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ΔΙΑΓΧΓΗ
ΣΚΟΠΟΣ ηεο πξνεγρεηξεηηθήο εηνηκαζίαο ηνπ αξξώζηνπ είλαη:




Η θαιύηεξε δπλαηή εμαζθάιηζε ςπρνινγηθήο, ζσκαηηθήο θαη θπζηθήο
πξνεγρεηξεηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αξξώζηνπ.
Η ειάηησζε ηνπ θηλδύλνπ ινηκώμεσλ κε ηελ κείσζε πεγώλ κόιπλζεο θαη
ελίζρπζε ηεο αληίζηαζεο ηνπ νξγαληζκνύ ηνπ αξξώζηνπ.
Η πξόιεςε ησλ επηπινθώλ θαη ε επηηάρπλζε ηεο αλάξξσζεο ηνπ
αξξώζηνπ.

ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ
Η ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, νπνηαδήπνηε θαη αλ είλαη πξνθαιεί θάπνην
ζηξεο ζηνλ άξξσζην ην νπνίν όζν πην έληνλν είλαη ηόζν πεξηζζόηεξν
κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ όινπ
νξγαληζκνύ.
πλήζσο ε αγσλία θαη ε αλεζπρία ηνπ αζζελή πξνέξρεηαη από θόβν γηα:






Σελ λάξθσζε θαη ηνλ πόλν.
Σν άγλσζην πεξηβάιινλ ηνπ ρεηξνπξγείνπ.
Σελ ζθέςε γηα πηζαλή αλαπεξία κόληκε ή παξνδηθή.
Σα πηζαλά νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα.
Σν αίζζεκα ηεο αλαζθάιεηαο θαη ηνπ ζαλάηνπ.

Σα παξαπάλσ ζπλαηζζήκαηα εθδειώλνληαη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο,
όπσο κε αλεζπρία, άγρνο, ζησπή, εζσηεξίθεπζε, θαζώο θαη κε πνιιέο
εξσηήζεηο θαη κε άιιεο ηόζεο απνξίεο.

ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ
Δδώ θαινύληαη νη Ννζειεπηέο-ηξηεο




Να πξνζθέξνπλ βνήζεηα ζηνλ άξξσζην κε θξίζε, ζύλεζε, ζηνξγή
ελδηαθέξνλ.
Να δώζνπλ ινγηθέο πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο ζηα πιαίζηα ηεο
αξκνδηόηεηαο ηνπο.
Να ζπλεξγαζηνύλ κε ηελ νκάδα πγείαο (ρεηξνπξγό, ςπρνιόγν,
θνηλσληθό ιεηηνπξγό) ώζηε λα πξνεηνηκάζνπλ καδί ηνλ αζζελή γηα ηελ
επηθείκελε ρεηξνπξγηθή εκπεηξία.

ΓΔΝΙΚΗ ΠΡΟΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ ΔΣΟΙΜΑΙΑ
Πξηλ πξνρσξήζεη ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πξέπεη λα γίλεη κηα γεληθή
κειέηε ηνπ αζζελή όπνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία :













Θξεπηηθή θαη πδαηνειεθηξνιπηηθή θαηάζηαζε
Αλαπλεπζηηθή θαηάζηαζε
Καξδηαγγεηαθή θαηάζηαζε
Ηπαηηθή θαη λεθξηθή ιεηηνπξγία
Δλδνθξηληθή ιεηηνπξγία
Νεπξηθή ιεηηνπξγία
Αηκαηνινγηθή ιεηηνπξγία
Αλνζνινγηθή ιεηηνπξγία
Υξήζε θαξκάθσλ
Ηιηθηαθή θαηάζηαζε

ΓΔΝΙΚΗ ΠΡΟΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ ΔΣΟΙΜΑΙΑ
Οη γεληθέο διαγνωζηικέρ εξεηάζειρ πνπ γίλνληαη ζε όινπο ηνπο άξξσζηνπο
πνπ πξόθεηηαη λα ρεηξνπξγεζνύλ είλαη νη παξαθάησ:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ηιεθηξνθαξδηνγξάθεκα
Αθηηλνγξαθία ζώξαθνο
Γεληθή αίκαηνο
Γεληθή νύξσλ
Βηνρεκηθέο εμεηάζεηο
Υξόλνο πξνζξνκβίλεο
Οκάδα Rhesus θαη δηαζηαύξσζε
HbsHg
VDRL
AntiHiV

ΓΡΑΠΣΗ ΤΓΚΑΣΑΘΔΗ
Πξηλ από θάζε εγρείξεζε απαηηείηαη γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ αξξώζηνπ ή
ησλ ζπγγελώλ ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εγρείξεζεο πνπ
ζα γίλεη.
Ο άξξσζηνο ςπογπάθει ζηο ειδικό ένηςπο, εθόζνλ είλαη ελήιηθαο θαη έρεη
πλεπκαηηθή δηαύγεηα.
Αλ πξόθεηηαη γηα αλήιηθν αζζελή ή αζζελή ζε θσκαηώδε θαηάζηαζε
ππνγξάθεη ππεύζπλν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο.
ε επείγνπζεο θαηαζηάζεηο, πνπ απεηιείηαη ε δσή ηνπ αξξώζηνπ ε
επέκβαζε γίλεηαη ρσξίο άδεηα.
Δπηδηώθεηαη όκσο θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο πξνθνξηθή επηθνηλσλία ή
θαη ηειεθσληθή αλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα.

ΠΡΟΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
Η πξνεγρεηξεηηθή εθπαίδεπζε ηνπ αξξώζηνπ πεξηιακβάλεη:
o
o

o
o

Αζθήζεηο βαζηάο αλαπλνήο θαη βήρα.
Αζθήζεηο ζηξνθήο θαη ελεξγεηηθήο θίλεζεο ηνπ ζώκαηνο.
Γλσζηηθόο έιεγρνο.
Άιιεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επέκβαζε.

ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΣΗ
ΔΠΔΜΒΑΗ
Η πξνεηνηκαζία ηνπ αξξώζηνπ ην απόγεπκα ηεο πξνεγνύκελεο εκέξαο
πεξηιακβάλεη :







Δηνηκαζία ηνπ δέξκαηνο ηνπ εγρεηξεηηθνύ πεδίνπ, πνπ γίλεηαη κεηά
από ην γεληθό ινπηξό θαζαξηόηεηαο.(Υξόλνο εηνηκαζίαο ηνπ
εγρεηξεηηθνύ πεδίνπ όζν ην δπλαηό πην θνληά ζην ρξόλν ηνπ
ρεηξνπξγείνπ)
Δηνηκαζία ηεο γαζηξεληεξηθήο νδνύ.
Γηαηξνθή.
Δηνηκαζία γηα ηελ αλαηζζεζία.
Αλάπαπζε, ύπλνο.

ΠΡΟΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ ΔΣΟΙΜΑΙΑΣΗΝ ΗΜΔΡΑ ΣΗ
ΔΠΔΜΒΑΗ
Πξηλ από ηελ κεηαθνξά ηνπ αζζελή ζην ρεηξνπξγείν ν ππεύζπλνο
Ννζειεπηήο- ηξηα θξνληίδεη γηα ηα εμήο:














Νεζηεία.
Σαηλία αλαγλώξηζεο.
Δπηζθόπεζε εγρεηξεηηθνύ πεδίνπ.
Λήςε θαη θαηαγξαθή δσηηθώλ ζεκείσλ.
Φαθνί επαθήο – αθαίξεζε θνζκεκάησλ θαη ηερλεηήο νδνληνζηνηρίαο.
Αθαίξεζε ρξώκαηνο βακκέλσλ λπρηώλ θαη ρεηιηώλ.
Φξνληίδα γηα θέλσζε ηεο νπξνδόρνπ θύζηεσο.
Έιεγρνο πεξηθεξηθώλ ή θεληξηθώλ γξακκώλ.
Δθηέιεζε ηπρόλ ηειεπηαίσλ ηαηξηθώλ νδεγηώλ.
Πξνλάξθσζε.
Δηδηθή έλδπζε ηνπ ρεηξνπξγείνπ.
Έιεγρνο ηνπ ηαηξηθνύ θαθέινπ – πξνεγρεηξεηηθνύ δειηίνπ.
Αζθαιή κεηαθνξά αζζελή ζην ρεηξνπξγείν.
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