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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ:ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ:

Ο ρόλος του νοσηλευτή στις επεµβατικές ενδοσκοπήσεις Ο ρόλος του νοσηλευτή στις επεµβατικές ενδοσκοπήσεις 
καθίσταται καθίσταται πολύ σηµαντικός και εξειδικευµένοςπολύ σηµαντικός και εξειδικευµένος.  Η .  Η 
ενδοσκόπηση είναι µια πολύ λεπτή επεµβατική πράξη που ενδοσκόπηση είναι µια πολύ λεπτή επεµβατική πράξη που 
εκτελείτε από τον ενδοσκόπο και την νοσηλεύτρια.  Εφόσον εκτελείτε από τον ενδοσκόπο και την νοσηλεύτρια.  Εφόσον 
διενεργηθεί σωστά προσφέρει το µέγιστο διαγνωστικό και διενεργηθεί σωστά προσφέρει το µέγιστο διαγνωστικό και διενεργηθεί σωστά προσφέρει το µέγιστο διαγνωστικό και διενεργηθεί σωστά προσφέρει το µέγιστο διαγνωστικό και 
θεραπευτικό όφελος.  Συνεπώς χρειάζεται εµπειρία στον θεραπευτικό όφελος.  Συνεπώς χρειάζεται εµπειρία στον 
χειρισµό των ενδοσκοπίων, του ενδοσκοπικού εξοπλισµού χειρισµό των ενδοσκοπίων, του ενδοσκοπικού εξοπλισµού 
και των ασθενών.  Απαιτείται και των ασθενών.  Απαιτείται υψηλός βαθµός υψηλός βαθµός 
κατάρτισηςκατάρτισης, , εξειδίκευσης, εµπειρίας και εξειδίκευσης, εµπειρίας και 
υπευθυνότηταςυπευθυνότητας από το προσωπικό που συµµετέχει στην από το προσωπικό που συµµετέχει στην 
εξέταση.  Η αλµατώδης πρόοδος και εξέλιξη στις εξέταση.  Η αλµατώδης πρόοδος και εξέλιξη στις 
επεµβατικές ενδοσκοπήσεις αυξάνει την αναγκαιότητα για επεµβατικές ενδοσκοπήσεις αυξάνει την αναγκαιότητα για 
συνεχή επιµόρφωσησυνεχή επιµόρφωση..



ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΗ

� Εφαρµογή πεδίου γαστροσκόπησης – κολονοσκόπησης.
� Εξασφάλιση φόρµας συγκατάθεσης.
� Αφαίρεση ξένων σωµάτων ασθενή.
� Τοποθέτηση ασθενή στη σωστή θέση.
� Προσαρµόζεται παροχή Ο2 και συσκευή Monitor.
� Λήψη νοσηλευτικού ιστορικού.
� Καταγραφή στοιχείων και ζωτικών σηµείων.
� Έλεγχος της λειτουργίας του ενδοσκοπίου.
� Ετοιµασία φαρµακευτικής αγωγής και αντιδότων που µπορεί να 

χρειαστούν.
� Συνεχείς ψυχολογική στήριξη στον ασθενή πριν κατά και µετά την 

ενδοσκόπηση.



ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ:ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ:

�� Αιµόσταση σε αιµορραγίες πεπτικού.Αιµόσταση σε αιµορραγίες πεπτικού.

�� Περίδεση κιρσών οισοφάγου.Περίδεση κιρσών οισοφάγου.

�� Αφαίρεση ξένων σωµάτων.Αφαίρεση ξένων σωµάτων.

�� Ενδοσκοπική πολυπεκτοµή.Ενδοσκοπική πολυπεκτοµή.�� Ενδοσκοπική πολυπεκτοµή.Ενδοσκοπική πολυπεκτοµή.

�� ∆ιαστολές στενώσεων ∆ιαστολές στενώσεων -- τοποθέτηση τοποθέτηση 
ενδοπροθέσεων.ενδοπροθέσεων.

�� Τοποθέτηση ενδογαστρικού µπαλονιού.Τοποθέτηση ενδογαστρικού µπαλονιού.

�� Ενδοσκοπική γαστροστοµία.Ενδοσκοπική γαστροστοµία.



ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ



ΤΡΟΠΟΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΤΡΟΠΟΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ:ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ:

�� Τοπική έγχυση ουσιών µε ειδική βελόνα.Τοπική έγχυση ουσιών µε ειδική βελόνα.



�� Εφαρµογή θερµότητας µε Εφαρµογή θερµότητας µε 
Heater Probe Heater Probe ή ιονισµένο ή ιονισµένο 
αέριο αέριο Argon Plasma.Argon Plasma.



�� Αιµόσταση µε µηχανικό τρόπο, Αιµόσταση µε µηχανικό τρόπο, clipsclips..



�� Ενδοσκοπική περίδεση Ενδοσκοπική περίδεση 
κιρσών.κιρσών.



ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝΑΦΑΙΡΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Η ενσφήνωση ξένων σωµάτων µπορεί να οφείλεται:Η ενσφήνωση ξένων σωµάτων µπορεί να οφείλεται:

�� Παθολογικά αίτια ( Ουλώδεις στενώσεις, Παθολογικά αίτια ( Ουλώδεις στενώσεις, Ca,Ca, Εκκολπώµατα, Εκκολπώµατα, 
αχαλασία, δακτύλιος αχαλασία, δακτύλιος Schatzki Schatzki κτλ.).κτλ.).

�� Φυσικά αίτια.Φυσικά αίτια.

Συνήθη ξένα σώµατα:Συνήθη ξένα σώµατα:

Βλωµοί κρέατος.Βλωµοί κρέατος.�� Βλωµοί κρέατος.Βλωµοί κρέατος.

�� Κόκκαλα Κόκκαλα –– αγκάθια ψαριών. αγκάθια ψαριών. 

�� Νοµίσµατα.Νοµίσµατα.

�� Αιχµηρά αντικείµενα (Βελόνες, λεπίδες, καρφίτσες, καρφιά, Αιχµηρά αντικείµενα (Βελόνες, λεπίδες, καρφίτσες, καρφιά, 
οδοντογλυφίδες κτλ.).οδοντογλυφίδες κτλ.).





Άµεση χρήση κατάλληλης λαβίδας:Άµεση χρήση κατάλληλης λαβίδας:

�� Μαγνητική λαβίδα.Μαγνητική λαβίδα.

�� Τρίποδας.Τρίποδας.

�� Βρόγχος πολυπεκτοµής.Βρόγχος πολυπεκτοµής.

Rat Tooth.Rat Tooth.�� Rat Tooth.Rat Tooth.

�� Alligator.Alligator.

�� Over Tube.Over Tube.

�� Basket.Basket.



ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗ:ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗ:

●● Ετοιµασία ειδικού εξοπλισµού:Ετοιµασία ειδικού εξοπλισµού:

-- Βρόγχοι.Βρόγχοι.

-- Clips.Clips.

-- Βελόνα σκλήρυνσης.Βελόνα σκλήρυνσης.

-- BasketBasket..

-- Τρίποδας.Τρίποδας.

-- EndoloopsEndoloops..-- EndoloopsEndoloops..
-- Υπέρτονο διάλυµα Υπέρτονο διάλυµα NaCl NaCl 15% και αδρεναλίνης 1:10,000.15% και αδρεναλίνης 1:10,000.

●● Γείωση ασθενούς Γείωση ασθενούς –– έλεγχος διαθερµίας.έλεγχος διαθερµίας.

●● Περιβρογχισµός πολύποδα.Περιβρογχισµός πολύποδα.

●● Ετοιµότητα αντιµετώπισης επιπλοκών.Ετοιµότητα αντιµετώπισης επιπλοκών.

●● Συλλογή πολύποδα, τοποθέτηση σε διάλυµα φορµαλίνης.Συλλογή πολύποδα, τοποθέτηση σε διάλυµα φορµαλίνης.







∆ΙΑΣΤΟΛΕΣ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ∆ΙΑΣΤΟΛΕΣ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ::
∆ιαστολές µε κηρία ∆ιαστολές µε κηρία Savary:Savary:

�� Τοποθέτηση οδηγού σύρµατος.Τοποθέτηση οδηγού σύρµατος.

�� Απόσυρση ενδοσκοπίου.Απόσυρση ενδοσκοπίου.

�� Ακινητοποίηση σύρµατος.Ακινητοποίηση σύρµατος.

�� Εφαρµογή κηρίων Εφαρµογή κηρίων –– διαστολή.διαστολή.

�� Αφαίρεση σύρµατος µε το τελεύταιο κηρίο.Αφαίρεση σύρµατος µε το τελεύταιο κηρίο.

�� Ενδοσκοπικός έλεγχος διαστολής.Ενδοσκοπικός έλεγχος διαστολής.

∆ιαστολές µε µπαλόνια ∆ιαστολές µε µπαλόνια TTS (Through The Scope):TTS (Through The Scope):

�� Προετοιµασία συσκευής διάτασης.Προετοιµασία συσκευής διάτασης.

�� Προώθηση µπαλονιού στο κανάλι εργασίας.Προώθηση µπαλονιού στο κανάλι εργασίας.

�� Σύνδεση µε συσκευή διάτασης.Σύνδεση µε συσκευή διάτασης.

�� ∆ιαστολή.∆ιαστολή.

�� Αφαίρεση µπαλονιού Αφαίρεση µπαλονιού –– ενδοενδοσκοπίου.σκοπίου.



Κηρία Savary Μπαλόνια TTS



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝ∆ΟΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ:ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝ∆ΟΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ:

�� Ετοιµασία φιάλης 500Ετοιµασία φιάλης 500ml NaCL ml NaCL καί καί 2,5ml 2,5ml κυανού κυανού 
µεθυλενίου.µεθυλενίου.

�� Εφαρµογή σετ έγχυσης Εφαρµογή σετ έγχυσης –– Three way Three way –– σύριγγας 60σύριγγας 60ml.ml.

�� Προώθηση µπαλονιού στο στοµάχι από ενδοσκόπο.Προώθηση µπαλονιού στο στοµάχι από ενδοσκόπο.

�� Προώθηση ενδοσκοπίου από ενδοσκόπο.Προώθηση ενδοσκοπίου από ενδοσκόπο.

�� Σωστή τοποθέτηση µπαλονιού.Σωστή τοποθέτηση µπαλονιού.�� Σωστή τοποθέτηση µπαλονιού.Σωστή τοποθέτηση µπαλονιού.

�� Αφαίρεση σύρµατος.  Σύνδεση µε Αφαίρεση σύρµατος.  Σύνδεση µε three way.three way.

�� Γέµισµα µπαλονιού.Γέµισµα µπαλονιού.

�� Αποσύνδεση καθετήρα από Αποσύνδεση καθετήρα από three way.  three way.  

�� ∆ηµιουργία αρνητικής πίεσης.∆ηµιουργία αρνητικής πίεσης.

�� Αφαίρεση καθετήρα από µπαλόνι.Αφαίρεση καθετήρα από µπαλόνι.

�� Έλεγχος θέσης µπαλονιού. Έλεγχος θέσης µπαλονιού. 





ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΝ∆ΟΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ:ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΝ∆ΟΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ:

�� Έλεγχος θέσης µπαλονιού.Έλεγχος θέσης µπαλονιού.

�� Τοποθέτηση ειδικής βελόνας και αφαίρεση υγρού.Τοποθέτηση ειδικής βελόνας και αφαίρεση υγρού.

�� Σύλληψη µπαλονιού µε ειδική λαβίδα.Σύλληψη µπαλονιού µε ειδική λαβίδα.�� Σύλληψη µπαλονιού µε ειδική λαβίδα.Σύλληψη µπαλονιού µε ειδική λαβίδα.

�� Αφαίρεση όπως το ξένο σώµα.Αφαίρεση όπως το ξένο σώµα.





ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ:ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ:

�� Ετοιµασία σετ γαστροστοµίας.Ετοιµασία σετ γαστροστοµίας.

�� ∆ίδουµε στον γιατρό το ∆ίδουµε στον γιατρό το µέρος του σέτµέρος του σέτ σύµφωνα µε τις σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του.οδηγίες του.οδηγίες του.οδηγίες του.

�� Ετοιµάζουµε τον βρόγχο πολυπεκτοµής.Ετοιµάζουµε τον βρόγχο πολυπεκτοµής.









ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΑΣΣΑΣ



ERCP:ERCP:
�� Ετοιµασία και έλεγχος ειδικών καθετήρων, µπαλονιού, Ετοιµασία και έλεγχος ειδικών καθετήρων, µπαλονιού, 

basketbasket, παπιλλοτόµων, σκιαγραφικών ουσιών κτλ., παπιλλοτόµων, σκιαγραφικών ουσιών κτλ.

�� Γείωση ασθενούς.Γείωση ασθενούς.

�� Έλεγχος διαθερµίας.Έλεγχος διαθερµίας.

�� Σύµφωνα µε τις οδηγίες του ιατρού γίνονται νοι ανάλογες Σύµφωνα µε τις οδηγίες του ιατρού γίνονται νοι ανάλογες �� Σύµφωνα µε τις οδηγίες του ιατρού γίνονται νοι ανάλογες Σύµφωνα µε τις οδηγίες του ιατρού γίνονται νοι ανάλογες 
ενέργειες:ενέργειες:

-- Τοποθέτηση των ειδικών καθετήρων.Τοποθέτηση των ειδικών καθετήρων.

-- Έγχυση σκιαγραφικού µετά τον καθετηριασµό.Έγχυση σκιαγραφικού µετά τον καθετηριασµό.

-- Σωστή χρήση σκιαγραφικού για ασφαλή τοµή του φύµατος.Σωστή χρήση σκιαγραφικού για ασφαλή τοµή του φύµατος.

-- Τοποθέτηση καθετήρα µε Τοποθέτηση καθετήρα µε basket basket ή µε µπαλόνι για αφαίρεση ή µε µπαλόνι για αφαίρεση 
λίθων.λίθων.

-- Χορήγηση Χορήγηση stents stents ανάλογα µε την περίπτωση.ανάλογα µε την περίπτωση.


