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ΧορÞγηση φαρμÜκων σε νοσηλευüμενουò τηò Ψυχιατρ

κλινικ

tΚÞò

ΚλινικÞ (Τμ. Β ßαò Νοσ λεßα και ΜοΠΗ Ψυχι
ΝτÜρδηò Χ., ΜακρÞ Α., ΠετρÜκου Σ., ΤσιπλÜκηò Κ.,

Βα ò Σ., Λüη Ε., Δ.

Διεýθυνσ Ν λευτικÞò
L4-9-2020

Η ασÞαλÞò και επιστ ση φαρμÜκων σε νοσηλευüμενου υχιατρικÞò κλιιω

1) ΗμερÞσιοò καταμερισμüò εργασßαò
2\ ΙατρικÞ οδηγßα
3) Νοσηλευτικüò ÞÜκελοò (ΚαρτÝλα φαρμÜκων, καρτÝλα διαβητικοý, θερμομετρικü διÜγραμμα κλπ)

4\ Νοσηλευτικüò ΦÜκελοò Ασθενοýò
5) Λογοδοσßα κλινικÞò
6) φÜρμακα και υποστηρικτικü υλικü (ποτηρÜκια πλαστικÜ, φακελÜκια, γÜντια, μÜσκα κλπ)
-7 'Εντυπο δý κλινικÞò

ΟριοθÝτηση και συμμüρφωση των ασθενþν με τη

θεραπεßα σýμφωνα με τιò ενδεßξειò,
ΑνÜληι.|.lη ευθýνηò και Ýλεγχοò.

Ο οριζüμενοò ΝοσηλευτÞò χορηγεß συστηματικÜ την

φαρμακευτικÞ αγωγÞ (Φ.Α.) σε προκαθορισμÝνεò þρεò

9'ο _ 1400 - 21οομμ
ΠροαγωγÞ τηò ασÞÜλειαò και τηò σωματικÞò

ακεραιüτηταò ασθενοýò και νοσηλευτικοý
προσωπικοý

Παρουσßα 2 και Üνω νοσηλευτþν για την χορ
ενÝσιμηò Φ.Α. σε διεγερτικü ασθενÞ.

Þγηση

ΕφαρμογÞ σαφοýò και αποτελεσματικοý θεραπευτ ιΚου

πλÜνου
Η'Εκτακτη χορÞγηση Φ,Α γßνεται σýμφωνα με τιò

γραπτÝò ιατρικÝò οδηγßεò και ανÜλογα με τιò

ιδιαιτερüτητεò μερικþν φαρμÜκων (π.χ αντιβιοτικÜ,
ε υπνα, Κ.α)

ΕξασφÜλιση τηò απρüσκοπτηò και αποτελεσματικÞò
νοσηλευτικÞò παρÝμβασηò . ΕξασÞÜλιση τηò

ατομικüτηταò και ιδιωτικüτηταò, σεβασμüò στην

του ασθ

ΟριοθÝτηση του χþρου ασθενοýò και νοση
περßπτωση (στον γκισÝ Þ στο θÜλαμο). Η ενÝσιμη Φ.Α

χορηγεßται στον θÜλαμο

λευτÞ κατÜ

ΠροαγωγÞ τηò ασφÜλειαò και αποÞυγÞ τυχüν
κατÜ την προετοιμασßα και χορÞγηση τηò

φαρμακευτικÞò αγωγÞò.

λαθþν¸λεγχοò τηò οδηγßαò þστε να συμφωνεß με την καρτÝλα

ÞαρμÜκων απü τον οριζüμενο νοσηλευτÞ τüσο για την

προγραμματισμÝνη üσο και για την Ýκτακτη χορÞγηση,
Ο Οριζüμενοò ΝοσηλευτÞò ενημερþνεται απü την

λογοδοσßα και τον Νοσηλευτικü φαφΔqιq]Ξ .gjlΞ!__
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πλÞρη εικüνα τηò κατÜστασηò του Νοσηλευüμενου

ΚÜθε φαρμακευτικü σκεýασμα κωδικοποιεßται σε

φακελÜκι στο οποßο αναγρÜφεται το ονοματεπþνυμο
του ασθενÞ στην μπροστινÞ πλευρÜ, Δýναται να

καταγρÜφεται ωò υπενθýμιση τυχüν Üλλη ενÝσιμη Þ

Φ.Α

ΕξασφÜλιση χορÞγησηòτου σωστοý φαρμÜκου στον

σωστü ασθενÞ καιτη σωστÞ þρα

ΥπογραφÞ στην καρτÝλα φαρμÜκων του

νοσηλευüμενου καιÝλεγχοò του σκευÜσματοò καιτηò
ßαò του

ΔιενÝργεια ασφαλοýò διαδικασßαò και μεßωση
πιθανüτηταò νοσηλευτικþν λαθþν

ΤοποθÝτηση των ατομικþν φαρμÜκων (φακελÜκια)

μÝσα σε Ýνα νεφροειδÝò Þ Üλλον περιÝκτη
ΑποφυγÞ απþλειαò τουò και δημιουργßαò επιπλÝον
λαθþν. Σε καμιÜπερßπτωση δεν μεταÞÝρονταιτα

στα

ΕφαρμογÞ υγιεινÞò χεριþν και χρÞση γαντιþν μßαò
σηò Και εÜν κρßνεται απα

ΠρüληιΙη μετÜδοσηò λοιμþξεων και μεταδ ιδüμενων
νοσημÜτων

στον

Γßνεταιταυτοποßηση του ασθενοýò με συνδυασμü
πρακτικþν üπωò: α) ερþτηση (Πþò λÝγεστε..?) και b)

υπεýθυνη εμπειρικÞ κρßση και αξιολüγηση (αριθμüò

θαλÜμου, Ýντυπο δýναμηò κλινικÞò, λογοδοσßα,
ταυτοποßηση απü Üλλο εργαζüμενο κλπ)

Η ταυτοποßηση γßνεται στην þρα χορÞγησηò του

Φαρ

ΑποφυγÞ χορÞγησηò λÜθουò νοσηλευüμενου

ΧορÞγηση τηò ÞαρμακευτικÞò αγωγÞò (με τη χρÞση ΕξασφÜλιση χορÞγησηò του σωστοý φαρμÜκου στον

σωστü ασθεν

Αφαßρεση γαντιþν και απüρριψη των κενþν περιεκτþν,

ποτÞρια μιαò χρÞσεωò κλπ στα κοινÜ απορρßμματα
και των μολυσματικþν απορριμμÜτων üπου

ΤÞρηση των σωστþν διαδικασιþν απüρριψηò και
προαγωγÞ τηò υγιεινÞò και ασÞÜλειαò

Ε υ ιþν με το νοσ ßαò Για την υγιει Και

ΕπικÝντρωση στην αποτελεσματικÞ επικοινωνßα-
προσÝγγιση του ασθενÞ και παρακολοýθηση τηò

τηò συμπεριφορÜò και δημιουργßα
θεραπευτικÞò σχÝσηò

ΠαρατÞρηση

συ

Η Φ.Α χορηγεßται πÜντα κατüπιν εκτßμησηò τηò γενικ Þò
κατÜστασηò του ασθενÞ με διακριτικÞ οπτικÞ

παρατÞρηση. Σε περßπτωση που υπÜρχει αμφιβολßα Þ

παρατηρηθεß κÜτι ασυνÞθιστο ειδοποιεßται ο αρμüδιοò
ιατρüò

Εξατομßκευση τηò θεραπευτικÞò διαδικασßαò και
προαγωγÞ ολιστικÞò προσÝγγισηò

ΣýνθλιιΙlη των ταμπλετþν (αυτþν που επιτρÝπεται να

συνθλιβοýν) αν υπÜρχει υποψßα μη συμμüρφωσηò με
την Φ.Α, δυσκαταποσßα Þ οποιοσδÞποτε Üλλοò λüγοò

ητικÝò

ΕξασÞÜλιση αποτελεσματικÞò λÞψ ηò τηò αγωγÞò
αυτοýσιαò

Δßνεται οδηγßα στο νοσηλευüμενο üτι οι επικαλυμμÝνεò
ταμπλÝτεò δεν πρÝπεινα μασþνται Þ να συνθλßβονται,
καθþò καλýπτονται απü μßα σκληρÞ επιφÜνεια που

εξασφαλßζει την απορρüφησÞ τουò σε συγκεκριμÝνο
σημεßο του γαστρεντερικοý σωλÞνα

Οι κÜψουλεò θα πρÝπει να καταπßνονται ωò Ýχουν για
να ιτο θ

Κατανüηση απü τον νοσηλευüμενο τηò ΟρθÞò

χορÞγησηò των Þαρμακευτικþν σκευασμÜτων απü του

στüματοò

ΚατÜ τη χορÞγηση των υπογλþσσιων Þ επιγλþσσιων
οΙαηΖα ne Κ.α. ενημερþνεται ο

ΟρθÞ χορÞγηση των Þαρμακευτικþν σκευασμÜτων απο
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σκευÜσματα

γαντιþν) αφοý προηγηθεß η ταυτοποßηση του ασθενÞ

ΕιδικÝò καταστÜσειò- ΕιδικÞ τεκμηρßωση

του στüματοò και ενημÝρωση του ασθενοýò
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νοσηλευüμενοò üτι θα πρÝπει να βÜλει το ÞÜρμακο
αναλüγωò κÜτω Þ πÜνω στη γλþσσα του και να μην

πιει οýτε να το καταπιεß
ΕξασφÜλιση τηò ορθÞò και αποτελεσματικÞò λÞφηò τηò

ÞαρμακευτικÞò αγωγÞò
ΕξασφÜλιση üτι ο ασθενÞò Ýλαβε τα φÜρμακα με τον

ορθü τρüπο. Σε περßπτωση υποψßαò μη λÞφηò τηò Φ.Α

μπορεß να γßνει διακριτικüò Ýλεγχοò τηò στοματικÞò
κοιλüτηταò

ΕξασφÜλιση τηò αποτελεσματικüτηταò λÞφηò τηò

φαρμακευτικÞò αγωγÞò.
Η υποιΙßα μαò βασßζεται στην παρατÞρηση

συμπεριφορÜò, στον οπτικü Ýλεγχο, στην ανταπüκριση

Σε περßπτωση υποψßαò μη λÞφηò τηò Φ.Α αφιε
περισσüτεροò χρüνοò με τον ασθενÞ (κυρßωò στο

γραÞεßο των νοσηλευτþν και κυρßωò με την πρüφαση
τηò λÞψηò Ζωτικþν Σημεßων)

ρþνεται

Για την εξασφÜλιση τηò χορÞγησηò τηò ÞαρμακευτικÞòΕÜν ο ασθενÞò δεν Ýχει λÜβει Þ αρνηθεß να λÜβει τη Φ.Α
και δßνει νÝεò οδεται ο αρμüδ

ΕξασφÜλιση τηò αποτελεσματικüτηταò λÞφηò τηò

ÞαρμακευτικÞò αγωγÞò λüγω μειωμÝνων
αντανακλαστικþν και μειωμÝνηò ικανüτηταò

θε ßαòΚατανο

ΑφιÝρωση περισσüτερου χρüνου στουò ηλικιωμÝνουò
ασθενεßò για τη χορÞγηση τηò φαρμακευτικÞò αγωγÞò

Απρüσκοπτη και αποτελεσματικÞ λειτουργßα τηò

διεπιστημονικÞò ομÜδαò μÝσω τηò συνεχοýò
επικοινωνßαò και ενημÝρωσηò.

Αν ο ασθενÞò εμφανßσει ανεπιθýμητεò ενÝργειεò
(αλλεργßα, ζÜλη κλπ ) ενημερþνεται ο ιατρüò

Για την αποτελεσματικÞ επßτευξη τηò χορÞγησηò τηò
Φ,Α.

Σε περßπτωση χορÞγησηò Φ.Α. σε ασθενεßò με φυσικü
περιορισμü, τα φÜρμακα χορηγοýνται στον θÜλαμο με

συνδυασμü πρακτικþν κατÜ περßπτωση, που
οδσυμπεριλαμβÜνουν και ιατρ

ΣημαντικÞ επισÞμανση: Δεν επιτρÝ]τεται οι ασθενεßò και οι συνοδοß να Ýχουν

ÞαρμακευτικÜ σκευÜσματα, οýτε να λαμβÜνουν μüνοι τουò κανÝνα ÞÜρμακο, Þ

μαζß τουò κανενüò εßδουò
απü τουò συνοδοýò Þ μη

μÝλη του προσωπικοý του τ ò

pamela Lynn, κλινικÝò ΝοσηλευτικÝò Δεξιüτητεò και νοσηλευτικÞ διεργασßα. Εκδüσειò Πασχαλßδηò, ΑθÞνα

C. ταγιοτ, C, Lillis, Ρ. LeMone, Θεμελιþδειò ΑρχÝòτηò ΝοσηλευτικÞò τüμοò 2 Εκδüσειò Πασχαλßδηò, ΑθÞνα
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