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ΔΙΑΓΩΓΗ 
• Οη δηαηαξαρέο ηεο ζξέςεο απνηεινύλ ζπρλό θιηληθό 

πξόβιεκα ζρεηηδόκελν άκεζα κε απμεκέλε λνζεξόηεηα 
θαη ζλεηόηεηα. Η ζεξαπεπηηθή ππνζηήξημε ηεο ζξέςεο ζε 
αζζελείο κε ζνβαξή δπζζξεςία ,βειηηώλεη ηελ 
κεηεγρεηξεηηθή πνξεία θαη κεηώλεη ζεκαληηθά ηηο 
ζνβαξέο επηπινθέο ( ινηκώμεηο, δηάζπαζε αλαζηνκώζεσλ 
,ζήςε θ. ά), κε ζπλέπεηα ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε 
από ηελ ειάηησζε ηεο λνζεξόηεηαο θαη ηελ βξάρπλζε 
ηνπ ρξόλνπ λνζειείαο.

• Η αλαγθαηόηεηα ηεο ζξεπηηθήο ππνζηήξημεο ησλ βαξηά 
παζρόλησλ , κέζσ ηεο ηερλεηήο δηαηξνθήο απνηειεί 
πιένλ ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο εθηίκεζεο θαη ηεο 
ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο.



Οδξί πξσ αμςικαθιρςξύμ , ςημ 

τσριξλξγική από ςξσ ρςόμαςξπ 

διαςοξτή 

•Η Γαζηξεληεξηθή 

•Η ελδνθιέβηα ή 

Παξεληεξηθή ζίηηζε 



ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΗ  ΟΜΑΔΑ ΘΡΔΧΗ –

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΝΟΗΛΔΤΣΡΙΑ 

• ηόρνο  ηεο ζξεπηηθήο ππνζηήξημεο 
είλαη λα απμεζεί ε θαζαξή 
ζσκαηηθή κάδα. 

• « Τπνζηεξηθηηθή νκάδα ζξέςεο »:

Ιαηξό, εηδηθεπκέλν ζηα πξνβιήκαηα 
ζξέςεο

Ννζειεύηξηα, εηδηθά εθπαηδεπκέλε 
ζηηο κεζόδνπο ζξεπηηθήο 
ππνζηήξημεο

Φαξκαθνπνηό

Γηαηηνιόγν 



ΟΛΙΚΗ ΠΑΡΔΝΣΔΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΟΥΗ (Ο.Π.Δ.)

Ωο Οιηθή Παξεληεξηθή Γηαηξνθή νξίδεηαη ε 
ελδνθιέβηα ρνξήγεζε ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ 
πνπ ζθνπό έρεη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ 
νξγαληζκνύ ζε ελέξγεηα θαη πξσηεΐλε, ώζηε λα 
αλαζηξαθεί ή ειαηησζεί ν θαηαβνιηζκόο ησλ 
πξσηετλώλ ζηα ηειηθά όξγαλα.



ΠΑΡΔΝΣΔΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΟΥΗ –

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ

Λήςε ιεπηνκεξνύο Ννζειεπηηθνύ Ιζηνξηθνύ

Φπζηθή εμέηαζε

Δλεκέξσζε ηνπ αζζελνύο



Λήψη λεπτομερούς 

Νοσηλευτικού 

Ιστορικού

ην Ννζειεπηηθό 
ηζηνξηθό 
εκθαλίδνληαη νη 
δηαηηεηηθέο ζπλήζεηεο 
ηνπ αηόκνπ νη ρξόληεο 
παζήζεηο ε ιήςε 
θαξκάθσλ θαη νη 
θνηλσληθέο ζπλζήθεο 
δηαβίσζεο.



Υσρική ενέςαρη

• Η θπζηθή εμέηαζε ηνπ αζζελνύο 

απνθαιύπηεη ηελ ύπαξμε θαρεμίαο 

ή παρπζαξθίαο, αζθήηε ή 

νηδήκαηνο, δηαηαξαρέο ηνπ 

δέξκαηνο θαη ησλ βιελλνγόλσλ, 

δηαηαξαρέο ηνπ κπνζθειεηηθνύ 

θαη λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο.



Δμημέοχρη ςξσ αρθεμξύπ πξσ ατξοά:

• Σν ζθνπό ηεο παξεληεξηθήο ζίηηζεο

• Σελ κέζνδν ζίηηζεο θαη παξαζθεπήο 
ησλ δηαιπκάησλ 

• Σηο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο 
απαηηνύληαη γηα ηελ ηερληθή 
ηνπνζέηεζεο ηνπ θιεβηθνύ 
θαζεηήξα ζην ζεκείν πνπ έρεη 
επηιεγεί

• Σελ βνήζεηα απνδνρήο ηεο λέαο 
θαηάζηαζεο από ηνλ αζζελή θαη 
ηνπο νηθείνπο ηνπ

• Σελ δηδαζθαιία ηπρόλ ζεκείσλ θαη 
ζπκπησκάησλ επηπινθώλ γηα ηα 
νπνία ν αζζελήο πξέπεη λα 
παξαθνινπζεί ηνλ εαπηό ηνπ.



ΔΙΑΛΤΜΑΣΑ Ο.Π.Δ. ΚΑΙ ΑΡΦΔ ΑΝΑΜΙΞΗ ΣΟΤ 

• Η αλάκημε  θαη ε ρνξήγεζε 
ηνπ ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο 
είλαη έξγν απνθιεηζηηθά 
λνζειεπηηθό θαη απαηηεί εηδηθή 
εθπαίδεπζε επαγγεικαηηζκό 
θαη απζηεξή ηήξεζε ησλ 
θαλόλσλ αζεςίαο.

• Η αλάκημε ησλ δηαιπκάησλ 
γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο 
ζάθνπο  3 lit κε εηδηθά θίιηξα 
ζηα ηνηρώκαηα ηνπο ηθαλά λα 
δηαηεξήζνπλ ηελ ζηαζεξόηεηα 
ηνπ δηαιύκαηνο γηα ρξνληθό 
δηάζηεκα κεξηθώλ εκεξώλ.  

• Η παξαζθεπή ησλ δηαιπκάησλ 
ηεο  Ο.Π.Γ  γίλεηαη θάζε πξσί 
από εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο 
λνζειεπηέο ζε εηδηθό ρώξν 
μερσξηζηό από ηα λνζειεπηηθά 
ηκήκαηα ν νπνίνο 
ρξεζηκνπνηείηαη κόλνλ σο 
παξαζθεπαζηήξην ησλ 
ζξεπηηθώλ δηαιπκάησλ. 



ΔΙΡΑ ΑΝΑΜΙΞΗ ΔΙΑΛΤΜΑΣΩΝ 

1. Ακηλνμέα 

2. Γιπθόδε 

3. Λίπνο 

4. Ηιεθηξνιύηεο 

5. Ιρλνζηνηρεία

6. Βηηακίλεο 

 Η ρνξήγεζε ηνπ δηαιύκαηνο 
γίλεηαη κέζσ κηαο κεραληθήο 
αληιίαο ζπλερνύο έγρπζεο. 
Δπηηπγράλεηαη επίζεο 
νκνηόκνξθε θαηαλνκή ζηνλ 
ρξόλν θαη κεηώλεηαη ε 
λνζειεπηηθή θξνληίδα. 



1. Κεληξηθή Παξεληεξηθή Γηαηξνθή 

2. Πεξηθεξηθή Παξεληεξηθή Γηαηξνθή

3. Κπθιηθή παξεληεξηθή Γηαηξνθή  



Κεμςοική Παοεμςεοική Διαςοξτή 
• Απνηειεί ηελ κέζνδν εθινγήο γηα 

ηελ πιεηνςεθία ησλ αζζελώλ πνπ 
ρξεηάδνληαη ζεκαληηθή ζξεπηηθή 
ππνζηήξημε γηα κεγάιν δηάζηεκα. 

• Γίλεηαη κέζσ ελόο θεληξηθνύ 
θαζεηήξα πνπ εηζάγεηαη κε 
παξαθέληεζε ζηελ ππνθιείδην ή 
ηελ έζσ ζθαγίηηδα θιέβα θαζώο 
θαη κε απνθάιπςε ηεο θεθαιηθήο, 
ηεο έμσ ζθαγίηηδαο ή ηεο 
βξαρηνλίνπ θιέβαο.

• Αλεμάξηεηα από ηελ νδό 
ρνξήγεζεο πνπ ζα επηιερζεί 
θαη ηνλ ρώξν ζηνλ νπνίν ζα 
γίλεη ε ηνπνζέηεζε ( 
λνζειεπηηθό ηκήκα ή 
ρεηξνπξγείν ) εθαξκόδεηαη 
ΑΤΣΗΡΑ άζεπηε ηερληθή .



ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΚΑΘΔΣΗΡΑ 

• Σνπνζέηεζε αληηζεπηηθνύ ζην 
ζεκείν εμόδνπ ηνπ θαζεηήξα από 
ην δέξκα.

• Κάιπςε ηνπ ζεκείνπ εμόδνπ κε 
απνζηεηξσκέλε γάδα.

• Αιιαγή ηνπ ζεκείνπ εμόδνπ ηνπ 
θαζεηήξα από ην δέξκα θάζε 
δεύηεξε κέξα κε άζεπηεο 
ζπλζήθεο.

• Αιιαγή ηνπ ζάθνπ Ο.Π.Γ θαη ησλ 
ζπλδεηηθώλ ζπζηεκάησλ 
θαζεκεξηλά. 

• Οη θεληξηθνί θαζεηήξεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα 
είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από 
ζηιηθόλε ή πνιπνπξαηζάλε.  Σν 
εύξνο ηνπ θαζεηήξα 
θπκαίλεηαη από 14-18 G θαη ην 
κήθνο ηνπ μεπεξλά ηα 50 cm .

• Οη ζύγρξνλνη θεληξηθνί 
θαζεηήξεο έρνπλ 2 ή 3 απινύο 
πνπ επηηξέπνπλ λα ρνξεγείηαη 
ζηνπο αζζελείο από ηνλ έλα 
απιό ην ζξεπηηθό δηάιπκα θαη 
από ηνλ άιιν ηα απαξαίηεηα 
θάξκαθα, αίκα, πγξά. 



1. επηηθέο επηπινθέο

2. Θξόκβσζε θεληξηθώλ θιεβηθώλ ζηειερώλ (1-2 %) 



ηπςικέπ επιπλξκέπ
• Η πηζαλόηεηα κόιπλζεο ηνπ 

θαζεηήξα απμάλεη κε ηελ πάξνδν 
ηνπ ρξόλνπ παξακνλήο ηνπ. 
Απνηθηζκόο ηνπ από κηθξόβηα ηνπ 
δέξκαηνο γίλεηαη κέζα ζε 72 ώξεο. 
Οη εζηίεο κόιπλζεο πξνέξρνληαη από 
ηα δηαιύκαηα δηαηξνθήο ηηο 
ζπλδεηηθέο ζπζθεπέο θαη ηνλ 
θεληξηθό θαζεηήξα .

• Με ηελ εθαξκνγή ηνπ απζηεξνύ 
πξσηνθόιινπ πνπ αθνινπζείηαη από 
ηνπο λνζειεπηέο θαηά ηελ 
παξαζθεπή ησλ ζξεπηηθώλ 
δηαιπκάησλ θαη ηε ρνξήγεζε ηνπο 
ζηνλ άλζξσπν, ε ζπρλόηεηα ησλ 
ζεπηηθώλ επηπινθώλ θηάλεη κόιηο ην 
πνζνζηό 1-4 % ησλ πεξηπηώζεσλ θαη 
νη ζεςαηκίεο είλαη ηδηαίηεξα 
ζπάληεο.



Θοόμβχρη κεμςοικώμ τλεβικώμ ρςελευώμ 

(1-2 %)
• αθή θιηληθά ζεκεία όπσο νίδεκα 

ηνπ βξαρίνλα ηνπ ηξαρήινπ,  
ζρεκαηηζκόο επίθιεβνπ , 
ζπκπηώκαηα πλεπκνληθήο 
εκβνιήο,  ρξήδνπλ άκεζεο 
αλαγλώξηζεο θαη θηλεηνπνίεζεο 
από ηνπο λνζειεπηέο. 

• Αθνινπζεί δηαθνπή ηεο 
ελδνθιέβηαο ζίηηζεο , αθαίξεζεο 
ηνπ θαζεηήξα θαη ρνξήγεζεο 
επαξίλεο, ελδνθιεβίσο βάζε ησλ 
ηαηξηθώλ εληνιώλ.

• Ωο κέζν πξόιεςεο ηνπ 
ζρεκαηηζκνύ ζξόκβνπ 
επαξηλίδεηαη ν θεληξηθόο 
θαζεηήξαο πξηλ θαη κεηά ην 
ηέινο θάζε έγρπζεο. 



Πεοιτεοική  Παοεμςεοική  Διαςοξτή

• Δπεηδή νη επηπινθέο ηνπ 

θαζεηεξηαζκνύ θεληξηθώλ 

θιεβώλ είλαη ζρεηηθά ζπρλέο 

θαη ζεκαληηθέο ηα ηειεπηαία  

ρξόληα  ρξεζηκνπνηνύληαη 

γηα ηελ ελδνθιέβηα ζίηηζε 

ησλ αζζελώλ νη πεξηθεξηθέο 

θιέβεο θπξίσο ηνπ 

αληηβξαρίνπ 



πρλά δεκηνπξγείηαη ζξνκβνθιεβίηηδα κέζα  ζε δηάζηεκα ιίγσλ 

εκεξώλ κε απνηέιεζκα ηελ δηαθνπή έγρπζεο ησλ δηαιπκάησλ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε θιέβα θαη ηελ αλαδήηεζε θαη ηνπνζέηεζε λέαο.



Μέςοα ποόληφηπ θοξμβξτλεβίςιδαπ

• Υξεζηκνπνηείηαη άζεπηε ηερληθή 
θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 
θιεβηθνύ θαζεηήξα

• Η ρξεζηκνπνίεζε ιεπηώλ 
θιεβνθαζεηήξσλ ( Νo 22- G ) θαη 
ε πξνζζήθε

πδξνθνξηηδόλεο θαη επαξίλεο ζην 
ζξεπηηθό δηάιπκα  είλαη 
παξάγνληεο πνπ κεηώλνπλ 
ζεκαληηθά ηελ εκθάληζε 
ζξνκβνθιεβίηηδαο.

• Δπηιέγεηαη κεγάιε πεξηθεξηθή 
θιέβα ηνπ αληηβξαρίνπ.



• Γίλεηαη επηζθόπεζε ηνπ ζεκείνπ 
θιεβνθέληεζεο θάζε 8 ώξεο θαη 
ηνπνζεηνύληαη δεξκαηηθά 
επηζέκαηα glyceryl trinitrate

(έρεη  δεηρζεί όηη έρνπλ ζεηηθή 
επίδξαζε ζηελ πξόιεςε ηεο 
ζξνκβνθιεβίηηδαο).

• Θεσξεηηθά ν ελδνθιέβηνο 
θαζεηήξαο πνπ γίλεηαη ε έγρπζε 
αιιάδεηαη θάζε 8 ώξεο ,ζηε 
θιηληθή πξάμε όκσο ε θιεβηθή 
γξακκή δηαηεξείηαη γηα 
πεξηζζόηεξεο κέξεο εθόζνλ νη 
ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ.

• ηελ Π.Π.Γ.  Η έγρπζε κπνξεί λα 
αξρίζεη ζην κέγηζην επηζπκεηό 
ξπζκό ρνξήγεζεο θαη λα δηαθνπεί 
ρσξίο πξννδεπηηθή κείσζε. 

Μέςοα ποόληφηπ θοξμβξτλεβίςιδαπ



Κσκλική  Παοεμςεοική  Διαςοξτή  

• Απνηειεί ηελ κέζνδν εθινγήο γηα αζζελείο πνπ 
ππνζηεξίδνληαη ζξεπηηθά από παξεληεξηθή νδό ζην 
ζπίηη ηνπο, γηα 8-12 ώξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο 
θαηά θαλόλα ηε λύρηα.

• Υξεζηκνπνηείηαη θεληξηθόο θαζεηήξαο ν νπνίνο 
επαξηλίδεηαη ζηελ αξρή θαη ην ηέινο θάζε έγρπζεο.  

• Η θπθιηθή έγρπζε δελ ζα πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ζε 
άηνκα κε δπζαλνρή ζηε γιπθόδε ή ζε άηνκα πνπ ε 
θαηάζηαζε ηνπο απαηηεί έιεγρν ησλ 
πξνζιακβαλνκέλσλ πγξώλ. 



ΤΝΔΦΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

• Ο αζζελήο ζηνλ νπνίν ρνξεγείηαη Ο.Π.Γ ζεσξείηαη 
θαη είλαη βαξέσο πάζρσλ . 

πζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε επηβάιιεηαη γηα:

1) ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

ζξέςεο

2) Σελ απνθπγή επηπινθώλ.



Ποξρξυή:

• Έιεγρνο δσηηθώλ ζεκείσλ ( ζηελ 
ΜΔΘ αλά 1 ώξα ζηα ηκήκαηα αλά 
6 ώξεο) θαη θαηαγξαθή απηώλ 
ζην εηδηθό έληππν 
παξαθνινύζεζεο.

• Αθξηβήο θαηαγξαθή επεηζνδίσλ 
εκέησλ θαη δηαξξντθώλ θελώζεσλ 
( ραξαθηεξηζκόο – ζπρλόηεηα).

• Καζεηεξηαζκόο νπξνδόρνπ 
θύζηεσο. 

• Γηαηήξεζε δειηίνπ 
πξνζιακβαλνκέλσλ θαη 
απνβαιιόκελσλ πγξώλ κε ζθνπό 
ηελ πξόιεςε ππεξθόξησζεο ή 
αθπδάησζεο ηνπ αζζελνύο 
(κέηξεζε ηζνδπγίνπ θάζε 8 ώξεο).  

• Καζεκεξηλό δύγηζκα ( πάληα ηελ 
ίδηα ώξα κε ηα ίδηα ώξα). ηνπο 
θαηαθεθιηκέλνπο αζζελείο 
ρξεζηκνπνηείηαη δπγόο θιίλεο.

• Καζεκεξηλή πεξηπνίεζε ζώκαηνο 
ζπρλέο αιιαγέο ζέζεσο, 
εμαζθάιηζε πγηεηλήο ζηόκαηνο, 
πξναγσγή ηεο άλεζεο. 

• Απνθπγή ινηκώμεσλ ( ν θίλδπλνο 
ινηκώμεσλ θαη ζεςαηκίαο 
απνθεύγεηαη κε ηελ απζηεξή 
ηήξεζε ησλ θαλόλσλ θξνληίδαο 
ησλ θιεβηθώλ θαζεηήξσλ). 



Ο οόλξπ ςξσ Νξρηλεσςή ρςημ 

Χσυξλξγική Τπξρςήοινη ςξσ αρθεμή :
 Δλζαξξύλνπλ ηνλ αζζελή γηα 

απηνθξνληίδα

( θαηαγξαθή ζεξκνθξαζίαο –
βάξνπο- επεηζνδίσλ εκέησλ ή 
δηάξξνηαο – κέηξεζε 
πξνζιακβαλνκέλσλ –
απνβαιιόκελσλ πγξώλ).

 Δπαηλνύλ ηνλ αζζελή γηα ηε 
ζπκκεηνρή ηνπ ζην πξόγξακκα 
ζεξαπείαο.

 πλνκηινύλ καδί ηνπ δίλνληαο 
έκθαζε ζηα ζεηηθά 
απνηειέζκαηα ηεο ζεξαπείαο, 
εληζρύνληαο ηελ αηζηνδνμία ηνπ 
ίδηνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ.

 ε πεξίπησζε πνπ ν αζζελήο 
δειώλεη άξλεζε ζε απαξαίηεηα 
γη απηόλ λνζειεπηηθά κέηξα 
πξέπεη λα ηνπ παξέρνληαη 
επεμεγήζεηο θαη πιεξνθνξίεο 
κε αίζζεκα θαηαλόεζεο. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ :

11.

12.



ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α!!!!!

ΕΤΥΑΡΙΣΟΤΜΕ ΠΟΛΤ …..


