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Θέμα: «Κλινικά Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα» 
 
Τα νοσηλευτικά πρωτόκολλα είναι ολοκληρωμένα δομημένα σχέδια που 
περιγράφουν με λεπτομέρεια και ακρίβεια όλα τα βήματα που ακολουθεί ο 
νοσηλευτής σε μια συγκεκριμένη νοσηλευτική πράξη.  
Η επικαιροποίηση των ήδη υπαρχόντων στην καθημερινή λειτουργία των τμημάτων 
και η δημιουργία νέων, πηγάζει από την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της 
παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας, την μείωση του κόστους και προκύπτει από 
τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά τον έλεγχο της ποιότητας της παροχής 
υπηρεσιών προς τους πολίτες. 
Για να επιλύσουμε τα προβλήματα ανατρέχουμε σε τεκμηριωμένες νοσηλευτικές 
διαδικασίες και βάσει των συνθηκών του νοσοκομείου αλλάζουμε την πρακτική μας. 
Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή των πρωτοκόλλων είναι: 
 

1. Βελτιώνουν την παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα 
2. Διευκολύνουν την εκπαίδευση του νέου προσωπικού 
3. Μειώνουν την πιθανότητα λάθους-σφάλματος κατά την εφαρμογή της 

νοσηλευτικής πράξης 
4. Ενθαρρύνουν την αυτονομία και αυτοπεποίθηση των νοσηλευτών στο έργο 

τους 
Τα νοσηλευτικά πρωτόκολλα αποτελούν μια σχεδόν ιδανική περίπτωση, στην οποία 
γεφυρώνεται η απόσταση μεταξύ θεωρίας και πράξης, υπό την έννοια ότι η παραγόμενη 
σε διεθνές επίπεδο γνώση, μεταφέρεται στην καθημερινή πρακτική και αξιοποιείται στο 
σύνολό της προς όφελος όλων των εμπλεκομένων, τόσο των χρηστών των υπηρεσιών 
υγείας όσο και των νοσηλευτών, προάγοντας την  επιστημονική και επαγγελματική 
αυτονομία τους. 
Στα πλεονεκτήματα των νοσηλευτικών πρωτοκόλλων ανήκει, μεταξύ άλλων, η ιδιότητά 
τους ως «τεκμήρια», τα οποία αποτελούν το βασικό κανόνα της ποιότητας. Η εφαρμογή 
της πλέον σύγχρονης γνώσης στην καθημερινή κλινική πρακτική στοχεύει μεταξύ των 
άλλων στη μείωση των αναποτελεσματικών, δυνητικά επισφαλών –και δαπανηρών- 
πρακτικών (Καλαφάτη και συν., 2007).  
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Η ικανότητα των νοσηλευτικών πρωτοκόλλων και των σχεδίων νοσηλευτικής φροντίδας, 
που προκύπτουν από αυτά, να καθοδηγήσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα της 
παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας βασίζεται στη διαδικασία προετοιμασίας, 
υλοποίησης και καθημερινής χρήσης τους. Είναι αναγκαίο να είναι ελαστικά και δυναμικά 
ως προς την ικανότητά τους να εξελίσσονται και να προσαρμόζονται σύμφωνα με τις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες του συστήματος.  
 
Πρωτόκολλα σε εφαρμογή 
 

• Προεγχειρητικής νοσηλευτικής φροντίδας 

• Βασικές εργασίες της Κεντρικής αποστείρωσης 

• Καθαρισμού και συντήρησης εργαλείων κεντρικής αποστείρωσης 

• Συνοδευτικά έντυπα εργαλείων από το χειρουργείο προς τη κεντρική 
αποστείρωση 

• Τοποθέτησης και φροντίδας φλεβοκαθετήρα 

• Φροντίδας ελκών από κατάκλιση 

• Νοσηλευτικό ιστορικό 

• Ασφαλής μετάγγιση αίματος και παραγώγων του 

• Τοποθέτησης και αφαίρεσης καθετήρα κύστεως 

• Ενδοπεριτοναικής χορήγησης φαρμάκων 

• Νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενή με καθετήρα PORT-ACATH 
 
Πρωτόκολλα προς δημιουργία 
 

1. Παραλαβή ασθενούς με Ο.Ε.Μ. στη Στεφανιαία Μονάδα 
2. Καταγραφή ΗΚΓ 12 απαγωγών 
3. Καθήκοντα νοσηλεύτριας/τη  κυκλοφορίας-κίνησης χειρουργείου 
4. Καθήκοντα νοσηλεύτριας/τη  εργαλειοδοσίας 
5. Καθήκοντα νοσηλεύτριας/τη χειρουργείου απογευματινής βάρδιας 
6. Καθήκοντα νοσηλεύτριας/τη χειρουργείου νυχτερινής βάρδιας 
7. Αντιμετώπιση και διαχείριση θετικού και ύποπτου περιστατικού COVID-19 

στο ΤΕΠ 
8. Αντιμετώπιση ανακοπής στο ΤΕΠ 
9. Κανονισμός καθηκόντων εφημερεύων νοσηλευτή  
10. Παραλαβής και παράδοσης τιμαλφών και χρημάτων ασθενών 
11. Παράδοσης και Παραλαβής Νεκρού/Ενέργειες και Νοσηλευτικές Διαδικασίες 
12. Κανονισμός καθηκόντων τραυματιοφορέων 
13. Τροχήλατου Ανακοπής 
14. Κανονισμός καθηκόντων βοηθών θαλάμου 

 
Για τα παραπάνω νοσηλευτικά πρωτόκολλα ανατρέξαμε στην σελίδα του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
καθώς επίσης και της 4ης ΥΠΕ και αλλάξαμε την πρακτική μας βάσει των συνθηκών 
του νοσοκομείου μας. Η ομάδα των νοσηλευτών που εργάσθηκε για την δημιουργία 
των πρωτοκόλλων είναι: 
 

1. Γιαννοπούλου Ευδοξία, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
2. Κεσίδου Σοφία, Τομεάρχης Παθολογικού Τομέα 
3. Μανομενίδης Γεώργιος, Τομεάρχης Χειρουργικού Τομέα 
4. Τσιπουράκη Πετρούλα, Προϊσταμένη Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών 
5. Βασιλειάδης Αναστάσιος, Νοσηλευτής ΤΕΠ 
6. Γιούρος Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος Χειρουργείου 
7. Σιδηροπούλου Μαρία, Νοσηλεύτρια Μ.Ε.Θ. 
8. Ευαγγελοπούλου Μαρία, Νοσηλεύτρια Χειρουργείου 
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9. Καζαντζίδου Βασιλική, Νοσηλεύτρια Καρδιολογικού τμήματος- Στεφανιαίας 
Μονάδας 

10. Βλάχου Αγάπη, Νοσηλεύτρια Τ.Ε.Π. 
11. Γεωργατσέλη Αικατερίνη Νοσηλεύτρια ΤΕΠ 
12. Γκουβούδη Παναγιώτα Νοσηλεύτρια ΤΕΠ 
13. Αποστολίδου Σταυρούλα, Νοσηλεύτρια Καρδιολογικού τμήματος- Στεφανιαίας 

Μονάδας 
14. Νίκου Ιωάννα, Νοσηλεύτρια Καρδιολογικού τμήματος- Στεφανιαίας Μονάδας 
15. Βύρλιος Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος ΤΕΙ 
16. Αδαμίδου Ερμοφίλη, Προϊσταμένη Αναισθησιολογικού τμήματος 

 
Πρωτόκολλο προς επικαιροποίηση 
  

• Φροντίδας ελκών από κατάκλιση 
 
Τα υπόλοιπα πρωτόκολλα που  εφαρμόζονται ήδη δεν υφίσταται λόγος 
αναθεώρησης. 
 
Συνημμένα:  

1. Παραλαβή ασθενούς με Ο.Ε.Μ. στη Στεφανιαία Μονάδα (αρ. πρωτ:1984/04-
03-2022) 

2. Καταγραφή ΗΚΓ 12 απαγωγών (αρ.πρωτ: 1983/04-03-2022) 
3. Καθήκοντα νοσηλεύτριας/τη  κυκλοφορίας-κίνησης χειρουργείου (αρ. πρωτ: 

2176/11-03-2022) 
4. Καθήκοντα νοσηλεύτριας/τη  εργαλειοδοσίας (αρ. πρωτ: 2177/11-03-2022) 
5. Καθήκοντα νοσηλεύτριας/τη χειρουργείου απογευματινής βάρδιας (αρ. πρωτ: 

2179/11-03-2022) 
6. Καθήκοντα νοσηλεύτριας/τη χειρουργείου νυχτερινής βάρδιας (αρ. πρωτ: 

2179/11-03-2022) 
7. Αντιμετώπιση και διαχείριση θετικού και ύποπτου περιστατικού COVID-19 

στο ΤΕΠ (αρ. πρωτ: 2094/09-03-2022) 
8. Αντιμετώπιση ανακοπής στο ΤΕΠ (αρ. πρωτ: 2093/09-03-2022) 
9. Κανονισμός καθηκόντων εφημερεύων νοσηλευτή (αρ. πρωτ: 1986/04-03-

2022) 
10. Παραλαβής και παράδοσης τιμαλφών και χρημάτων ασθενών (αρ. πρωτ: 

2092/09-03-2022) 
11. Παράδοσης και Παραλαβής Νεκρού/Ενέργειες και Νοσηλευτικές Διαδικασίες 

(αρ. πρωτ: 1885/01-03-2022) 
12. Κανονισμός καθηκόντων τραυματιοφορέων (αρ. πρωτ: 1987/04-03-2022) 
13. Τροχήλατου Ανακοπής (αρ. πρωτ: 2091/09-03-2022) 
14. Κανονισμός καθηκόντων βοηθών θαλάμου (αρ. πρωτ: 2065/08-03-2022) 
15. Φροντίδας ελκών από κατάκλιση (αρ. πρωτ: 1994/04-03-2022) 

 
 
 
 

Με εκτίμηση,  
 

Η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
 

                                                                                             
 
 

                                                                                               Ευδοξία Γιαννοπούλου 


