ΛΗΦΗ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΟΤΡΧΝ Δ
ΝΔΟΓΝΑ, ΚΑΙ ΠΑΙΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οη ινηκώμεηο ηνπ νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη αξθεηά
ζπρλέο ζηελ παηδηθή ειηθία.
Η νπξνινίκσμε είλαη έλαο γεληθόο όξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε
κνιύλζεηο/ ινηκώμεηο ηνπ νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο από
κηθξννξγαληζκνύο, όπσο ηα βαθηήξηα, νη ηνί θαη νη κύθεηεο. Σν
θνινβαθηεξίδην (Escherichia Coli) είλαη ππεύζπλν ζε πνζνζηό
κεγαιύηεξν ηνπ 80% γηα ηηο νπξνινηκώμεηο ζηα παηδηά.
ΣΥΦΝΟΤΗΤΑ
Πεξίπνπ ην 10% ησλ παηδηώλ ζα εκθαλίζεη έλα επεηζόδην
εκπύξεηεο ινίκσμεο ηνπ νπξνπνηεηηθνύ έσο ηελ ειηθία ησλ 2
εηώλ.
Σν 7% ησλ θνξηηζηώλ θαη ην 2% ησλ αγνξηώλ ζα έρεη έλα
πξώην επεηζόδην ζπκπησκαηηθήο νπξνινίκσμεο έσο ηελ
ειηθία ησλ 6 εηώλ

Κιηληθά Δπξήκαηα
Κλινικά Ευρήματα
Βξέθε

Νενγλά
-

Μεησκέλε πξόζιεςε ηξνθήο
-

-

Νεογνά -

Μεησκέλε πξόζιεςε ηξνθήο Βρέφη

Μειυμένη ππόζλητη ηποθήρ

Έκεηνη

-

Έμεηοι
Μεησκέλε πξόζιεςε βάξνπο
Μειυμένη ππόζλητη βάποςρ

-

Μειυμένη

-

Μεησκέλε όξεμε

ππόζλητη

ηποθήρ

Έκεηνη

Παηδηά
-

Παιδιά

Μειυμένη όπεξη

Έκεηνη
Έμεηοι
Μεησκέλνο ξπζκόο αλάπηπμεο
ππόζλητη Μειυμένορ πςθμόρ ανάπηςξηρ
-

Έμεηοι
Μεησκέλε πξόζιεςε βάξνπο
Μειυμένη
βάποςρ

-

Τασύπνοια (οξέυζη)
Σαρύπλνηα (νμέσζε)

-

πρλνπξία

-

- δπζρέξεηα
Αναπνεςζηική δςζσέπεια
Αλαπλεπζηηθή

-

Κλάμα καηά ηην ούπηζη
Ενούπηζη,ακπάηεια,
Κιάκα θαηά ηελ νύξεζε
Δλνύξεζε,αθξάηεηα,
ζπρλνπξία
ζςσνοςπία

-

παζκνί

-

Σπαζμοί
Σςσνοςπία

-

Σςσνοςπία

-

-

Έληνλε νζκή νύξσλ
Ωρξόηεηα
-

Ένηονη οζμή ούπυν
Ωσπόηηηα
Πςπεηόρ

Πόνορ καηά ηην ούπηζη
Πόλνο θαηά ηελ νύξεζε
Οίδημα πποζώπος
Οίδεκα- πξνζώπνπ
Σπαζμοί

Επίμονο

παζκνί
ζηην
-

-

-

πρλνπξία -

-

Κιάκα θαηά-ηελ νύξεζε
Ίκηεπορ

-

Ππξεηόο

-

Ίθηεξνο

-

ηηρηεο
πάναρΔπίκνλν εμάλζεκα ζηελπεπιοσή
πεξηνρή

-

Κλάμα καηά ηην ούπηζη

Μικπή ακηίνα ούπηζηρ

Μηθξή αθηίλα νύξεζεο
Αθςδάηυζη

Πολςδιτία
Πνιπδηςία

πάλαο
-

-

Άλλερ
ανυμαλίερ
ή δςζπλαζίερ
Γηαηαξαρέο -κεγέζνπο
λεθξώλ/
θύζηεο
-

-

Άιιεο αλσκαιίεο ή δπζπιαζίεο

-

Σπαζμοί

εξάνθημα

(με

πςπεηό)
παζκνί (κε ή ρσξίο ππξεηό)
Αθςδάηυζη

Διαηαπασέρ μεγέθοςρ νεθπών/ κύζηηρ
Αθπδάησζε

Αθπδάησζε

-

-

ή
-

Ωσπόηηηα, Κόπυζη

Ωρξόηεηα, Κόπσζε
συπίρ

-

Αιμαηοςπία

Αηκαηνπξία
Κοιλιακό άλγορ

Διόγκυζη νεθπών ή κύζηηρ Πόνορ
Κνηιηαθό άιγνο

Γηόγθσζε λεθξώλ ή θύζηεο

Οίδημα, Υπέπηαζη

-

Πόλνο-

-

Οίδεκα, Τπέξηαζε

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η δηάγλσζε ηεο νπξνινίκσμεο ηίζεηαη από ηηο εξγαζηεξηαθέο
εμεηάζεηο, όπσο ε γεληθή θαη ε θαιιηέξγεηα νύξσλ. Γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή δηάγλσζε ζεκαληηθή πξνϋπόζεζε απνηειεί ν
ζσζηόο ηξόπνο ιήςεο ηνπ πξνο αλάιπζε δείγκαηνο νύξσλ.
Η αμηόπηζηε δηάγλσζε ηεο νπξνινίκσμεο απαηηεί πνζνηηθή
απνκόλσζε νπξνπαζνγόλνπ βαθηεξηδίνπ ζε θαιιηέξγεηα
θαηάιιεινπ δείγκαηνο νύξσλ. Απαηηείηαη παξνπζία ππνπξίαο
θαη ηνπιάρηζηνλ 50.000 απνηθίεο/ml ελόο κνλαδηθνύ
νπξνπαζνγόλνπ κηθξνβίνπ.
Ο ηξόπνο ιήςεο ησλ νύξσλ θαζνξίδεηαη από ηνπο αθόινπζνπο
παξάγνληεο:
 Ιαηπική οδηγία
 Ηλικία (νεογνό, παιδί <2, παιδί >3, ενήλικερ)
 Φύλο αζθενούρ
 Καηάζηαζη αζθενούρ
 Ύπαπξη μόνιμος καθεηήπα κύζηεωρ

Μέζνδνο ζπιινγήο νύξσλ
Καζεηεξηαζκόο νπξνδόρνπ θύζηεο
 Τπεξεβηθή παξαθέληεζε
 Λήςε νύξσλ κε ειεύζεξε νύξεζε
 Λήςε νύξσλ κε ρξήζε απηνθόιιεηνπ παηδηθνύ
νπξνζπιιέθηε


ΔΝΗΛΙΚΔ ΚΑΙ ΠΑΙΓΙΑ ΑΝΧ ΣΧΝ 3 ΔΣΧΝ
Τλικό
 Απνζηεηξσκέλν δνρείν ζπιινγήο νύξσλ
 Απνζηεηξσκέλεο γάδεο
 Γηάιπκα πγξνύ ζαπνπληνύ ή έλα ήπην αληηζεπηηθό
 Φπζηνινγηθόο νξόο ή απνζηαγκέλν λεξό (Water For
Injection)

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
 Πξαγκαηνπνηήζηε πγηεηλή ησλ ρεξηώλ
 πγθεληξώζηε θαη νξγαλώζηε ην πιηθό
 Δπηβεβαηώζηε ηελ ηαπηόηεηα ηνπ αζζελή
 Δμεγήζηε ηελ δηαδηθαζία ζηνλ αζζελή ή γνλείο ή
ζπλνδνύο θαη εμαζθαιίζηε πιήξε ζπλαίλεζε
 Δθαξκόζηε γάληηα κηαο ρξήζεο
 ΑΓΟΡΙΑ: Απνθαιύςηε ηελ βάιαλν όζν επηηξέπεηαη,
πιέλεηαη θαιά ην πένο θαη ηελ γύξσ πεξηνρή 2- 3 θνξέο.
ΚΟΡΙΣΙΑ: Απνκαθξύλεηε ηα κεγάια ρείιε ηνπ αηδνίνπ κε
ηα δπν δάθηπια ηνπ ρεξηνύ. Πιέλεηαη θαιά ε πεξηνρή ησλ
γελλεηηθώλ νξγάλσλ 2- 3 θνξέο από εκπξόο πξνο ηα
πίζσ, κε απνζηεηξσκέλεο γάδεο εκπνηηζκέλεο κε πγξό
δηάιπκα πξάζηλνπ ζαπνπληνύ ή ήπην αληηζεπηηθό











Έθπιπζε κε θπζηνινγηθό νξό ή WTF θαη ζηέγλσκα κε
απνζηεηξσκέλεο γάδεο κε ήπηεο θηλήζεηο
πιιέμηε νύξα ζην κέζν ηεο νύξεζεο ζε απνζηεηξσκέλν
δνρείν ζπιινγήο νύξσλ, πξνζέρνληαο λα δηαηεξεζεί
απνζηεηξσκέλν ην δνρείν ζπιινγήο. πιινγή θαηά πξνηίκεζε
ησλ πξσηλώλ νύξσλ
Αθαηξέζηε ηα γάληηα θαη απνξξίςηε θαηάιιεια
Πξαγκαηνπνηήζηε πιύζηκν- πγηεηλή ρεξηώλ
Απνζηείιεηε άκεζα ζην δείγκα νύξσλ γηα εξγαζηεξηαθό
έιεγρν
ε πεξίπησζε κε άκεζεο απνζηνιήο, ην δείγκα πξέπεη λα
ηνπνζεηεζεί ζην ςπγείν

ΠΑΙΓΙΑ ΚΑΣΧΝ ΣΧΝ 2 ΔΣΧΝ ΜΔ ΥΡΗΗ
ΠΑΙΓΙΚΟΤ ΟΤΡΟΤΛΛΔΚΣΗ










Τλικό
Απνζηεηξσκέλν δνρείν ζπιινγήο νύξσλ
Αδηάβξνρν πεδίν
Απνζηεηξσκέλεο γάδεο
Απηνθόιιεηνο παηδηθόο νπξνζπιιέθηεο (πιαζηηθό
ζαθνπιάθη, ηύπνπ U- bag)
Γηάιπκα πγξνύ ζαπνπληνύ ή έλα ήπην αληηζεπηηθό
δηαιπκέλν ζε θπζηνινγηθό νξό 0,9% νξό ή απεζηαγκέλν
λεξό (Water For Injection)
ηείξνο θπζηνινγηθόο νξόο 0,9% ή απεζηαγκέλν λεξό
(Water For Injection), γηα έθπιπζε κεηά ηελ εθαξκνγή
ηνπ πγξνύ δηαιύκαηνο ζαπνπληνύ.

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
 Πξαγκαηνπνηήζηε πγηεηλή ησλ ρεξηώλ
 πγθεληξώζηε θαη νξγαλώζηε ην πιηθό
 Δπηβεβαηώζηε ηελ ηαπηόηεηα ηνπ αζζελή
 Δμεγήζηε ηελ δηαδηθαζία ζηνλ αζζελή ή γνλείο ή
 ζπλνδνύο θαη εμαζθαιίζηε πιήξε ζπλαίλεζε
 Δθαξκόζηε γάληηα κηαο ρξήζεο
 Σνπνζεηείζηε αδηάβξνρν κηαο ρξήζεο
 Πιύλεηε θαιά ηελ πεξηνρή ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ 2 -3 θνξέο
 ηα θνξίηζηα: Απνκαθξύλεηε ηα κεγάια ρείιε ηνπ αηδνίνπ κε ηα
δπν δάθηπια ηνπ ρεξηνύ. Πιέλεηαη θαιά ε πεξηνρή από εκπξόο
πξνο ηα πίζσ, κε απνζηεηξσκέλεο γάδεο εκπνηηζκέλεο κε πγξό
δηάιπκα πξάζηλνπ ζαπνπληνύ ή ήπην αληηζεπηηθό
 ηα αγόξηα: Απνθαιύςηε ηελ βάιαλν όζν επηηξέπεηαη, πιέλεηαη
όιν ην πένο θαη ε γύξσ πεξηνρή κε απνζηεηξσκέλεο γάδεο θαη
ήπην αληηζεπηηθό.













Κάλεηε έθπιπζε κε ζηείξν νξό 0,9% θαη ζηέγλσκα κε
απνζηεηξσκέλεο γάδεο κε ήπηεο θηλήζεηο
Κνξίηζηα: Δθαξκόδνληαη ηα απηνθόιιεηα πηεξύγηα ηνπ
νπξνζπιιέθηε περιφερικά ηεο νπξήζξαο θαη ησλ κεγάισλ
ρεηιέσλ.
Αγόξηα: Δθαξκόδνληαη ηα απηνθόιιεηα πηεξύγηα ηνπ
νπξνζπιιέθηε πεξηθεξηθά ηνπ πένπο.
Αθνύ πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπιινγή νύξσλ, αθαηξνύκε
πξνζεθηηθά ηνλ απηνθόιιεην νπξνζπιιέθηε ώζηε λα κελ έξζεη
ζε επαθή ην ζηόκην ηνπ κε εμσηεξηθά ζηνηρεία. Σνπνζεηνύκε
ην ζαθνπιάθη ζην απνζηεηξσκέλν δνρείν ζπιινγήο νύξσλ θαη
ην απνζηέιινπκε ζην εξγαζηήξην κε ην απαξαίηεην
παξαπεκπηηθό.
Αθαηξέζηε ηα γάληηα θαη απνξξίςηε θαηάιιεια
Πξαγκαηνπνηήζηε πιύζηκν- πγηεηλή ρεξηώλ
Απνζηείιεηε άκεζα ζην δείγκα νύξσλ γηα εξγαζηεξηαθό
έιεγρν
ε πεξίπησζε κε άκεζεο απνζηνιήο, ην δείγκα πξέπεη λα
ηνπνζεηεζεί ζην ςπγείν
Δθαξκόζηε μαλά ηελ δηαδηθαζία αλ ν αζζελήο δελ νπξήζεη
κέζα ζε 30- 45 ιεπηά

ΚΑΘΔΣΗΡΙΑΜΟ ΚΤΣΗ
Τλικό
 Απνζηεηξσκέλα γάληηα
 Απνζηεηξσκέλεο γάδεο
 Απνζηεηξσκέλε ζύξηγγα ησλ 5 ml γεκάηε κε νξό 0,9%
 Απνζηεηξσκέλνη θαζεηήξεο θαηάιιεισλ κεγεζώλ αλάινγα κε
ηελ ειηθία (6-10 Ch γηα βξέθε-παηδηά, 12-16 Ch γηα παηδηάεθήβνπο)
 Αληηζεπηηθό δηάιπκα
 Gel μπινθαΐλεο
 Φπζηνινγηθόο νξόο (0,9%) ή απεζηαγκέλν λεξό (Water For
Injection) γηα έθπιπζε
 Λαβίδεο
 Απνζηεηξσκέλν δνρείν ζπιινγήο νύξσλ (ηύπνπ urobox)

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
 Πξαγκαηνπνηήζηε πγηεηλή ησλ ρεξηώλ
 πγθεληξώζηε θαη νξγαλώζηε ην πιηθό
 Δπηβεβαηώζηε ηελ ηαπηόηεηα ηνπ αζζελή
 Δμεγήζηε ηελ δηαδηθαζία ζηνλ αζζελή ή γνλείο ή ζπλνδνύο θαη
εμαζθαιίζηε πιήξε ζπλαίλεζε
 Δθαξκόζηε γάληηα κηαο ρξήζεο
 Σνπνζεηείζηε αδηάβξνρν κηαο ρξήζεο
 Πιύλεηε θαιά ηελ πεξηνρή ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ 2 -3
θνξέο
 ηα θνξίηζηα: Απνκαθξύλεηε ηα κεγάια ρείιε ηνπ αηδνίνπ κε ηα
δπν δάθηπια ηνπ ρεξηνύ. Πιέλεηαη θαιά ε πεξηνρή από εκπξόο
πξνο ηα πίζσ, κε απνζηεηξσκέλεο γάδεο εκπνηηζκέλεο κε
πγξό δηάιπκα πξάζηλνπ ζαπνπληνύ ή ήπην αληηζεπηηθό
ηα αγόξηα: Απνθαιύςηε ηελ βάιαλν όζν επηηξέπεηαη,
πιέλεηαη όιν ην πένο θαη ε γύξσ πεξηνρή κε απνζηεηξσκέλεο
γάδεο θαη ήπην αληηζεπηηθό.













Κάλεηε έθπιπζε κε ζηείξν νξό 0,9% θαη ζηέγλσκα κε
απνζηεηξσκέλεο γάδεο κε ήπηεο θηλήζεηο
Γώζηε ηα απνζηεηξσκέλα γάληηα ζηνλ ηαηξό θαη ηνλ
θαηάιιειν θαζεηήξα γηα ηελ ειηθία ηνπ παηδηνύ.
Κάληε ρξήζε απνζηεηξσκέλνπ δνρείνπ ζπιινγήο νύξσλ γηα
ηελ ζπιινγή 3- 5 ml νύξσλ
Αθαηξέζηε ηα γάληηα θαη απνξξίςηε θαηάιιεια
Πξαγκαηνπνηήζηε πιύζηκν- πγηεηλή ρεξηώλ
Απνζηείιεηε άκεζα ζην δείγκα νύξσλ γηα εξγαζηεξηαθό
έιεγρν
ε πεξίπησζε κε άκεζεο απνζηνιήο, ην δείγκα πξέπεη λα
ηνπνζεηεζεί ζην ςπγείν

ΛΗΦΗ ΟΤΡΧΝ ΑΠΌ ΑΘΔΝΗ ΠΟΤ ΦΔΡΔΙ ΜΟΝΙΜΟ
ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΚΤΣΔΧ





















1.

Πξαγκαηνπνηείηαη πιύζηκν - πγηεηλή ρεξηώλ.
2. πγθεληξώλεηαη θαη ειέγρεηαη ην πιηθό.
3. Δπηβεβαηώλεηαη ε ηαπηόηεηα ηνπ αζζελή.
4. Δμεγείηαη ε δηαδηθαζία ζηνπο γνλείο ή θεδεκόλεο, ή ζπλνδνύο θαη
εμαζθαιίδεηαη πιήξεο ζπλαίλεζε.
5. Δθαξκόδνληαη γάληηα κηαο ρξήζεο (κε απνζηεηξσκέλα)
6. Γηαθόπηεηαη ε ξνή ησλ νύξσλ (κε ιαβίδα) 5cm πεξίπνπ καθξηά από ην
άθξν ηνπ θαζεηήξα γηα 20-30 ιεπηά.
7. Με ρξήζε άζεπηεο ηερληθήο κε επαθήο, εθαξκόδεηαη αληηζεςία κε
απνζηεηξσκέλε γάδα εκπνηηζκέλε κε δηάιπκα ησδηνύρνπ ζθεπάζκαηνο ή
ρισξεμηδίλεο 2%, ζην ζεκείν πνπ ζα παξαθεληεζεί ν θαζεηήξαο.
8. Με ρξήζε άζεπηεο ηερληθήο κε επαθήο παξαθεληείηαη κε ζύξηγγα ν
θαζεηήξαο θαη αλαξξνθάηαη πνζόηεηα νύξσλ 3-5 ml.
9. Σνπνζεηνύληαη ηα νύξα ζην εηδηθό απνζηεηξσκέλν δνρείν ζπιινγήο νύξσλ
(ηύπνπ urobox) θαη αλαγξάθνληαη πάλσ ζην δνρείν ηα ζηνηρεία ηνπ
αζζελνύο.
10. Αθαηξείηαη ε ιαβίδα πνπ δηαθόπηεη ηε ξνή ησλ νύξσλ.
11. Απνζηέιιεηαη άκεζα ην δείγκα νύξσλ γηα εξγαζηεξηαθό έιεγρν, κε ην
θαηάιιειν παξαπεκπηηθό.
12. Αθαηξνύληαη ηα γάληηα θαη απνξξίπηνληαη ζηνλ θαηάιιειν θάδν.
13. Πξαγκαηνπνηείηαη πιύζηκν - πγηεηλή ρεξηώλ.

ΤΠΔΡΗΒΙΚΗ ΠΑΡΑΚΔΝΣΗΗ Δ ΝΔΟΓΝΟ Ή
ΒΡΔΦΟ
Τλικά
 Απνζηεηξσκέλε ζύξηγγα ησλ 5ml
 Απνζηεηξσκέλεο γάδεο
 Ισδηνύρν ζθεύαζκα ή ρισξεμηδίλε 2% Οηλόπλεπκα (αιθνόιε 70%)
 Απνζηεηξσκέλα γάληηα
 Απνζηεηξσκέλν δνρείν ζπιινγήο νύξσλ (ηύπνπ
urobox)
 Απηνθόιιεην επίζεκα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
 Πξαγκαηνπνηήζηε πγηεηλή ησλ ρεξηώλ
 πγθεληξώζηε θαη νξγαλώζηε ην πιηθό
 Δπηβεβαηώζηε ηελ ηαπηόηεηα ηνπ αζζελή
 Δμεγήζηε ηελ δηαδηθαζία ζηνλ αζζελή ή γνλείο
ή ζπλνδνύο θαη εμαζθαιίζηε πιήξε ζπλαίλεζε
 Δθαξκόζηε γάληηα κηαο ρξήζεο
 Σνπνζεηείζηε αδηάβξνρν κηαο ρξήζεο
 Καζαξίδεηαη ην δέξκα ζηελ πεξηνρή ππεξεβηθά κε ρξήζε
απνζηεηξσκέλσλ γαδώλ εκπνηηζκέλσλ κε betadine θαη
αιθνόιε. Δηζάγεηε ζύξηγγα 5ml κε βειόλα 21G ζηε θύζηε
2cm πάλσ από ηελ εβηθή ζύκθπζε, γίλεηαη αλαξξόθεζε
νύξσλ.
 Απνζηείιεηε άκεζα ην δείγκα νύξσλ γηα εξγαζηεξηαθό έιεγρν

