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Ννζειεπηηθή Αζελώλ  

 

Βαζηθή Ννζειεπηηθή 

 

 

1) Τι είναι η ςποθεπμία; (Αίηια, παπάγονηερ, ανηιμεηώπιζη) 

Απάνηηζη: 

Φπζηνινγηθά ε δηαηήξεζε ζηαζεξήο ηεο ζεξκνθξαζία ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο ( 36.2-37.8ºC), 

εμαξηάηαη από ηελ ειηθία, ην θύιν, ηελ  ώξα ηεο εκέξαο θαη ηελ δξαζηεξηόηεηα.  Η ζεξκνθξαζία 

ηνπ ζώκαηνο ξπζκίδεηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά κε λεπξηθνύο κεραληζκνύο παιίλδξνκεο ξύζκηζεο 

πνπ ειέγρνληαη από ην ζεξκνξξπζκηζηηθό θέληξν πνπ βξίζθεηαη ζηνλ  ππνζάιακν. Η ζεξκνθξαζία 

ηνπ αλζξώπηλνπ  ζώκαηνο είλαη ην απνηέιεζκα κηαο δπλακηθήο ηζνξξνπίαο & νπνηαδήπνηε 

κεηαβνιή επεξεάδεη ηε ζέζε ηζνξξνπίαο. Η ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο επεξεάδεηαη από δηάθνξνπο 

παξάγνληεο όπσο ν θηξθάδηνο ξπζκόο, ε ειηθία, ην θύιν, ηελ ππεξέθθξηζε ή ππνέθθξηζε νξκνλώλ 

(πξνγεζηεξόλε, ζπξνμίλε, επηλεθξίλε, λνξεπηλεθξίλε)  θαη ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. 

Η ππνζεξκία είλαη ε ειάηησζε ηεο ζεξκνθξαζίαο όινπ ηνπ ζώκαηνο, αθόκε θαη θάησ από ηνπο 35 

βαζκνύο Celsius (Κειζίνπ) oC. Η ππνζεξκία πξνθαιείηαη από ηε ρακειή ζεξκνθξαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο (ή ηνπ δσκαηίνπ) ή από ηελ πνιύσξε παξακνλή ζην λεξό. Δπηθίλδπλε ππνζεξκία 

κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε παηδηά ή ειηθησκέλα άηνκα όρη κόλν ζην ςύρνο αιιά θαη ζε πεξηπηώζεηο 

παξαηεηακέλεο έθζεζεο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο αθόκε θαη κεγαιύηεξεο ησλ  0oC.  

Η αληηκεηώπηζε πεξηιακβάλεη ζηαδηαθή επαλαζέξκαλζε ηνπ ζώκαηνο κε ηελ κεηαθνξά ηνπ αηόκνπ 

ζε ζεξκό πεξηβάιινλ, ρξήζε ζεξκαληηθώλ κέζσλ (θνπβιεξηεο, ζεξκαληηθά ζώκαηα, θνπβέξηεο 

ζέξκαλζεο) θαη ρνξήγεζε ζεξκώλ ξνθεκάησλ ή ρνξήγεζε ΔΦ ζεξκώλ πγξώλ. 

 

2) Πεπιγπάτηε ηη διαδικαζία θπονηίδαρ αζθενή με ηπασειοηομία. 

Απάνηηζη: 

Η θξνληίδα ηεο ηξαρεηνηνκίαο δηαθξίλεηαη ζηελ άκεζε (κεηεγρεηξεηηθή) θξνληίδα κεηά ηελ 

παξέκβαζε θαη ηελ θαζεκεξηλή θξνληίδα (ξνπηίλαο) ηεο.  

 

3) Ποιοι παπάγονηερ επηπεάζοςν ηην ανάμειξη 2 θαπμάκυν ζε μία ζςπιγγα (διαδικαζία) 

Απάνηηζη: 

Γεληθά δελ ζπληζηάηαη ε αλάκημε δπν θαξκάθσλ ζε κηα ζύξηγγα ιόγσ πηζαλήο αληίδξαζεο ησλ 

ζπζηαηηθώλ ησλ θαξκάθσλ θαη ην ζρεκαηηζκό θξπζηάιισλ. Δμαίξεζε απνηειεί ε αλάκημε 

ηλζνπιηλώλ ηαρείαο θαη βξαδείαο δξάζεο. 

 

4) Ποια ηα ζηάδια ανάπηςξηρ ενόρ έλκοςρ πίεζηρ και ηι παπαηηπούμε καηά ηην αξιολόγηζη 

ηος; 

Απάνηηζη: 

Καηαθιίζεηο ή έιθε εθ πηέζεσο νξίδνληαη νη ηνπηθέο βιάβεο ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ ππνθείκελσλ 

ηζηώλ πνπ πξνθαινύληαη εμαηηίαο: Γπλάκεσλ πίεζεο, δπλάκεσλ θαηάηκεζεο, δπλάκεσλ ηξηβήο ή 

ζπλδπαζκό απηώλ ησλ δπλάκεσλ. Σπλήζσο παξνπζηάδνληαη όηαλ έλαο καιαθόο ηζηόο πηέδεηαη 

κεηαμύ κηαο νζηηθήο πξνεμνρήο θαη κηαο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. 

Η ζηαδηνπνίεζε ησλ ειθώλ εμαξηάηαη από ηε γλώζε ηνπ θιηληθνύ γηα ηε θπζηνινγία ηνπ δέξκαηνο. 

Η άκεζε παξαηήξεζε είλαη ε πεξηζζόηεξν δηαδεδνκέλε κέζνδνο γηα ηελ εθηίκεζε θαη 

ζηαδηνπνίεζε ησλ θαηαθιίζεσλ. Σε νπνηνδήπνηε ζύζηεκα ζηαδηνπνίεζεο, γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ε εθηίκεζε, πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε ην ρξώκα, ε έθηαζε θαη νη ηζηνί πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε. 

Τν ζύζηεκα πνπ πξνηείλεηαη είλαη ην ζύζηεκα ζηαδηνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηελ 

National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) ησλ ΗΠΑ, ην νπνίν πηνζεηήζεθε θαη από ηελ 

Agency for Health Care Policy and Research AHCPR (ζήκεξα AHRQ) θαη ηελ European Pressure 

Ulcer Advisory Panel (EPUAP). 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



Σηάδην Ι: Με παξνδηθό εξύζεκα αθέξαηνπ δέξκαηνο. 

Σηάδην ΙΙ: Απώιεηα κεξηθνύ πάρνπο ηνπ δέξκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλεοηεο επηδεξκίδαο ή/θαη ηεο 

δεξκίδαο. 

Σηάδην ΙΙΙ: Βιάβε νιηθνύ πάρνπο ηνπ δέξκαηνο ζπκπεξηιακβαλόκελνπ θαη ηνπ ππνδόξηνπ ηζηνύ 

πνπ κπνξεί λα επεθηαζεί σο αιιά όρη λα μεπεξάζεη ηελ ππνδόξηα πεξηηνλία. 

Σηάδην ΙV: Βιάβε νιηθνύ πάρνπο ηνπ δέξκαηνο κε εθηεηακέλε θαηαζηξνθή θαη λέθξσζε ηζηώλ, 

κπώλ ή/θαη ππνθείκελσλ νζηώλ. Δγθνιπώκαηα ζπρλά ζπζρεηίδνληαη κε έιθε ηεηάξηνπ βαζκνύ. 

Παξάιιεια κε ηε ζηαδηνπνίεζε ηνπ έιθνπο παξαηεξνύκε θαη αμηνινγνύκε ηελ εληόπηζε (ζέζε) , 

ην βάζνο, ην κέγεζνο(έθηαζε), ηελ ύπαξμε εθθξίζεσλ (αίκα, πύνλ, νξό), ηελ ρξνηά ηνπ έιθνπο θαη 

ησλ παξαθείκελσλ ηζηώλ θαη ηελ παξνπζία λεθξσηηθώλ ηζηώλ, εγθνπισκάησλ ή ζπξξηγγίσλ.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 


