτέλα
του αρρώστου την ηµεροµηνία και ώρα έναρξης της οξυγονοθεραπείας, τη µέθοδο χορήγησης, το ρυθµό ροής και
την πυκνότητα παροχής οξυγόνου.
Ελέγχουν τη λειτουργία της
συσκευής σε τακτά χρονικά
διαστήµατα.
Φροντίζουν καθηµερινά το
στόµα και τα ρουθούνια του
αρρώστου για πρόληψη ξηρότητας.
Αλλάζουν καθηµερινά τη ρινική κάνουλα και το νερό του
υγραντήρα.
Χορήγηση οξυγόνου µε µάσκα
Venturi.
Στην οξυγονοθεραπεία µε µάσκα
Venturi, η πυκνότητα παροχής οξυγόνου προκαθορίζεται, από κωδικοποιηµένη βαλβίδα που προσαρµόζεται στον ελαστικό σωλήνα
της µάσκας.
Επιλέγουν την κατάλληλη
βαλβίδα σύµφωνα µε την ιατρική οδηγία και ρυθµίζουν
την παροχή οξυγόνου µε βάση
την ένδειξη που αναγράφεται
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Γνωστικό αντικείµενο:
Νοσηλευτική Φροντίδα ασθενών µε προβλήµατα του ουροποιητικού συστήµατος
Λήψη ούρων για γενική εξέταση
ούρων ή καλλιέργεια.
Καθετηριασµός ουροδόχου κύστης.
Αφαίρεση καθετήρα ουροδόχου
κύστης.
Λήψη ούρων από ουροκαθετήρα.
Αναφέρουν και διακρίνουν τα
είδη των ουροκαθετήρων
Περιγράφουν τις απαιτούµενες διαδικασίες, ενέργειες και
φροντίδες πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την εκτέλεση
των παραπάνω νοσηλευτικών
πρακτικών και αναφέρουν τις
χρησιµοποιούµενες συσκευές
και υλικά.

στο κάτω µέρος της βαλβίδας.
Ακολουθούν τις ίδιες, όπως
αναφέρονται πιο πάνω, διαδικασίες πριν και µετά την εφαρµογή της µάσκας Venturi.
Χορήγηση εισπνεόµενων φαρµάκων µε µάσκα αερολύµατος.
Τοποθετούν στο βαρελάκι της
µάσκας το φάρµακο σύµφωνα
µε την ιατρική οδηγία, συνδέουν τον ελαστικό σωλήνα
στην παροχή οξυγόνου, εφαρµόζουν τη µάσκα στο πρόσωπο του αρρώστου και ρυθµίζουν τη ροή του οξυγόνου
ώσπου να παραχθεί το επιθυµητό νέφος.
Κλείνουν την παροχή του οξυγόνου αµέσως µετά τη χορήγηση.
Τσεκάρουν την κάρτα φαρµάκων για πιθανή χορήγηση και
άλλων φαρµάκων και στην
περίπτωση αυτή επαναλαµβάνουν την ίδια διαδικασία.

Συλλέγουν ούρα για γενική
εξέταση ή καλλιέργεια σε αποστειρωµένο δοχείο, το
κλείνουν µε άσηπτη τεχνική,
επικολλούν ετικέτα µε τα
στοιχεία του αρρώστου και το
αποστέλλουν άµεσα στο εργαστήριο.
Στους άνδρες δεν απαιτείται σχολαστικός καθαρισµός. Στις γυναίκες, ο
καθαρισµός της περιουριθρητικής περιοχής µε αποστειρωµένες γάζες αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λήψη
αξιόπιστου δείγµατος.

Εφαρµόζουν, όταν είναι αναγκαίος και µετά από εντολή
του γιατρού, ακολουθώντας
τις ενδεδειγµένες τεχνικές και
διαδικασίες, ουροκαθετήρα µε
χρήση αποστειρωµένης λαβίδας και καθαρισµό µε αντισηπτικό διάλυµα:
σε γυναίκες, των µικρών
και µεγάλων χειλέων και
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της ουρήθρας,
σε άνδρες, της βαλάνου,
συνδέουν τον καθετήρα µε το
συλλέκτη µε άσηπτη τεχνική
και ελέγχουν τη ροή των ούρων.
Απορρίπτουν τα υλικά µιας
χρήσης, ετοιµάζουν τα υπόλοιπα για αποστείρωση και
καταγράφουν στη λογοδοσία
την ώρα του καθετηριασµού,
το ποσό των ούρων, το χρώµα
κ.ά.
Λαµβάνουν τα απαιτούµενα
µέτρα και φροντίδες για την
αποφυγή ουρολοιµώξεων.
Αφαιρούν µε τις ενδεδειγµένες τεχνικές τον ουροκαθετήρα, καθαρίζουν την περιοχή
τοποθέτησής του, ελέγχουν τη
φυσιολογική ούρηση του αρρώστου και ενηµερώνουν τη
λογοδοσία.
Συλλέγουν ούρα µε σύριγµα
µε διακοπή της ροής ούρων µε
χρήση λαβίδας και παρακέντηση µε εφαρµογή καλής αντισηψίας του ουροκαθετήρα
στο σηµείο ένωσής του µε τον
ουροσυλλέκτη και ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες,
όπως στην απλή λήψη ούρων.
Γνωστικό αντικείµενο:
Νοσηλευτική Φροντίδα ασθενών µε προβλήµατα του πεπτικού συστήµατος.
Λήψη γαστρικού υγρού για εξέταση.
Φροντίδα ειλεοστοµίας - κολοστοµίας.
Πλύση - υποκλυσµός κολοστοµίας.
Αναφέρουν τους σκοπούς των
παραπάνω νοσηλευτικών
πρακτικών και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η εφαρµογή τους.
Περιγράφουν τις απαιτούµενες διαδικασίες, ενέργειες και
φροντίδες πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την εκτέλεση
τους και αναφέρουν τις χρησιµοποιούµενες συσκευές και
υλικά.

Λήψη γαστρικού υγρού για εξέταση.
Βοηθούν τον υπεύθυνο ιατρό
ή νοσηλευτή για εισαγωγή ρινοπλαστικού σωλήνα από τη
µύτη στο στοµάχι.
Παραλαµβάνουν το ειδικό
δοχείο συλλογής του γαστρικού υγρού, αναγράφουν τα
στοιχεία του αρρώστου στην
ετικέτα και το αποστέλλουν
στο µικροβιολογικό εργαστήριο.
Φροντίδα ειλεοστοµίας - κολοστοµίας.
Πλύση - υποκλυσµός κολοστοµίας.
Επιλέγουν τα απαιτούµενα
κατά περίπτωση υλικά και τα
τοποθετούν σε τροχήλατο αλλαγής ή δίσκο νοσηλείας.
Τοποθετούν τον άρρωστο
στην κατάλληλη θέση, τον
ενηµερώνουν και εξασφαλί-
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Γνωστικό αντικείµενο:
Τεχνική νοσηλευτικών διαδικασιών κατά την προεγχειρητική
και µετεγχειρητική φροντίδα
Περιγράφουν τις απαιτούµενες τεχνικές και διαδικασίες
που αφορούν στην:
ετοιµασία του χειρουργικού πεδίου,
ετοιµασία του φορείου,
ετοιµασία του χειρουργικού κρεβατιού,
παραλαβή του χειρουργηµένου αρρώστου.

ζουν τη συνεργασία του.
Εκτελούν τις απαιτούµενες
διαδικασίες αφαίρεσης του
σάκου, ελέγχου και καθαρισµού του στοµίου και στο τέλος των εργασιών αερίζουν το
δωµάτιο και αναφέρουν στον
υπεύθυνο του τµήµατος τυχόν
παρατηρήσεις για εµφάνιση
αίµατος, πύου, δερµατίτιδας.
Εκτελούν όλες τις παραπάνω
εργασίες αλλαγής σάκου και
εφαρµόζουν υποκλυσµό, µε
σύνδεση του καθετήρα στη
συσκευή πλύσης και εισαγωγή του καθετήρα από το στόµιο στο έντερο.
Εκτελούν εργασίες ετοιµασίας
(καθαρισµός και ξύρισµα) της
περιοχής του εγχειρητικού πεδίου.
Ετοιµάζουν το φορείο για τη
µεταφορά του ασθενούς στο
χειρουργείο.
Προετοιµάζουν τον άρρωστο:
αφαιρούν όλα τα ξένα αντικείµενα από τον άρρωστο (δακτυλίδια, µικροκοσµήµατα, φουρκέτες
κ.α.),
αφαιρούν οδοντοστοιχίες
και πρόσθετα δόντια,
ελέγχουν τα νύχια χεριών
και ποδιών και αν είναι
βαµµένα τα ξεβάφουν,
βοηθούν τον άρρωστο να
γδυθεί και να φορέσει το
χειρουργικό πουκάµισο,
τα ποδονάρια και το κάλυµµα κεφαλής,
τοποθετούν ταυτότητα
χεριού µε το ονοµατεπώνυµο και την κλινική.
Συµπληρώνουν το προεγχειρητικό δελτίο.
Προετοιµάζουν το κρεβάτι και
εφοδιάζουν µε τα απαραίτητα
υλικά το κοµοδίνο του αρρώστου.
Εξασφαλίζουν - ανάλογα µε
το είδος της επέµβασης - στατό ορού, συσκευή οξυγόνου,
αναρροφητήρα και στερεώνουν στο κρεβάτι τον ουροσυλλέκτη.
Βοηθούν στη µεταφορά του
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Γνωστικό αντικείµενο:
Τεχνική νοσηλευτικών διαδικασιών κατά τη διενέργεια παρακεντήσεων.
Παρακέντηση οστών (στερνική).
Παρακέντηση θώρακα - Βιοψία
υπεζωκότα.
Εφαρµογή κλειστής παροχέτευσης Billow.
Ετοιµασία υλικών για κλειστή παροχέτευση µε συσκευή
Billow.
Αφαίρεση θωρακικής παροχέτευσης.
Αποστείρωση συσκευής
Billow.
Βιοψία ήπατος.
Οσφυονωτιαία παρακέντηση.
Παρακέντηση κοιλιάς.
Περιγράφουν τις βοηθητικές
διαδικασίες στη διενέργεια
παρακεντήσεων οι οποίες γίνονται αποκλειστικά από τον
υπεύθυνο γιατρό.
Αναφέρουν τις απαιτούµενες
ενέργειες για την προετοιµασία των επεµβάσεων και την
µετέπειτα παρακολούθηση και
φροντίδα του αρρώστου.

Γνωστικό αντικείµενο:
Τεχνική νοσηλευτικών διαδικασιών κατά τη νοσηλεία αρρώστου µε τραχειοστοµία.
Περιγράφουν τις διαδικασίες
για:
την περιποίηση της τραχειοστοµίας,
την αλλαγή του τραχειοσωλήνα που πραγµατοποιείται από γιατρό κατά
το πρώτο χρονικό διάστη-

αρρώστου από το φορείο στο
κρεβάτι και τακτοποιούν τον
άρρωστο στην κατάλληλη,
ανάλογα µε την επέµβαση,
θέση.
Τοποθετούν τον ορό, τακτοποιούν τις παροχετεύσεις και
ελέγχουν την κανονική τους
ροή.
Ελέγχουν τα ζωτικά του σηµεία και το τραύµα για αιµορραγία.
Παρακολουθούν τον άρρωστο
για πιθανές µετεγχειρητικές
επιπλοκές.
Ενηµερώνουν το δελτίο νοσηλείας.

Μετρούν τα ζωτικά σηµεία
του αρρώστου πριν και µετά
τις επεµβάσεις.
Τοποθετούν τον άρρωστο στις
κατάλληλες κατά περίπτωση
θέσεις.
Βοηθούν το γιατρό κατά τη
διάρκεια των παρακεντήσεων.
Φροντίζουν για την αποστολή
των συλλεγµένων υγρών και
ιστών στο εργαστήριο για διενέργεια βιοψίας.
Συλλέγουν τα χρησιµοποιούµενα εργαλεία, όργανα και υλικά και αποστέλλουν για αποστείρωση όσα πρόκειται να
επαναχρησιµοποιηθούν.
Καταγράφουν τη νοσηλεία
στη λογοδοσία (ηµεροµηνία,
ώρα, γιατρός, ζωτικά σηµεία
κ.ά.).
Παρακολουθούν για πιθανή
αιµορραγία τα σηµεία παρακέντησης.
Πραγµατοποιούν σε ηµερήσια
βάση συχνές περιποιήσεις
τραχειοστοµίας για την πρόληψη µολύνσεων µε χρήση
αποστειρωµένου set αλλαγής,
τραχειοσωλήνων, συσκευής
αναρρόφησης, καθετήρων αναρρόφησης µιας χρήσης, φακαρόλας, αντισηπτικού και
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µα,
την ετοιµασία µεταλλικού
τραχειοσωλήνα για αποστείρωση.
Αναφέρουν τις απαιτούµενες
συσκευές και υλικά για αναρρόφησης τραχειοστοµίας.

φυσιολογικού ορού και χρήση
των αρχών ασηψίας και αντισηψίας και τις καταγράφουν
στη λογοδοσία.
Ξεπλένουν, καθαρίζουν και
απολυµαίνουν τους χρησιµοποιηµένους µεταλλικούς τραχειοσωλήνες και αποστέλλουν
το set για αποστείρωση.
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