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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
1.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τα κλινικά πρωτόκολλα των νοσηλευτικών πράξεων είναι βασικοί κανόνες που
αναπτύχτηκαν σε δοµηµένα σχέδια περιγραφείς κάθε βήµατος όλης της διαδροµής
που θα ακολουθήσει ο νοσηλευτής κατά την εκτέλεση µιας συγκεκριµένης
νοσηλευτικής πράξης.
Τα παρακάτω πρωτόκολλα που θα ακολουθήσουν για την λειτουργιά του
αναισθησιολογικού τµήµατος εκπορεύονται από τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των
νοσηλευτών (Π∆ 351/92) αλλά και των δικαιωµάτων των ασθενών (Ν.2071/92).
Αναπτύχτηκε βασισµένο σε ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες και σε πρωτόκολλα
που εκπονήθηκαν από επιστηµονικές ερευνητικές οµάδες νοσοκοµείων της χώρας
στηριζόµενα στις διεθνείς αλλά και εθνικές νοσηλεύτηκες πρακτικές όπως αυτές
τεκµηριώνονται από την κοινή εφαρµογή και αποδοχή τους στην καθηµερινή
νοσηλευτική πράξη.
Στο αναισθησιολογικό τµήµα υπάρχουν βασικές αρχές που τηρούνται από
την παραλαβή του αρρώστου, την εισαγωγή στην αναισθησία αλλά και την αµέσως
µετεγχειρητική παρακολούθηση µέχρι την επάνοδό του στο τµήµα νοσηλείας ή
µονάδα αυξηµένης ή εντατικής παρακολούθησης. Το πρωτόκολλο λειτουργιάς του
αναισθησιολογικού τµήµατος δίνατε να τηρηθεί όχι πάντα κατά κανόνα, γι’ αυτό και
αποτελεί ειδικό πρωτόκολλο, αλλά µονό στις βασικές γραµµές και αυτό γιατί έχει
άµεση σχέση µε την γενική κατάσταση του αρρώστου επείγουσας ή όχι. Σε κάθε
περίπτωση οι κανόνες διαφοροποιούνται και ανάλογα την τεχνική της αναισθησίας
που θα επιλεγεί από τον αναισθησιολόγο αλλάζοντας και οι τεχνικές που αφορούν
την νοσηλευτική πράξη προς τον ασθενεί αλλά δεν αλλάζουν ποτέ οι κανόνες
ετοιµότητας, έλεγχου και προετοιµασίας του αναισθησιολογικού εξοπλισµού.
Τα πρωτόκολλα λειτουργιάς του αναισθησιολογικού τµήµατος χωρίζονται στα
ειδικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα και στα γενικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα,
προσαρµοσµένα
όµως
στις
τεχνικές
του
χειρουργείου.

4

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ (ΓΕΝΙΚΟ)
1.1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1.1.1 Προδιαγραφές - Ελάχιστα Όρια Ασφαλούς Χορήγησης Αναισθησίας
Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ, Αριθµός Φύλλου 1044, 25 Νοεµβρίου 1997
Αριθ. Υ40/3592/96 (4)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΟΡΙΩΝ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ

ΑΣΦΑΛΗ

(ΦΕΚ, Σελίδα 4)
Ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας έχοντας υπόψη:
1. Τις ∆ιατάξεις του Άρθρου 53 του Νόµου 2071 / 92 (ΦΕΚ 123 / Α / 92) "Εποπτεία
Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων"
2. Τις ∆ιατάξεις του Νόµου 1397 / 83 (ΦΕΚ 143 / Α / 83)
3. Τις ∆ιατάξεις του Άρθρου 1, Παράγραφος 2α, του Νόµου 2469 / 97 (ΦΕΚ 38 / Α /
97) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού
4. Την Απόφαση Αριθµός 3 της 121 ης Ολοµέλειας / 07.08.1996 του ΚΕΣΥ
5. Την Ανάγκη Καθορισµού Ελαχίστων Ορίων - Προδιαγραφών για Ασφαλή
Χορήγηση Αναισθησίας σε Νοσοκοµεία (ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆), αποφασίζουµε:
Καθορίζουµε τα Ελάχιστα Όρια Προδιαγραφών για Ασφαλή Χορήγηση Αναισθησίας
σε Ασθενείς ως ακολούθως:
Τα Ελάχιστα Όρια Προδιαγραφών για Χορήγηση Αναισθησίας βασίζονται στην
Αρχή ότι:
1. Πρέπει να εξασφαλίζεται:
•

η ίδια ποιότητα αναισθησίας για όλους τους ασθενείς

•

24 ώρες την ηµέρα και 7 ηµέρες την εβδοµάδα

•

τόσο σε επείγουσες όσο και σε προγραµµατισµένες επεµβάσεις

•

για χειρουργικές, µαιευτικές, θεραπευτικές ή διαγνωστικές επεµβάσεις,
ανεξάρτητα του χώρου (κεντρικά χειρουργεία, ΤΕΠ, ακτινολογικό,
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λιθοτρύπτης, ενδοσκοπήσεις, µονάδα χρόνιου πόνου, κλπ) εκτέλεσης
αναισθησιολογικών πράξεων
•

ανεξάρτητα της τεχνικής αναισθησίας (γενική, περιοχή, τοπική, καταστολή)
και

•

ανεξάρτητα του τόπου (νοσοκοµείο, ιδιωτική κλινική, ιατρείο κλπ) χορήγησης
αναισθησίας ή καταστολής

2. Όλοι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε κάποια τεχνική αναισθησίας ή καταστολής
είναι απαραίτητο να παρακολουθούνται κατά την άµεση µετεγχειρητική περίοδο σε
Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας (ή όπως προηγουµένως ονοµάζονταν Αίθουσα
Ανάνηψης).
Τα Ελάχιστα Όρια Προδιαγραφών για Χορήγηση Αναισθησίας αφορούν
Νοσοκοµεία (ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆) και περιλαµβάνουν τα παρακάτω Άρθρα:
Άρθρο 1
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Η χορήγηση αναισθησίας είναι ιατρική πράξη, την τελική ευθύνη της οποίας έχει ο
υπεύθυνος αναισθησιολόγος και στην οποία προβαίνει αφού προηγουµένως:
1.1. υποχρεωτικά και µε προσοχή συνεκτιµήσει τη γενική κατάσταση του ασθενούς,
το συνολικό ιστορικό, την κλινική εξέταση και τον παρακλινικό έλεγχο
1.2. υποβάλλει τον ασθενή στην κατάλληλη προεγχειρητική ετοιµασία για µείωση του
περιεγχειρητικού κινδύνου
1.3. συνεργαστεί συµβουλευτικά µε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων πάνω σε ειδικά
προβλήµατα
1.4. εκτιµήσει τον περιεγχειρητικό κίνδυνο, διαµορφώσει σχέδιο αναισθησιολογικής
τεχνικής, ενηµερώσει τον ασθενή και επιβεβαιώσει τη συγκατάθεση του
Παρατηρήσεις: Κατ' εξαίρεση ο παραπάνω έλεγχος µπορεί να µην εφαρµοστεί σε
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, κατά τις οποίες οποιαδήποτε χρονική
καθυστέρηση µπορεί να θέσει σε άµεσο κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς. Σε αυτές τις
περιπτώσεις αναγράφεται η αιτία του µη ελέγχου στο διάγραµµα αναισθησίας.
Άρθρο 2
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙ∆ΩΝ
2.1. ∆ιάγραµµα Αναισθησίας
Για κάθε ασθενή ο οποίος υποβάλλεται σε οποιαδήποτε αναισθησιολογική πράξη
πρέπει να τηρείται λεπτοµερές ∆ιάγραµµα Αναισθησίας, το οποίο φυλλάσεται στο
φάκελο του ασθενούς και στο αρχείο του τµήµατος ή κλινικής. Στο διάγραµµα αυτό
καταγράφονται κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:
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2.1.1. Ο ηµερήσιος και πριν την αναισθησιολογική πράξη έλεγχος του µηχανήµατος
αναισθησίας, µαζί µε τα στοιχεία του ατόµου που διενήργησε τον έλεγχο
2.1.2. Ο προεγχειρητικός έλεγχος και η προετοιµασία του ασθενούς, µαζί µε τα
στοιχεία του αναισθησιολόγου που διενήργησε τον έλεγχο
2.1.3. Η διεγχειρητική αντιµετώπιση (τεχνικές αναισθησίας, επεµβατικές πράξεις,
φάρµακα, υγρά), ο ανά τουλάχιστον 5 min έλεγχος των ζωτικών λειτουργιών και
monitors και η κατάσταση του ασθενούς στο τέλος της αναισθησίας
2.1.4. Η άµεση µετεγχειρητική αντιµετώπιση (φάρµακα, υγρά) η ανά τακτά
διαστήµατα παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών και η εκτίµηση της γενικής
κατάστασης του ασθενούς κατά την έξοδο του από την Αίθουσα Ανάνηψης
2.1.5. Οι µεταναισθητικές επισκέψεις στο νοσηλευτικό τµήµα
2.1.6. Ασυνήθη συµβάµατα τηςπεριεγχειρητικής περιόδου
2.2. Αρχείο Αναισθησιολογικού Τµήµατος
Κάθε Αναισθησιολογικό Τµήµα (AT) υποχρεούται να τηρεί λεπτοµερές αρχείο µε τις
ιατρικές πράξεις του τµήµατος (π.χ. αναισθησίες, τεχνικές οξέος και χρόνιου πόνου,
ΚΑΡΠΑ).
2.3. Βιβλίο Πράξεων Ειδικευοµένων
Κάθε ειδικευόµενος πρέπει να τηρεί, µε ευθύνη του ∆/ντού του Α.Τ. βιβλίο µε
λεπτοµέρειες για τις αναισθησιολογικές πράξεις που διενέργησε, όπως π.χ. τεχνικές
αναισθησίας, είδη χειρουργικών και διαγνωστικών επεµβάσεων, επεµβατικές τεχνικές
κλπ.
Άρθρο 3
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
Σε οποιοδήποτε χώρο (χειρουργεία, ΤΕΠ, ακτινολογικό, λιθοτρύπτης,
ενδοσκοπήσεις, µονάδα χρόνιου πόνου, κλπ), ή τόπο (νοσοκοµείο) χορηγείται
καταστολή για διαγνωστικές, θεραπευτικές ή χειρουργικές επεµβάσεις πρέπει να
υπάρχει η ίδια ελάχιστη βασική υποδοµή και εξοπλισµός όπως:
3.1. Παροχή οξυγόνου υπό πίεση από κεντρική παροχή ή από δύο µεγάλες οβίδες
Ο2
3.2. Αναρρόφηση κεντρική ή φορητή
3.3. Απινιδωτής και τα απαραίτητα υλικά για Καρδιοπνευµονική Αναζωογόνηση
3.4. Τα απαραίτητα φάρµακα για υποστήριξη της αναπνοής και κυκλοφορίας
3.5. Σφυγµικό οξύµετρο (για συνεχή µη επεµβατικό έλεγχο του κορεσµού του αίµατος
σε Ο2)
Άρθρο 4
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ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
Ο εξοπλισµός για χορήγηση αναισθησίας αναφέρεται αφενός στο συγκρότηµα των
χειρουργείων ή χώρων όπου εκτελούνται αναισθησιολογικές πράξεις και αφετέρου
στη "θέση αναισθησίας". Ως θέση αναισθησίας ορίζεται ο εξοπλισµός που
περιγράφεται στο 4.1. - 4.4 και ο οποίος απαιτείται για χορήγηση αναισθησίας.
Παρατηρήσεις:
1) Οι παρακάτω προδιαγραφές µπορούν να παρακαµφθούν όταν η κατάσταση του
ασθενούς είναι τέτοια, ώστε ο εγγενής αναισθησιολογικός κίνδυνος είναι µικρότερος
από τον κίνδυνο της κυρίας νόσου ή την εξέλιξη της, αν δεν χορηγηθεί αναισθησία.
2) Σε περίπτωση βλάβης ή συντήρησης των παρακάτω απαραίτητων συσκευών ή
µηχανηµάτων πρέπει να υπάρχει πρόνοια για άµεση αντικατάσταση τους µε
εφεδρικές συσκευές.
4.1. Μηχάνηµα Αναισθησίας
Το Μηχάνηµα Αναισθησίας περιλαµβάνει το σύνολο των οργάνων και συσκευών που
έχουν σκοπό την παροχή σε ακριβή ροή και συγκέντρωση των ιατρικών αερίων (Ο2,
αέρα για ιατρική χρήση, Ν2Ο) και των πτητικών αναισθητικών και αποτελείται κατ'
ελάχιστον από τα ακόλουθα:
4.1.1. Τροφοδοσία µε ιατρικά αέρια υπό πίεση: Κάθε Μηχάνηµα Αναισθησίας πρέπει
να µπορεί να τροφοδοτηθεί µε ιατρικά αέρια, σύµφωνα µε τις ελληνικές
προδιαγραφές (ΤΟΤΕΕ 2491/86 του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος), από δύο
υποχρεωτικά πηγές.
Εξωτερική Πηγή
• είτε από κεντρική δεξαµενή Ο2, Ν2Ο και αέρος για ιατρική χρήση µε δίκτυο
διανοµής,
• είτε από δύο µεγάλες οβίδες Ο2 και µία Ν2Ο σε περίπτωση έλλειψης
κεντρικής δεξαµενής, και
Σύστηµα αυτοφερόµενων στο µηχάνηµα δύο µικρών οβίδων Ο2.
4.1.2. Συσκευή προστασίας από ανεπάρκεια της παροχής Ο2 και ∆ιακοπής Ν2Ο
Σε περίπτωση µείωσης της πίεσης τροφοδοσίας του Ο2 λόγω ανεπάρκειας στην
παροχή )2, πρέπει να υπάρχει ηχητικός συναγερµός (Ο2 failure alarm) µε
ταυτόχρονη διακοπή του Ν2Ο (Fail Safe System).
4.1.3. Ροόµετρα ακριβείας
4.1.4. Εξατµιοτήρας πτητικών αναισθητικών µε αντιστάθµιση θερµοκρασίας και
υπερπίεσης και αποφυγή υπερχείλισης
4.1.5. Αναλυτής εισπνεόµενης συγκέντρωσης Ο2 µε ηχητικούς συναγερµούς
χαµηλών ορίων (για αποφυγή χορήγησης υποξικού µίγµατος)
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4.1.6. Αναπνευστικά συστήµατα: µε επανεισπνοή και να-τράσβεστο (κυκλικό) καθώς
και µη – επανεισπνοής
4.1.7. Μέτρηση Εκπνεόµενου Όγκου: εφόσον ο ασθενής έχει δική του αναπνοή
πρέπει να υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης (µέτρησης) του εκπνεόµενου όγκου
(σπιρόµετρο)
Παρατηρήσεις:
Οι οβίδες, οι σωλήνες σύνδεσης µεταξύ αναισθησιολογικού µηχανήµατος και
τροφοδοσίας ιατρικών αερίων και τα ροόµετρα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές
(χρώµα, διαστάσεις και συνδετικά) που περιγράφονται από την ΤΟΤΕΕ αρ. 2491/86.
4.2. Ιατρικός Αναπνευστήρας για Αναισθησία
Ορισµός: Ο ιατρικός αναπνευστήρας για αναισθησία υποκαθιστά ή υποστηρίζει την
αναπνευστική λειτουργία του ασθενούς υπό µυοχάλαση ή καταστολή.
Βασικά Στοιχεία ενός αναπνευστήρα για αναισθησία είναι:
4.2.1. Η ρύθµιση:
* του αναπνεόµενου όγκου,
* της αναπνευστικής συχνότητας
4.2.2. Βαλβίδα Εκτόνωσης της Πίεσης (Safety Relief Valve): εφόσον ο ασθενής είναι
συνδεδεµένος µε αναπνευστήρα όταν η πίεση στο αναπνευστικό σύστηµα υπερβεί
ένα προκαθορισµένο µέγιστο όριο είναι επιβεβληµένο να υπάρχει δυνατότητα
εκτόνωσης της πίεσης.
4.2.3. Βαλβίδα PEEP µε µέγιστη τελικό - εκπνευστική πίεση τουλάχιστον 10 cmH20.
4.2.4. Μέτρηση Εκπνεόµενου Όγκου : εφόσον ο ασθενής είναι συνδεδεµένος µε
αναπνευστήρα είναι επιβεβληµένο να υπάρχει δυνατότητα µέτρησης του επνεόµενου
όγκου (σπιρόµετρο).
4.2.5. Μανόµετρο πιέσεων αναπνευστικού συστήµατος: εφόσον ο ασθενής είναι
συνδεδεµένος µε αναπνευστήρα είναι επιβεβληµένο να υπάρχει δυνατότητα
µέτρησης των πιέσεων στο αναπνευστικό σύστηµα µε ηχητικούς συναγερµούς
ανωτέρων και κατωτέρων ορίων (συναγερµός αποσύνδεσης).
4.3. Εξοπλισµός για Υποστήριξη του Ασθενούς
4.3.1. Εξασφάλιση αεραγωγού και υποστήριξη αερισµού
* αναρρόφηση
* εξοπλισµός διασωλήνωσης (δύο λαρυγγοσκόπια µε τρία γλωσσοπίεστρα το
καθένα, ενδοτραχειακοί σωλήνες, αεραγωγοί και λοιπό υλικό)
* συσκευή τύπου AMBU µε ασκό αποθήκευσης Ο2 (reservoir Bag) για δυνατότητα
χορήγησης 100% Ο2

9

4.3.2. Υλικά υποστήριξης κυκλοφορίας
* ενδοφλέβιοι καθετήρες, σύριγγες και ενδοφλεβίως χορηγούµενα υγρά
4.3.2. Φάρµακα
* τα απαραίτητα για την υποστήριξη της κυκλοφορίας και την αντιµετώπιση συνήθων
επειγουσών καταστάσεων
* Νατριούχο ∆αντρολένιο (Datrium) σε άµεση ζήτηση, για την αντιµετώπιση
τουλάχιστον ενός ασθενούς µε κακοήθη υπερπυρεξια
4.4. Εξοπλισµός για Συνεχή Παρακολούθηση (Monitoring) του Ασθενούς
4.4.1. Στηθοσκόπιο προκάρδιο ή οισοφάγειο
4.4.2. Σφυγµοµανόµετρο και/η συσκευή αυτόµατης µη - επεµβατικής µέτρησης της
αρτηριακής πίεσης
4.4.3. Ηλεκτροκαρδιοσκόπιο µε καρδιορυθµόµετρο
4.4.4. Σφυγµικό Οξύµετρο (για συνεχή µη επεµβατικό έλεγχο του κορεσµού του
αίµατος σε Ο2) µε ηχητικό συναγερµό κατωτέρων ορίων
4.4.5. Καπνογράφος (για συνεχή µέτρηση και απεικόνιση του εκπνεόµενου CΟ2)
4.4.6. Εφεδρικός φωτισµός ασθενούς και αναισθησιολογικού εξοπλισµού
4.4.7. Θερµόµετρο
Παρατηρήσεις:
Οι παραπάνω συσκευές δεν µπορούν και δεν επιτρέπεται να υποκαθιστούν τη
συνεχή κλινική αξιολόγηση του ασθενούς, του µηχανήµατος αναισθησίας και των
monitors από τον αναισθησιολόγο.
4.5. Γενικός Εξοπλισµός ανά Συγκρότηµα Χειρουργείων ή Χώρων Χορήγησης
Αναισθησίας.
4.5.1. Ενας Απινιδωτής διαθέσιµος σε 30 sec ανά συγκρότηµα χειρουργείων
4.5.2. Χειρουργικές τράπεζες µε δυνατότητα ταχείας κλίσης σε θέση τουλάχιστον
Trendelenburg & anti -Trendelenburg
4.5.3. Φορεία µεταφοράς ασθενών µε δυνατότητα κλίσης σε θέση αναζωογόνησης
4.5.4. Ένας τουλάχιστον Νευροδιεγέρτης
4.5.5. ∆υνατότητα προσδιορισµού
Νοσοκοµείου σε 24ωρη βάση

αερίων

4.5.6. ∆υνατότητα προσωρινής βηµατοδότηοης

αίµατος

τουλάχιστον

εντός

του
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4.5.7. ∆υνατότητα προσδιορισµού βιοχηµικών και αιµατολογικών παραµέτρων εντός
του νοσοκοµείου σε 24ωρη βάση
4.5.8. Συναγερµός Ανακοπής ανά αίθουσα χειρουργείου
Άρθρο 5
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΚΟΥ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία του αναισθησιολογικού
εξοπλισµού ενός τµήµατος είναι:
* ο έλεγχος του αναισθησιολογικού εξοπλισµού:
- ηµερήσιος
- πριν από κάθε αναισθησιολογική πράξη,
* η συντήρηση ανά τακτά διαστήµατα:
- του αναισθησιολογικού εξοπλισµού
- του δικτύου τροφοδοσίας µε ιατρικά αέρια.
5.1. Ηµερήσιος Έλεγχος
5.1.1. Το µηχάνηµα αναισθησίας, ο αναπνευστήρας και τα monitors
παρακολούθησης ελέγχονται υποχρεωτικά πριν χρησιµοποιηθούν οποιαδήποτε
ηµέρα χορηγείται κάποια τεχνική αναισθησίας ή καταστολή και τα ευρήµατα του
ελέγχου καταγράφονται.
5.1.2. Κάθε Α.Τ. είναι υποχρεωµένο να καταρτίζει και εφαρµόζει πρωτόκολλο
ηµερήσιου ελέγχου του µηχανήµατος αναισθησίας, του αναπνευστήρα και των
αντίστοιχων συσκευών παρακολούθησης του ασθενούς που υπάρχουν, σύµφωνα µε
τις οδηγίες του κατασκευαστή και την πρακτική του κάθε AT.
5.1.3. Κατ' ελάχιστο θα πρέπει να διενεργείται ο παρακάτω έλεγχος:
* του εξοπλισµού για επείγουσα υποστήριξη αερισµού
* του συστήµατος τροφοδοσίας ιατρικών αερίων υπό πίεση (από κεντρική παροχή
και εφεδρικές οβίδες)
* του συστήµατος χαµηλής πίεσης (απουσία διαφυγής σε χαµηλή πίεση)
* του αναπνευστικού κυκλώµατος (απουσίαδιαφυγής)
* του αναπνευστήρα και των βαλβίδων µιας κατεύθυνσης (µε τοποθέτηση ασκού στο
συνδετικό Υ)
* των ακόλουθων monitors: αναλυτικού Ο2, καπνογράφου, σφυγµικού οξύµετρου,
σπιρόµετρου)
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* επιβεβαίωση της τελικής θέσης του µηχανήµατος αναισθησίας
Παρατηρήσεις:
Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, ο έλεγχος που περιγράφεται ανωτέρω δεν
προηγείται αλλά ακολουθεί µέτρα υποστήριξης της ζωής και διενεργείται µόλις οι
συνθήκες το επιτρέψουν.
5.2. Έλεγχος Πριν από Κάθε Αναισθησία.
Πριν από τη χορήγηση σε οποιοδήποτε χώρο οποιασδήποτε τεχνικής αναισθησίας
είναι επιβεβληµένο να διενεργείται από τον υπεύθυνο αναισθησιολόγο έλεγχος του
µηχανήµατος αναισθησίας, ο οποίος και αναγράφεται στο διάγραµµα αναισθησίας.
Τα ελάχιστα στοιχεία που κάθε φορά ελέγχονται είναι:
5.2.1. Η καλή λειτουργία του αναπνευστικού κυκλώµατος/βατότητα, απουσία
διαφυγής)
5.2.2. Η ροή οξυγόνου διάτων ροόµετρων και της βαλβίδας flush O2
5.2.3. Το επίπεδο πλήρωσης του εξατµιστήρα (εφόσον αυτός υπάρχει) µε πτητικό
αναισθητικό και ο έλεγχος ότι δεν υπάρχει διαφυγή
5.2.4. Η παρουσία καλώς λειτουργούσας αναρρόφησης
5.2.5. Η ύπαρξη των απαραίτητων υλικών για την υποστήριξη του αεραγωγού και την
ενδοτραχειακή διασωλήνωση
5.2.6. Η παρουσία των απαραίτητων υλικών για την έναρξη και διατήρηση
ενδοφλέβιας έγχυσης διαλυµάτων ή φαρµάκων
5.2.7. Η παρουσία των απαιτούµενων αναισθησιολογικών φαρµάκων και
5.2.8. Των φαρµάκων για καρδιοπνευµονική αναζωογόνηση
5.3. Συντήρηση Αναισθησιολογικού Εξοπλισµού
5.3.1. Προληπτική συντήρηση του µηχανήµατος αναισθησιολογικού εξοπλισµού ανά
τακτά διαστήµατα από εκπαιδευµένους τεχνικούς του νοσοκοµείου ή της
κατασκευάστριας εταιρείας σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και την
πρακτική του κάθε τµήµατος.
5.3.2. Κατάρτιση συγκεκριµένου προγράµµατος επισκευών τυχόν δυσλειτουργιών
του µηχανήµατος αναισθησίας και του αναπνευστήρα, που εκτελείται από
εκπαιδευµένους τεχνικούς βάσει ειδικού πρωτοκόλλου.
5.3.3. Πιστοποίηση καλής λειτουργίας του µηχανήµατος αναισθησίας και του
αναπνευστήρα µετά από επισκευές για αποκατάσταση τυχόν δυσλειτουργίας.
5.3.4. Αποκλειστική απασχόληση τουλάχιστον ενός ειδικευµένου τεχνικού πλήρους
απασχόλησης στα χειρουργεία νοσοκοµείων µε περισσότερες από 3.000
αναισθητικές πράξεις ετησίως.
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5.4. Συντήρηση ∆ικτύου Ιατρικών Αερίων
5.4.1. Προληπτική συντήρηση ανά τακτά διαστήµατα του δικτύου τροφοδοσίας µε
ιατρικά αέρια και µε "κενό" από ειδικευµένους και συγκεκριµένους τεχνικούς.
5.4.2. Πιστοποίηση καλής λειτουργίας µετά από εγκατάσταση,
ανακαίνιση του δικτύου τροφοδοσίας µε ιατρικά αέρια και "κενό".

επέκταση ή

Άρθρο 6
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ
6.1. Γενικές Αρχές
6.1.1. Κάθε νοσοκοµεία µε τουλάχιστον ένα θεσµοθετηµένο χειρουργικό τµήµα
πρέπει να έχει θεσµοθετηµένο αυτόνοµο και ενιαίο τµήµα Αναισθησιολογίας, τη
διοικητική ευθύνη της οποίας έχει ένας µόνον ∆/ντής (ανεξάρτητα του αριθµού των
υπηρετούντων αναισθησιολόγων µε βαθµό ∆/ντού).
6.1.2. Στη στελέχωση ενός Αναισθησιολογικού Τµήµατος (AT) µε Ιατρικό,
Νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό πρέπει απαραίτητα να λαµβάνεται υπόψη ότι:
* στο εβδοµαδιαίο ωράριο των 40 ωρών πρέπει να περιλαµβάνονται και οι εκτός
χειρουργείου δραστηριότητες ενός αναισθησιολόγου,
* επί εφηµερίας πρέπει να υπολογίζεται ο µέγιστος ασφαλής χρόνος συνεχούς
εργασίας εντός χειρουργείου ενός αναισθησιολόγου.
6.2. Ειδικοί Αναισθησιολόγοι
6.2.1. Για κάθε ασθενή που υποβάλλεται σε κάποια τεχνική αναισθησίας (γενική ή
περιοχική ) απαιτείται η συνεχής παρουσία ειδικού αναισθησιολόγου. Συνεχής
παρουσία σηµαίνει ότι όταν ο γιατρός χρειάζεται να αντικατασταθεί η αντικατάστασή
του γίνεται µόνον από άλλο γιατρό.
6.2.2. Η εβδοµάδα πρωϊνή απασχόληση ενός αναισθησιολόγου επιβάλλεται να
καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της περιεγχειρητικής φροντίδας των ασθενών:
προεγχειρητική εκτίµηση και ετοιµασία, µετεγχειρητική φροντίδα, αντιµετώπιση του
µετεγχειρητικού πόνου. Έτσι η εντός χειρουργείου απασχόληση δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις 25 ώρες ανά 40 ώρες πρωινής εργασίας εβδοµαδιαίως.
6.2.3. Επί εφηµερίας ο µέγιστος ασφαλής χρόνος συνεχούς εργασίας εντός του
χειρουργείου δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 12 έως 16 ώρες ανά 24ωρο.
6.2.4. Στον υπολογισµό του συνολικού αριθµού των αναισθησιολόγων που
υπηρετούν σ' ένα AT πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο "Βαθµός Ανάπτυξης" του AT
καθώς και του νοσοκοµείου µε βάση τα ακόλουθα:
* συνολικό αριθµό αιθουσών χειρουργείου ή άλλων χώρων όπου χορηγείται
αναισθησία (κεντρικά χειρουργεία, χειρουργεία ΤΕΠ, λιθοτρύπτης, ακτινολογικό
κ.λ.π.).
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* "Ιδιαιτερότητα" και βαρύτητα των εκτελουµένων χειρουργικών επεµβάσεων π.χ.
καρδιοχειρουργική,
παιδοχειρουργική,
µαιευτήριο,
νευροχειρουργική,
µεταµοσχεύσεις, χειρουργική µιας ηµέρας κ.λ.π.
* "Βαρύτητα" της γενικής κατάστασης του ασθενούς.
* κάλυψη της Μονάδας Μεταναισθητικής, Φροντίδας
περισσότερες από 3 λειτουργούσες αίθουσες χειρουργείων),

(για

νοσοκοµεία

µε

* αριθµό γενικών εφηµερίων του νοσοκοµείου σε σχέση µε τον αριθµό εκτάκτων
χειρουργείων µε αναισθησία ανά εφηµερία.
* εβδοµαδιαίες ώρες λειτουργίας του εξωτερικού αναισθησιολογικού ιατρείου,
* αναπτυγµένες ή άµεσαπροβλεπόµενες δραστηριότητες του Τµήµατος ή Κλινικής
π.χ. οµάδα Κάρδιο - Αναπνευστικής Αναζωογόνησης, Υπηρεσίας Οξέος Πόνου.
Μονάδα Χρόνιου Πόνου. Μονάδα Ενδιάµεσης ή Αυξηµένης Φροντίδας (ΜΕΦή
ΜΑΦ). ΜΕΘ κ.λ.π.
* αριθµό των ειδικευοµένων που εκπαιδεύει το AT και
* ερευνητικό και επιστηµονικό έργο του AT.
6.2.5. Τα νοσοκοµεία στα οποία δεν επιτυγχάνεται η κάλυψη των κενών θέσεων των
Αναισθησιολόγων υιοθετούνται από τα Περιφερειακά Νοσοκοµεία τα οποία
υποχρεούνται να καλύπτουν µε αποσπάσεις Αναισθησιολόγων τις έκτακτες ανάγκες
(π.χ. ασθένειες, άδειες κ.λ.π.)
6.3. Νοσηλευτικό Προσωπικό Αναισθησιολογικού Τµήµατος
6.3.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση οποιασδήποτε αναισθησιολογικής
πράξης, σε οποιοδήποτε χώρο και χρόνο αυτή εκτελείται, θεωρείται η παρουσία
νοσηλεύτριας αναισθησίας επί 24 ώρες την ηµέρα και 7 ηµέρες την εβδοµάδα.
6.3.2. Κάθε Αναισθησιολογικό Τµήµα επιβάλλεται να έχει νοσηλευτικό προσωπικό
συγκροτηµένο σε θεσµοθετηµένο αυτόνοµο και ενιαίο Νοσηλευτικό τµήµα. Το τµήµα
αυτό στελεχώνεται από ειδικά εκπαιδευµένο και ειδικευµένο στην Αναισθησιολογία
νοσηλευτικό προσωπικό και έχει τουλάχιστον µία Προϊσταµένη ή υπεύθυνη. Για κάθε
πλέον δραστηριότητα (ΜΜΑΦ, Οξύς και Χρόνιος Πόνος κ.λ.π.) καθορίζεται
αντίστοιχος Υπεύθυνος Νοσηλευτής ή Προϊσταµένη ανάλογα µε το µέγεθος του
Νοσοκοµείου και τις συγκεκριµένες ιατρικές πράξεις του AT.
6.3.3. Ο ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός νοσηλευτών
ανεξάρτητα µεγέθους νοσοκοµείου πρέπει να είναι:

/τριών

αναισθησίας

* πρωινή βάρδια: 1. νοσηλευτής /τρία ανά λειτουργούσα µε αναισθησία αίθουσα
χειρουργείου (εντός και εκτός κεντρικών χειρουργείων).
* απογευµατινή και νυκτερινή βάρδια: 1 νοσηλευτής/τρία επιπλέον αυτών που
απαιτούνται για τη λειτουργία των χειρουργείων για έκτακτες επεµβάσεις.
6.4. Νοσηλευτικό Προσωπικό Μονάδας Μετά - Αναισθητικής Φροντίδας
(ΜΜΑΦ)
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6.4.1. Η ΜΑΦ (ή Αίθουσα Ανάνηψης) πρέπει να στελεχώνεται από εκπαιδευµένο
στην Αναισθησιολογία νοσηλευτικό προσωπικό:
* πέραν αυτού που καλύπτειτις αίθουσες χειρουργείου,
* για όλες τις ώρες που λειτουργούντα χειρουργεία για προγραµµατισµένες και
έκτακτες επεµβάσεις και
* για τουλάχιστον 3 έως 4 ώρες πέραν του χρόνου λήξης της τελευταίας επέµβασης.
6.4.2. Σε νοσοκοµεία µε αριθµό χειρουργικών επεµβάσεων > 3.000 ετησίως (και
ανάλογα µε τη βαρύτητα τους) η ΜΜΑΦ πρέπει να έχει Προϊσταµένη ή υπεύθυνη
ειδικευµένη νοσηλεύτρια που επιµελείται της λειτουργίας της Μονάδας.
6.4.3. Το Νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΜΑΦ πρέπει να είναι σε επαρκή αριθµό
ατόµων για να καλύπτει και την Οµάδα Καρδιοπνευµονικής Αναζωογόνησης όλο το
24ωρο.
6.4.4. Ο ελάχιστος αριθµός νοσηλευτριών της ΜΜΑΦ είναι:
* Πρωϊνή βάρδια: τουλάχιστον 1 νοσηλεύτρια ανά 2-3-κρεβάτια ΜΜΑΦ.
* Απογευµατινή και Νυκτερινή βάρδια και Αργίες ίδια αναλογία µε την παραπάνω
σύµφωνα µε τις ώρες λειτουργίας των χειρουργείων και ανάλογα µε τον αριθµό των
λειτουργουσών αιθουσών χειρουργείου.
* ΚΑΡΠΑ: συν 1 νοσηλεύτρια για την Οµάδα Καρδιοπνευµονικής Αναζωογόνησης και
τις άλλες εκτός χειρουργείου αναισθησιολογικές πράξεις.
Άρθρο 7
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ (ΜΜΑΦ)
7.1. Γενικές Αρχές
7.1.1. Κάθε ασθενής που υποβάλλεται σε οποιαδήποτε τεχνική αναισθησίας (γενική
περιοχική, τοπική ή καταστολή) πρέπει να παρακολουθείται και να υποστηρίζεται σε
ειδικά οργανωµένο χώρο κοντά σε κάθε συγκρότηµα χειρουργείων ή χώρο
χορήγησης αναισθησίας ή µονάδα χρόνιου πόνου που τώρα µετονοµάζεται από
Αίθουσα Ανάνηψης σε Μονάδα Μετα-Αναισθητικής Φροντίδας (ΜΜΑΦ).
7.1.2. Ο ελάχιστος αριθµός κρεβατιών της ΜΜΑΦ είναι 1-1.5 κρεβάτια - φορεία ανά
αίθουσα χειρουργείου.
7.1.3. Η ΜΜΑΦ λειτουργεί όλες τις ώρες που λειτουργούντα χειρουργεία και για
τουλάχιστον 2-4- ώρες περαιτέρω.
7.1.4. Η µεταφορά του ασθενούς από την αίθουσα χειρουργείου στη ΜΜΑΦ
[επιβλέπεται από αναισθησιολόγο, που φροντίζει για την εξασφάλιση της
οξυγόνωσης και του αερισµού του ασθενούς.
7.1.5. Ο υπεύθυνος αναισθησιολόγος παραδίδει τον ασθενή του στη νοσηλεύτρια της
ΜΜΑΦ βάσει συγκεκριµένου πρωτοκόλλου του AT.
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7.1.6. Κάθε ΜΜΑΦ υποχρεούται να έχει συγκεκριµένα κριτήρια εξόδου των ασθενών
για το νοσηλευτικό τµήµα, την τήρηση των οποίων ελέγχει ο υπεύθυνος
αναισθησιολόγος.
7.1.7. Σε περιπτώσεις παρατεταµένης ανάνηψης των ασθενών, η ΜΜΑΦ πρέπει να
έχει τη δυνατότητα 24ωρης λειτουργίας υπό συνθήκες εντατικής νοσηλείας και
θεραπείας.
7.1.8. Σε µικρά νοσοκοµεία (επαρχία αλλά και του κέντρου) που δεν διαθέτουν
Μονάδα Εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), µπορεί και πρέπει η ΜΜΑΦ να έχει τη
δυνατότητα να λειτουργεί επίσης και ως Μονάδα Ενδιάµεσης (ΜΕΦ) ή Αυξηµένης
Φροντίδας (ΜΑΦ) για την υποστήριξη του βαρέως πάσχοντα για περιορισµένο
χρονικό διάστηµα και µέχρις ότου εξασφαλισθεί η µεταφορά του ασθενούς σε
εξειδικευµένη νοσηλευτική µονάδα.
7.1.9. Είναι ευνόητο ότι για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 7.1.7 πρέπει να
εξασφαλίζονται οι δυνατότητες η ΜΜΑΦ να λειτουργεί σε 24ωρη βάση.
7.2. Στελέχωση ΜΜΑΦ
7.2.1. Ένας αναισθησιολόγος είναι πάντοτε υπεύθυνος για τους ασθενείς της ΜΜΑΦ
7.2.2. Ο ελάχιστος αριθµός εκπαιδευµένων νοσηλευτριών ΜΜΑΦ είναι 1 ανά 3
κρεβάτια και τροποποιείται σύµφωνα µε την κατάσταση του ασθενούς, τη διάρκεια
των επεµβάσεων και τις ώρες λειτουργίας της ΜΜΑΦ.
7.3. Εξοπλισµός ανά Κρεβάτι ΜΜΑΦ
7.3.1. Παροχή Ο2 από κεντρική παροχή ή δύο µεγάλες οβίδες Ο2, µαζί µε τις
απαραίτητες συσκευές για τη χορήγηση Ο2
7.3.2. Αναρρόφηση (κεντρική ή φορητή).
7.3.3. Ηλεκτρικές παροχές µε πολλαπλές συνδέσεις.
7.3.4. Σφυγµοµανόµετρο ή και συσκευή µη - επεµβατικής µέτρησης της αρτηριακής
πίεσης.
7.3.5. Ηλεκτροκαρδιοσκόπιο µε καρδιορυθµόµετρο.
7.3.6. Σφυγµικό οξύµετρο.
7.3.7. θερµόµετρο
7.3.8. Εφεδρικό φωτισµός ασθενούς και εξοπλισµού.
7.4. Γενικός Εξοπλισµός ΜΜΑΦ
7.4.1. ∆υνατότητα υποστήριξης του αερισµού του ασθενούς
* απλός αναπνευστήρας,
* συσκευή τύπου AMDU
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* εξοπλισµός διασωλήνωσης
7.4.2. Εξοπλισµός για Καρδιοπνευµονική Αναζωογόνηση
7.4.3. Ένας νευροδιεγέρτης.
7.4.4. ∆υνατότητα µέτρησης αναπνεόµενου όγκου.
7.4.5. Ένας Καπνογράφος
7.4.6. Φορητές Οβίδες Ο2 για µεταφορά των ασθενών
7.4.7. Σύστηµα ΟΡΑΡ
7.4.8. ∆υνατότητα ενδοσυνεννόησης µε αίθουσες χειρουργείων
7.4.9. Συναγερµός ανακοπής

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ (ΕΙ∆ΙΚΟ) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
1.2.1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1Ο
(βασικό ειδικό πρωτόκολλο αναισθησιολογικού)
Πρωτόκολλο ασφάλειας και ελέγχου λειτουργίας αναισθησιολογικού
εξοπλισµού – Λίστα ελέγχου – Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες
Περίληψη
Εισαγωγή: Η ασφάλεια του ασθενούς αποτελεί στόχο επίπονων
προσπαθειών από µέρους διεθνών ιατρικών και επιστηµονικών οργανισµών και
θεσµών. Στον τοµέα της αναισθησίας η ασφάλεια του ασθενούς προασπίζετε µέσω
της εφαρµογής καταγραφών, όπως είναι η λίστα ελέγχου, η καταγραφή και αναφορά
ατυχών συµβάντων στο περιεγχειρητικό περιβάλλον.
Ο σκοπός του παρόντος πρωτοκόλλου επικεντρώνετε στο να δηµιουργηθεί
µια βάση εκπαιδευτικού χαρακτήρα, σχετικά µε την ασφάλεια και την ποιότητα κατά
την αναισθησία, και συγκεκριµένα στον έλεγχο του αναισθησιολογικού µηχανήµατος
που προηγείτο της αναισθησίας,
Συµπερασµατικά αναφέρουµε ότι:
•
•
•

Ο καθηµερινός ενδελεχής έλεγχος του αναισθησιολογικού εξοπλισµού
όπως και η συντήρησή του είναι αναγκαία πρακτική.
Απαιτείται λεπτοµερής επίδειξη κάθε µηχανήµατος αναισθησίας πριν τη
χρήση και επισήµανση των ιδιαιτεροτήτων του.
Η εκµάθηση του αλγόριθµου ελέγχου του αναισθησιολογικού εξοπλισµού
αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της εκπαίδευσης.

Η χορήγηση αναισθησίας είναι µια ιατρική πράξη που υποστηρίζεται ιδιαίτερα
από την τεχνολογία. Με την αλµατώδη εξέλιξη της τεχνολογίας, αυξάνεται συνεχώς ο
απαραίτητος εξοπλισµός του αναισθησιολογικού τµήµατος. Στην προσπάθεια
περιορισµού του αναισθησιολογικού κινδύνου και της ταυτόχρονης βελτίωσης της

17

ασφάλειας, στόχος είναι η µείωση όσο γίνεται των εγγενών κινδύνων, προκειµένου
να βελτιωθεί η ποιότητα φροντίδας.
Οι προδιαγραφές ελέγχου και συντήρησης του αναισθησιολογικού εξοπλισµού
και των συστηµάτων συνεχούς παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών διέπονται από
Ευρωπαϊκές και ∆ιεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες ( ASA, USA : FDA, UK : AAGBI),
από υπουργικές αποφάσεις ( Αριθ. Υ4α/3592/96-άρθρο 5) και την ΕΑΕ, ΕΑΕΙΒΕ, κα.
Η διαδικασία ελέγχου των ζωτικών λειτουργιών, εκφράζεται διεθνώς µε τη λέξη
monitoring ενώ monitors καλούνται οι αντίστοιχες συσκευές. Αποτελεί τον πλέον
κρίσιµο παράγοντα κατά την περιεγχειρητική περίοδο. Σήµερα, µε την εξέλιξη των
ηλεκτρονικών κυκλωµάτων και των εφαρµογών πληροφορικής, τα monitors έχουν
καταστεί πολύπλοκες συσκευές, οι οποίες στην πλειονότητά τους έχουν
ενσωµατωθεί στα µηχανήµατα αναισθησίας, σχηµατίζοντας µια ενιαία λειτουργική
µονάδα. Βασική προϋπόθεση θα πρέπει να είναι η επάρκεια, η οµοιογένεια, καθώς
και η γνωστική αντίληψη των δεδοµένων που µας παρέχει. Επίσης οι προδιαγραφές
θα πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να εξασφαλίζουν ασφάλεια, αξιοπιστία, εργονοµία,
ευκολία στην βαθµονόµηση και στον αυτοέλεγχο, φθηνό κόστος και service.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία του αναισθησιολογικού
εξοπλισµού ενός τµήµατος είναι ο έλεγχος σύµφωνα µε τον κατασκευαστή του
µηχανήµατος και πάντα στα πλαίσια των κατευθυντήριων οδηγιών ελέγχου. Ο
καθηµερινός έλεγχος επικεντρώνεται σε δυο βασικούς ελέγχους:
Α) τον Ηµερήσιο έλεγχο, που περιλαµβάνει τον εξοπλισµό για επείγουσα
υποστήριξη αεραγωγού, το σύστηµα τροφοδοσίας ιατρικών αερίων υπό πίεση, το
σύστηµα χαµηλής πίεσης, το αναπνευστικό κύκλωµα, τον αναπνευστήρα και τις
βαλβίδες µιας κατεύθυνσης, τα monitorsπου θα χρησιµοποιηθούν και τέλος την
επιβεβαίωση της τελικής θέσης του µηχανήµατος αναισθησίας. Παρατήρηση: µόνο
σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, ο έλεγχος που περιγράφεται ανωτέρω ∆εν
προηγείται αλλά ακολουθεί τα µέτρα υποστήριξης της ζωής και διενεργείται µόλις οι
συνθήκες το επιτρέπουν.
Β) Στον έλεγχο πριν από κάθε αναισθησία, τα ελάχιστα στοιχεία που κάθε φορά
ελέγχονται είναι: η καλή λειτουργία του αναπνευστικού κυκλώµατος, η ροή Ο2 µέσω
των ροόµετρων και της βαλβίδας flush Ο2, το επίπεδο πλήρωσης του εξαχνιστήρα µε
πτητικό αναισθητικό και έλεγχος για τυχόν διαφυγή, καθώς και η παρουσία και
λειτουργία της αναρρόφησης.
Η αναγκαιότητα ελέγχου έγκειται στο ότι κύριο αίτιο συµβαµάτων από την
αναισθησία µε κατάληξη µόνιµη εγκεφαλική βλάβη και θάνατο αποτελεί η χρήση
µηχανηµάτων αναισθησίας και αναπνευστικών συστηµάτων που δεν είχαν ελεγχθεί
επαρκώς πριν τη χρήση.
Ακολουθεί ο αλγόριθµος ελέγχου του αναισθησιολογικού εξοπλισµού, που
περιλαµβάνει: το µηχάνηµα αναισθησίας, δευτερεύουσα πηγή αερισµού,
αναρρόφηση, monitors και τον βοηθητικό εξοπλισµό.
ΒΗΜΑ 1: Έλεγχος ηλεκτρικής παροχής
•

Ελέγξτε ότι το µηχάνηµα αναισθησίας είναι συνδεδεµένο µε παροχή
ηλεκτρικού ρεύµατος και έχει τεθεί σε λειτουργία.

ΒΗΜΑ 2 : Έλεγχος monitoring και συναγερµών
•

Ελέγξτε ότι τα monitors έχουν τεθεί σε λειτουργία και επιλέξτε κατάλληλα
όρια συναγερµών.
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Ιδιαίτερα ελέγξτε αναλυτή Ο2, καπνογράφο και παλµικό οξύµετρο.

•

ΒΗΜΑ 3 : Έλεγχος κεντρικής παροχής αερίων και βοηθητικών οβίδων.
•
•
•

Ελέγξτε ότι κάθε σωλήνας αερίου συνδέεται µε την κατάλληλη παροχή
(tug test)
Ελέγξτε τις βοηθητικές οβίδες
Ελέγξτε συναγερµό ανεπάρκειας παροχής Ο2 (Ο2 failure alarm)

ΒΗΜΑ 4: Έλεγχος λειτουργίας ροόµετρων
Έλεγχος βαλβίδων και πλωτήρων
Έλεγχος anti – hypoxia device
Έλεγχος λειτουργίας oxygen bypass valve

•
•
•

ΒΗΜΑ 5: Έλεγχος εξατµιστήρων
•
•
•

Ελέγξτε ότι οι εξατµιστήρες είναι επαρκώς γεµάτοι
Ελέγξτε ότι είναι συνδεδεµένοι µε το µηχάνηµα χωρίς κλίση
Ελέγξτε τυχόν διαφυγές µε τον εξατµιστήρα κλειστό και ανοιχτό

ΒΗΜΑ 6: Έλεγχος κυκλώµατος αναισθησίας
Έλεγχος σωστής συναρµολόγησης
Έλεγχος βαλβίδων µονής κατεύθυνσης, βαλβίδας απαγωγής
Έλεγχος βατότητας αερίων σε όλο το κύκλωµα, το φίλτρο και τη γωνία
∆οκιµασία διαφυγής πίεσης στο κύκλωµα αναισθησίας

•
•
•
•

ΒΗΜΑ 7: Έλεγχος αναπνευστήρα
Ελέγξτε σωλήνες αναπνευστήρα
Ρυθµίστε παραµέτρους
Ελέγξτε λειτουργία συναγερµού αποσύνδεσης
Ελέγξτε ανάπτυξη πίεσης στην εισπνοή και βαλβίδα εκτόνωσης
Ελέγξτε διαθέσιµη εναλλακτική συσκευή αερισµού

•
•
•
•
•

ΒΗΜΑ 8: Έλεγχος συστήµατος απαγωγής αερίων
•
•
•

Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιηµένο και κατάλληλα συνδεδεµένο
Έλεγχος επιπέδου αναρρόφησης
Έλεγχος βαλβίδων εκτόνωσης θετικής και αρνητικής πίεσης εάν
υπάρχουν

ΒΗΜΑ 9: Έλεγχος βοηθητικού εξοπλισµού
•
•
•

Έλεγχος εξοπλισµού διασωλήνωσης και αερισµού
Έλεγχος συσκευής αναρρόφησης
Έλεγχος τραπεζιού – θέση trendelenburg

ΒΗΜΑ 10: Έλεγχος αναλυτή Ο2 και κατωτέρου ορίου Ο2
• Η συνεχής µέτρηση του εισπνεόµενου Ο2 είναι η τελευταία γραµµή
άµυνας για την αποφυγή χορήγησης υποξικού µίγµατος.
• Ρύθµιση του κύριου αναλυτή Ο2 εάν χρειάζεται
• Έλεγχος συναγερµών
• Έλεγχος εναλλακτικής συσκευής αερισµού:
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o
o

AMBU bag
Οβίδα Ο2

ΒΗΜΑ 11: Καταγραφή
•
•

Ενηµερώστε και υπογράψτε στο βιβλίο µηχανήµατος
Καταγράψτε πάνω στο διάγραµµα αναισθησίας τον έλεγχο του
εξοπλισµού.

Τελική κατάσταση µηχανήµατος αναισθησίας:
1.Εξατµηστήρες κλειστοί
2.Μηχανηµα γυρισµένο στον ασκό
3.Βαλβίδα APL ανοιχτή
4.Ροόµετρα κλειστά
5. Αναρρόφηση
6.Κύκλωµα έτοιµο
Για τον έλεγχο σε κάθε άρρωστο ακολουθούµε τις παρακάτω ενέργειες – ελέγχους:
Monitors – συναγερµοί
Έλεγχος αναπνευστικού κυκλώµατος
Έλεγχος βατότητας – ροής αερίων στο κύκλωµα
Έλεγχος του βοηθητικού εξοπλισµού.
Σε καταστάσεις υπερεπείγουσες, διενεργούµε το παρακάτω ελάχιστο έλεγχο:
Έλεγχος διαφυγής στο αναπνευστικό κύκλωµα
Αναρρόφηση και
Παρατήρησε και ψηλάφησε τον ασκό κατά τη διάρκεια της προοξυγόνωσης.

Ο καθένας από εµάς είναι µια µονάδα διαχείρισης κρίσιµων καταστάσεων. Η
επιστηµονική γνώση, η εµπειρία και το ένστικτο αποτελούν αξιόλογους τρόπους
εκτίµησης και διαχείρισης των προβληµάτων και κατ’ επέκταση της επιστηµονικής και
επαγγελµατικής ολοκλήρωσής µας, από τη στιγµή που και η εποχή µας απαιτεί
µεγαλύτερη τεχνοκρατική προσέγγιση.
1.2.2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2Ο
(βασικό ειδικό πρωτόκολλο αναισθησιολογικού)
Παραλαβή και ετοιµασία αρρώστου στο χειρουργικό τραπέζι – εισαγωγή
στην αναισθησία.
Υπάρχουν βασικές αρχές που τηρούνται κατά την παραλαβή του
αρρώστου στο χειρουργικό τραπέζι είτε πρόκειται για επείγουσα κατάσταση είτε
για προγραµµατισµένο τακτικό χειρουργείο.
Η συνήθης προετοιµασία πριν από την εισαγωγή στην αναισθησία (
άσχετα από την τεχνική αναισθησίας) αφορά τον έλεγχο του αναπνευστικού
µηχανήµατος, των µόνιτορ, των φάρµακων από το νοσηλευτή και τον
αναισθησιολόγο, συµφώνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και την πρακτική
του αναισθησιολογικού τµήµατος.
1.2.2.1 έλεγχος προετοιµασία εξοπλισµού
Ο ελάχιστος έλεγχος που πρέπει να διενεργείται είναι:
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1. Του εξοπλισµού για επείγουσα υποστήριξη αεραγωγού.
2. Του συστήµατος τροφοδοσίας ιατρικών αεριών (Κεντρική και εφεδρική)
3. Του αναπνευστήρα όπως ακολουθείται στο πρώτο πρωτόκολλο.
4. Ενδοφλέβια διαλύµατα και συστήµατα χορήγησης υγρών.
5. Καθετήρες για καθετηριασµό αγγείων ( φλέβες, αρτηρίες).
6. Στοµατικοί και ρινικοί αεραγωγοί.
7. Λαρυγγοσκόπια.
8. Ειδικά βρογχοσκόπια σε ετοιµότητα αν απαιτηθούν.
9. Ενδοτραχειακοί σωλήνες, λαρυγγικές µάσκες ( έλεγχος αεροθαλάµων).
10. Μάσκες αερισµού
11. Ρινογαστρικοί καθετήρες
12. Σετ δύσκολης διασωλήνωσης. Αυτό περιλαµβάνει:
a. Λαρυγγοσκόπιο µε σπαστή ειδική σπάθη στην άκρη
b. Έλασµα τυφλής προώθησης τραχειοσωλήνων
c. Λαρυγγική µάσκα fast track
d. Εύκαµπτο βρογχοσκόπιο
1.2.2.2 Έλεγχος και προετοιµασία φαρµάκων.
Αφορά στις γενικές αρχές διάλυσης και συντήρησης φάρµακων τα οποία
πρέπει να ετοιµάζονται λίγο πριν , έπειτα από οδηγία του αναισθησιολόγου για
τυχόν εξατοµικευµένες ανάγκες του ασθενή, ειδάλλως αφορούν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Τοπικό αναισθητικό (ξυλοκαΐνη)
Βαρβιτουρικό υπερβραχείας δράσεις
Αντιχολινεργικά (ατροπίνη)
Συµπαθητικοµιµητικά (εφεδρίνη)
Αποπολωτικά µυοχαλαρωτικά (σουκινιλοχολίνη)
Μη αποπολωτικά µυοχαλαρωτικά (ατρακούριο)
Αντιχοληνεστερινάσες (νεοστιγµίνη)
Ανταγωνιστές ναρκωτικών – αναλγητικών (ναλοξόν)

1.2.2.3 έλεγχος χειρουργικού τραπεζιού
Επιβάλλεται ο έλεγχος και η ηλεκτρική φόρτισή του προκειµένου να
εξασφαλίζει την άνετη θέση για τον άρρωστο και την ασφάλεια του. Οι κλίσεις
trendelenburg (κατάρροπη καφαλή ) πρέπει να θεωρούνται δεδοµένες όπως και
η ακινητοποίηση µε ειδικές ζώνες για να κρατήσουν τον άρρωστο σε όποια θέση
του τραπεζιού.
1.2.2.4 επικοινωνία µε την αιµοδοσία
Ηµερήσια πρωινή επικοινωνία ή εκτάκτως για τον έλεγχο απαραιτήτων
µονάδων αίµατος και σχετικών διασταυρώσεων για επείγουσα χορήγηση
σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό ασφάλειας.
Ετοιµασία και της συσκευής θερµάνσεως που χρησιµοποιείτε για το
ενδεχόµενο να χρειαστεί χωρίς να ανοιχτεί πριν τη χρήση.
1.2.2.5 διατήρηση νορµοθερµίας
Είναι πολύ σηµαντική ειδάλλως ο άρρωστος ενδέχεται να αντιµετωπίσει
πρόβληµα µεταβολισµού, αναπνευστικού, κλπ.
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Η εφαρµογή ειδικής θερµαντικής κουβέρτας είναι απαραίτητη για τη
διατήρηση της θερµοκρασίας >30oC . επίσης χρησιµοποιούνται και συσκευές
θέρµανσης υγρών για του ορούς που χορηγούνται.
Ο έλεγχός της επιτυγχάνετε µε θερµόµετρα στόµατος, πρωκτού, δέρµατος που
περιλαµβάνονται στο monitoring.
Η ιδανική θερµοκρασία της αίθουσας για τον άρρωστο είναι 26 0C.
1.2.2.6 εφαρµογή αντιθροµβωτικών περικνηµίδων
Για
την
αποφυγή
θροµβοεµβολικών
χρησιµοποιούνται και ελαστικές κάλτσες.

επεισοδίων,

επίσης

1.2.2.7 έλεγχος φύλλου αναισθησίας
Αφορά το ιστορικό του αρρώστου και περιέχει χαρακτηριστικά στοιχειά –
γνωρίσµατα που αναφέρει επιγραµµατικά:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Προηγούµενα αναισθησιακά συµβάµατα
Φύλο, ηλικία, βάρος, τιµές (Ht, Hb)
Συστηµατικές νόσοι (διαβήτης, υπέρταση, κλπ.
Αλλεργίες
Λήψη φαρµάκων
Μεταδοτικές νόσοι
Χρήση τοξικών ουσιών

1.2.2.8 συµπλήρωση ειδικού νοσηλευτικού φύλλου αναισθησίας
1. Όσον αφορά το χρόνο προετοιµασίας, χρόνου στο χειρουργικό τραπέζι,
χρόνο στην αναισθησία, περίδεσης άκρων αν υπάρχει.
2. Έλεγχο ταυτοποίησης (ειδική ταυτότητα)
3. Την ύπαρξη οδοντοστοιχίας, κοσµηµάτων κλπ που ξεχάστηκαν.
4. Τον έλεγχο πρόσληψης τροφής – νερού
5. Τη λήψη και καταγραφή ζωτικών σηµείων.
6. Τον έλεγχο της γενικής κατάστασης και του επιπέδου συνείδησης
7. Την λήψη προ νάρκωσης
1.2.2.9 έναρξη αναισθησίας
Αρχικά απαραίτητη η παρουσία του ειδικού ιατρού αναισθησιολόγου και
του
(ειδικού
–στις
περισσότερες
ευρωπαϊκές
χώρες)
νοσηλευτή
αναισθησιολογικού (σύµφωνα µε το Νόµο) και αντικαθίστανται µονό από άλλο
ειδικό αναισθησιολόγο και νοσηλευτή αναισθησιολογικού και κανέναν άλλον.
Πριν την έναρξη της αναισθησίας τοποθετούνται στον άρρωστο τα
απαραίτητα για την λήψη των ζωτικών σηµείων εξαρτήµατα όπως προβλέπεται
κάθε φορά και λαµβάνονται τα πρώτα ζωτικά σηµεία πριν κάθε άλλη πράξη.
Αφού ακολουθηθούν τα προηγούµενα βήµατα του δευτέρου
πρωτοκόλλου και µετρηθούν τα ζωτικά σηµεία αρχίζει η εισαγωγή στην
αναισθησία.
Τέλος πρέπει να γνωρίζουν όλα τα µέλη της αναισθησιολογικής οµάδας
τις συγκεκριµένες θέσεις (σε κοινή θέα) και πάντα έτοιµα προς χρήση του
απινιδωτή και του σετ δύσκολης διασωλήνωσης – ambu.
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1.2.2.10 προετοιµασία αρρώστου για νευροµυϊκό αποκλεισµό
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Αποστειρωµένο σετ (έτοιµο εµπορίου ή κλινικής)
Βελόνες και σύριγγα µιας χρήσης για τοπική αναισθησία
Σύριγγες 10 κ.ε.
Ηλεκτρονευροδιεγέρτης (ανάλογα)
Αναισθητικά – υπνωτικά φάρµακα
Χορήγηση Ο2 µε απλή µάσκα
Ειδική βελόνα block αµβλεία µε σύστηµα έγχυσης
Βελόνα 18G
Betadine

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και κάποιο IV υπναγωγό ή πτητικό αέριο ή
επαρκείς καταστολή µε βενζοδιαζεπίνη. Το monitoring διατηρείται.
1.2.2.11 δίσκος περιοχικής αναισθησίας
Σετ µε λαβίδα και 5-6 γάζες κοινές
Σύριγγα µιας χρήσης 2,5 κ.ε. για τοπική αναισθησία
Σύριγγα µια χρήσης 5 κ.ε. για το αναισθητικό προς έγχυση
Βελόνες υποδόριας έγχυσης
Βελόνες παρακέντησης µε οδηγούς ή άνευ
Έτοιµα σετ του εµπορίου για επισκληριδιο, ραχιαίας ή συνδυασµένης
αναισθησίας
7. Επιδεσµικό υλικό
8. Φάρµακα – τοπικά αναισθητικά
9. Betadine
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.2.3 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 3ο
(γενικό και ειδικό νοσηλευτικό πρωτόκολλο)
Λήψη ζωτικών σηµείων και χορήγηση οξυγόνου
1.2.3.1 Μέτρηση θερµοκρασίας
Οι διακυµάνσεις της θερµοκρασίας δείχνουν την κατάσταση υγείας του
σώµατος. υπό φυσιολογικές συνθήκες το θερµορυθµιστικό κέντρο διατηρεί τη
θερµοκρασία του σώµατος ανάµεσα στους 36 – 37,4 oC. Η θερµοκρασία
διαφοροποιείτε στο χώρο του χειρουργείου και ανάλογα την κατάσταση του
αρρώστου – απώλεια αίµατος, µεγάλα τραύµατα- την ηλικία, το φύλο, το στρες,
την θερµοκρασία της αίθουσας, αυτή µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ των 34- 36
βαθµών.
Οι φυσιολογικές τιµές της θερµοκρασίας, αν δεν υπάρχει λόγος διαταραχής
της πχ σηψαιµία, τραύµατα, αιµορραγία, κυµαίνεται ανάλογα και µε τον τρόπο
λήψης ως έξεις:
1.
2.
3.
4.
5.

Από το στόµα 37,4 oC – 37,7 oC
Από το ορθό 37,5 oC – 38 oC
Από τη µασχάλη 36,5 oC – 37 oC
Από το αυτί 37,5 oC – 38,3 oC
Και από το µέτωπο 34,4 oC - 36 oC
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Η θερµοκρασία σώµατος µπορεί να αξιολογηθεί µε τη χρήση πολλών τύπων
θερµόµετρων, στο χειρουργείο κυρίως µε το ηλεκτρονικό του συστήµατος
παρακολούθησης ζωτικών σηµείων.
Ενδείξεις µετρήσεις κατά το χειρουργείο αποτελούν η ερυθρότητα του
προσώπου, όψη πάσχοντα – ωχρή, απώλεια αίµατος, µεγάλες και πολύωρες
επεµβάσεις µε εκτεταµένα χειρουργικά τραύµατα. Κατά την διάρκεια της
ανάνηψης ενδείξεις αποτελούν η ταχυκαρδία – ταχύπνοια, παρουσία ρίγους.
Παρεµβάσεις πρόληψης µεταβολών της θερµοκρασίας. Κυρίως στο
χειρουργείο προσπαθούµε να διατηρήσουµε τη θερµοκρασία στα φυσιολογικά
και αποφύγουµε την πτώση της. Για το σκοπό αυτό εφαρµόζονται τεχνικές για
την θέρµανση του αρρώστου, αυτές είναι:
Ηλεκτρικό θερµαινόµενο υπόστρωµα
Ηλεκτρική κουβέρτα παραγωγής ζεστού αέρα µε αεροθαλάµους
Ισοθερµικές κουβέρτες αλουµινίου
∆ιατήρηση υψηλή θερµοκρασίας της αίθουσας όσο είναι εφικτό για την
άνεση τον χειρουργικών οµάδων (αποφυγή δυσφορίας)
5. Συσκευή θέρµανσης και έγχυσης υγρών
6. Συσκευή θέρµανσης και έγχυσης αίµατος και παραγώγων.

1.
2.
3.
4.

1.2.3.2 µέτρηση αναπνοών
Κατά την ανάνηψη η συχνότητα των αναπνοών µπορεί να µεταβληθεί µε
αποτέλεσµα τον κακό αερισµό και κατά συνέπεια οξυγόνωση του αρρώστου µε
απρόβλεπτες διαταραχές για την υγεία του όπως εγκεφαλικές βλάβες κα.
Αυτό µπορεί να οφείλετε είτε στον µη µεταβολισµό των
αναισθησιολογικών φαρµάκων , τον βραδύ µεταβολισµό τους ειδικά σε
παχύσαρκα άτοµα ή άτοµα µε διαταραχές µεταβολισµού, είτε σε αλλεργική
αντίδραση ή και ερεθισµό των αεροφόρων αγωγών κατά την αναισθησία.
Με τον όρο πνευµονικός αερισµός νοείται η κίνηση του αέρα εντός και
εκτός των πνευµόνων. Ως ζωτικό σηµείο λογίζεται ο πνευµονικός αερισµός ή
άπλα ο αριθµός των αναπνοών.
Ο φυσιολογικός αριθµός των αναπνοών κυµαίνεται από 14 έως 20
αναπνοές το λεπτό.
∆υο βασικοί λόγοι που πρέπει να µας κρατούν σε επαγρύπνηση είναι:
1. Άπνοια. Αν δεν παρατηρούνται αναπνευστικές κινήσεις. Σοβαρή
κατάσταση που οδηγεί σε εγκεφαλική βλάβη και θάνατο σε λιγότερο από
5 έως 7 λεπτά.
2. ∆ύσπνοια. ∆υσκολία στην αναπνοή. Επιπόλαιες και αγχώδεις
αναπνοές.
1.2.3.3 Μέτρηση αρτηριακής πίεσης
Η µέτρηση της αρτηριακής πίεσης αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της
βασικής νοσηλευτικής αξιολόγησης πριν κατά τη διάρκεια και µετά την
επέµβαση που θα διενεργηθεί στο χειρουργείο. Κατά την αξιολόγηση θα πρέπει
να λαµβάνεται υπόψη ιστορικό υπέρτασης ή υπότασης και τυχόν λήψη ή
παράληψη συστηµατικής φαρµακευτικής αγωγής πριν το χειρουργείο.
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Κατά την επέµβαση η µέτρηση της αποτελεί και οδηγό σηµείο έλεγχου
απώλειας αίµατος ή κατακράτησης υγρών και νεφρικής λειτουργιάς.
Στο χειρουργείο η µέτρηση της πραγµατοποιείτε είτε αναίµακτα, µε το
πιεσόµετρο του συστήµατος του monitoring ή και µε το κλασικό υδραργυρικό
πιεσόµετρο. Είτε αιµατηρά µε τον καθετηριασµό κεντρικής ή περιφερικής
αρτηρίας και την τοποθέτηση συστήµατος ηλεκτρονικής συνεχούς µέτρησης και
καταγραφής της πιέσεως.
Για τα µικρά χειρουργεία δεν απαιτητέ το σύστηµα αιµατηρής
καταγραφής αλλά µονό το σύστηµα αναίµακτης καταγραφής. Για απρόβλεπτα
συµβάµατα όµως, ακόµη και στα πιο απλά χειρουργεία πρέπει να υπάρχει στην
αίθουσα σε ετοιµότητα και σύστηµα αιµατηρής καταγραφής χωρίς να ανοιχτεί.
1.2.3.4 Χορήγηση οξυγόνου στο χειρουργείο
Το οξυγόνο είναι αέριο άχρωµο, άοσµο άγευστο βαρύτερο από τον
ατµοσφαιρικό αέρα. Ως θεραπευτικό µέσο πρέπει να χορηγείτε σωστά µε σκοπό
την αποκατάσταση της ιστικής υποξίας που εµφανίζονται σε πολλές
παθολογικές καταστάσεις ( αναπνευστικής ανεπαρκείας, χρονιές αναπνευστικές
παθήσεις ,µετεγχειρητικές επιπλοκές) καθώς και την διατήρηση της σωστής
οξυγόνωσης κατά την ανάνηψη µετά από λήψη αναισθησίας.
Η µη σωστή χορήγηση του οξυγόνου, µπορεί να έχει αρνητικά
αποτελέσµατα, όπως καταστολή του αναπνευστικού κέντρου σε ασθενείς µε
ΧΑΠ, µε αυξηµένη pCO2 και υποξική διέγερση του αναπνευστικού κέντρου.
Χρειάζεται µεγάλη προσοχή κατά τη χορήγηση, διότι η διαρροή οξυγόνου
στον αέρα µπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη ή και έκρηξη εύφλεκτων υλικών.
Τα συστήµατα µε τα οποία µπορούµε να παρέχουµε οξυγόνο είναι:
A. Τα συστήµατα χαµηλής ροής – µεταβαλλόµενη συγκέντρωση οξυγόνου
a. Γυαλάκια οξυγόνου
b. Ρινικός καθετήρας
c. Μάσκα απλή
d. Μάσκα επανεισπνοής
e. Μάσκα µη επανεισπνοής
f. Ambu
B. Τα συστήµατα υψηλής ροής – σταθερής συγκέντρωσης οξυγόνου
a. Μάσκα venture
b. Κύκλωµα Τ
c. Κύκλωµα T – piece
C. Άλλα συστήµατα χορήγησης σταθερής πυκνότητας οξυγόνου
a. Αναπνευστήρας,
b. CPAP
c. BIPAP
d. Θετική πίεση αεραγωγού
e. Τέντες και κοιτίδες οξυγόνου
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1.2.4 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 4Ο
(ειδικό και γενικό νοσηλευτικό πρωτόκολλο)
Τοποθέτηση στοµατοφαρυγγικού αεραγωγού- χρήση παλµικού οξυµέτρου
- αναρρόφηση βρογχικών εκκρίσεων
1.2.4.1 Τοποθέτηση στοµατοφαρυγγικού αεραγωγού
Είναι από τα πιο χρήσιµα εργαλεία ενός νοσηλευτή σε επείγουσες
καταστάσεις, στις οποίες ένας ασθενής παρουσιάζει απόφραξη ανώτερων
αεροφόρων οδών µε άµεσο επακόλουθο την αναπνευστική δυσχέρεια.
Επιπλέον χρησιµοποιείτε ως βοήθηµα διατήρησης των αεροφόρων οδών
ανοιχτών. Στο χειρουργείο το χρησιµοποιούµε στους διασωληνοµένους
αρρώστους για να µην δαγκώσουν τον ενδοτραχειακό σωλήνα κατά την
αφύπνισή τους, όπως επίσης και για διενέργεια αναρρόφησης εκκρίσεων από το
στόµα. Τέλος χρησιµοποιείτε για τον καλύτερο αερισµό ενός ασθενούς µε το
σύστηµα << ασκός – βαλβίδα – µάσκα>>.
Ενδείξεις
∆ιατήρηση βατότητας των αεροφόρων οδών του ασθενούς στις ακόλουθες
καταστάσεις:
1. Σε αναίσθητο ασθενή µε απόφραξη αεροφόρων οδών λόγο διαταραχής
των αντανακλαστικών του φάρυγγα και απώλειας του τόνου των
υπογνάθιων µυών.
2. Σε ασθενείς που δεν επετεύχθη διάνοιξη των αεροφόρων οδών µε
άλλους χειρισµούς, όπως έκταση κεφαλης, ανύψωση η ώθηση της κάτω
γνάθου.
3. Σε ασθενείς που αναπνέουν µε ασκό – βαλβίδα – µάσκα και αναµένεται
να βοηθηθούν από έναν στοµατοφαρυγγικό αεραγωγό που ανυψώνει
τους µαλακούς ιστούς του οπίσθιου φάρυγγα, διευκολύνοντας τον
αερισµό των πνευµόνων και ελαχιστοποιώντας τη διάταση του
στοµάχου.
4. Σε διασωληνοµένους ασθενείς έτσι ώστε να µην δαγκώνουν τον σωλήνα
κατά την αφύπνιση.
5. Κατά την αναρρόφηση για διευκόλυνση της αποµάκρυνσης των
στοµατικών εκκρίσεων του ασθενούς.

1.2.4.2 Χρήση παλµικού οξυµέτρου
Το παλµικό οξύµετρο αποτελεί µια µη επεµβατική τεχνική, που µετρά τον
κορεσµό σε οξυγόνο του αρτηριακού αίµατος, καθώς και την καρδιακή
συχνότητα.
Ενδείξεις χρήσεις παλµικού οξυµέτρου :
Σε διασωληνοµένο ασθενή
Παρακολούθηση ασθενή στον οποίο χορηγείται οξυγόνο
Σε ασθενή µε ραγδαία πτώση επιπέδου συνείδησης
Σε µετεγχειρητικό ασθενή
Σε ασθενή που εµφανίζει ή βρίσκεται σε κίνδυνο να εµφανίσει υποξία,
υπεραερισµό, υποαερισµό, ταχύπνοια, βραδύπνοια, άπνοια.
6. Σε ασθενή µε ιστορικό αναπνευστικών παθήσεων.

1.
2.
3.
4.
5.
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7. Κατόπιν ιατρικής οδηγίας για να χρησιµοποιηθεί επιλεκτικά ως
συµπληρωµατική εξέταση.
1.2.4.3 Αναρρόφηση βρογχικών εκκρίσεων
Τραχειοβρογχική αναρρόφηση είναι η µηχανική αποµάκρυνση από τις
αεροφόρες οδούς των βρογχικών εκκρίσεων που παράγονται από το
τραχειοβρογχικό δέντρο. Γίνεται µε συσκευή αναρρόφησης και ειδικό καθετήρα,
ο οποίος εισάγεται µέσο του τεχνικού αεραγωγού και αναρροφά τις εκκρίσεις
εφαρµόζοντας αρνητική πίεση.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση της αναρρόφησης είναι η
αδυναµία του ασθενή να αποβάλει τις εκκρίσεις µε το βήχα.
Ενδείξεις
1. Η διατήρηση της βατότητας του τεχνητού αεραγωγού.
2. Ασφαλείς και ανεπίπλεκτη αποµάκρυνση της µεγίστης δυνατής
ποσότητας των εκκρίσεων µέσου του τραχειοσωλήνα, οι οποίες µπορεί
να φράξουν τις αεροφόρες οδούς.
3. Τη µείωση της εµφάνισης ατελεκτασίας και εκδήλωση λοιµώξεων.
4. Η καλύτερη µεταφορά οξυγόνου στου πνεύµονες.
5. Η πρόληψη πνευµονικής εισροφησης γαστρικών υγρών ή αίµατος

2.

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
2.1 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ:
Έξι (6) µηχανήµατα αναισθησίας Narkomat Heyer
Εφτά (7) µηχανήµατα αναισθησίας Datex A.D.U S/5
Οκτώ (8) µηχανήµατα αναισθησίας Puritan Benett
Ένα (1) µηχάνηµα αναισθησίας Kontron ABT 5300
2.1.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - SERVICE ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ:
Η συντήρηση και το service των µηχανηµάτων αναισθησίας,
πραγµατοποιείται αποκλειστικά από τις εκάστοτε εταιρίες, σύµφωνα µε τις
συµβάσεις που διατηρούν µε το νοσοκοµείο.
Προβλέπεται ένας ετήσιος γενικός έλεγχος service, καθώς και η άµεση
επιδιόρθωση σε περίπτωση βλάβης.

2.2 ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ:
∆ύο (2) φορητά µηχανήµατα αναισθησίας Drager Oxylog - 1000
2.2.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – SERVICE ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ:
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Η συντήρηση,

το service και η επιδιόρθωση των φορητών

µηχανηµάτων αναισθησίας, πραγµατοποιείται από την τεχνική υπηρεσία του
νοσοκοµείου. Επί αδυναµίας των τεχνικών, καλείται η κατασκευάστρια εταιρία.
2.3 ΑΠΙΝΙ∆ΙΣΤΕΣ:

Έναν (1) απινιδιστή Life Pulse 200P
Έναν (1) απινιδιστή NEC Cardiopac 3M33
2.3.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – SERVICE ΑΠΙΝΙ∆ΙΣΤΩΝ:
Η συντήρηση, το service και η επιδιόρθωση των απινιδιστών,
πραγµατοποιείται από την τεχνική υπηρεσία του νοσοκοµείου. Επί αδυναµίας
των τεχνικών, καλείται η κατασκευάστρια εταιρία.
2.4 ΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΟΣ
Έναν (1) καρδιογράφο Fucuda Autocardiner FCP-2155
2.4.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – SERVICE ΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΟΥ
Η συντήρηση, το service και η επιδιόρθωση του καρδιογράφου,
πραγµατοποιείται από την τεχνική υπηρεσία του νοσοκοµείου. Επί αδυναµίας
των τεχνικών, καλείται η κατασκευάστρια εταιρία.
2.5 MONITOR:
Οκτώ (8) monitor Phillips V26 CT
Τρία (3) Datex Ohmeda S/5

2.5.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – SERVICE MONITOR:
Η

συντήρηση,

το

service

και

η

επιδιόρθωση

των

monitor,

πραγµατοποιείται από την τεχνική υπηρεσία του νοσοκοµείου. Επί αδυναµίας
των τεχνικών, καλείται η κατασκευάστρια εταιρία.
2.6 ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ:
∆ύο (2) αναλυτές αερίων αίµατος PHOX-PLUS ULTRA (Nova
Biomedical)
2.6.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – SERVICE ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ:
Η συντήρηση και το service των αναλυτών αερίων αίµατος,
πραγµατοποιείται

αποκλειστικά

από

την

κατασκευάστρια

εταιρία.
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Προβλέπεται ένας ετήσιος γενικός έλεγχος service, καθώς και η άµεση
επιδιόρθωση σε περίπτωση βλάβης.
2.7 ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ:
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ
∆έκα (10) αναρροφήσεις Medela
Έξι (6) αναρροφήσεις Nouvag Vacuson 60
2.7.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ:
Η συντήρηση και η επισκευή των αναρροφήσεων,
αναρροφήσεων πραγµατοποιείται
από την τεχνική υπηρεσία του νοσοκοµείου.

3. ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
3.1 Καθήκοντα του Νοσηλευτή Προϊστάµενου
Τα καθήκοντα του Προϊστάµενου Νοσηλευτή του Αναισθησιολογικού
Τµήµατος είναι τα ίδια µε τον Προϊστάµενο Χειρουργείου σε ότι αφορά στην
εποπτεία του χώρου, την εκπαίδευση, κ.λ.π., διαφοροποιηµένα όµως σε ότι
αφορά το κοµµάτι της αναισθησίας του ασθενούς που αφορά στην εποπτεία
των ελέγχων των µηχανηµάτων αναισθησίας και του λοιπού
αναισθησιολογικού εξοπλισµού.
εξοπλισµού
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3.2 Καθήκοντα του Νοσηλευτή αναισθησιολογικού τµήµατος
Το Αναισθησιολογικό τµήµα στελεχώνεται από ειδικά εκπαιδευµένο και
ειδικευµένο στην Αναισθησιολογία νοσηλευτικό προσωπικό, ικανό ώστε να
γνωρίζει: Τη λήψη ζωτικών σηµείων και χορήγησης οξυγόνου, µέτρηση
θερµοκρασίας, αναπνοών, αρτηριακής πίεσης, χορήγηση οξυγόνου στο
χειρουργείο, τοποθέτηση στοµατοφαρυγγικού αεραγωγού, χρήση παλµικού
οξυµέτρου, αναρρόφηση βρογχικών εκκρίσεων.
Τα καθήκοντα του Νοσηλευτή αναισθησιολογικού είναι τα ακόλουθα:
• Ο καθηµερινός ενδελεχής έλεγχος του αναισθησιολογικού εξοπλισµού
και η συντήρησή του. (Ηµερήσιος & πριν από κάθε αναισθησία)
• Η εκτέλεση του αλγόριθµου ελέγχου του αναισθησιολογικού εξοπλισµού.
• Παραλαβή και ετοιµασία αρρώστου στο χειρουργικό τραπέζι – εισαγωγή
στην αναισθησία.
• Έλεγχος προετοιµασία εξοπλισµού.
Του εξοπλισµού για επείγουσα υποστήριξη αεραγωγού.
Του συστήµατος τροφοδοσίας ιατρικών αεριών (Κεντρική και
εφεδρική)
Του αναπνευστήρα όπως ακολουθείται στο πρώτο πρωτόκολλο.
Των ενδοφλέβιων διαλυµάτων και των συστηµάτων χορήγησης
υγρών.
Των καθετήρων για καθετηριασµό αγγείων ( φλέβες, αρτηρίες).
Στοµατικών και ρινικών αεραγωγών.
Λαρυγγοσκοπίων.
Ειδικών βρογχοσκοπίων σε ετοιµότητα αν απαιτηθούν.
Ενδοτραχειακών σωλήνων, λαρυγγικών µασκών (έλεγχο
αεροθαλάµων).
Μασκών αερισµού
Ρινογαστρικών καθετήρων
Σετ δύσκολης διασωλήνωσης. Αυτό περιλαµβάνει:
1. Λαρυγγοσκόπιο µε σπαστή ειδική σπάθη στην άκρη
2. Έλασµα τυφλής προώθησης τραχειοσωλήνων
3. Λαρυγγική µάσκα fast track
4. Εύκαµπτο βρογχοσκόπιο

• Έλεγχο και προετοιµασία φαρµάκων.
• Έλεγχο χειρουργικού τραπεζιού.
• Επικοινωνία µε την αιµοδοσία.
Ηµερήσια πρωϊνή επικοινωνία ή εκτάκτως για τον έλεγχο απαραιτήτων
µονάδων αίµατος και σχετικών διασταυρώσεων για επείγουσα χορήγηση
σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό ασφάλειας.
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• ∆ιατήρηση νορµοθερµίας
• Ο έλεγχος της εφαρµογής αντιθροµβωτικών περικνηµίδων που έχουν
εφαρµοστεί στην κλινική νοσηλείας
• Έλεγχο φύλλου αναισθησίας που αφορά στο ιστορικό του αρρώστου.
• Συµπλήρωση ειδικού νοσηλευτικού φύλλου αναισθησίας.
8. Όσον αφορά το χρόνο προετοιµασίας, χρόνου στο χειρουργικό
τραπέζι, χρόνο στην αναισθησία, περίδεσης άκρων αν υπάρχει.
9. Έλεγχο ταυτοποίησης (ειδική ταυτότητα)
10.
Την ύπαρξη οδοντοστοιχίας, κοσµηµάτων κλπ που ξεχάστηκαν.
11.
Τον έλεγχο πρόσληψης τροφής – νερού
12.
Τη λήψη και καταγραφή ζωτικών σηµείων.
Τον έλεγχο της γενικής κατάστασης και του επιπέδου
13.
συνείδησης
14.
Την λήψη προνάρκωσης
• Έναρξη αναισθησίας µαζί µε τον υπεύθυνο για τον κάθε ασθενή
αναισθησιολόγο.
• Προετοιµασία αρρώστου για νευροµυϊκό αποκλεισµό και ετοιµασία
δίσκου περιοχικής ή επισκληριδίου αναισθησίας.

