
Μονάδα Υγείας  Ηµεροµηνία  Ώρα  
Βάρδια  Παρατηρητής    

 

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

 

Πηγή :        

11 

Εργαλείο συµµόρφωσης: Παρατηρήσεις καθετηριασµού fistula (Αυτόχθονη αρτηριοφλεβική επικοινωνία) 
(Χρησιµοποιήστε ένα " √ " αν η δράση εκτελείται σωστά, µια " ─ " αν δεν εκτελείται. Εάν δεν παρατηρηθεί, αφήστε κενό) 

 

Επαγγελµατίας 

Καθαρισµός 
της 

περιοχής µε 
σαπούνι και 

νερό 

Εκτέλεση 
της 

Υγιεινής 
των 
χεριών 

Εφαρµογή 
νέων 

καθαρών 
γαντιών 

Κατάλληλη 
εφαρµογή 

αντισηπτικού 
δέρµατος 

∆ιάθεση 
χρόνου στο 
αντισηπτικό  
για να 

στεγνώσει 

Καµία επαφή
µε το σηµείο 
της fistula  
(Μετά την 
αντισηψία) 

Εκτέλεση  
καθετηριασµού 
υπό άσηπτες 
συνθήκες 

Σύνδεση µε το 
κύκλωµα του 
µηχανήµατος 
µε άσηπτη 
τεχνική 

Αφαίρεση 
γαντιών 

Εκτέλεση 
της 

Υγιεινής 
των χεριών 

           
           
           
           
           
Επαγγελµατίας: Ι = γιατρός, Ν = νοσηλεύτρια, Τ = τεχνικός, Φ = φοιτητής, Α = άλλο 
 
Χρονική διάρκεια παρατήρησης: ………….λεπτά 
Αριθµός διαδικασιών που εκτελούνται σωστά : 
Συνολικός αριθµός των διαδικασιών που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου: 
 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΧΟΛΙΑ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μονάδα Υγείας  Ηµεροµηνία  Ώρα  
Βάρδια  Παρατηρητής    

 

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

 

Πηγή :        

12 

Εργαλείο συµµόρφωσης: Παρατηρήσεις αποσύνδεσης fistula (Αυτόχθονη αρτηριοφλεβική επικοινωνία) 
(Χρησιµοποιήστε ένα "√" αν η δράση εκτελείται σωστά, µια " ─ " αν δεν εκτελείται. Εάν δεν παρατηρηθεί, αφήστε κενό) 

 

Επαγγελµατίας 

Εκτέλεση 
της 

Υγιεινής 
των χεριών 

Χρήση 
νέων 

καθαρών 
γαντιών 

Αποσύνδεση 
από το 

κύκλωµα του 
µηχανήµατος 

Αποµάκρυνση 
των βελονών µε 
άσηπτη τεχνική 

Εφαρµογή καθαρών 
γαντιών για τη 

συµπίεση του σηµείου 
εισόδου της βελόνας 

Εφαρµογή καθαρής 
γάζας /επιδέσµου 
στο σηµείο εισόδου 

της βελόνας  

Αφαίρεση 
γαντιών 

Εκτέλεση της 
Υγιεινής των 
χεριών 

         
         
         
         
         

Επαγγελµατίας: Ι = γιατρός, Ν = νοσηλεύτρια, Τ = τεχνικός, Φ = φοιτητής, Α = άλλο 
 
Χρονική διάρκεια παρατήρησης: ………….λεπτά 
Αριθµός διαδικασιών που εκτελούνται σωστά : 
Συνολικός αριθµός των διαδικασιών που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου: 

 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΧΟΛΙΑ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Μονάδα Υγείας  Ηµεροµηνία  Ώρα  
Βάρδια  Παρατηρητής    

 

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

 

Πηγή :        

13 

Εργαλείο συµµόρφωσης: Παρατηρήσεις σύνδεσης και αποσύνδεσης καθετήρα αιµοκάθαρσης 
(Χρησιµοποιήστε ένα "√" αν η δράση εκτελείται σωστά, µια " ─ " αν δεν εκτελείται. Εάν δεν παρατηρηθεί, αφήστε κενό) 

 

∆ιαδικασία που 
παρατηρείται, 
Σ = Σύνδεση 

Α= Αποσύνδεση 

Επαγγελµατίας 

Ορθή 
εφαρµογή 
µάσκας 

 

Εκτέλεση 
της Υγιεινής 
των Χεριών 

Εφαρµογή 
νέων 

καθαρών 
γαντιών 

Αποσύνδεση 
του καθετήρα 

από το 
κύκλωµα του 
µηχανήµατος 
µε άσηπτη 
τεχνική 

(Αποσύνδεση 
µόνο) 

Τρίψιµο του 
σηµείου 
σύνδεσης 
(Hub) του 
καθετήρα µε 
αντισηπτικό 

∆ιάθεση 
χρόνου στο 
αντισηπτικό 
για να 

στεγνώσει 

Σύνδεση του  
καθετήρα µε 
το κύκλωµα 

του 
µηχανήµατος 
µε άσηπτη 
τεχνική 

(Σύνδεση 
µόνο)   

Τοποθέτηση 
νέων 

πωµάτων µε 
άσηπτη 
τεχνική  

(µετά την 
αποσύνδεση) 

Αφαίρεση 
γαντιών 

Εκτέλεση 
της 

Υγιεινής 
των 

Χεριών 

            
            
            
            
            
Επαγγελµατίας: Ι = γιατρός, Ν = νοσηλεύτρια, Τ = τεχνικός, Φ = φοιτητής, Α = άλλο 
 
Χρονική διάρκεια παρατήρησης:………….. λεπτά 
Αριθµός διαδικασιών που εκτελούνται σωστά : 
Συνολικός αριθµός των διαδικασιών που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου: 
 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΧΟΛΙΑ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 



Μονάδα Υγείας  Ηµεροµηνία  Ώρα  
Βάρδια  Παρατηρητής    

 

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

 

Πηγή :        

14 

Εργαλείο συµµόρφωσης: Παρατηρήσεις της φροντίδας του σηµείου εξόδου του καθετήρα 
(Χρησιµοποιήστε ένα "√" αν η δράση εκτελείται σωστά, µια " ─ " αν δεν εκτελείται. Εάν δεν παρατηρηθεί, αφήστε κενό) 

 

Επαγγελµατίας 
Ορθή εφαρµογή 

µάσκας 
  

Εκτέλεση 
της 

Υγιεινής 
των Χεριών 

Εφαρµογή 
νέων, 

καθαρών 
γαντιών 

Κατάλληλη 
εφαρµογή 

αντισηπτικού 
δέρµατος  

∆ιάθεση 
χρόνου στο 
αντισηπτικό 
για να 

στεγνώσει 

Καµία επαφή 
µε το σηµείο 
εξόδου  

(µετά την 
αντισηψία)  

Εφαρµογή 
αντιµικροβιακής 

αλοιφής  

Εφαρµογή 
επιθεµάτων 
µε άσηπτη 
τεχνική   

Αφαίρεση 
γαντιών 

Εκτέλεση της 
Υγιεινής των 
Χεριών 

           
           
           
           
           
Επαγγελµατίας: Ι = γιατρός, Ν = νοσηλεύτρια, Τ = τεχνικός, Φ = φοιτητής, Α = άλλο 
 
Χρονική διάρκεια παρατήρησης:………….. λεπτά 
Αριθµός διαδικασιών που εκτελούνται σωστά : 
Συνολικός αριθµός των διαδικασιών που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου: 
 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΧΟΛΙΑ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μονάδα Υγείας  Ηµεροµηνία  Ώρα  
Βάρδια  Παρατηρητής    

 

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

 

Πηγή :        

15 

Εργαλείο συµµόρφωσης: Προετοιµασία ενέσιµων φαρµάκων αιµοκάθαρσης 
(Χρησιµοποιήστε ένα "√" αν η δράση εκτελείται σωστά, µια " ─ "  αν δεν εκτελείται. Εάν δεν παρατηρηθεί, αφήστε κενό). 

 

Επαγγελµατίας 

Η προετοιµασία 
των φαρµάκων  
γίνεται σε 
καθορισµένο 

χώρο 

Ο χώρος 
προετοιµασίας 
των φαρµάκων 
είναι καθαρός*    

Επιθεώρηση 
των 

φιαλιδίων** 

Εκτέλεση της 
Υγιεινής των 
χεριών 

Απολύµανση 
των φιαλιδίων 

Χρήση νέας 
σύριγγας και 
βελόνας 

Η προετοιµασία 
των φαρµάκων 
γίνεται  υπό 
άσηπτες 
συνθήκες 

Απόρριψη 
όλων των 
φιαλιδίων 
µιας δόσης 

Κατάλληλη 
απόρριψη, ή 

αποθήκευση των 
φιαλιδίων 

πολλαπλών δόσεων 
          
          
          
          
          
Επαγγελµατίας: Ι = γιατρός, Ν = νοσηλεύτρια, Τ = τεχνικός, Φ = φοιτητής, Α = άλλο 
 
Χρονική διάρκεια παρατήρησης:…………. λεπτά 
Αριθµός διαδικασιών που εκτελούνται σωστά : 
Συνολικός αριθµός των διαδικασιών που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου: 
 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΧΟΛΙΑ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 
* Η προετοιµασία των ενέσιµων φαρµάκων πρέπει να γίνεται σε προκαθορισµένο καθαρό χώρο, ελεύθερο από πηγές µόλυνσης (π.χ. αίµα, σωµατικά 
υγρά, µολυσµένο εξοπλισµό) 
* *  Τα φιαλίδια θα πρέπει να απορρίπτονται αν η ασηψία τους είναι αµφίβολη, ή η ηµεροµηνία λήξης έχει παρέλθει. Ένα φιαλίδιο πολλαπλών δόσεων 
που φυλάσσεται πρέπει να αναγράφεται η ηµεροµηνία ανοίγµατός του. 



Μονάδα Υγείας  Ηµεροµηνία  Ώρα  
Βάρδια  Παρατηρητής    

 

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

 

Πηγή :        

16 

Εργαλείο συµµόρφωσης: Χορήγηση ενέσιµων φαρµάκων αιµοκάθαρσης 
(Χρησιµοποιήστε ένα "√" αν η δράση εκτελείται σωστά, µια " ─ "  αν δεν εκτελείται. Εάν δεν παρατηρηθεί, αφήστε κενό). 

 

Επαγγελµατίας 
Ορθή µεταφορά της 
φαρµακευτικής 

αγωγής στον ασθενή * 

Εκτέλεση της 
Υγιεινής των 
χεριών 

Εφαρµογή  
καθαρών 
γαντιών 

Απολύµανση του 
σηµείου 

σύνδεσης του 
καθετήρα µε 
αντισηπτικό ** 

Άσηπτη 
χορήγηση της 
φαρµακευτικής 

αγωγής  

Απόρριψη της 
σύριγγας στο 
σηµείο χρήσης 

Αφαίρεση 
γαντιών 

Εκτέλεση της 
Υγιεινής των 
χεριών 

         
         
         
         
         
Επαγγελµατίας: Ι = γιατρός, Ν = νοσηλεύτρια, Τ = τεχνικός, Φ = φοιτητής, Α = άλλο 
 
Χρονική διάρκεια παρατήρησης:…………. λεπτά 
Αριθµός διαδικασιών που εκτελούνται σωστά : 
Συνολικός αριθµός των διαδικασιών που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου: 

 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΧΟΛΙΑ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 
* Τα φάρµακα θα πρέπει να µεταφέρονται απευθείας από το χώρο προετοιµασίας της φαρµακευτικής αγωγής σε κάθε ασθενή ξεχωριστά. Τα φάρµακα θα 
πρέπει να προετοιµάζονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο χρόνο χορήγησης της φαρµακευτικής αγωγής. Φάρµακα που δεν χορηγούνται αµέσως, πρέπει 
να επισηµαίνονται κατάλληλα από το πρόσωπο που τα προετοίµασε. 
** Κατάλληλα αντισηπτικά: αλκοολούχο διάλυµα χλωρεξιδίνης, ιωδιούχος ποβιδόνη και 70% αλκοόλη 


