


Ο Ρόλος του Νοσηλευτή αναισθησίας είναι να 

βοηθήσει τον Αναισθησιολόγο στην διεκπεραίωση 

των καθηκόντων του, προσφέροντας έτσι 

στοχευμένη και εξειδικευμένη Ιατρική και 

Νοσηλευτική φροντίδα στον ασθενή ο οποίος 

πρόκειται να χειρουργηθεί.



• Η συνεργασία Αναισθησιολόγου και νοσηλευτή 

αναισθησίας είναι υψίστης σημασίας στην 

διεκπεραίωση της εργασίας και των δύο. 

• Προγραμματισμός και συγχρονισμός δίνουν τα 

καλύτερα αποτελέσματα.



Προηγούμενη γνώση και ενημέρωση για: 

• Το σχήμα της αναισθησίας (ΓΑ, ΤΑ, Ραχιαία, 
Υποσκληρίδιος κτλπ) που θα δοθεί,

• Πιθανές επιπλοκές και δυσκολίες που μπορεί να 
παρουσιαστούν 

• Την αντιμετώπιση τους

Θα βοηθήσει στη σωστή και έγκαιρη προετοιμασία.



Η χρήση υπερσύγχρονων μηχανημάτων για την 

παρακολούθηση των παραμέτρων του ασθενούς 

(Monitoring) δεν είναι αρκετή, χρειάζεται η 

εγρήγορση και επαγρύπνηση του ανθρώπινου 

μυαλού γιατί κανένα μηχάνημα δεν δύναται 

να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα.



Τα καθήκοντα του νοσηλευτή αναισθησίας είναι 

πολλά και ποικίλα.



Ο Νοσηλευτής Αναισθησίας είναι υπεύθυνος
για:

• Τον καθημερινό έλεγχο λειτουργικότητας και 

καθαριότητας του αναισθησιολογικού εξοπλισμού 

(αναπνευστήρας, οθόνες παρακολούθησης 

παραμέτρων, αντλίες έγχυσης, συσκευές 

θέρμανσης Ε.Φ. υγρών και παραγώγων αίματος, 

αναρρόφηση, ηλεκτρικές κουβέρτες κτλπ) 



• Ο Απινιδωτής είναι καίριας σημασίας για την 

Καρδιο-Αναπνευστική Αναζωογόνηση

• Ο Νοσηλευτής Αναισθησίας είναι υπεύθυνος για 

την σωστή συντήρηση και χρήση του μηχανήματος 

αυτού, ούτως ώστε να είναι έτοιμο για χρήση 

οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί





Ο Νοσηλευτής Αναισθησίας είναι υπεύθυνος
για:
Την γνώση όλων των ειδών αναισθησίας: 

– General Anaesthesia
– Local Anaesthesia
– Sedation
– Spinal 
– Epidural
– Block
– Peripheral Nerve Block
– General Anaesthesia and 

Epidural
– Local Anaesthesia and 

Sedation

– General Anaesthesia and 
Block

– Spinal and Block
– Spinal and Epidural
– General Anaesthesia and 

insertion of Intrathecal
Catheter

– Spinal Anaesthesia and 
insertion of Intrathecal
Catheter













Ο Νοσηλευτής Αναισθησίας είναι υπεύθυνος
για:

• Την γνώση και χρήση των φαρμάκων για το κάθε 

είδος αναισθησίας



Ο Νοσηλευτής Αναισθησίας είναι υπεύθυνος
για:

• Την προετοιμασία και κάλυψη για το οποιοδήποτε 

σχήμα που θα δοθεί, πάντοτε κατόπιν 

συνεννόησης με τον ειδικό αναισθησιολόγο 

• Την χρήση του ειδικού εξοπλισμού για το κάθε 

είδος αναισθησίας 



Ο Νοσηλευτής Αναισθησίας είναι υπεύθυνος
για:

• Την ετοιμασία για ενδοφλέβια παρακέντηση και τα 

σωστά υγρά 



Ο Νοσηλευτής Αναισθησίας είναι υπεύθυνος
για:

• Την ετοιμασία για

τοποθέτηση: 

– Αρτηριακής γραμμής

– Καθετήρα μέτρησης κεντρικής

φλεβικής πίεσης

– Καθετήρα πνευμονικής

αρτηρίας Swan Ganz



Ο Νοσηλευτής Αναισθησίας είναι υπεύθυνος
για:
• Την ετοιμασία και φύλαξη των φαρμάκων (γνώση 

φαρμακολογίας)
– ημερομηνία λήξεως
– σωστό φάρμακο στη σωστή δόση
– γνώση της ανάμιξης
– γνώση της δράσης
– γνώση των παρενεργειών
– σωστή παρέμβαση για διόρθωση πιθανής παρενέργειας 
– σωστή φύλαξη φαρμάκων
– στις σύριγγες να αναγράφετε το όνομα και η δόση του 

φαρμάκου 



Ο Νοσηλευτής Αναισθησίας είναι υπεύθυνος
για:

• Την ετοιμασία για την διασωλήνωση του ασθενούς 

– Λαρυγγοσκόπιο (είδος και μέγεθος)

– Ενδοτραχειακός σωλήνας (σωστό είδος και μέγεθος)

























Ο νοσηλευτής Αναισθησίας παραλαμβάνει τον 

ασθενή στο χειρουργείο (με χαμόγελο, ευγένεια και 

σεβασμό στον ασθενή)



Γίνετε έλεγχος εγγράφων/στοιχείων (όνομα, φόρμα 

συγκατάθεσης, είδος χειρουργικής επέμβασης, 

παρουσία αναλύσεων, ECG, Χ-Rays, 

προνάρκωση, ιστορικό εξέτασης του ασθενούς από 

χειρουργό/Αναισθησιολόγο



• Ψυχολογική στήριξη

– αρχίζει από το καλημέρα και περιλαμβάνει την όλη 

συμπεριφορά μας 

– Κατεβάζουμε την μάσκα να μας δει ο ασθενείς και 

συστηνόμαστε (Γεια σας, Είμαι η Λίτσα, είμαι 

νοσηλεύτρια, θα είμαι μαζί σας από τώρα μέχρι που να 

τελειώσει η επέμβαση σας και να πάτε πίσω στο κρεβάτι 

σας, θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Απαντάτε πάντοτε μέσα 

στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και καθηκόντων σας)



– Σωστή τοποθέτηση ασθενή  στο χειρουργικό τραπέζι

– Τοποθέτηση μάσκας οξυγόνου στον ασθενή

– Χρήση ηλεκτρικής κουβέρτας για την διατήρηση της 
θερμοκρασίας του ασθενή 

– Ο ασθενής παραμένει καλυμμένος με σεντόνι καθ-όλην 
την διάρκεια της ετοιμασίας του 



– Γνωριμία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας



• Ο Νοσηλευτής Αναισθησίας βοηθά τον 

Αναισθησιολόγο να ενώσει τον ασθενή με τα 

διάφορα Monitors για την ασφαλή επίβλεψη των 

παραμέτρων του ασθενή: 

– ECG 

– BP cuff 

– SPO2



• Φλεβοκέντηση για τοποθέτηση ενδοφλεβίων υγρών

• Τοποθέτηση αρτηριακής γραμμής, 

• Τοποθέτηση καθετήρα μέτρησης κεντρικής 

φλεβικής πίεσης ή και Swan Ganz όπου χρειάζεται

• Τοποθέτηση ουρηθρικού καθετήρα αν χρειάζεται





















• Ο Ειδικός Αναισθησιολόγος επιλέγει την μέθοδο 

Αναισθησίας και ο Νοσηλευτής Αναισθησίας βοηθά 

στην όλη διαδικασία.

• Πολύτιμη είναι η συμβολή του Νοσηλευτή 

Αναισθησίας στον δύσκολο αεραγωγό και στην 

διασωλήνωση. 



















Ο Νοσηλευτής Αναισθησίας βοηθά στην διατήρηση 
της αιμοδυναμικής σταθερότητας του ασθενούς:

• Χρήση συσκευής θέρμανσης του αίματος και 
παραγώγων αυτού και υγρών ενδοφλέβιας 
χορήγησης για αποφυγή υποθερμίας. 

• Χρήση εξειδικευμένων φαρμάκων κατόπιν οδηγιών 
του Ειδικού Αναισθησιολόγου





• Έλεγχος και καταγραφή αερίων αίματος, 
αξιολόγηση/ παρέμβαση ανά τακτά διαστήματα 

• Έλεγχος και καταγραφή Ι/Ο ( Ε.Φ. υγρά, ούρα, 
ρινογαστρικός, απώλειες αίματος) 

• Έλεγχος και καταγραφή των χορηγηθέντων 
ναρκωτικών ουσιών και υπογραφή 
αναισθησιολόγου



Όταν αρχίσει η επέμβαση, ο Νοσηλευτής
Αναισθησίας:

• Αναλαμβάνει την απομάκρυνση όσων αντικειμένων 
και αναλωσίμων έχουν χρησιμοποιηθεί

• Επιβλέπει και ελέγχει τον σωστό τρόπο 
καθαρισμού και φύλαξης τους

• Επιβλέπει και ελέγχει τον σωστό τρόπο αποβολής 
των διαφόρων αποβλήτων (αιματηρά, μολυσμένα)



Ο Νοσηλευτής Αναισθησίας παραμένει στον χώρο 

του χειρουργείου, συνεχίζοντας την προετοιμασία 

για την επόμενη επέμβαση, ακολουθώντας τις 

οδηγίες του Αναισθησιολόγου για ότι του ζητηθεί 

παρεμβαίνοντας αναλόγως. 





Στο τέλος της επέμβασης ο Νοσηλευτής 
Αναισθησίας βοηθά τον Αναισθησιολόγο:

• Στο ξύπνημα του ασθενή (με αντίδοτα η όχι )

• Αφαίρεση ενδοτραχειακού σωλήνα

• Διατήρηση αεραγωγού (Ο2 mask)

• Διατήρηση θερμότητας



Όταν ο Αναισθησιολόγος κρίνει ότι ο 

ασθενής μπορεί να μεταφερθεί στην ανάνηψη, ο 

Νοσηλευτής Αναισθησίας αποσυνδέει τον ασθενή 

από τα Monitors, και επιβλέπει την μεταφορά του.



Στην ανάνηψη ο ασθενής ενώνετε ξανά σε Monitor
(ECG, BP, SPO2)

• O2 Mask 
• Έλεγχος και καταγραφή παροχής ενδοφλέβιων υγρών/ αίμα/ 

plasma 
• Έλεγχος και καταγραφή Ι/O (ούρα, απώλεια αίματος, 

εμετός)
• Έλεγχος και καταγραφή πόνου/ φαρμακευτική αγωγή/ 

παυσίπονα 
• Έλεγχος επιπέδου συνείδησης - ανοίγει τα μάτια/ αντιδρά/ 

ακούει/ μιλά/ απαντά/ αισθάνεται 
• Μπορεί να κινεί τα πόδια
• Υπακούει σε απλές εντολές
• Έλεγχος και καταγραφή παραμέτρων ανά 10 - 15 λεπτά 



Ο Ειδικός Αναισθησιολόγος ενημερώνεται για την 

κατάσταση του ασθενή από τον Νοσηλευτή 

Αναισθησίας ανά τακτά διαστήματα.



Όταν ο Αναισθησιολόγος κρίνει ότι ο ασθενής 

μπορεί να αποχωρήσει από την ανάνηψη 

ειδοποιείται ο θάλαμος:

• Ο ασθενής μεταφέρετε στο κρεβάτι του 

• Ο Νοσηλευτής Αναισθησίας παραδίδει τον ασθενή 

στον νοσηλευτή του θαλάμου μαζί με:

– τα έντυπα

– αίμα/ plasma 

– οδηγίες χειρουργού αναισθησιολόγου - γραπτές οδηγίες



Ο Νοσηλευτής Αναισθησίας αποχαιρετά τον 
ασθενή!!!

Περαστικά σας, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Γεια
σας ! 
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