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Η άρτια γνώση του περιεχομένου αυτού του κεφαλαίου θα κα-

ταστήσει το νοσηλευτή ικανό να:

• Περιγράφει το ρόλο του νοσηλευτή στη διατήρηση της συνέ-
χειας της φροντίδας κατά την εισαγωγή και εξαγωγή του
ασθενούς από ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών.

• Εξηγεί το σκοπό και τη σημασία των αρχικών οδηγιών
• Αναγνωρίζει τις συνεχιζόμενες ανάγκες των ασθενών στη δια-

δικασία του προγραμματισμού εξιτηρίου
• Εξηγεί το ρόλο της οικογένειας του ασθενούς κατά τη διαδικα-

σία εισαγωγής, μεταφοράς και εξιτηρίου του ασθενούς.
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Οι ασθενείς λαμβάνουν φροντίδα υγείας σε διάφορα περιβάλλοντα από
πολυάριθμους παρόχους φροντίδας. Είναι σημαντικό για τον ασθενή, η
φροντίδα να είναι ολοκληρωμένη σε μια ποικιλία από περιβάλλοντα, υπη-
ρεσίες, ασκούντες τη φροντίδα των ασθενών και επίπεδα φροντίδας, για
την επίτευξη του συνεχούς της φροντίδας. Η Μεικτή Επιτροπή (2007) κα-
θορίζει τη συνέχεια (την ακολουθία) της φροντίδας που να ταιριάζει στις
συνεχόμενες ανάγκες του υποκειμένου με το κατάλληλο επίπεδο και τύπο
ιατρικής, ψυχολογικής, υγειονομικής ή κοινωνικής φροντίδας ή υπηρεσιών
μέσα σε ένα οργανισμό ή μεταξύ πολλαπλών οργανισμών. Αυτό το συνε-
χές «ρέει» από την προεισαγωγή, στη διαδικασία εισαγωγής, μέσω της
επείγουσας νοσηλείας, όσο αναπτύσσεται το πλάνο του εξιτηρίου και τη
μετά νοσηλεία στο σπίτι ή σε άλλο περιβάλλον φροντίδας υγείας. Όλοι οι
κλάδοι λειτουργούν συνεργατικά βοηθώντας τη μετάβαση του ασθενούς
από το ένα επίπεδο φροντίδας ή υπηρεσίας στο επόμενο.

Ο νοσηλευτής κατέχει ρόλο κλειδί στο συντονισμό των πηγών φροντί-
δας του ασθενούς από την εισαγωγή έως το εξιτήριο, στο επόμενο επίπε-
δο φροντίδας. Αναγνωρίζει τις συνεχόμενες ανάγκες φροντίδας του
ασθενούς. Προβλέπει τις σημαντικές, ψυχολογικές και κοινωνικές ελλεί-
ψεις που έχουν επιπτώσεις στην ανάληψη φυσιολογικών δραστηριοτήτων.
Συμπεριλαμβάνει την οικογένεια και άλλα σημαντικά μέλη στο πλάνο φρον-
τίδας. Παρέχει εκπαίδευση υγείας και βοηθά στο να είναι διαθέσιμοι για
τους ασθενείς οι πόροι φροντίδας υγείας. Ο διαχωρισμός των διαδικασιών
εισαγωγής και εξαγωγής αποτελεί κρίσιμο λάθος. Είναι και οι δύο ταυτό-
χρονες και συνεχόμενες. Ο σχεδιασμός του εξιτηρίου ξεκινά τη στιγμή της
εισαγωγής. Οι ασθενείς και οι συγγενείς τους χρειάζεται να συμπεριλαμ-
βάνονται στο σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων. Επίσης, χρειάζεται να
κατανοήσουν τις επιπτώσεις των προβλημάτων υγείας και τις ευθύνες της
συνεχιζόμενης φροντίδας στο επόμενο επίπεδο περιβάλλοντος φροντίδας.

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Τα τεκμήρια δείχνουν ότι η καλή επικοινωνία είναι το κλειδί για την εισαγω-
γή, μεταφορά και εξαγωγή των ασθενών. Κατά τη συνέντευξη εισαγωγής
να είστε συγκεκριμένοι, και συνοπτικοί στην καταγραφή πληροφοριών.
Φτωχή επικοινωνία και ανολοκλήρωτη πληροφόρηση κατά τη μεταφορά και
εξαγωγή, συχνά οδηγούν σε προβλήματα φροντίδας των ασθενών που πε-
ριλαμβάνουν ανακρίβειες οι οποίες μπορεί να κοστίσουν τη ζωή ή καθυστε-
ρήσεις στη διάγνωση ή τη θεραπεία, και ανεπαρκή παρακολούθηση. Όταν
κάνετε διδασκαλία εξαγωγής χρησιμοποιείστε συνδυασμό γραπτής και
προφορικής πληροφορίας. Οι συνδυαζόμενες μέθοδοι διδασκαλίας παρέ-
χουν στους ασθενείς τυποποιημένες πληροφορίες φροντίδας που αναβαθ-
μίζουν τη γνώση των ασθενών και την ικανοποίησή τους (Johnson et al.,
2007). Η χρήση ηλεκτρονικών περιλήψεων και η παροχή στους ασθενείς
αντιγράφων με πληροφορίες σχετικές με την εξαγωγή, αποτελούν ωφέλι-
μες επικοινωνιακές στρατηγικές για τη βελτίωση της φροντίδας του ασθε-
νούς μετά το εξιτήριο (Kripalani et al., 2007). Η Μεικτή Επιτροπή διατύπωσε
το 2008 Διεθνείς Στόχους για την Ασφάλεια των Ασθενών, ώστε να προάγει
συγκεκριμένες βελτιώσεις για την ασφάλεια των ασθενών. Ο στόχος 8 εί-
ναι: «Ακριβής και ολοκληρωμένη εναρμόνιση φαρμακευτικών αγωγών κατά
τη συνέχιση της θεραπείας». Κατά την εναρμόνιση των φαρμακευτικών
αγωγών γίνεται σύγκριση της λίστας αγωγής που χορηγούνταν στον ασθε-
νή, στο σπίτι, με τις παραγγελίες φαρμάκων κατά την εισαγωγή, μεταφορά
και εξαγωγή του, για την αποφυγή λαθών, όπως παραλείψεις, διπλασια-
σμοί, λάθος δοσολογίες ή αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμάκων (Schwartz
and Wyskiel, 2006, η Μεικτή Επιτροπή, 2006). Η συμπλήρωση και καταγρα-
φή ενός ακριβούς ιατρικού ιστορικού είναι το σημαντικό πρώτο βήμα για τη
διαδικασία εναρμόνισης των φαρμακευτικών αγωγών (Kramer et al., 2007).
Στον ηλικιωμένο πληθυσμό, ο αυξημένος αριθμός της λαμβανόμενης αγω-
γής στο σπίτι, συμβάλλει στην αύξηση του ρυθμού ασυμφωνίας κατά την
εισαγωγή. Συχνά η λίστα δεν αναφέρει την ισχύ ή τη συχνότητα χορήγησης
των φαρμάκων, γεγονός που οδηγεί σε λάθη φαρμακευτικής αγωγής (Les-
sard et al., 2006). Η έρευνα έδειξε ότι οι ασθενείς που κατά την εξαγωγή
πήραν τυπωμένη λίστα φαρμακευτικής αγωγής, κατανόησαν καλύτερα τις
οδηγίες χορήγησης των φαρμάκων και τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
από αυτά (Schwartz and Wyskiel, 2007).

Η αντίληψη ή ετοιμότητα του ασθενούς για εξαγωγή σχετίζεται με τη με-
τά του εξιτηρίου αντιμετώπιση και με τα αποτελέσματα βελτίωσής του

(Weiss et al., 2007). Η υψηλής ποιότητας διδασκαλία εξαγωγής βελτιώνει
την ετοιμότητα του ασθενούς για εξιτήριο. Μια θετική αντίληψη ετοιμότη-
τας βοηθά τον ασθενή να επιτύχει τη διαχείριση της φροντίδας στο σπίτι
και να συνεχίσει την ανάρρωση χωρίς να επιβαρύνει την οικογένεια. Αν ο
ασθενής αντιληφθεί έλλειψη ετοιμότητας κατά το εξιτήριο, επιβαρύνει την
οικογένειά του ώστε να του παρέχει την υποστήριξη που απέτυχε να του
παρέχει το ιατρικό σύστημα (Weiss and Piacentine, 2006). Δύο παράγον-
τες συναφείς με την έλλειψη ετοιμότητας για εξαγωγή είναι να αφήνονται
οι ασθενείς μόνοι και να υπάρχει κακός συντονισμός φροντίδας πριν το
εξιτήριο (Weiss et al.,2007). Η Κλίμακα ετοιμότητας για έξοδο από το νο-
σοκομείο αποτελεί μια μεταβλητή και έγκυρη εκτίμηση της ετοιμότητας
του ασθενούς για εξαγωγή (Weiss and Piacentine, 2006). Η αξιολόγηση
της ετοιμότητας αποτελεί μέρος της διαδικασίας εξαγωγής (Weiss et al.,
2007). Η λίστα σχεδιασμού του εξιτηρίου παρέχει μια άλλη προσέγγιση
ώστε να βοηθήσει τον ασθενή και την οικογένειά του να πάρουν την από-
φαση για εξαγωγή (Grimmer et al., 2006).

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
Όταν πρόκειται για εισαγωγή, μεταφορά και εξαγωγή ασθενών ποικίλων
πολιτισμών και θρησκειών, είναι σημαντικό να γίνουν κατανοητές οι πρακτι-
κές του πολιτισμού και της θρησκεία τους. Αξιολογείστε τη χρήση «θερα-
πευτών» και άλλων θεραπευτικών λεπτομερειών για να καθορίσετε τον
αντίκτυπο της χρήσης τους στις αποφάσεις των ασθενών που σχετίζονται
με τη φροντίδα υγείας (Gider and Davidhizar, 2004). Οι πολιτισμικές πρακτι-
κές του ασθενούς συμπεριλαμβάνουν την οικογενειακή λήψη αποφάσεων.
Για παράδειγμα, στους Μεξικάνικους πολιτισμούς ή στην κουλτούρα των
αθίγγανων, ο αρχηγός είναι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις. Αναπτύξτε
εμπιστοσύνη δουλεύοντας με την καθιερωμένη οικογενειακή και κοινωνική
ιεραρχία, αναγνωρίζοντας αυτούς που έχουν εξουσία και αφήνοντάς τους
να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για τη φροντίδα του ασθενούς.

Για τους ορθόδοξους Εβραίους ασθενείς προγραμματίστε εισαγωγή,
μεταφορά ή εξαγωγή έτσι ώστε να μπορούν να τηρήσουν το Σάββατο (δύ-
ση Παρασκευής έως δύση Σαββάτου), ανενόχλητοι. Οι ορθόδοξοι Εβραίοι
ακολουθούν τα θρησκευτικά πιστεύω τους με προσοχή (Gider and Davidhi-
zar, 2004). Να έχετε έτοιμα, αγνά (κατά το Μωσαϊκό Νόμο) γεύματα και
σνακ (π.χ. φρούτα και λαχανικά, κρέατα χωρίς αίμα ή μαγειρεμένα και όχι
γεύματα όπου κρέατα και λαχανικά τρώγονται μαζί).

Να είστε ενήμεροι σχετικά με τις πεποιθήσεις πολιτισμικών ομάδων που
αφορούν στη χρήση της οπτικής επαφής και του αγγίγματος όταν εισάγε-
τε ή δίνετε εξιτήριο σ’ έναν ασθενή. Για παράδειγμα στους Αμερικανο–ιν-
διάνικους, τους Βιετναμέζικους και Αμερικανο-κινέζικους πολιτισμούς, η
οπτική επαφή θεωρείται ασεβής και αγενής. Αποφύγετε ή περιορίστε την
οπτική επαφή σε τέτοιες ομάδες καθώς λαμβάνετε ιστορικό ή κάνετε αξιο-
λόγηση. Οι Αμερικανο-κινέζοι και οι Ορθόδοξοι Εβραίοι θεωρούν το υπερ-
βολικό άγγιγμα προσβλητικό. Περιορίστε το άγγιγμα κατά τη διαδικασία
της εισαγωγής (Gider and Davidhizar, 2004).

Κατευθυντήριες Οδηγίες Άσκησης Δεξιοτήτων
1. Διεξάγετε προσυμπτωματικό έλεγχο σε όλους τους ασθενείς κατά την

εισαγωγή τους στο περιβάλλον φροντίδας υγείας ώστε να ανακαλύψετε
πιθανές ανάγκες κατά την εξαγωγή.

2. Συμπεριλάβετε τον ασθενή, την οικογένειά του και τους σχετικούς επαγ-
γελματίες φροντίδας υγείας από νωρίς στον προγραμματισμό όλων των
κινήσεων κατά τη διάρκεια της φροντίδας.

3. Λάβετε υπόψη την πρότερη εμπειρία του ασθενούς από περιβάλλοντα
υγειονομικής περίθαλψης.

4. Αναλογιστείτε το πολιτισμικό, κοινωνικοπολιτικό και μορφωτικό υπόβα-
θρο όταν προγραμματίζετε το εξιτήριο.

5. Συντονίστε τους επαγγελματίες υγείας που συμβάλλουν στην κάλυψη
των αναγκών φροντίδας του ασθενούς για την ανάπτυξη ενός πλάνου
φροντίδας κατά την εξαγωγή.

6. Βοηθήστε το υπόλοιπο προσωπικό φροντίδας υγείας να εξασφαλίσουν
τους απαραίτητους πόρους για τη μετακίνηση του ασθενούς μέσα στο
σύστημα υγείας.

Ο ασθενής εισέρχεται στο σύστημα υγείας με πολλούς τρόπους (π.χ. νο-
σοκομείο, κλινική, ιδιωτικό ιατρείο). Υπάρχουν κοινές διαδικασίες εισαγω-
γής των ασθενών σε αυτά τα περιβάλλοντα (Πλαίσιο 2-1). Παρόλα αυτά, η
κατάσταση του ασθενούς καθορίζει την έκταση της διαδικασίας εισαγω-

γής. Για παράδειγμα, ασθενής που κάνει εισαγωγή μέσω του τμήματος
επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) δεν είναι συχνά σε θέση να υποστεί την
ίδια διαδικασία καταχώρησης που λαμβάνει χώρα στο γραφείο εισαγωγής
του νοσοκομείου. Συνήθως, τα μέλη της οικογένειας δίνουν σχετικές πλη-
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ροφορίες όσο το προσωπικό φροντίζει τον ασθενή. Αντίθετα, ένας ηλικιω-
μένος ασθενής με περιορισμούς αυτοεξυπηρέτησης υφίσταται εκτεταμένο
προσυμπτωματικό έλεγχο πριν γίνει δεκτός σε ένα γηροκομείο.

Οι υπάλληλοι του γραφείου κίνησης, οι γραμματείς και οι τεχνολόγοι εί-
ναι το προσωπικό που εμπλέκεται στις προκαταρκτικές διαδικασίες της ει-
σαγωγής. Παίρνουν συνέντευξη από τους ασθενείς, επανεξετάζουν
πληροφορίες σχετικές με την ασφάλεια, δημογραφικά δεδομένα, διαδικα-
σίες οργανισμών. Οι τεχνολόγοι συνήθως συλλέγουν δείγματα και εκτελούν
διαδικασίες προσυμπτωματικού ελέγχου όπως ηλεκτροκαρδιογραφήματα
(ΗΚΓ). Ο νοσηλευτής εκτελεί τη διαδικασία εισαγωγής.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Ή ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
Ο υπάλληλος εισαγωγής ή η γραμματέας εκκινεί και διατηρεί την ευγενική
και επαγγελματική σχέση με τους ασθενείς ενώ προσφέρει στον ασθενή
ασφάλεια, νόμιμα δικαιώματα και ιδιωτικότητα. Μια προσωπική συνέντευξη
δίνει τη δυνατότητα στους ασθενείς και τις οικογένειές τους να αποκαλύ-
ψουν σημαντικές αναγνωριστικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου του
πλήρους ονόματος του ασθενούς, ηλικίας, ημερομηνίας γέννησης, διεύ-
θυνσης εγγυτέρων συγγενών, οικογενειακού ιατρού, θρησκευτικών πεποι-
θήσεων, επαγγέλματος και τύπου ασφάλειας.

Εάν ο ασθενής δε μιλάει Ελληνικά ή έχει σοβαρό πρόβλημα ακοής τότε
ο υπάλληλος έχει πρόσβαση σε διερμηνέα για να τον βοηθήσει στη διαδι-
κασία εισαγωγής. Τη στιγμή εκείνη ο ασθενής λαμβάνει ένα βραχιόλι ανα-
γνώρισης (ID) που αναγράφει το πλήρες ονοματεπώνυμό του, το όνομα
του νοσοκομείου ή αριθμό μητρώου, τον ιατρό και την ημερομηνία γέννη-
σής του και το φορά στον καρπό του. Οι επαγγελματίες υγείας χρησιμο-
ποιούν το καρτελάκι για να αναγνωρίσουν τον ασθενή κατά την εκτέλεση
θεραπειών ή διαδικασιών. Εάν ο ασθενής είναι αναίσθητος, η αναγνώριση
δε γίνεται μέχρι να έρθουν οι συγγενείς. Ένας ασθενής που έχει πέσει θύ-
μα εγκληματικής ενέργειας είναι πιο ασφαλής υπό την «προσωρινή αμνη-
σία» του οργανισμού ή τη διαδικασία της «μη δημοσίευσης».

Τα νόμιμα δικαιώματα του ασθενούς προφυλάσσονται με την καθοδήγη-
ση του ασθενούς ή του νόμιμου κηδεμόνα του, στην ανάγνωση της γενικής
αίτησης συγκατάθεσης για νοσηλεία. Κατά την εισαγωγή όλοι οι ασθενείς
λαμβάνουν πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους όσον αφορά στις
υπηρεσίες φροντίδας υγείας. Το 1999 οι Centers of Medicare και Medicaid

Services (CMS), πρότειναν μια προϋπόθεση συμμετοχής όσο αφορά τα δι-
καιώματα του ασθενούς, την οποία πρέπει να ασπάζονται όλα τα νοσοκο-
μεία αν θέλουν να τους καταβάλλεται η αποζημίωση από τις δύο αυτές
εταιρίες. Αυτή η νέα συνθήκη προβλέπει την ενημέρωση του ασθενούς για
τα δικαιώματά του (Πλαίσιο 2-2). Άλλες κανονιστικές αρχές όπως η Μεικτή
Επιτροπή επίσης απαιτούν, όλα τα ιδρύματα να προβλέπουν συγκεκριμένα
δικαιώματα των ασθενών (Πλαίσιο 2-3). Κάθε ίδρυμα έχει πολιτικές και δια-
δικασίες που περιγράφουν τα δικαιώματα ενός ασθενή και το ρόλο του νο-
σηλευτή στη διασφάλισή τους.

Η δράση αυτοπροσδιορισμού του ασθενούς, ενεργή από το Δεκέμβριο
του 1991, απαιτεί από όλα τα νοσοκομεία που αναλαμβάνουν ασθενείς με
ασφάλειες Medicare και Medicaid να παρέχουν στους ασθενείς την πληρο-
φορία ότι έχουν το δικαίωμα να δέχονται ή να απορρίπτουν μια θεραπεία.
Κατά την καταχώρησή τους λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με προγενέ-
στερες οδηγίες και αναφέρονται σε κατάλληλες πηγές αν θέλουν να συζη-
τήσουν τις οδηγίες αυτές ή να λάβουν βοήθεια για τη συμπλήρωση αυτών
των εγγράφων (Πλαίσιο 2-4).

Στον ασθενή θα πρέπει να παρέχετε πληροφόρηση σχετικά με τη Δράση
για τη Φορητότητα και Λογοδοσία από την Ασφαλιστική Εταιρία. Η δράση
αυτή αποτελεί ομοσπονδιακό νόμο για την προστασία των δεδομένων υγεί-
ας του ασθενούς και αναφέρεται ως (ΠΠΥ) Προστατευόμενες Πληροφο-
ρίες Υγείας. Οι τρεις βασικές έννοιες της Δράσης για τη Φορητότητα και
Λογοδοσία της Ασφαλιστικής Εταιρίας είναι ότι (1) χρειάζονται θεσμοί για
την ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τα δικαιώματά τους και το πώς θα
γίνει ο χειρισμός των ΠΠΥ τους, (2) οι θεσμοί και οι πάροχοι υγείας εργά-
ζονται για τη χρήση ή την αποκάλυψη των ΠΠΥ μόνο σε περιπτώσεις θερα-
πείας ή πληρωμών ή σε χειρισμούς φροντίδας υγείας και (3) οι πάροχοι
υγείας αποκαλύπτουν το ελάχιστο ποσό ΠΠΥ που χρειάζεται να είναι γνω-
στό για την επίτευξη του σκοπού χρήσης [US Department of Health and
Human Services (USDHHS), 2003].

Οι κανονισμοί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Δράσης για τη
Φορητότητα και Λογοδοσία από την Ασφαλιστική Εταιρία, δίνουν επίσης το
δικαίωμα στους ασθενείς να έχουν πρόσβαση στους φακέλους τους, ζη-
τώντας τροποποιήσεις σχετικά με τις ΠΠΥ που περιέχονται σε αυτούς,
απαγόρευση συγκεκριμένων χρήσεων των πληροφοριών υγείας, ή αποκά-
λυψη τους, αλλαγή διεύθυνσης αποστολής πληροφοριών ή αριθμού τηλε-
φώνου και αναφορά για όσες ΠΠΥ έχουν αποκαλυφθεί. Πρέπει να
αναγνωρίζετε τις θεσμικές πολιτικές και διαδικασίες που επιτρέπονται στη
δράση για τη Φορητότητα και Λογοδοσία από την Ασφαλιστική Εταιρία.
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• Τοποθέτηση του ασθενούς σε μια κατάλληλη περιοχή υποδοχής.
• Εξήγηση των δικαιωμάτων του ασθενούς και αρχικές οδηγίες.
• Προσανατολισμός στις πολιτικές και τις διαδικασίες του νοσηλευτικού ιδρύματος.
• Εκτίμηση των προβλημάτων υγείας και των αναγκών του ασθενούς.

• Προκαταρκτικές διαγνωστικές εξετάσεις και προσυμπτωματικός έλεγχος (συγκεκριμέ-
να για κάθε ίδρυμα και κάθε κατάσταση ασθενούς).

• Ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου πλάνου φροντίδας.
• Προσδιορισμός της πηγής πληρωμής του ασθενούς για τη φροντίδα υγείας.

ΠΛΑΙΣΙΟ 2-1 Συνήθεις διαδικασίες για την εισαγωγή σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα

Κώδικας ομοσπονδιακών κανονισμών, τίτλος 42, κεφάλαιο ΙV, τμήμα 482, τομέας 482.13
κατάσταση συμμετοχής. Τα δικαιώματα του ασθενούς.
Πρότυπο 1: Ανακοίνωση δικαιωμάτων

• Το νοσοκομείο πρέπει να προστατεύει και να προωθεί τα δικαιώματα κάθε ασθενή
• Το νοσοκομείο πρέπει να πληροφορεί κάθε ασθενή ή τον εκπρόσωπό του όποτε είναι

δυνατό για τα δικαιώματα του ασθενούς πριν από την παροχή βοηθημάτων άνεσης ή τη
διακοπή της φροντίδας.

• Το νοσοκομείο πρέπει να έχει διαδικασίες ταχείας επίλυσης των παραπόνων του ασθε-
νούς και να πληροφορεί κάθε ασθενή για το που θα απευθυνθεί για να εκφράσει παρά-
πονα.

Πρότυπο 2: Εξάσκηση των δικαιωμάτων

• Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στην ανάπτυξη και εφαρμογή του δικού του
πλάνου φροντίδας.

• Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφά-
σεις σχετικά με τη φροντίδα του

• Τα δικαιώματα του ασθενούς περιλαμβάνουν την ενημέρωσή του για την κατάσταση της
υγείας του, την εμπλοκή του στον προγραμματισμό φροντίδας και θεραπείας, και στη
δυνατότητα να ζητήσει ή να αρνηθεί θεραπεία. Το δικαίωμα αυτό δεν πρέπει να ερμη-
νεύεται ως παροχή θεραπείας ή υπηρεσιών που κρίνονται ιατρικώς μη αναγκαίες και
ακατάλληλες.

• Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να δημιουργεί αρχικές οδηγίες στις οποίες το προσωπικό
του νοσοκομείου και οι ιατροί θα συμμορφώνονται.

• Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να επιλέξει μέλος οικογένειας ή αντιπρόσωπο και την άμε-
ση ενημέρωση του οικογενειακού ιατρού του για την εισαγωγή του στο νοσοκομείο.

Πρότυπο 3: Προστασία προσωπικών δεδομένων και ασφάλεια

• Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών του δεδομένων.
• Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να λαμβάνει φροντίδα σε ασφαλές περιβάλλον.
• Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να μην υφίσταται κάθε είδους κακοποίησης και παρενόχλη-

σης.

Πρότυπο 4: Εμπιστευτικότητα Ασθενούς

• Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της εμπιστευτικότητας του κλινικού ιστορικού του.
• Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της πρόσβασης στις πληροφορίες που περιέχονται στο φά-

κελό του για λογικό χρονικό διάστημα.

Πρότυπο 5: Περιορισμός ή απομόνωση

• Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να είναι απαλλαγμένος από φυσική η ψυχική κακοποίηση
και σωματική τιμωρία.

• Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να είναι απαλλαγμένος από κάθε τύπου περιορισμό και
απομόνωση, που δεν είναι ιατρικώς αναγκαία και που εφαρμόζονται για εξαναγκασμό και
πειθαρχία, ή αντίποινα από το προσωπικό. Περιορισμός καλείται κάθε μέθοδος, μηχανι-
κή συσκευή, υλικό ή εξοπλισμός, τοποθετημένο πάνω στο σώμα του ασθενούς ή σε πα-
ρακείμενη θέση ώστε ο ασθενής να μη μπορεί να κινηθεί εύκολα και το οποίο
απαγορεύει την ελευθερία της κίνησης και πρόσβασης στο σώμα του ασθενούς. Ένα
φάρμακο που χρησιμοποιείται για καταστολή αποτελεί αγωγή για τον έλεγχο της συμπε-
ριφοράς ή για τον περιορισμό της ελευθερίας κίνησης και δεν είναι πρότυπη θεραπεία
για τη ιατρική ή ψυχική κατάσταση του ασθενούς. Η απομόνωση αποτελεί έναν ακούσιο
περιορισμό του ασθενούς, σε ένα θάλαμο ή σε μια περιοχή από την οποία δεν επιτρέπε-
ται να φύγει.

ΠΛΑΙΣΙΟ 2-2 Τα δικαιώματα του ασθενούς όπως προσδιορίζονται από τη CMS

συνεχίζεται
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
Οι νοσηλευτές βοηθούν στην τοποθέτηση των ασθενών στους θαλάμους,
συμπληρώνουν μια εκτενή νοσηλευτική εκτίμηση, κάνουν ανασκόπηση προ-
γενέστερων οδηγιών, επιβεβαιώνουν την ολοκλήρωση των αναγκαίων δια-
γνωστικών εξετάσεων και προνοούν για την συνέχιση της φροντίδας όταν ο
ασθενής εισάγεται (Εικόνα 2-1). Το υπεύθυνο για την εισαγωγή προσωπικό
σε συνεργασία με το νοσηλευτικό προσωπικό βεβαιώνουν ότι η εισαγωγή
του ασθενούς σε θάλαμο βασίζεται στην κατάσταση του ασθενούς, τις
ανάγκες φροντίδας υγείας, το αναπτυξιακό επίπεδο, το επίπεδο δραστηριό-
τητας, την αναμενόμενη διάρκεια παραμονής και τις προσωπικές προτιμή-
σεις. Για παράδειγμα το κατάλληλο δωμάτιο για έναν ηλικιωμένο ασθενή ο
οποίος είναι βαριά άρρωστος με κίνδυνο πτώσεων και λαμβάνει πολλαπλές
θεραπείες, βρίσκεται κοντά στο σταθμό των νοσηλευτών. Ο νοσηλευτής

προσδιορίζει γνωστές αλλεργίες, αν υπάρχουν, τοποθετεί βραχιόλι αλλερ-
γιών στον ασθενή και τα κατάλληλα έντυπα γνωστών αλλεργιών στον ιατρι-
κό φάκελο.

Όταν ο ασθενής εισάγεται μέσω του τμήματος επειγόντων (ΤΕΠ), ο νο-
σηλευτής ενημερώνει την κλινική και αναφέρει τις πληροφορίες εισαγωγής
του ασθενούς συμπεριλαμβανομένου του ονόματός του, της παρούσας
νόσου, ενδεχόμενων ολοκληρωμένων διαγνωστικών εξετάσεων και των
αποτελεσμάτων τους και σχετικών με την κατάσταση του ασθενούς πληρο-
φοριών (π.χ. αρχικά ζωτικά σημεία, αλλεργίες, επίπεδο συνείδησης και εν-
δοφλέβια χορήγηση υγρών). Ένας συνοδός παίρνει τον ασθενή και τα
μέλη της οικογένειάς του στην κλινική και τους συστήνει στο νοσηλευτή
που αναλαμβάνει τη φροντίδα του ασθενούς. Ο νοσηλευτής ΤΕΠ αναφέρει
παρατηρήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά του ασθενούς (π.χ. άγχος, φό-
βο ή επίπεδο γνώσης αναφορικά με το επίπεδο ανάγκης φροντίδας υγεί-
ας) στο νοσηλευτικό προσωπικό για να ενισχύσει τη συνέχιση της
φροντίδας και να βοηθήσει τον ασθενή και την οικογένειά του στην προ-
σαρμογή στο νέο περιβάλλον και τις νέες δια δικασίες.

Ασθενείς που εισάγονται το πρωί της ίδιας μέρας της εγχείρησης ή της
έναρξης της θεραπείας λέγονται εισαγωγές της «ίδιας μέρας». Ο νοσηλευ-
τής παρέχει οδηγίες σχετικά με το σκοπό της εγχείρησης ή της θεραπείας,
διαδικασίες προετοιμασίας και προεγχειρητική ή προθεραπευτική φροντί-
δα. Η εισαγωγή, οι δηλώσεις συναίνεσης, τα διαγνωστικά τεστ, η εκπαί-
δευση του ασθενούς και οι οδηγίες συνήθως ολοκληρώνονται πριν την
ημέρα της επέμβασης. Για την εκπαίδευση του ασθενούς χρησιμοποιείται
μια ποικιλία πηγών όπως μαθήματα, βίντεο, εγχειρίδια πληροφόρησης και
τηλεφωνήματα στο σπίτι.

Ο νοσηλευτής δραστηριοποιείται στο συντονισμό της αρχικής διαδικα-
σίας εισαγωγής για όλους τους ασθενείς. Πάντοτε σημειώνει το επίπεδο
κόπωσης και άνεσης του ασθενούς. Για παράδειγμα όταν ένας ασθενής σε
κρίσιμη κατάσταση εισέρχεται σε ένα νοσοκομείο υποβάλλεται σε εκτετα-
μένη εξέταση και θεραπευτικές διαδικασίες άμεσα. Ελάχιστος χρόνος δια-
τίθεται στο νοσηλευτή για να προσανατολίσει τον ασθενή και την
οικογένεια στο τμήμα ή να μάθει τους φόβους και τις έγνοιες του. Όταν ο
ασθενής εισάγεται για προγραμματισμένη θεραπεία, ο νοσηλευτής έχει
περισσότερο χρόνο να προετοιμάσει τον ασθενή ψυχολογικά για νοσηλεία.
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– Ο περιορισμός ή απομόνωση μπορεί να θεωρηθούν απαραίτητα όταν πρόκειται για
την ευημερία του ασθενούς και όταν λιγότερο περιοριστικές μέθοδοι έχουν αποδειχ-
θεί αναποτελεσματικές. 

– Ο περιορισμός ή η απομόνωση πρέπει να επιλέγονται μόνο όταν άλλες λιγότερο πε-
ριοριστικές μέθοδοι έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές για την προστασία από
βλάβη του ασθενούς ή των άλλων και σε συμφωνία με τις οδηγίες του ιατρού ή κά-
ποιου αδειοδοτημένου επαγγελματία υγείας.

– Αυτή η οδηγία δεν πρέπει να καταγράφεται ως συνεχής ή αναγκαία (prn)· θα πρέπει
ο θεράπων ιατρός να ενημερώνεται όσο το δυνατό γρηγορότερα, αν δεν έχει δώσει
ο ίδιος την εντολή. 

– Η επιβολή ενός περιορισμού ή απομόνωσης πρέπει:
• Να συμβαδίζει με γραπτή τροποποίηση του πλάνου φροντίδας του ασθενούς
• Να είναι όσο το δυνατό λιγότερο περιοριστική
• Να είναι σε συμφωνία με τις ασφαλείς και κατάλληλες τεχνικές περιορισμού.
• Να διακόπτεται όσο το δυνατό γρηγορότερα.

• Η κατάσταση ενός ασθενή σε περιορισμό ή απομόνωση πρέπει συνεχώς να αξιολογεί-
ται, να παρακολουθείται και να επανεκτιμάται.

• Όλο το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τον ασθενή πρέπει να εκπαιδεύεται
συνεχώς για την κατάλληλη και ασφαλή χρήση των περιορισμών και της απομόνω-
σης.

ΠΛΑΙΣΙΟ 2-2 Τα δικαιώματα του ασθενούς όπως προσδιορίζονται από την CMS (συνέχεια)

Τροποποιημένο από Centers for Medicare and Medicaid Services: Medicare and Medicaid programs, hospital conditions of participation: patients’ rights; final rule, Federal Register 71(236):
71378, 2006.

• Το νοσοκομείο σέβεται τα δικαιώματα των ασθενών
• Οι ασθενείς λαμβάνουν πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους.
• Οι ασθενείς εμπλέκονται στις αποφάσεις σχετικά με τη φροντίδα, τη θεραπεία και τις

παρεχόμενες υπηρεσίες.
• Απαιτείται δήλωση συγκατάθεσης.
• Συγκατάθεση απαιτείται όταν πρόκειται για καταγραφή ή μαγνητοσκόπηση για σκοπούς

εκτός αναγνώρισης, διάγνωσης και θεραπείας.

• Οι ασθενείς λαμβάνουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον υπεύθυνο για την πραγ-
ματοποίηση της φροντίδας, της θεραπείας τους και την παροχή υπηρεσιών.

• Οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν θεραπεία, φροντίδα ή υπηρεσία σύμφωνα
με το νόμο και τον κανονισμό.

• Το νοσοκομείο ακολουθεί τις επιθυμίες του ασθενούς σχετικά με την αποφασή για λή-
ξη του κύκλου ζωής.

ΠΛΑΙΣΙΟ 2-3 Τα πρότυπα των δικαιωμάτων του ασθενούς κατά τη Μεικτή Επιτροπή

Από The Joint Commission: Comprehensive accreditation manual for hospitals: the official handbook, Chicago, 2007, The Joint Commission.

• Η οδηγία αποτελεί ένα έγγραφο το οποίο περιέχει οδηγίες για τη μελλοντική ιατρική
φροντίδα του ασθενούς και ορίζει ένα πρόσωπο το οποίο θα παίρνει τις αποφάσεις αν
ο ασθενής χάσει την ικανότητα λήψης αποφάσεων.

• Μια οδηγία ανακοινώνει την επιλογή του ασθενούς για συνέχιση της ιατρικής φροντί-
δας όταν αυτός δεν δύναται να μιλήσει ή να πάρει αποφάσεις.

• Οι οδηγίες μπορεί να περιλαμβάνουν διαθήκη ζωής, πληρεξούσιο δικηγόρο για τη
φροντίδα υγείας ή χειρόγραφη συμβολαιογραφική πράξη.

• Αντίγραφο του εγγράφου πρέπει να είναι διαθέσιμο στο φάκελο του ασθενούς. Εάν δεν
είναι διαθέσιμο, το περιεχόμενο της οδηγίας πρέπει να τεκμηριώνεται στον ιατρικό φά-
κελο και να ζητείται από ένα μέλος της οικογένειας να προσκομίζει την οδηγία στο νο-
σοκομείο.

• Οι μάρτυρες για ένα έγγραφο προγενέστερης οδηγίας δεν πρέπει να είναι μέλη του ια-
τρικού προσωπικού, ούτε να σχετίζονται με τον ασθενή ή να είναι κληρονόμοι της περι-
ουσίας του. Ένας κοινωνικός λειτουργός συνήθως εκπληρώνει αυτή την απαίτηση.

ΠΛΑΙΣΙΟ 2-4 Προγενέστερες οδηγίες

Από The Joint Commission: Comprehensive accreditation manual for hospitals: the official handbook, Chicago, 2007, The Joint Commission.

ΕΙΚΟΝΑ 2-1 Ο νοσηλευτής συγκεντρώνει σημαντικές πληροφορίες από τον ασθενή.
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Επισημάνσεις ανάθεσης
Η νοσηλευτική εκτίμηση που διεξάγεται κατά την εισαγωγή στο κέντρο πα-
ροχής φροντίδας υγείας δε μπορεί να ανατίθεται σε βοηθούς νοσηλευτές.
Δεν πρέπει να ανατίθεται η εισαγωγή και η λήψη ζωτικών σημείων γιατί αυ-
τά αποτελούν τη βάση αναφοράς για τις επόμενες συγκρίσεις. Ο νοσηλευ-
τής κατευθύνει το βοηθητικό νοσηλευτικό προσωπικό (ΒΝΠ) να:
• Εφοδιάζουν το θάλαμο του ασθενούς με τον αναγκαίο εξοπλισμό πριν

την εισαγωγή.
• Συγκεντρώσουν και να διασφαλίσουν τα προσωπικά αντικείμενα του

ασθενούς.
• Συνοδεύσουν και να προσανατολίσουν τον ασθενή και την οικογένειά

του στη νοσηλευτική μονάδα.
• Συλλέξουν τα δείγματα που έχουν παραγγελθεί.

Εξοπλισμός
q Ρόμπα νοσοκομείου
q Ουροδοχείο
q Λεκάνη πλυσίματος, πετσέτα μπάνιου, πετσέτα προσώπου
q Είδη τουαλέτας (π.χ. σαπούνι, οδοντόπαστα, λοσιόν χεριών· προαιρετι-

κά σε κάποια νοσοκομεία)
q Μαντήλια προσώπου
q Κανάτα νερού και ποτήρι
q Νεφροειδές ή δοχείο εμέτου
q Θερμόμετρο μιας χρήσης (βλ. πολιτική του ιδρύματος)
q Πιεσόμετρο
q Στηθοσκόπιο
q Παλμικό οξύμετρο (προαιρετικά)
q Έγγραφα (βλ. πολιτική ιδρύματος)
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1. Εκτέλεση υγιεινής των χεριών και προετοιμασία του δωματίου και των
επίπλων. Προετοιμασία του κρεβατιού με ρύθμισή του στη χαμηλότερη
οριζόντια θέση αν ο ασθενής έρχεται με φορείο. Γυρίστε κάτω το πανω-
σέντονο και απλώστε το. Διευθετήστε τα έπιπλα του δωματίου ώστε να
είναι εύκολη η πρόσβαση στο κρεβάτι. Ρυθμίστε φωτισμό, θερμοκρασία
και εξαερισμό.

2. Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός βρίσκεται σε εργονομική θέση. Έπειτα το-
ποθετείστε τυχόν ειδικό εξοπλισμό (π.χ. αναρρόφηση, παροχές οξυγό-
νου, στατό) στο θάλαμο του ασθενούς.

Προάγει την άνεση του ασθενούς αποτρέποντας καθυστερήσεις κατά τη
διάρκεια της θεραπείας. Η σωστή θέση του κρεβατιού μειώνει την πιθα-
νότητα πτώσης του ασθενούς και τραυματισμών στη μέση για το προ-
σωπικό που βοηθά στον ασθενή στο κρεβάτι.

Αποτρέπει καθυστερήσεις κατά την επίδοση άμεσης θεραπείας και εξα-
σφαλίζει ομαλή μετάβαση των φροντιστών.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 

1. Υποδεχθείτε τον ασθενή και την οικογένειά του ονομαστικά και εγκάρ-
δια. Συστηθείτε με όνομα και τίτλο εργασίας· εξηγείστε τις ευθύνες σας
στη φροντίδα του ασθενούς (ο προϊστάμενος νοσηλευτής ορίζεται συ-
νήθως γι’ αυτό).

2. Αν ο ασθενής δε μιλάει ελληνικά ή έχει σοβαρή ωτική βλάβη κανονίστε
υπηρεσία μετάφρασης ώστε να σας δοθεί η δυνατότητα να διεξάγετε τη
νοσηλευτική εκτίμηση.

3. Εκτιμήστε τη γενική εικόνα του ασθενούς σημειώνοντας σημάδια ή συμ-
πτώματα φυσικής εξάντλησης.

4. Συνοδεύστε τον ασθενή και την οικογένειά του στο καθορισμένο δωμά-
τιο. Συστήστε τους με τους ασθενείς του θαλάμου, αν το δωμάτιο δεν
είναι μονόκλινο.

5. Εκτιμήστε την ψυχολογική κατάσταση του ασθενούς και της οικογένειας
σημειώνοντας με λεκτικές αποκρίσεις κατά το καλωσόρισμα και τη διευ-
κρινιστική συνομιλία.

6. Καταγράψτε τα ζωτικά σημεία (βλ. Kεφάλαιο 5), ύψος και βάρος (βλ.
Kεφάλαιο 6).

7. Εκτιμήστε τον κίνδυνο πτώσεων χρησιμοποιώντας κλίμακα κριτηρίων που
καθορίζονται ανάλογα με την πολιτική του ιδρύματος. Λάβετε υπόψη τους
παράγοντες κινδύνου για τον ασθενή (π.χ. νευρολογικές διαταραχές,
ιστορικό προηγούμενων πτώσεων, επείγουσα ούρηση ή ακράτεια ούρων,
χρήση ηρεμιστικών, αντιυπερτασικών και αναλγητικών, ιστορικό αστάθει-
ας βαδίσματος, ιστορικό ορθοστατικής υπότασης, απώλεια μνήμης).

8. Απομακρύνετε την οικογένεια και τους φίλους από το δωμάτιο εκτός και
αν ο ασθενής τους χρειάζεται να τον βοηθήσουν να φορέσει τη ρόμπα ή
τις πιζάμες. Κλείστε την πόρτα και τις κουρτίνες. Βοηθήστε τον ασθενή
να αλλάξει και να ξαπλώσει άνετα.

9. Εξασφαλίστε νοσηλευτικό ιστορικό όσο το δυνατό συντομότερα από τη
στιγμή της άφιξης του ασθενούς στο νοσηλευτικό τμήμα. Εφαρμόστε τα
πρότυπα νοσηλευτικής που υιοθετούνται από το νοσοκομείο (π.χ. λει-
τουργικοί τρόποι νοσηλείας). Τα δεδομένα περιέχουν:

α. Την αντίληψη του ασθενούς για την αρρώστια και τις ανάγκες φρον-
τίδας υγείας.

β. Προηγούμενο ιατρικό ιστορικό.
γ. Παρόντα σημάδια και συμπτώματα και λόγος νοσηλείας.

δ. Συμπλήρωση αναφοράς κατάστασης υγείας με δεδομένα όπως κε-
νώσεις, διατροφή και μεταβολισμός, δραστηριότητα και άσκηση, αυ-
τοπροσδιορισμός, αξίες και πιστεύω, πολιτισμικοί παράγοντες,
κοινωνική υποστήριξη, γνωστική λειτουργία.

Η παροχή εξατομικευμένης φροντίδας ελαττώνει το άγχος της εισαγωγής,
αποσαφηνίζει το ρόλο του προσωπικού και γνωστοποιεί τα αιτήματα του
ασθενούς (Wu and Coyer, 2007).

Οι υπηρεσίες μετάφρασης είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται απ’ ότι
τα μέλη της οικογένειας για τη διασφάλιση σωστής μετάφρασης ιατρι-
κών όρων.

Παρέχει βασική εκτίμηση.

Η προσαρμογή ξεκινά με τη γνωριμία με τους «λοιπούς ασθενείς».

Τα άγχος επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο ασθενής προσαρμόζεται
στο περιβάλλον φροντίδας υγείας και λαμβάνει οδηγίες.

Παροχή αρχικών τιμών μέτρησης, οι οποίες θα συγκριθούν με μελλοντικά
ευρήματα. Καθορίζει τις διαφοροποιήσεις από τα κανονικά όρια.

Παροχή δεδομένων για τον καθορισμό του κινδύνου τραυματισμού του
ασθενούς και την ανίχνευση της ανάγκης τοποθέτησης προστατευτικών
πτώσης.

Παροχή ιδιωτικότητας και προετοιμασία του ασθενούς για εξέταση.

Για κάθε ασθενή πρέπει να γίνεται εκτίμηση κατά την εισαγωγή, από έναν
νοσηλευτή ανώτερης εκπαίδευσης (TJC, 2007). Κάθε ίδρυμα θέτει ένα
χρονικό όριο για την ολοκλήρωση της εκτίμησης αυτής (max 24 ώρες).

Καθορίζει τη βάση της κλινικής κατάστασης του ασθενούς.

Αναγνωρίζει σημάδια και συμπτώματα σε περίπτωση επιδείνωσης της κα-
τάστασης του ασθενούς.

Ένα περιεκτικό ιστορικό δίνει πλήρη εικόνα για τα προβλήματα υγείας του
ασθενούς, βοηθά στην ανταπόκριση σε αυτά.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Προσοχή: Αν ο ασθενής έχει οξεία σωματικά προβλήματα αναβάλλετε τη συνηθισμένη διαδικασία μέχρι να καλύψετε τις άμεσες ανάγκες του. Συμπλη-
ρώστε μια στοχευόμενη εκτίμηση.
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ε. Παράγοντες κινδύνου ασθένειας.

στ. Ιστορικό αλλεργιών που θα περιλαμβάνει τον τύπο της ουσίας και
την αντίδραση που εμφάνισε ο ασθενής.

ζ. Καταγραφή λεπτομερούς ιστορικού φαρμακευτικής αγωγής που συμ-
περιλαμβάνει φάρμακα συνταγογραφημένα ή μη και εναλλακτικές θε-
ραπείες όπως βότανα και ορμόνες.

η. Αναγνώριση των προβλημάτων υγείας του ασθενούς και τις προσδο-
κίες φροντίδας.

10. Διενεργείστε φυσική εξέταση για προσδιορισμό των συμπτωμάτων
του σώματος (βλ. Κεφάλαιο 6). Ζητήστε από τον ασθενή δείγμα ούρων
αν δεν έχει γίνει κατά την εισαγωγή. Ενημερώστε τον ασθενή για την
αιμοληψία ή τη διεξαγωγή εξετάσεων.

11. Ελέγξτε τις οδηγίες του ιατρού σχετικά με τη θεραπεία που χρειάζεται
να ξεκινήσει άμεσα.

12. Προσανατολίστε τον ασθενή στο νοσηλευτικό τμήμα.
α. Συστήστε κάθε εργαζόμενο που εισέρχεται στο θάλαμο. Πάντοτε

συστήνετε τον ασθενή με το επίθετο εκτός αν ζητήσει το αντίθετο.
β. Πείτε στον ασθενή και στην οικογένεια το όνομα του προϊστάμενου

νοσηλευτή και εξηγήστε το ρόλο του στη επίλυση προβλημάτων.
γ. Εξηγήστε τις ώρες επισκεπτηρίου και το σκοπό τους.

δ. Συζητήστε την πολιτική καπνίσματος και προσδιορίστε τις περιοχές
καπνίσματος στον ασθενή και την οικογένεια.

ε. Επιδείξτε τη χρήση εξοπλισμού (π.χ. κρεβάτι, τραπέζι κρεβατιού,
φωτισμός)

στ. Δείξτε στον ασθενή πώς να χρησιμοποιεί το κουδούνι κλήσης των
νοσηλευτών και τοποθετήστε το σε βολική θέση. Ζητήστε του να το
χρησιμοποιεί.

ζ. Συνοδεύστε τον ασθενή στο μπάνιο (αν μπορεί να περπατήσει).

η. Εξηγήστε τις ώρες φαγητού και τα μενού στον ασθενή και τη οικο-
γένεια.

θ. Περιγράψτε διαθέσιμες υπηρεσίες (π.χ. ιερέας, κατάστημα καλλυν-
τικών, εργοθεραπεία) 

Επιτρέπεται στο νοσηλευτή να ορίσει κριτήρια προληπτικής φροντίδας και
να εκπαιδεύσει τον ασθενή σχετικά με συμπεριφορές προαγωγής υγείας.

Συχνά οι ασθενείς έχουν ευαισθησία σε κάποιο φάρμακο ή σκεύασμα πα-
ρά μια πραγματική αλλεργία· αυτό χρειάζεται να διευκρινιστεί. Διευκρινί-
στε όλα τα αλλεργιογόνα για την πρόληψη τυχαίας έκθεσης.

Βοηθά στην εκτίμηση τυχόν αλληλεπιδράσεων των φαρμάκων και συχνά
εξηγεί τα σημάδια και τα συμπτώματα που παρουσιάζει ο ασθενής.

Δίνει τη δυνατότητα στο νοσηλευτή να αναγνωρίσει και να επιτύχει τις
προσδοκίες του ασθενούς όταν αυτό είναι δυνατό.

Παρέχει αντικειμενικά δεδομένα για την αναγνώριση προβλημάτων υγείας.
Όταν ο ασθενής δεν ενημερώνεται για επικείμενες εξετάσεις αγχώνεται.
Η προετοιμασία του ασθενούς τον βοηθά να αποβάλλει το άγχος.

Η καθυστέρηση οδηγεί σε επιδείνωση της κατάστασης του ασθενούς.

Βοηθά τον ασθενή να αναγνωρίσει το προσωπικό. Δείχνει σεβασμό στον
ασθενή.

Παρέχει τρόπους στον ασθενή για την αναφορά προβλημάτων.

Παρέχει γνώση και αυξάνει την προθυμία για τήρηση των ωρών επισκεπτη-
ρίου γεγονός που βεβαιώνει ότι ο ασθενής θα έχει την απαραίτητη ξε-
κούραση.

Απαιτείται πολιτική απαγόρευσης του καπνίσματος σε όλους τους χώρους
του νοσοκομείου. Σε μερικές περιπτώσεις γίνεται μια εξαίρεση για κά-
ποιον ασθενή με τη χορήγηση ιατρικής συνταγής (TJC, 2007).

Η ασφάλεια του ασθενούς εξαρτάται από το αν έχει κατανοήσει τη χρήση
του εξοπλισμού.

Βεβαιώνεται ότι ο ασθενής κατανόησε τον τρόπο κλήσης για βοήθεια.

Δίνεται στον ασθενή η δυνατότητα να λαμβάνει αποφάσεις.
Η ασφάλεια του ασθενούς εξαρτάται εν μέρει από το αν κατάλαβε τη χρή-

ση των εγκαταστάσεων της τουαλέτας.

Η οικογένεια συνήθως επιθυμεί να επισκέπτεται το απόγευμα τον ασθενή
και να βοηθά στο γεύμα.

Παρέχει γνώση και αυξάνει την προθυμία για τήρηση των ωρών επισκεπτη-
ρίου γεγονός που βεβαιώνει ότι ο ασθενής θα έχει την απαραίτητη ξε-
κούραση.

Προσοχή: Παρέχετε στον ασθενή βραχιόλι αλλεργιών σε τρόφιμα, φάρμακα, Latex, γαλακτώδη ή άλλα υποκατάστατα· καταγράψτε τις αλλεργίες σύμ-
φωνα με την πολιτική του νοσοκομείου.

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής γνωρίζει τον τρόπο να καλεί για βοήθεια όσο είναι στο μπάνιο (συνήθως βρίσκεται ένας διακόπτης επείγουσας
κλήσης στο μπάνιο)

• Άγχος
• Ανεπαρκής γνώση
• Φόβος

• Αναποτελεσματική αντιμετώπιση του ασθε-
νούς ή της οικογένειας

• Αναποτελεσματική εκτέλεση ρόλου

• Αδυναμία
• Κίνδυνος τραυματισμού

Εξατομικεύστε τους σχετικούς παράγοντες ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς και τις ανάγκες του.

NOΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ

1. Αναμενόμενα αποτελέσματα κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
• Ο ασθενής έχει κατανοήσει το σκοπό και το χρονοδιάγραμμα των

προγραμματισμένων θεραπειών και διαδικασιών.
• Ο ασθενής επιδεικνύει τον τρόπο κλήσης νοσηλευτή όταν υπάρχει

ανάγκη βοήθειας
• Ο ασθενής είναι ικανός να περπατήσει (αν η κατάσταση το επιτρέπει)

σε ένα δωμάτιο χωρίς εμπόδια και να χρησιμοποιήσει με ασφάλεια
τον εξοπλισμό του δωματίου.

• Ο ασθενής δηλώνει ότι κατανόησε την πολιτική καπνίσματος, ωρών
επισκεπτηρίου, γευμάτων και διαθέσιμων υπηρεσιών.

Η κατανόηση του προγράμματος θεραπείας δίνει στον ασθενή την αίσθη-
ση του ελέγχου και μειώνει το άγχος για το άγνωστο.

Πτώσεις συμβαίνουν συνήθως όταν οι ασθενείς προσπαθούν να σηκωθούν
από το κρεβάτι χωρίς βοήθεια.

Η χρήση του εξοπλισμού φροντίδας ενέχει συνήθως κινδύνους· βοηθά
όμως στη μείωση του άγχους.

Η γνώση της πολιτικής του νοσοκομείου βοηθά στην προσαρμογή του
ασθενούς στο περιβάλλον φροντίδας υγείας.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
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Καταγραφή και αναφορά
• Καταγράψτε το ιστορικό και τα ευρήματα της αξιολόγησης στις κατάλ-

ληλες φόρμες.
• Αν ο ασθενής έχει προγενέστερη οδηγία, τοποθετήστε ένα αντίγραφο

στον ιατρικό φάκελο. Απουσία της προηγούμενης οδηγίας καταγράψτε
το σκεύασμα της οδηγίας στον ιατρικό φάκελο. (TJC, 2007).

• Ενημερώστε τον ιατρό για την άφιξη του ασθενούς· αναφέρετε οποιαδή-
ποτε ασυνήθιστα ευρήματα. Διασφαλίστε τις οδηγίες εισαγωγής αν δεν
έχουν ήδη παρασχεθεί.

• Ξεκινήστε την ανάπτυξη του νοσηλευτικού πλάνου φροντίδας. Συσκε-
φθείτε και με τον ασθενή και την οικογένεια όταν χρειάζεται.

Επισημάνσεις εκπαίδευσης
• Εξηγείστε στον ασθενή ότι σε κάθε βάρδια παρέχει φροντίδα διαφορετι-

κός νοσηλευτής. Εξηγείστε τα χρονικά όρια και τον τρόπο με τον όποιο
γίνεται η ανάθεση εργασίας.

• Η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα κατά τη διαδικασία της εισαγωγής. Παρέ-
χετε πληροφορίες σχετικά με τα ευρήματα της φυσικής αξιολόγησης, τη
φύση της ασθένειας, των προγραμματισμένων διαγνωστικών διαδικα-
σιών, της αγωγής που χρειάζεται για τη θεραπεία, και της τακτικής του
νοσοκομείου. Μην εκκινήσετε επίσημο πλάνο εκπαίδευσης μέχρι να έχε-
τε ολοκληρώσει την αξιολόγηση και το πλάνο φροντίδας.

• Σε επείγουσα περίπτωση, ή αν ο ασθενής δεν είναι ικανός να αυτοεξυ-
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1. Βάλτε τον ασθενή να εξηγήσει την πολιτική του νοσοκομείου, τις εξετά-
σεις και τις διαδικασίες μέσα από συζήτηση και ερωτήσεις.

2. Βάλτε τον ασθενή να επιδείξει τη χρήση του κουδουνιού κλήσης.
3. Παρακολουθείστε την ικανότητα του ασθενούς να περπατά μόνος του.

4. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του θαλάμου του ασθενούς.

Μέσω της απόκρισης, ο ασθενής αποδεικνύει ότι έμαθε και κατανόησε τις
διαδικασίες.

Η σωστή επίδειξη δείχνει καλή γνώση.
Παρέχει δεδομένα για να κρίνετε τη δυνατότητα μετακίνησης του ασθε-

νούς χωρίς τραυματισμούς.
Καθορίζει ότι η περιοχή είναι απαλλαγμένη από εμπόδια.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σχετικές παρεμβάσεις
• Προγραμματίστε μια συνάντηση με τον ασθενή για τη συνέχιση της πα-

ρακολούθησης.
• Διατηρείστε τις πληροφορίες επικεντρωμένες στην κατάσταση του ασθε-

νούς. Αν βοηθά, συμπεριλάβετε και την οικογένεια.
• Δώστε στον ασθενή χρόνο να συζητήσει τους φόβους και τις ανησυχίες

του.
• Δείξτε προσοχή και συμπόνια, έτσι ώστε ο ασθενής να προθυμοποιηθεί

να επικοινωνήσει ανοικτά.
• Παρακολουθείστε άμεσα τις φυσικές ανάγκες του ασθενούς, ενημερώ-

στε τον ιατρό για την πτώση, επαναξιολογήστε το περιβάλλον, αλλάξτε
το πλάνο φροντίδας, βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον είναι απαλλαγμένο
από κινδύνους για τη ασφάλεια και συμπληρώστε την αναφορά του πε-
ριστατικού (βλ. Κεφάλαιο 13).

Μη αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο ασθενής αρνείται να κατανοήσει τις πολιτικές του νοσοκομείου και να

γνωρίζει το σκοπό του προγραμματισμού των εξετάσεων και των λοιπών
διαδικασιών.

2. Ο ασθενής γίνεται ανήσυχος, εκφράζει προβληματισμούς και παρουσιά-
ζει ένταση στις κινήσεις του σώματός του.

3. Ο ασθενής έχει πέσει ή έχει τραυματιστεί.

1. Συμπληρώστε τη φόρμα αποδοχής της αγωγής εξετάζοντας την αγωγή
που λαμβάνεται στο σπίτι για τυχόν διπλή συνταγογράφηση, παραλεί-
ψεις, ή περιπτώσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ νέων και ήδη χορηγούμε-
νων φαρμάκων. Ανανεώστε τη λίστα φαρμακευτικής αγωγής βασιζόμενοι
στις οδηγίες του θεράποντος ιατρού για την αγωγή.

2. Πληροφορείστε τον ασθενή για διαδικασίες ή θεραπείες που είναι προ-
γραμματισμένες για την επόμενη βάρδια ή ημέρα (π.χ. επισκέψεις του
ιατρού ή του διαιτολόγου). Αυτές ποικίλουν ανάλογα με τη φύση της κα-
τάστασης του ασθενούς.

3. Συμπληρώστε την αξιολόγηση αναγκών εκπαίδευσης για τον ασθενή και
την οικογένεια.

4. Δώστε στον ασθενή και την οικογένεια την ευκαιρία να κάνουν ερωτή-
σεις σχετικά με τις διαδικασίες ή τις θεραπείες. (Αν ο ασθενής είναι ανί-
κανος να ανταποκριθεί ή να καταλάβει, απευθυνθείτε στην οικογένεια).

5. Συλλέξτε τα πολύτιμα αντικείμενα και επιλέξτε ένα σημείο φύλαξης.
Συμπληρώστε τη λίστα για τα πολύτιμα αντικείμενα και το ρουχισμό
(ανάλογα με την πολιτική του ιδρύματος). Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής και
η οικογένεια την υπέγραψαν. Τοποθετείστε τα πολύτιμα αντικείμενα στο
χρηματοκιβώτιο του ιδρύματος, ή στείλτε τα στο σπίτι με την οικογένεια.

6. Βεβαιωθείτε ότι, αν ο ασθενής το επιθυμεί, μπορεί να περνάει χρόνο μό-
νος με την οικογένειά του.

7. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο κουδούνι έκτακτης
ανάγκης και το κρεβάτι βρίσκεται στην χαμηλή θέση. (ελέγξτε την πολι-
τική του ιδρύματος σχετικά με τη χρήση πλευρικών κιγκλιδωμάτων).

8. Πλύνετε τα χέρια σας.

Η καταγραφή της φαρμακευτικής αγωγής κατά την εισαγωγή βοηθά να
βεβαιωθεί ότι ο ασθενής λαμβάνει τη σωστή φαρμακευτική αγωγή και
βοηθά στην αποφυγή λαθών. (TJC, 2006).

Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της ενημέρωσης σχετικά με οποιαδήποτε προ-
γραμματισμένη θεραπεία ή διαδικασία. Η γνώση και αναμονή των επικεί-
μενων διαδικασιών μειώνει το άγχος του ασθενούς.

Γίνεται αναγνώριση των αναγκών του ασθενούς και της οικογένειας για εκ-
παίδευση και μαθησιακές προτιμήσεις.

Παρέχεται η δυνατότητα για αποσαφήνιση των προσδοκιών και πρόληψη
παρανοήσεων.

Φύλαξη των πολύτιμων αντικειμένων και αποφυγή απώλειας.

Η εισαγωγή είναι συνήθως αγχωτική και κουραστική. Έτσι δίνεται ο απα-
ραίτητος χρόνος για τη λήψη αποφάσεων.

Παρέχεται ασφάλεια στον ασθενή. Τα πλευρικά κιγκλιδώματα ενισχύουν την
ικανότητα του ασθενούς να λαμβάνει θέση στο κρεβάτι αλλά θεωρούνται
περιοριστικά αφού δεν επιτρέπουν στον ασθενή να σηκωθεί από το κρε-
βάτι όταν επιθυμεί.

Μειώνει τη μετάδοση των μικροβίων.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
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πηρετηθεί μερικώς, εισάγετε τα μέλη της οικογένειάς του στη λογική
των διαδικασιών και των τακτικών που εφαρμόζονται για τη φροντίδα
του ασθενούς.

Παιδιατρικές επισημάνσεις
• Η νοσηλεία αποτελεί σημαντική κρίση για τα παιδιά, τα οποία αισθά-

νονται το άγχος του αποχωρισμού, της έλλειψης ελέγχου, του σωματι-
κού τραυματισμού και του πόνου. Το άγχος του αποχωρισμού είναι πιο
κοινό από τη μέση παιδική ηλικία και καθ’ όλη τη νηπιακή ηλικία, κυ-
ρίως σε ηλικίες 16 έως 30 μηνών. Το παιδί βιώνει τη διαμαρτυρία, την
απελπισία και τον αποχωρισμό. Τα παιδιά στην προσχολική ηλικία είναι
πιο ικανά να ανέχονται μικρές περιόδους αποχωρισμού, αλλά οι συμ-
περιφορές διαμαρτυρίας τους είναι πιο ύπουλες από αυτές των νεαρό-
τερων παιδιών (π.χ. αρνούνται το φαγητό, δυσκολεύονται να
κοιμηθούν, απομακρύνονται από τους άλλους). Τα παιδιά σε σχολικές
ηλικίες είναι ικανά να αντιμετωπίζουν τον αποχωρισμό αλλά έχουν αυ-
ξημένη ανάγκη για γονική ασφάλεια και καθοδήγηση (Hockenberry and
Wilson,2007). Εξηγείστε την πολιτική του ιδρύματος σχετικά με την πα-
ραμονή στο δωμάτιο και το επισκεπτήριο. Επιτρέψτε και ενθαρρύνετε
τη συμμετοχή των γονέων στη φροντίδα του παιδιού. Επιτρέψτε στους
γονείς να βοηθούν στις καθημερινές διαδικασίες (π.χ. στο μπάνιο, στο
φαγητό) και όταν είναι δυνατό να παραμένουν με το παιδί κατά τις δια-
δικασίες εξέτασης.

• Ενσωματώστε τις συνήθειες του παιδιού, όπως το αγαπημένο του φαγη-
τό, πρακτικές νανουρίσματος και οι επισκέψεις στο μπάνιο, στο πλάνο
φροντίδας. Ενθαρρύνετε το γονέα να φέρνει στο παιδί ένα αγαπημένο
παιχνίδι, μια κουβέρτα ή αντικείμενα που θα βοηθήσουν το παιδί να αι-
σθάνεται άνετα στο άγνωστο περιβάλλον.

Γεροντολογικές επισημάνσεις
• Οι νοσηλευόμενοι ηλικιωμένοι ασθενείς με λειτουργικές αναπηρίες συχνά

υποτροπιάζουν σε μια ανήμπορη κατάσταση κατά τη διάρκεια της νοση-
λείας. Παρεμβάσεις που διατηρούν τη λειτουργική κατάσταση περιλαμβά-
νουν καθημερινές προτροπές, που του επιτρέπουν να είναι όσο το δυνατό
πιο ανεξάρτητος, και διασφάλιση όσον αφορά την πιθανότητα εμφάνισης
παροδικού παραληρήματος. Σηκώστε τον ασθενή και βγάλτε τον από το
δωμάτιο τουλάχιστον μια φορά την ημέρα και εφαρμόστε φυσικοθερα-
πεία ή εργοθεραπεία καθημερινά. Διατηρείστε το περιβάλλον ευχάριστο
και βολικό και δώστε του προσωπικότητα. (Ebersole et al., 2004).

• Ασθενείς που πέφτουν συχνότερα, στο νοσοκομείο είναι εκείνοι που
έχουν εισαχθεί πρόσφατα και δεν έχουν ακόμη προσαρμοστεί στο περι-
βάλλον, έχουν πολλά παθολογικά προβλήματα, λαμβάνουν αγωγή με κα-
τασταλτική ή ηρεμιστική δράση ή είχαν υποστεί πολλαπλές μεταφορές
πρόσφατα. Επιπροσθέτως, αλλαγές στην όραση που οφείλονται συνή-
θως στα γηρατειά μπορεί να οδηγήσουν σε πτώσεις των νοσηλευόμε-
νων ηλικιωμένων ασθενών (Ebersole et al., 2004).
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Οι ασθενείς μεταφέρονται σε νέες μονάδες φροντίδας υγείας και νέους
οργανισμούς για να λάβουν διαφορετικού τύπου και επιπέδου υπηρεσίες
και να έχουν ουσιώδη φροντίδα πιο κοντά στο σπίτι. Κατά την μεταφορά
των ασθενών πρέπει να διασφαλίζεται η συνέχιση της νοσηλευτικής φρον-
τίδας. Ο σκοπός είναι να συνεχίζεται η φροντίδα υγείας έτσι ώστε να απο-
φεύγονται διακοπές στη θεραπεία που να εμποδίσουν την εξέλιξη της
ανάρρωσης. Συνεργαστείτε από νωρίς με τους ιατρούς και τους παρόχους
φροντίδας υγείας του άλλου οργανισμού για την εξασφάλιση αποδοτικής
μεταφοράς του ασθενούς με καλά αποτελέσματα. Δημιουργήστε συνεργα-
σία και αποδοτική επικοινωνία ώστε να εξασφαλιστεί η κατανόηση της ποι-
ότητας φροντίδας για τον ασθενή.

Κατά τη μεταφορά ενός ασθενή από ένα τμήμα σε άλλο στο ίδιο νοση-
λευτικό ίδρυμα είναι συνήθως εύκολο να μη διακόπτονται οι νοσηλευτικές
δραστηριότητες. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες είναι συνήθως παρόμοιες
μέσα στο ίδιο ίδρυμα. Ο νοσηλευτής αρχικά δίνει μια τηλεφωνική αναφορά
στο νοσηλευτή υποδοχής. Αυτό επιτρέπει στο νοσηλευτή υποδοχής να
προετοιμαστεί για την άφιξη του ασθενούς (π.χ. να ετοιμάσει το θάλαμο
και να ασφαλίσει τον απαραίτητο εξοπλισμό). Όπως είναι κλινικά απαραί-
τητο, ο νοσηλευτής ή ένας τεχνικός συνοδεύει τον ασθενή κατά τη μετα-
φορά παρέχοντας στο νοσηλευτή υποδοχής τον ιατρικό φάκελο,
συστήνοντας τον ασθενή και δίνοντας ενημερωμένη αναφορά η οποία πε-
ριλαμβάνει τυχόν αλλαγές της κλινικής κατάστασης ή του πλάνου φροντί-
δας.

Στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, όταν ο ασθενής μεταφέρεται από
το ένα ίδρυμα στο άλλο, ο νοσηλευτής ολοκληρώνει τη μεταφορά σε συμ-
μόρφωση με τις επιταγές της επείγουσας ιατρικής περίθαλψης (CMS,
2003). Η παραπάνω δράση αποτελεί ομοσπονδιακό νόμο για την προστασία
των ασθενών από τη, χωρίς τη θέλησή τους, μεταφορά, και έτσι καθορίζει
τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται μια μεταφορά μεταξύ εγκαταστάσε-
ων. Μια κατάλληλη μεταφορά περιλαμβάνει:
• Ενημέρωση του ασθενούς για τους κινδύνους και τα πλεονεκτήματα.
• Εξασφάλιση της γραπτής συγκατάθεσης του ασθενούς για τη μεταφορά.
• Εξασφάλιση της παροχής ιατρικής φροντίδας μέσα στα πλαίσια των δυ-

νατοτήτων του νοσοκομείου στο οποίο θα γίνει η μεταφορά.

• Ύπαρξη χώρου και ειδικευμένου προσωπικού για τη θεραπεία του ασθε-
νούς στο ίδρυμα που τον παραλαμβάνει και συμφωνία για την παραλαβή
του ασθενούς και την παροχή θεραπείας.

• Εξασφάλιση αντιγράφων όλων των σχετικών ιατρικών φακέλων, συμπε-
ριλαμβανομένης της φόρμας μεταφοράς από το νοσοκομείο μεταφοράς
και αποστολή τους στο νοσοκομείο υποδοχής.

• Μεταφορά του ασθενούς με συμμετοχή εξειδικευμένου προσωπικού και
εξοπλισμού μεταφοράς [π.χ. ασθενοφόρο με δυνατότητα παροχής προ-
ηγμένης καρδιακής υποστήριξης ζωής (ACLS) και όχι με βασική υποστή-
ριξη ζωής (BLS)].

Παρόλο που ο νόμος αυτός αρχικά επηρεάζει το τμήμα επειγόντων περι-
στατικών, πρέπει να γνωρίζετε τις πολιτικές του ιδρύματος για τη «δράση
για την επείγουσα ιατρική περίθαλψη» καθώς και τις πολιτικές για τις εσω-
τερικές μεταφορές. Πολλά ιδρύματα ακολουθούν την ίδια πολιτική για
όλες τις μεταφορές ασθενών.

Επισημάνσεις ανάθεσης
Η αξιολόγηση και η λήψη αποφάσεων κατά τη διάρκεια μεταφοράς δεν
μπορεί να ανατεθεί σε βοηθητικό νοσηλευτικό προσωπικό (ΒΝΠ). Ο νοση-
λευτής κατευθύνει το ΒΝΠ να:
• Βοηθήσουν τον ασθενή να ντυθεί
• Μαζέψουν και να ασφαλίσουν τα προσωπικά αντικείμενα του ασθενούς

και οποιοδήποτε εξοπλισμό θα τον ακολουθήσει κατά τη μεταφορά.
• Συνοδέψουν τον ασθενή στη νοσηλευτική μονάδα ή στην περιοχή της

μεταφοράς.

Εξοπλισμός
q Φόρμες μεταφοράς
q Αντίγραφα ιατρικών φακέλων, ακτινογραφίες, εργαστηριακά και αποτε-

λέσματα κλπ (όπως αρμόζει).
q Ειδικός εξοπλισμός όταν είναι αναγκαίος: τροχήλατη πολυθρόνα ή φο-

ρείο, νεφροειδές, ουροδοχείο, φιάλη οξυγόνου, στατό, μόνιτορ καρδια-
κής παρακολούθησης και επείγουσα φαρμακευτική αγωγή.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 2-2    Μεταφορά του Ασθενούς

1. Επιτύχετε την τάξη κατά τη μεταφορά με την αποστολή ιατρού. Αυτό
συνήθως περιλαμβάνει το όνομα του νοσοκομείου αποδοχής (όταν είναι
εφικτό), το όνομα του ιατρού που παραλαμβάνει τον ασθενή και δήλωση
για την σταθερότητα του ασθενούς για μεταφορά.

2. Σε συνεργασία με τον ιατρό και τα μέλη των άλλων τμημάτων φροντίδας
υγείας, αξιολογήστε τους λόγους μεταφοράς του ασθενούς (π.χ. αλλα-
γή της κατάστασης, παρεχόμενες υπηρεσίες στο ίδρυμα, προτιμήσεις
του ασθενούς ή της οικογένειας για το που πρέπει να βρίσκεται).

Ο ιατρός είναι νομικά υπεύθυνος για την απομάκρυνση του ασθενούς από
την ιατρική φροντίδα και την προετοιμασία του για το ίδρυμα που θα τον
παραλάβει. Ο ασθενής έχει νόμιμο δικαίωμα να αρνηθεί τη μεταφορά
παρά την ιατρική συμβουλή.

Ο ασθενής πρέπει να έχει πρόσβασή στο ίδρυμα με τους καλύτερους πό-
ρους κάλυψης των αναγκών του. Ο ιατρός προσδιορίζει τη φυσική στα-
θερότητα του ασθενούς για μεταφορά.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
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3. Εξηγήστε πλήρως το σκοπό της μεταφοράς και αφιερώστε χρόνο για να
συζητήσετε τα συναισθήματα του ασθενούς και της οικογένειάς του
σχετικά με την αλλαγή του περιβάλλοντος φροντίδας. Είναι αναγκαίο να
παραλάβετε τη γραπτή συγκατάθεση του ασθενούς για τη μεταφορά.
Αν ο ασθενής είναι ανίκανος να συγκατατεθεί τότε πρέπει τη δήλωση
συγκατάθεσης να την κάνει η οικογένεια.

4. Εκτιμήστε την παρούσα κατάσταση του ασθενούς και καθορίστε μέθοδο
μεταφοράς. Όταν γίνεται μεταφορά σε άλλο ίδρυμα, καθορίστε μέθοδο
μεταφοράς μέχρι το ασθενοφόρο (π.χ. τροχήλατη πολυθρόνα ή φορείο)
(συμβουλευτείτε την πολιτική του ιδρύματος). 

5. Αξιολογήστε αν ο ασθενής έχει την ανάγκη αναλγητικών ή άλλης φαρ-
μακευτικής αγωγής για τη διαχείριση των συμπτωμάτων.

6. Βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό έχει ενημερώσει την οικογένεια του
ασθενούς ή άλλα σημαντικά πρόσωπα όπως επιθυμεί ο ασθενής.

Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται εγκαίρως για τον προγραμματισμό
μεταφοράς (TJC, 2007). Ο ασθενής απαιτεί επαρκή ψυχολογική προ-
ετοιμασία. Σε περίπτωση επείγοντος κλινικού περιστατικού όπου ο
ασθενής και η οικογένεια δεν είναι σε θέση να συγκατατεθούν, η δήλω-
ση συγκατάθεσης αίρεται και ο ασθενής μεταφέρεται σε υψηλότερο
επίπεδο φροντίδας βάσει της κρίσης του ιατρού που αιτείται τη μετα-
φορά.

Η κατάσταση του ασθενούς συχνά αλλάζει γρήγορα και επηρεάζει τη στα-
θερότητα της μεταφοράς και τον τύπο της υποστήριξης που χρειάζεται
κατά τη διάρκειά της.

Εξασφαλίζεται η άνεση του ασθενούς κατά τη μεταφορά.

Με τον τρόπο αυτό παρέχεται επαρκής επικοινωνία με την οικογένεια ή άλ-
λα σημαντικά πρόσωπα που θα βοηθήσουν στην συναισθηματική και ψυ-
χολογική προσαρμογή του ασθενούς κατά τη μεταφορά (TJC, 2007).

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

• Άγχος
• Ελλιπής γνώση σχετικά με τη διαδικασία της

μεταφοράς

• Φόβος
• Πόνος οξύς και χρόνιος

• Αδυναμία
• Κίνδυνος μετατόπισης και στρες

Εξατομικεύστε τους σχετικούς παράγοντες ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς και τις ανάγκες του.

NOΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ

1. Αναμενόμενα αποτελέσματα που ακολουθούν την ολοκλήρωση της δια-
δικασίας:
• Τα ζωτικά σημεία και η φυσιολογική κατάσταση του ασθενούς παρα-

μένουν τα ίδια μετά τη μεταφορά
• Ο ασθενής δεν εμφανίζει τραυματισμό κατά τη μεταφορά.

• Ο ασθενής ή η οικογένεια εξηγεί το σκοπό της μεταφοράς και των
διαδικασιών μεταφοράς

• Το προσωπικό που παραλαμβάνει τον ασθενή αποκτά και επιβεβαιώνει
το πλάνο φροντίδας.

2. Κανονίστε για τη μεταφορά του ασθενούς σε άλλο ίδρυμα με επιλεγμέ-
νο όχημα (μερικές φορές θα χρειαστείτε τη βοήθεια ενός κοινωνικού
λειτουργού)

3. Όταν πρόκειται για μεταφορά σε άλλο ίδρυμα, επικοινωνήστε και εξα-
σφαλίστε κλίνη στην κατάλληλη θέση. Επιβεβαιώστε την προθυμία του
άλλου ιδρύματος να δεχθεί τον ασθενή (συνήθως ένας υπάλληλος ή ο
συντονιστής του εξιτηρίου κάνει τη δουλειά αυτή).

Οι θεραπείες προγραμματίζονται έτσι ώστε να μην διακόπτουν τη φυσική
υποστήριξη του ασθενούς κατά τη μεταφορά.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι αποτελεσματικά κατά τη μεταφορά του ασθε-
νούς από την τροχήλατη καρέκλα ή το φορείο στο όχημα μεταφοράς.

Η κατανόηση παρέχει στον ασθενή την αίσθηση ελέγχου.

Διασφαλίζεται η συνέχιση της φροντίδας.

Η μεταφορά πρέπει να γίνει χωρίς καθυστερήσεις ώστε ο ασθενής να έχει
πρόσβαση σε όλους τους αναγκαίους πόρους κάθε στιγμή.

Προλαμβάνονται καθυστερήσεις όταν ο ασθενής φτάσει στον προορισμό
του. Το νοσοκομείο που παραλαμβάνει βεβαιώνεται ότι έχει αρκετό χώ-
ρο και προσωπικό για την περίθαλψη ασθενών. Επίσης συμφωνεί πριν τη
μεταφορά.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Προσοχή: Καθορίστε αν η κατάσταση του ασθενούς και η ασφάλειά του απαιτούν εξοπλισμό υποστήριξης της ζωής. Το προσωπικό που βοηθά κατά τη
μεταφορά εκπαιδεύεται σε τεχνικές υποστήριξης της ζωής. Κατά τη μεταφορά σε άλλο ίδρυμα ένα όχημα με εξοπλισμό υποστήριξης της ζωής είναι
αναγκαίο.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο φάκελος του ασθενούς είναι πλήρης. Εξατομικεύστε
τη νοσηλευτική φροντίδα βασιζόμενοι στις ανάγκες του ασθενούς.

2. Συμπληρώστε τη φόρμα νοσηλευτικής φροντίδας σύμφωνα με την πολι-
τική του ιδρύματος. (όταν η μεταφορά γίνεται σε διαφορετική νοσηλευ-
τική μονάδα, όλος ο ιατρικός φάκελος συνοδεύει τον ασθενή).

3. Συμπληρώστε την οδηγία φαρμακευτικής αγωγής ανάλογα με την πολι-
τική του ιδρύματος. Ελέγξτε τις ήδη τρέχουσες οδηγίες σε σύγκριση με
το πιο πρόσφατο ιστορικό παρεχόμενης φαρμακευτικής αγωγής και την
οδηγία από το σπίτι. Ανακοινώστε την ανανεωμένη φαρμακευτική οδη-
γία στον επόμενο πάροχο φροντίδας.

4. Συλλέξτε τα προσωπικά αντικείμενα του ασθενούς, ρουχισμό και τιμαλ-
φή. Ελέγξτε όλο το θάλαμο και τις περιοχές αποθήκευσης. Ασφαλίστε τα
σε βαλίτσα ή κιβώτιο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ακριβής πληροφορία είναι αναγκαία για το νοσοκομείο που παραλαμβάνει
τον ασθενή ώστε να αναλάβει τη φροντίδα.

Η φόρμα παρέχει περίληψη των σχετικών με τη φροντίδα υγείας αναγκών
του ασθενούς για τη διασφάλιση της συνέχισης της φροντίδας και προ-
λαμβάνει τυχόν μη αναγκαίες επικαλυπτόμενες υπηρεσίες.

Διασφαλίζεται ότι ο ασθενής λαμβάνει τα κατάλληλα φάρμακα στο νέο πε-
ριβάλλον και μειώνει τα σφάλματα φαρμακευτικής αγωγής (TJC, 2006).

Αποτρέπει την απώλεια αντικειμένων κατά τη μεταφορά.
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1. Κατά την τελική αξιολόγηση συγκρίνετε τα δεδομένα με τα προηγούμε-
να ευρήματα.

2. Επιθεωρήστε τη σωστή τοποθέτηση του ασθενούς στο φορείο ή στην
τροχοφόρα καρέκλα.

3. Επιβεβαιώστε με ερωτήσεις και συζήτηση ότι ο ασθενής κατανοεί τη με-
ταφορά και τις διαδικασίες

4. Εξακριβώστε αν ο νοσηλευτής που θα παραλάβει τον ασθενή έχει απο-
ρίες σχετικά με τη φροντίδα.

Προσδιορισμός της αλλαγής της κατάστασης του ασθενούς.

Σωστή τοποθέτηση μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού κατά τη μεταφορά.

Η επανάληψη βοηθά στη διασφάλιση της μάθησης.

Παρέχει καθαρή επικοινωνία και συνέχιση της φροντίδας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σχετικές παρεμβάσεις
• Καλέστε άμεσα τον ιατρό.
• Ξεκινήστε αναγκαίες παρεμβάσεις για τη σταθεροποίηση της κατάστα-

σης του ασθενούς.
• Σταθεροποιείστε τον ασθενή και καλέστε τον ιατρό.
• Συμπληρώστε την αναφορά του περιστατικού (βλ. Κεφάλαιο 4).
• Παρέχετε διευκρινήσεις ή επιπλέον εξηγήσεις.
• Ο νοσηλευτής ή ο ιατρός από το ίδρυμα που έγινε η αποστολή καλεί για

να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με τη φροντίδα
του ασθενούς.

Μη αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Η φυσική κατάσταση του ασθενούς επιδεινώνεται κατά την προετοιμα-

σία.
2. Ο ασθενής τραυματίζεται κατά τη μεταφορά του με το φορείο ή την κα-

ρέκλα.

3. Ο ασθενής είναι σε σύγχυση και αβέβαιος για τη μεταφορά.
4. Το προσωπικό που παραλαμβάνει τον ασθενή παρερμηνεύει τις οδηγίες

για τη φροντίδα του ασθενούς.

Καταγραφή και αναφορά
• Αποστολή από το νοσηλευτή των εγγράφων για την κατάσταση του

ασθενούς, συμπεριλαμβανομένων των ζωτικών σημείων και άλλων ευρη-
μάτων από την αξιολόγηση, του πλάνου νοσηλευτικής φροντίδας, της
ημερομηνίας και ώρας της μεταφοράς και της μεθόδου μεταφοράς.

• Παραλαβή από το νοσηλευτή των εγγράφων του ασθενούς με την άφιξη
στο ίδρυμα, με καταγραφή της ημερομηνίας και ώρας άφιξης, του λό-
γου μεταφοράς, της μεθόδου μεταφοράς, της κατάστασης του ασθε-
νούς και της παρεχόμενης φροντίδας την ώρα της άφιξης.

Επισημάνσεις εκπαίδευσης
• Η μεταφορά συνήθως προκαλεί άγχος στον ασθενή και στα μέλη της οι-

κογένειάς του. Επαναλάβετε προσεκτικά τις σχετικές με τη μεταφορά
οδηγίες κάποια στιγμή που ο ασθενής και η οικογένεια δύνανται να κα-
τανοήσουν καλύτερα την εξήγησή σας. Στην περίπτωση αυτή βάλτε τον
ασθενή να διατυπώσει εκ νέου κάθε κρίσιμη πληροφορία.

Παιδιατρικές επισημάνσεις
• Τα παιδιά χρειάζονται την άνεση και την ασφάλεια που τους παρέ-

• Τα νοσηλευτικά ιδρύματα πρέπει να εντοπίζουν από το αρχικό στάδιο της νοσηλείας
τους ασθενείς που είναι πιθανό να υποφέρουν από ανεπιθύμητες συνέπειες κατά την
εξαγωγή αν δεν υπάρχει προγραμματισμός.

• Το νοσοκομείο πρέπει να αξιολογεί τον προγραμματισμό του εξιτηρίου.
• Ένας νοσηλευτής, κοινωνικός λειτουργός ή άλλο αρμόδιο πρόσωπο πρέπει να ανα-

πτύσσει ή να επιβλέπει την αξιολόγηση αυτή.
• Ο προγραμματισμός της εξαγωγής πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση για την πιθανότη-

τα ο ασθενής να χρειαστεί μετα-νοσοκομειακές υπηρεσίες και κατά πόσο αυτές είναι
εφικτές.

• Ο προγραμματισμός της εξαγωγής πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση για την ικανό-
τητα του ασθενούς για αυτοεξυπηρέτηση.

• Μετά από αίτημα του ιατρού, το νοσοκομείο πρέπει να αναπτύσσει και να εφαρμόζει το
πλάνο εξαγωγής του ασθενούς.

• Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να γίνονται οι
απαραίτητες ρυθμίσεις για τη μετά-νοσοκομειακή φροντίδα, πριν το εξιτήριο, και να
αποφεύγονται καθυστερήσεις κατά την εξαγωγή.

• Η αξιολόγηση του πλάνου εξαγωγής πρέπει να βρίσκεται στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς
και τα αποτελέσματά της πρέπει να συζητούνται με αυτόν και/ή με άλλα σημαντικά πρόσωπα.

• Ο ασθενής και τα μέλη της οικογένειας πρέπει να καθοδηγούνται ώστε να προετοιμα-
στούν για τη μετά-νοσοκομειακή φροντίδα.

• Το πλάνο εξαγωγής πρέπει να επαναδιατυπώνεται σε συνεχή βάση για να διασφαλίζε-
ται η ανταπόκρισή του στις ανάγκες του ασθενούς κατά την εξαγωγή.

ΠΛΑΙΣΙΟ 2-5 Ομοσπονδιακές απαιτήσεις για τον προγραμματισμό της διαδικασίας εξαγωγής

Τροποποιημένο από Centers for Medicare and Medicaid Services: Chapter IV: Centers for Medicare and Medicaid Services, Department of Health and Human Services, Part 482.43, Condition of
participation: discharge planning, http://www.access.gpo.gov/nara.cfr.waisdx_04/42cfr482_04.html, accessed on August 1, 2007.

5. Προβλέψτε τα προβλήματα που ένας ασθενής συνήθως αναπτύσσει λί-
γο πριν ή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Εκτελέστε τις αναγκαίες νο-
σηλευτικές τεχνικές όπως αναρρόφηση και αλλαγή επιδέσμων.

6. Βοηθήστε στη μεταφορά του ασθενούς στο φορείο ή στην τροχήλατη καρέ-
κλα εφαρμόζοντας τις τεχνικές χειρισμού του ασθενούς (βλ. Κεφάλαιο 9 και
10).

7. Εκτελέστε και καταγράψτε την τελική αξιολόγηση της φυσικής σταθερό-
τητας του ασθενούς.

8. Όταν πρόκειται για μεταφορά σε εξωτερικό ίδρυμα συνοδέψτε τον
ασθενή στο όχημα μεταφοράς.

9. Καλέστε τη μονάδα που θα παραλάβει τον ασθενή και ειδοποιείστε για
την επικείμενη μεταφορά και την κατάσταση του ασθενούς.

Διασφαλίζεται η άνεση του ασθενούς και η ασφάλειά του κατά τη μεταφο-
ρά.

Είναι πιο εύκολη η μετακίνηση με φορείο προς το όχημα, ενός ασθενή που
μεταφέρεται σε άλλο ίδρυμα.

Ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο της εμφάνισης επιπλοκών κατά τη μεταφορά.

Εξασφαλίζει την παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού μέχρι την αναχώ-
ρηση του ασθενούς από το ίδρυμα ή τη μονάδα.

Η ειδοποίηση του προϊστάμενου νοσηλευτή ή του νοσηλευτή που θα ανα-
λάβει τον ασθενή αποτελεί εγγύηση για τη συνέχιση της φροντίδας με
την άφιξη του ασθενούς.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Προσοχή: Η αξιολόγηση που έχει προτεραιότητα περιλαμβάνει ζωτικά σημεία, αποσαφήνιση της κατάστασης των αεραγωγών, βατότητα ενδοφλεβίων
γραμμών και ακρίβεια του ρυθμού έγχυσης, και το επίπεδο συνείδησης του ασθενούς.

2_Layout 1  6/4/2012  9:54 πμ  Page 52



53

χουν οι γονείς· έτσι βεβαιωθείτε ότι οι γονείς είναι καλά ενημερωμέ-
νοι. Επιτρέψτε στον ένα γονέα να συνοδέψει το παιδί κατά τη μετα-
φορά.

Γεροντολογικές επισημάνσεις
• Κατά τη μεταφορά ενός ηλικιωμένου ασθενή σε νέα εγκατάσταση, η με-

τακίνηση είναι αγχωτική. Βεβαιωθείτε ότι τα άτομα που παρέχουν ση-
μαντική υποστήριξη είναι ακόμη προσβάσιμα και ότι ο ασθενής έχει
προσανατολιστεί στο καινούριο περιβάλλον. Επίσης βεβαιωθείτε ότι
μπορεί να απομνημονεύσει σημαντικά δεδομένα και έχει τη δυνατότητα
να λαμβάνει αποφάσεις για την παροχή φροντίδας.

Επισημάνσεις στη φροντίδα χρονίων πασχόντων
• Είναι πολύ σημαντικό, οι ασθενείς να λαμβάνουν επίπεδο υπηρεσιών κα-

τάλληλο για τις φυσικές και πνευματικές τους ανάγκες. Η συμμετοχή
ενός υπαλλήλου ή συντονιστή εξαγωγής στη διαδικασία της μεταφοράς
διασφαλίζει την καταλληλότητα της μεταφοράς σε εγκαταστάσεις φρον-
τίδας μακράς διάρκειας.

• Μετά την άφιξη του ασθενούς στο ίδρυμα νοσηλείας μακράς διάρκειας,
συμπληρώστε το μέσο αξιολόγησης κατοίκου (RAI) Το μέσο αξιολόγη-
σης κατοίκου περιέχει την ελάχιστη συλλογή δεδομένων (MDS), πρωτό-
κολλα αξιολόγησης κατοίκου και τις οδηγίες χρήσης που διευκρινίζονται
στις οδηγίες λειτουργίας (Meiner and Lueckenotte, 2006).

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 2-3 Παροχή εξιτηρίου στους ασθενείς

Ο προγραμματισμός της εξαγωγής διευκολύνει τη μετάβαση ενός ασθενή
από ένα νοσηλευτικό ίδρυμα σε πιο ανεξάρτητο επίπεδο φροντίδας είτε αυ-
τό είναι το σπίτι είτε ένα άλλο ίδρυμα. Ο συνολικός στόχος του προγραμμα-
τισμού της εξαγωγής είναι να παρέχεται το κατάλληλο επίπεδο και ποιότητα
φροντίδας σε όλα τα στάδια της πορείας της κατάστασης του ασθενούς. Η
διαδικασία του προγραμματισμού της εξαγωγής είναι περιεκτική και διεπι-
στημονική περιλαμβάνοντας όλους τους παρόχους φροντίδας οι οποίοι εμ-
πλέκονται στη φροντίδα του ασθενούς. Κάθε νοσηλευόμενος ασθενής
χρειάζεται πλάνο εξαγωγής. Η τάση σύντομης παραμονής σε περιβάλλον
εντατικής φροντίδας αυξάνει όλο και περισσότερο τη δυσκολία του προ-
γραμματισμού της εξαγωγής, αλλά τον κάνει και πιο σημαντικό (Wells et al.,
2002). Οι ομοσπονδιακοί κανονισμοί αναγνωρίζουν τα στοιχεία ενός περιε-
κτικού μοντέλου προγραμματισμού εξιτηρίου (Πίνακας 2-5).

Είναι ουσιώδης η ανάπτυξη ενός πλάνου με αμοιβαία αποδεκτά ευρήμα-
τα, τόσο από τον ασθενή όσο και από τους παρόχους φροντίδας, καθώς
και η συνεχιζόμενη επικοινωνία σχετικά με την πρόοδό του (Cleary et al.,
2003). Η διαδικασία της εξαγωγής λαμβάνει χώρα σε τρεις φάσεις: οξείας,
μεταβατικής και συνεχιζόμενης φροντίδας (Εικόνα 2-2). Στην οξεία φάση,
η ιατρική περίθαλψη κυριαρχεί της προσπάθειας προγραμματισμού της
εξαγωγής. Κατά τη μεταβατική φάση, η ανάγκη για οξεία φροντίδα ακόμη
υπάρχει αλλά η επείγουσα φύση της μειώνεται και οι ασθενείς αρχίζουν να
σκέπτονται και να προγραμματίζουν τις μελλοντικές ανάγκες τους για
φροντίδα. Κατά την φάση της συνεχιζόμενης φροντίδας οι ασθενείς έχουν
τη δυνατότητα να συμμετέχουν στον προγραμματισμό και στην εφαρμογή
των δραστηριοτήτων της συνεχιζόμενης φροντίδας που είναι αναγκαίες
μετά την εξαγωγή.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό είναι
η επικοινωνία. Το πρόβλημα της επικοινωνίας ελαχιστοποιείται όταν το νο-
σοκομείο έχει συντονιστή των εξαγωγών ή υπεύθυνο διαχείρισης για τον
προγραμματισμό των εξιτηρίων (Zander, 2002). Το προσωπικό με το ρόλο
αυτό είναι υπεύθυνο για τη διεξοδική αξιολόγηση των αναγκών φροντίδας

υγείας του ασθενούς κατά την εξαγωγή, αναγνωρίζοντας διαθέσιμες και
αναγκαίες πηγές και συνδέοντας τον ασθενή και την οικογένεια με τις κα-
τάλληλες. Το προσωπικό είναι επίσης υπεύθυνο για το συντονισμό των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών και τη συνέχιση της παρακολούθησης της
βελτίωσης της κατάστασης του ασθενούς μετά την εξαγωγή.

Η εξαγωγή είναι αγχωτική για τον ασθενή και την οικογένειά του. Πριν ο
ασθενής παραλάβει το εξιτήριο, τόσο αυτός όσο και η οικογένεια πρέπει
να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσουν τη φροντίδα στο σπίτι
και τι να περιμένουν σχετικά με τα συνεχόμενα φυσικά προβλήματα. Δίχως
τον κατάλληλο εξοπλισμό και τις επαγγελματικές πηγές, υπάρχει κίνδυνος
να χαθούν όλα τα οφέλη αποκατάστασης που επιτεύχθηκαν πριν την εξα-
γωγή. Η αποτυχία στην κατανόηση των περιορισμών και των επιπτώσεων
των προβλημάτων υγείας, συχνά προκαλεί την ανάπτυξη επιπλοκών. Ο
φτωχός προγραμματισμός εξαγωγής αγνοεί τις ανάγκες του ασθενούς
στο σπίτι και αυξάνει την πιθανότητα ο ασθενής να χρειαστεί πρόωρα να
εισαχθεί πάλι στο σύστημα υγείας. 

Επισημάνσεις ανάθεσης
Η αξιολόγηση, ο προγραμματισμός της φροντίδας και οι οδηγίες που περι-
λαμβάνονται στο εξιτήριο του ασθενούς δεν πρέπει να ανατίθενται στους
βοηθούς νοσηλευτών. Ο νοσηλευτής κατευθύνει το βοηθητικό νοσηλευτι-
κό προσωπικό (ΒΝΠ) να:
• Συλλέξει και να ασφαλίσει τα προσωπικά αντικείμενα του ασθενούς και

τις προμήθειές που τον συνοδεύουν,
• Μεταφέρει τον ασθενή στο μεταφορικό όχημα της εξαγωγής.

Εξοπλισμός
q Τροχήλατη πολυθρόνα ή φορείο
q Έγγραφο εξαγωγής (εξιτήριο) (βλ. πολιτική του ιδρύματος)
q Φύλλα οδηγιών για τον ασθενή
q Πλαστική τσάντα με τα προσωπικά αντικείμενα του ασθενούς.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 2-3    Παροχή Εξιτηρίου στους Ασθενείς

1. Από τη στιγμή της εισαγωγής αξιολογήστε τις ανάγκες εξαγωγής του
ασθενούς χρησιμοποιώντας το νοσηλευτικό ιστορικό, συζητώντας με
τον ασθενή και προγραμματίζοντας τη φροντίδα· εστιάστε στις συνεχό-
μενες αξιολογήσεις της σωματικής υγείας, της λειτουργικής κατάστα-
σης, του συστήματος ψυχολογικής υποστήριξης, των οικονομικών
πόρων, των αξιών της υγείας, του πολιτισμικού και θρησκευτικού υπο-
βάθρου, του επιπέδου εκπαίδευσης και των εμποδίων φροντίδας.

2. Αξιολογήστε την ανάγκη του ασθενούς και της οικογένειας για εκπαί-
δευση υγείας σχετική με τον τρόπο που θα εκτελούν τις θεραπείες στο
σπίτι, θα χρησιμοποιούν ιατρικό εξοπλισμό, θα χειρίζονται περιορισμούς
που οφείλονται σε αλλαγές της υγείας και πιθανές επιπλοκές.

3. Αξιολογήστε τα εμπόδια για μάθηση.

4. Αξιολογήστε τους περιβαλλοντικούς παράγοντες μέσα στο σπίτι οι οποί-
οι εμπλέκονται στην αυτοεξυπηρέτηση (π.χ. το μέγεθος των δωματίων,
τα περιθώρια της πόρτας, σκαλιά και εγκαταστάσεις μπάνιου). (Ένας
νοσηλευτής κατ’ οίκον φροντίδας είναι συνήθως διαθέσιμος να βοηθή-
σει στην αξιολόγηση).

Ο προγραμματισμός της εξαγωγής ξεκινά από την εισαγωγή και συνεχίζε-
ται καθ’ όλη την παραμονή του ασθενούς στο ίδρυμα. Οι παρεμβάσεις
στον προγραμματισμό εξαγωγής του ασθενούς, εστιάζουν στην παροχή
βοήθειας στους ασθενείς για την επίτευξη μέγιστης λειτουργίας.

Βελτιώνει την κατανόηση των αναγκών φροντίδας υγείας και την ικανότητα
της επίτευξης αυτοεξυπηρέτησης στο σπίτι. Όταν συμπεριλαμβάνεται
και ένα μέλος της οικογένειας στην εκπαίδευση παρέχεται στον ασθενή
η διαθέσιμη πηγή.

Καθορίζεται ο χρόνος και η προσέγγιση της καθοδήγησης. Διαφορετικοί
τύποι εκπαιδευτικού υλικού είναι αποτελεσματικοί για διαφορετικούς
ατομικούς τρόπους μάθησης. Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί έντυπο
εκπαιδευτικό υλικό βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμο στο κατάλληλο επί-
πεδο ανάγνωσης.

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες στο σπίτι του ασθενούς θέτουν σε κίνδυνο
την ασφάλεια ή δημιουργούν προβλήματα στην αυτοεξυπηρέτηση. Για
παράδειγμα, η ακατάστατη κλίνη αποτελεί κίνδυνο πτώσης για έναν
ασθενή που έχει εξαχθεί από το νοσοκομείο με πατερίτσες ή περιπατητή
(βλ. Κεφάλαιο 41).

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
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ΕΙΚΟΝΑ 2-2 Οι φάσεις της διαδικασίας προγραμματισμού της εξαγωγής. (Ανασχεδιασμένο από Rorden JW, Taft E: Discharge planning guide for nurses, Philadelphia, 1990, WB Saunders).

5. Συνεργαστείτε με τον ιατρό ή το επιστημονικό προσωπικό (π.χ. φυσικο-
θεραπευτές) στην αξιολόγηση της ανάγκης για παραπομπή σε εξειδι-
κευμένες υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι ή σε εγκαταστάσεις ειδικής
φροντίδας.

6. Αξιολογείστε τις αντιλήψεις του ασθενούς και της οικογένειας σχετικά
με τις συνεχιζόμενες ανάγκες φροντίδας εκτός του νοσοκομείου. Συμ-
περιλάβετε μια αξιολόγηση της αντιληπτικής ικανότητας των μελών της
οικογένειας που θα παρέχουν φροντίδα, για παροχή φροντίδας στον
ασθενή, συνυπολογιζόμενης της ικανότητας προσαρμογής στις απαιτή-
σεις της φροντίδας αυτής, του αντίκτυπου των απαιτήσεων αυτών στη
ζωή τους (π.χ. μείωση των θορύβων στο σπίτι, προετοιμασία ειδικής δί-
αιτας) και πιθανής συνεχιζόμενης φύσης των αναγκών φροντίδας. 

7. Αξιολογείστε την αποδοχή από τον ασθενή των προβλημάτων υγείας και
των σχετιζόμενων με αυτά απαγορεύσεων.

8. Συμβουλευτείτε άλλα μέλη της ομάδας φροντίδας υγείας (π.χ. διαιτολό-
γο, κοινωνικό λειτουργό) για τις αναμενόμενες ανάγκες μετά την εξαγω-
γή. Κάνετε τις κατάλληλες παραπομπές εγκαίρως.

Οι ασθενείς που είναι περιορισμένοι στο σπίτι λόγω ασθένειας και επιλέ-
γονται για φροντίδα στο σπίτι. Παρακολουθούνται από ιατρό και έχουν
ανάγκη από εξειδικευμένη νοσηλευτική φροντίδα σε διαλείπουσα βάση.

Οι ασθενείς και τα μέλη της οικογένειας συνήθως διαφωνούν στις ανάγκες
φροντίδας υγείας του ασθενούς μετά το εξιτήριο. Με την αναγνώριση
των αποκλίσεων αυτών η ανάπτυξη του πλάνου εξαγωγής γίνεται πιο
ακριβής. Η ανάληψη του ρόλου του παρόχου φροντίδας είναι συχνά πο-
λύ αγχωτική εμπειρία. Τα μέλη της οικογένειας που δεν είναι κατάλληλα
προετοιμασμένα για το ρόλο του παρόχου φροντίδας συχνά κυριεύονται
από τις ανάγκες του ασθενούς που μπορεί να οδηγήσουν σε αμέλεια ή
μη αναγκαίες επανεισαγωγές.

Επηρεάζεται η προθυμία για την αποδοχή θεραπειών και περιορισμών.

Μέλη από όλους τους κλάδους φροντίδας υγείας συνεργάζονται ώστε να
καθορίσουν τις ανάγκες και τις λειτουργικές ικανότητες του ασθενούς.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

• Άγχος
• Πίεση του ρόλου του παρόχου φροντίδας
• Ελλιπής γνώση σχετικά με τις οδηγίες φρον-

τίδας στο σπίτι

• Μειωμένη συντήρηση στο σπίτι
• Αναποτελεσματική διαχείριση του θεραπευτι-

κού σχήματος
• Διακοπτόμενες οικογενειακές διαδικασίες.

• Σύνδρομο άγχους μετεγκατάστασης
• Έλλειψη αυτοεξυπηρέτησης: φαγητό, μπά-

νιο, ντύσιμο/περιποίηση, πλύσιμο/υγιεινή

Εξατομικεύστε τους σχετικούς παράγοντες ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς και τις ανάγκες του.

NOΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ

Προσοχή: Είναι συχνά αναγκαία η ξεχωριστή συνομιλία με τον ασθενή και την οικογένεια για τη γνώση των πραγματικών ανησυχιών και αμφιβολιών.
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1. Αναμενόμενα αποτελέσματα που ακολουθούν την ολοκλήρωση της δια-
δικασίας:
• Ο ασθενής ή το μέλος της οικογένειας που έχει ορισθεί να παρέχει

φροντίδα εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί η φροντίδα
υγείας στο σπίτι (ή σε άλλη εγκατάσταση), ποιες θεραπείες ή φαρμα-
κευτικές αγωγές χρειάζεται ο ασθενής και πότε θα αναζητήσει ιατρική
φροντίδα για προβλήματα.

• Ο ασθενής είναι ικανός να επιδείξει δραστηριότητες αυτοεξυπηρέτησης
(ή το μέλος της οικογένειας είναι ικανό να παρέχει μέτρα φροντίδας).

• Μετακίνηση εμποδίων και κινδύνων για την κίνηση του ασθενούς μέσα
στο σπίτι.

Αυξάνει την πιθανότητα της συνέχισης της φροντίδας στο σπίτι (ή σε άλλη
εγκατάσταση).

Η επανάληψη βεβαιώνει τη μάθηση.

Ο ασθενής είναι συνήθως σωματικά εξασθενημένος ή έχει υποστεί αλλα-
γές λόγω της ασθένειάς του, που προδιαθέτουν τραυματισμούς.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διατηρείται το επίπεδο ανεξαρτησίας και ικανότητας του ασθενούς να λει-
τουργεί μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Οι πηγές κοινωνικής φροντίδας υγείας προσφέρουν συνήθως υπηρεσίες
τις οποίες δε θα μπορούσε ούτε ο ασθενής να προσφέρει στον εαυτό
του, ούτε η οικογένειά του σε αυτόν. (Smith and MIles, 2007).

Δίνει στον ασθενή τη δυνατότητα να δοκιμάσει νέες πρακτικές, να κάνει
ερωτήσεις και να εξασφαλίσει την απαραίτητη ανατροφοδότηση για την
εξασφάλιση της μάθησης.

Ένας συνδυασμός γραπτών και προφορικών πληροφοριών είναι αποτελε-
σματικός για τη βελτίωση της γνώσης και την ικανοποίηση του ασθε-
νούς (Johnson et al., 2007).

Διευκολύνει την ανάπτυξη εξατομικευμένου πλάνου εξαγωγής.

Επιτρέπει τελικές διευκρινήσεις και για τις πληροφορίες που συζητήθηκαν
νωρίτερα. Βοηθά στην μείωση του άγχους.

Μόνο ένας ιατρός έχει τη δικαιοδοσία να δώσει εντολή για εξιτήριο. Έγ-
καιρος έλεγχος επιτρέπει στο νοσηλευτή την παρακολούθηση οποιων-
δήποτε θεραπειών ή διαδικασιών τελευταίας στιγμής λίγο πριν την
εξαγωγή.

Η κατάσταση του ασθενούς κατά την εξαγωγή καθορίζει τη μέθοδο μετα-
φοράς.

Αποτρέπει την απώλεια προσωπικών αντικειμένων. Η υπογραφή του ασθε-
νούς επιβεβαιώνει την παραλαβή των αντικειμένων και απαλλάσσει το
νοσηλευτικό τμήμα από την ευθύνη των απωλειών.

Η φόρμα συνδιαλλαγής φαρμακευτικής αγωγής μειώνει τον κίνδυνο φαρ-
μακευτικών λαθών και διασφαλίζει ότι ο ασθενής λαμβάνει τη σωστή
φαρμακευτική αγωγή στο σπίτι (TJC, 2006). Η ανασκόπηση των πληρο-
φοριών γα τα φάρμακα παρέχει ανατροφοδότηση πληροφορίας σχετικά
με την επίτευξη της εκπαίδευσης του ασθενούς για τη φαρμακευτική
του αγωγή.

Δίνει στον ασθενή τη δυνατότητα επικοινωνίας για ερωτήσεις που προκύ-
πτουν μετά την εξαγωγή. Διασφαλίζει τη συνέχιση της φροντίδας για
την αποφυγή επανεισαγωγής.

Πηγή ανησυχίας για τους ασθενείς είναι αν έχουν γίνει δεκτά τα δικαιολο-
γητικά ασφάλισης ή άλλων πληρωμών.

Παρέχει ασφαλή μεταφορά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Προετοιμασία πριν από την ημέρα της εξαγωγής
α. Προτείνετε τρόπους αλλαγής της φυσικής διάταξης του σπιτιού ώστε

να καλύπτονται οι ανάγκες του ασθενούς (βλ. Κεφ. 41).
β. Παρέχετε στον ασθενή και την οικογένεια πληροφορίες σχετικές με

τους πόρους κοινωνικής φροντίδας υγείας (π.χ. εταιρίες ιατρικού εξο-
πλισμού, πρόγραμμα παροχής γευμάτων (Meals on Wheels), ημερή-
σια φροντίδα ενηλίκων). Οι παραπομπές συνήθως γίνονται όσο ο
ασθενής βρίσκεται ακόμη στο νοσοκομείο.

γ. Διεξάγετε συναντήσεις εκπαίδευσης με τον ασθενή και την οικογένεια
όσο το δυνατό συντομότερα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας (π.χ. ση-
μάδια και συμπτώματα επιπλοκών, πληροφορίες σχετικές με τη φαρ-
μακευτική αγωγή, χρήση ιατρικού εξοπλισμού, φροντίδα επόμενης
παρακολούθησης, δίαιτα, άσκηση, περιορισμοί επιβαλλόμενοι από
ασθένεια ή χειρουργική επέμβαση). Ανακεφαλαιώστε και δώστε στον
ασθενή υλικά εξαγωγής όπως φυλλάδια, βιβλία ή πηγές πολυμέσων.
Αναφέρετε στον ασθενή πηγές από το διαδίκτυο.

δ. Αξιολογείστε την αντίδραση του ασθενούς και της οικογένειας στην
εκπαίδευση και προτείνετε ένα πλάνο εξαγωγής στην άλλη ομάδα
φροντίδας υγείας.

2. Διαδικασία την ημέρα της εξαγωγής.
α. Επιτρέψτε στον ασθενή και την οικογένεια να κάνουν ερωτήσεις ή να

συζητούν θέματα σχετικά με τη φροντίδα στο σπίτι. Δίνεται μια τε-
λευταία ευκαιρία για την επίδειξη των αποκτηθέντων από την εκπαί-
δευση δεξιοτήτων.

β. Ελέγξτε τις εντολές εξαγωγής του ιατρού για συνταγές, αλλαγές
στη θεραπεία ή ανάγκη για ειδικό ιατρικό εξοπλισμό. (Βεβαιώστε ότι
οι οδηγίες έχουν γραφτεί όσο το δυνατό νωρίτερα). Προγραμματί-
στε την αποστολή και εγκατάσταση του εξοπλισμού πριν την άφιξη
του ασθενούς στο σπίτι (π.χ. νοσοκομειακό κρεβάτι, οξυγόνο, σωλή-
νας διατροφής). 

γ. Διευκρινίστε αν ο ασθενής ή η οικογένεια έχει κανονίσει μεταφορά.

δ. Παρέχετε ιδιωτικότητα και βοήθεια όσο ο ασθενής ντύνεται και μα-
ζεύει τα προσωπικά του αντικείμενα. Ελέγξτε όλες τις ντουλάπες και
τα συρτάρια για αντικείμενα. Εξασφαλίστε αντίγραφο της λίστας πο-
λύτιμων αντικειμένων υπογεγραμμένο από τον ασθενή και ζητήστε
από την ασφάλεια ή τον κατάλληλο διαχειριστή να μεταφέρει τα πο-
λύτιμα αντικείμενα στον ασθενή.

ε. Συμπληρώστε τη φόρμα συνδιαλλαγής ανάλογα με την πολιτική του
ιδρύματος. Ελέγξτε τις οδηγίες της εξαγωγής συγκριτικά με το φά-
κελο διαχείρισης της φαρμακευτικής αγωγής και τη λίστα φαρμακευ-
τικής αγωγής για το σπίτι. Παρέχετε στον ασθενή συνταγές ή
έτοιμες δοσολογίες από το φαρμακείο, που έχουν παραγγελθεί από
τον ιατρό. Προσφέρετε τελική ανασκόπηση των πληροφοριών που
χρειάζονται για τη διευκόλυνση της αυτοεξυπηρέτησης στη λήψη
των φαρμάκων. 

στ. Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τη συνάντηση επανεξέτασης στο
γραφείο του ιατρού. Δώστε το τηλέφωνο της μονάδας.

ζ. Επικοινωνήστε με την οικονομική υπηρεσία του ιδρύματος για να
εξακριβώσετε αν ο ασθενής χρειάζεται να ολοκληρώσει κάποιο οικο-
νομικό θέμα πληρωμής ή λογαριασμού. Κανονίστε μια επίσκεψη του
ασθενούς ή της οικογένειας στο οικονομικό γραφείο.

η. Χρησιμοποιείστε καρότσι μεταφοράς για τη μετακίνηση των αντικει-
μένων του ασθενούς. Εξασφαλίστε τροχήλατη πολυθρόνα για τον
ασθενή. Μεταφέρετε τους ασθενείς που αναχωρούν με ασθενοφόρο
σε φορεία ασθενοφόρου.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
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θ. Βοηθήστε τον ασθενή στην τροχήλατη πολυθρόνα ή το φορείο χρησιμο-
ποιώντας ασφαλείς τεχνικές χειρισμού και μεταφοράς του ασθενούς (βλ.
Κεφάλαιο 9). Συνοδεύστε τον ασθενή στην είσοδο του ιδρύματος όπου
περιμένει το μεταφορικό μέσο (ανάλογα με την πολιτική του ιδρύματος –
βλ. φωτογραφίες). Κλειδώστε τους τροχούς της τροχήλατης πολυθρόνας
και βοηθήστε τον ασθενή στη μεταφορά μέσα στο όχημα. Βοηθήστε στην
τοποθέτηση των προσωπικών αντικειμένων μέσα στο όχημα μεταφοράς.

ι. Επιστρέψτε στο τμήμα σας. Ειδοποιείστε το γραφείο κίνησης ή το αρ-
μόδιο γραφείο για την ώρα αναχώρησης του ασθενούς. Ειδοποιείστε
τους καθαριστές ότι το δωμάτιο του ασθενούς χρειάζεται καθάρισμα.

Εμποδίζει τον τραυματισμό νοσηλευτή και ασθενή. Η ευθύνη του ιδρύμα-
τος παύει όταν ο ασθενής εισέλθει με ασφάλεια στο όχημα.

Επιτρέπει στο ίδρυμα να προετοιμαστεί για την υποδοχή του επόμενου
ασθενή.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.1ι Α. Ο νοσηλευτής συνοδεύει τον ασθενή στο όχημα μεταφοράς κατά την εξαγωγή χρησιμοποιώντας τροχήλατη πολυθρόνα. Β. Πολλοί ασθενείς με-
ταφέρονται με φορείο.

Α Β

1. Ρωτήστε τον ασθενή και ένα μέλος της οικογένειας να περιγράψει τη
φύση της ασθένειας, τα φαρμακευτικά σκευάσματα, τα σωματικά ση-
μεία και συμπτώματα ώστε να αναφερθούν στον ιατρό.

2. Ζητήστε από τον ασθενή ή ένα μέλος της οικογένειας να επιδείξει κά-
ποιες θεραπείες οι οποίες θα συνεχιστούν στο σπίτι.

3. Ο νοσηλευτής που παρέχει φροντίδα στο σπίτι, αναγνωρίζει εμπόδια
που θέτουν κινδύνους για τον ασθενή και προτείνει αναθεωρήσεις.

Προσδιορίζεται η γνώση του ασθενούς και της οικογένειας.

Αυτή η επίδειξη επιτρέπει στο νοσηλευτή να αξιολογήσει το επίπεδο της
μάθησης.

Παρέχετε συνέχιση της φροντίδας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σχετικές παρεμβάσεις
• Παροχή άμεσων διευκρινήσεων ή προσφορά επιπλέον οδηγιών.

• Προγραμματίστε επιπλέον χρόνο για την επίδειξη των μέτρων θεραπείας
στον ασθενή και την οικογένεια.

• Ζητήστε από τον ασθενή να εξηγήσει ποια πτυχή της διαδικασίας είναι
δύσκολή να εκτελεστεί και γιατί.

• Αν ο ασθενής ή η οικογένεια συνεχίζουν να αδυνατούν να επιδείξουν
σωστά τις μεθόδους θεραπείας, ζητήστε παραπομπή για φροντίδα στο
σπίτι, από δημόσιες υπηρεσίες υγείας.

• Η οικογένεια και ο ασθενής συχνά υποτιμούν τον κίνδυνο ή δεν έχουν
τους απαραίτητους πόρους για τη διενέργεια των αναγκαίων αλλαγών.

• Ο νοσηλευτής κατ’ οίκον φροντίδας υγείας προσπαθεί να επιλύσει το
πρόβλημα και αναζητά την κατάλληλη λύση.

• Επικοινωνήστε με επιπλέον πηγές (π.χ. κοινωνικός λειτουργός, φροντίδα
στο σπίτι, ποιμαντική) που θα βοηθήσουν τον ασθενή και την οικογένειά
του με τις ανάγκες της φροντίδας στο σπίτι.

• Συζητήστε με τον ασθενή ώστε να καθορίσετε το λόγο για τον οποίο ζη-
τά να φύγει από το νοσοκομείο. Επιχειρείστε να επιλύσετε αυτό το πιε-
στικό για τον ασθενή θέμα· εμπλέξτε την οικογένεια και τον κοινωνικό
λειτουργό όπως είναι αναγκαίο.

• Ενημερώστε τον ιατρό να μιλήσει με τον ασθενή και να του εξηγήσει τους
κινδύνους που ενέχουν αν φύγει από το νοσοκομείο με άλυτες ανάγκες
φροντίδας υγείας και ποια είναι τα οφέλη της συνέχισης της θεραπείας.

• Ενημερώστε τον ασθενή ότι η ασφάλειά του ενδέχεται να μην πληρώσει
για τη νοσηλεία λόγω αποχώρησης χωρίς ιατρική συμβουλή (AMA).

• Ζητήστε από τον ασθενή να υπογράψει τα έγγραφα του εξιτηρίου άνευ
ιατρικής συμβουλής, δηλαδή ότι κατανοεί τους κινδύνους που ενέχει η
αποχώρησή του.

• Συμπληρώστε την αναφορά συμβάντων όπου θα τεκμηριώνετε σαφώς
τους τρόπους και τις ενέργειες που ακολουθείτε στην προσπάθεια να
συνεχίσει ο ασθενής τη θεραπεία (βλ. Κεφάλαιο 4).

Μη αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Ο ασθενής ή η οικογένεια αδυνατούν να εξηγήσουν τα μέτρα φροντίδας

υγείας.
2. Ο ασθενής ή η οικογένεια δεν επιδεικνύουν σωστά τα μέτρα.

3. Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι είναι ακόμη παρόντες στο σπίτι.

4. Ο ασθενής ή η οικογένεια αντιδρούν στην εξαγωγή και αρνούνται την
ανάληψη των νέων ρόλων που χρειάζονται για τη φροντίδα στο σπίτι.

5. Ο ασθενής αρνείται τη θεραπεία και ζητά να φύγει από το νοσοκομείο
πριν το προγραμματισμένο εξιτήριο.
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Καταγραφή και αναφορά
• Συμπληρώστε τα έγγραφα της εξαγωγής του ασθενούς στη φόρμα περί-

ληψης της εξαγωγής του ασθενούς (Πίνακας 2-6). Δώστε στον ασθενή
ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο της φόρμας αυτής.

• Καταγράψτε τα άλυτα προβλήματα και περιγραφή των ρυθμίσεων που
έγιναν για την επίλυσή τους στις νοσηλευτικές σημειώσεις.

Επισημάνσεις εκπαίδευσης
• Αξιολογείστε τα επίπεδα πόνου και κούρασης του ασθενούς πριν την

έναρξη των οδηγιών. Επικεντρωθείτε στην κάλυψη των σημαντικότερων
θεμάτων εκπαίδευσης.

Παιδιατρικές επισημάνσεις
• Μόλις οι γονείς μάθουν τον τρόπο με τον οποίο θα παρέχουν φροντίδα,

ζητήστε τους να παρέχουν υποθετική φροντίδα πριν το παιδί επιστρέψει
στο σπίτι. Πολλά νοσοκομεία ενσωματώνουν μια δοκιμαστική περίοδο
κατά την οποία ζητείται από την οικογένεια να διαχειριστεί τη φροντίδα
πριν την επιστροφή του παιδιού στο σπίτι (Hockenberry and Wilson,
2007).

Γεροντολογικές επισημάνσεις
• Βρέθηκε ότι, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι ενδιαφέρονται περισσότερο για

πληροφορίες σχετικά με τους κοινοτικούς πόρους και τρόπους να απο-
κτήσουν πρόσβαση σε αυτούς μετά την εξαγωγή (Smith and Liles,
2007).

• Οι ηλικιωμένοι και οι οικογένειές τους συχνά υπερεκτιμούν την ικανότη-
τά τους να διαχειριστούν την φροντίδα μετά την εξαγωγή. Επίσης δια-
φωνούν σχετικά με το τι περιλαμβάνει η φροντίδα μετά την εξαγωγή.
Παραπέμψτε σε τρόπους φροντίδας στο σπίτι τέτοιους ώστε να απευθύ-
νονται στις ανάγκες που είναι συναφείς με την μείωση της λειτουργικό-
τητας και να βοηθούν στην πρόληψη της επανεισαγωγής στο νο σοκο-
μείο.

• Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι συχνά χρειάζονται βοήθεια με το μπάνιο και
τις δραστηριότητες του σπιτιού. Αξιολογήστε το μπάνιο όσον αφορά
την ασφάλεια. Παραπέμψτε τον ασθενή σε κοινοτικές υπηρεσίες που
παρέχουν βοήθεια για το μπάνιο και άλλες μικροδουλειές του σπιτιού
(McKeown, 2007).

Επισημάνσεις για την κατ’ οίκον φροντίδα
• Αξιολογείστε τη διαθεσιμότητα και την ικανότητα του αρχικού φροντιστή

(π.χ. συζύγου ή γείτονα): αξιολογείστε τη διαθεσιμότητα χρόνου, την
ικανότητα και την προθυμία για παροχή φροντίδας, την ψυχική και φυσι-
κή αντοχή και τις γνώσεις για την παροχή φροντίδας. Αξιολογείστε επι-
πλέον πηγές, συμπεριλαμβάνοντας φίλους ή γείτονες που διατίθενται
για βοήθεια.

• Παραπέμψτε τους ασθενείς που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια σε
ιδρύματα παροχής φροντίδας στο σπίτι.

• Ενημερώστε τον ασθενή ή τα μέλη της οικογένειάς του και τον Ιατρό
του ασθενούς ως προς την απόφαση της αποδοχής ή μη της εισαγωγής
του ασθενούς σε ίδρυμα παροχής φροντίδας.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 2-3 Παροχή εξιτηρίου στους ασθενείς

• Τρόπος εξαγωγής: περιπατητικά, με τροχήλατη πολυθρόνα, φορείο
• Σημάδια ή συμπτώματα που πρόκειται να παρατηρηθούν φυσιολογικά από τον ασθενή
• Οδηγίες αυτοεξυπηρέτησης: δραστηριότητα, διατροφή, φαρμακευτική αγωγή, ειδικές θε-

ραπείες όπως η περιποίηση τραυμάτων, αυτοκαθετηρισμός, φροντίδα τραχειοστομίας.
• Σωστές ρυθμίσεις του εξοπλισμού που απαιτείται
• Λίστα φαρμακευτικής αγωγής με δοσολογίες, συχνότητα και πορεία λήψης καθώς και

αιτίες αλλαγής φαρμάκων ή συνταγογράφησης νέων.

• Προγραμματισμένο ραντεβού επανεξέτασης στο γραφείο του ιατρού ή στην κλινική 
• Σημάδια ή συμπτώματα επιπλοκών ή αντιδράσεων των φαρμάκων που έχουν παρατηρη-

θεί.
• Όνομα και πληροφορίες επαφής του ιατρού και της νοσηλευτικής μονάδας.
• Εξήγηση των σχετικών επειγόντων διαδικασιών
• Υπογραφή του ασθενούς που δείχνει ότι έχει κατανοήσει τις οδηγίες.

ΠΛΑΙΣΙΟ 2-6 Στοιχεία γραπτού εξιτηρίου

Τροποποιημένο από Kripalani S et al.: Defi cits in communication and information transfer between hospital-based and primary care physicians: implications for patient safety and continuity of
care, JAMA 297(8):831, 2007.

Η κα Χάμπτον, μια 68χρονη συνταξιούχος δασκάλα μεταφέρεται από τη μο-
νάδα εντατικής θεραπείας στη νοσηλευτική μονάδα σας μετά από ένα αγ-
γειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ). Εισήχθη στο τμήμα επειγόντων
περιστατικών 2 μέρες πριν με ασυνάρτητο λόγο και αδυναμία του δεξιού
χεριού και ποδιού. Έχει ιστορικό πρώιμη υπέρταση, στεφανιαία νόσος και
διαβήτη τύπου ΙΙ. Η κατάστασή της έχει σταθεροποιηθεί. Ο νοσηλευτής της
μονάδας εντατικής θεραπείας σας καλεί για να σας δώσει αναφορά σχετι-
κά με την Κα Χάμπτον. Ο νοσηλευτής σημειώνει τη διάγνωση εισαγωγής, τα
ζωτικά σημεία, το επίπεδο πόνου και τις οδηγίες του ιατρού μεταφοράς.
1. Ποιες άλλες πληροφορίες θα θέλατε σχετικά με την Κα Χάμπτον;
2. Ο νοσηλευτής φθάνει με την Κα Χάμπτον σε τροχήλατη πολυθρόνα· συ-

νοδεύεται από το σύζυγό της. Ποιες παρεμβάσεις θα επιλέγατε ώστε να
μειώσετε το άγχος του κου και της κας Χάμπτον σχετικά με τη μεταφο-
ρά της από την μονάδα εντατικής θεραπείας;

3. Ο Κος Χάμπτον δηλώνει ότι η σύζυγός του έχει λάβει πρότερη οδηγία.
Ποιος ο ρόλος του νοσηλευτή στην κατανόηση της πρότερης οδηγίας
του ασθενούς;

4. Ο Κος Χάμπτον σας λέει ότι η σύζυγός του θα πάει στο σπίτι σε λίγο και-
ρό γιατί η κατάστασή της εξελίσσεται πολύ καλά. Θα επιστρέψει στο σπί-
τι χρησιμοποιώντας βοηθό περπατήματος. Τι απαντάτε στον κο Χάμπτον;
Τι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν πριν την εξαγωγή της κας Χάμπτον;

1. Σε ποια βήματα της διαδικασίας εισαγωγής μπορεί να συμμετέχει ο
υπάλληλος εισαγωγής; Επιλέξτε από τα παρακάτω:
1. Εξήγηση πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα του ασθενούς στις

υπηρεσίες φροντίδας υγείας.

2. Προσθήκη βραχιολιού αναγνώρισης μετά την επιβεβαίωση της ορθό-
τητας των πληροφοριών

3. Ανασκόπηση των λεπτομερειών της προγενέστερης οδηγίας του
ασθενούς για σαφήνεια.

4. Εξήγηση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται η δράση μεταφοράς
και λογοδοσίας της ασφάλειας υγείας (HIPAA) στο ίδρυμα.

5. Τύπωση των αλλεργιών του ασθενούς στο βραχιόλι αναγνώρισης πριν
την εφαρμογή του στον ασθενή.

6. Εξήγηση στον ασθενή της βασικής διαδικασίας εισαγωγής.
2. Ποιος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του πλάνου εξιτηρίου του

ασθενούς;
1. Ο προϊστάμενος νοσηλευτής.
2. Ο ιατρικός κοινωνικός λειτουργός.
3. Ο νοσηλευτής που φροντίζει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τον

ασθενή.
4. Η ομάδα φροντίδας υγείας του ασθενούς.

3. Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις εξηγεί το λόγο για τον οποίο είναι
ουσιώδης η αξιολόγηση και καταγραφή της ιατρικής κατάστασης του
ασθενούς άμεσα πριν τη μεταφορά ή την εξαγωγή;
1. Αυξημένα έσοδα για το νοσοκομείο που οφείλονται στους επιπλέον

κωδικούς διάγνωσης.
2. Πιθανές αλλαγές στις κλινικές ανάγκες του ασθενούς που απαιτούν

νοσηλευτικές παρεμβάσεις για την παροχή ασφάλειας στον ασθενή
κατά την μεταφορά.

3. Αν δεν υπάρχουν έγκαιρες πληροφορίες, για τις απαιτήσεις τεκμηρίω-
σης του νοσοκομείου μπορεί αν εμποδιστεί η μεταφορά του ασθε-
νούς.

4. Οι απαραίτητες πληροφορίες πρέπει να αντικατοπτρίζουν ένα πλάνο
εξαγωγής για την επίσκεψη διαπιστευμένων ιδρυμάτων.

4. Ένα νήπιο, 20 μηνών, νοσηλεύεται για πρώτη φορά. Ποια στρατηγική εί-
ναι πιο αποτελεσματική ώστε το παιδί να αισθανθεί πιο άνετα;
1. Να το επισκέπτονται οι γονείς σποραδικά έτσι ώστε να μην ταράζεται.
2. Να φέρει μαζί του μια αγαπημένη του κουβέρτα για ανακούφιση.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ

Ασκήσεις Κριτικής Σκέψης

2_Layout 1  6/4/2012  9:54 πμ  Page 57



KEΦΑΛΑΙΟ 2   Εισαγωγή, μεταφορά και εξιτήριο58

3. Να ρωτήσετε τους γονείς την ώρα που πηγαίνει το νήπιο για ύπνο.
4. Να μάθετε ποια είναι τα αγαπημένα του φαγητά και αναψυκτικά.

5. Ένας ανήσυχος ασθενής εισάγεται στο νοσοκομείο για μια εκλεκτική χει-
ρουργική επέμβαση. Αρνείται να μείνει στο θάλαμό του και συνεχώς πηγαί-
νει στους άλλους θαλάμους ενοχλώντας τους υπόλοιπους ασθενείς. Ποια
προσέγγιση είναι η καταλληλότερη για τη διαχείριση της περίπτωσης;
1. Εξασφαλίζετε την εντολή ενός ιατρού για να ησυχάσει ο ασθενής
2. Εφαρμόζεται περιοριστικό μανδύα μέχρι να γίνει η αξιολόγηση από

τον ιατρό
3. Αρχίζετε τη συμπλήρωση της φόρμας εξαγωγής
4. Ξοδεύετε λίγη ώρα συζητώντας με τον ασθενή ώστε να κατανοήσετε

την πηγή της συμπεριφοράς του.
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