
 

Ο Ρόλος του Νοσηλευτή στη 

Θεραπευτική Πλασμαφαίρεση  

 

 
 

 
Γερογιάννη Σταυρούλα 

Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας 

 

Γραφείο Λοιμώξεων Γ.Ν.Α ‘ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ’ 

 



Θεραπευτική Πλασμαφαίρεση (Τ.Ρ.Ε) 

Εξωσωματική τεχνική  

  Αφαίρεση μεγάλου όγκου πλάσματος 

 

  Απομάκρυνση παθολογικών στοιχείων  

 

  Αντικατάσταση με κολλοειδή διαλύματα ή 

ομόλογο πλάσμα 



Θεραπευτική Πλασμαφαίρεση 

 

Θεραπεία επιλογής για πολλά 

αιματολογικά, νευρολογικά, 

νεφρολογικά,  

ανοσολογικά νοσήματα 

 



Θεραπευτική Πλασμαφαίρεση 

 

Η θεραπευτική πλασμαφαίρεση 

πραγματοποιείται κυρίως εντός των 

Αιματολογικών, Ογκολογικών, 

Νεφρολογικών τμημάτων ή Μονάδων 

Τεχνητού Νεφρού 



Θεραπευτική Πλασμαφαίρεση 

       COBE SPECTRA                    OPTIA 



Θεραπευτική Πλασμαφαίρεση 

Βασικές αρχές διαχωρισμού των στοιχείων 

του αίματος: 

Φυγοκέντρηση 

Διήθηση αίματος μέσω φίλτρου 

 

Απαιτούνται: 

Αγγειακή προσπέλαση  

    (περιφερική φλέβα, Α/Φ αναστόμωση, Κ.Φ.Γ) 

Κατάλληλο σύστημα γραμμών 

 



Οι Ρόλοι του Νοσηλευτή 

 

1. Ο παρέχων φροντίδα 

2. Εκπαιδευτής 

3. Συνήγορος 

4. Μέντορας 

5. Συντονιστής 

6. Συμπαραστάτης 

7. Ερευνητής 



 

1. Ο ΠΑΡΕΧΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

1. Εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς 
και αναγνώριση στρεσσογόνων 

παραγόντων 

 

2. Εφαρμογή αποτελεσματικών  

       μεθόδων επικοινωνίας  

 

3. Δημιουργία υποστηρικτικής σχέσης 

 

4. Παροχή εξατομικευμένης  Ν.Φ 

 

 



1. Ο Παρέχων Φροντίδα 
 

 

5. Διατήρηση ισορροπίας ανάμεσα στην τεχνολογία και 

τη συναιθηματική υποστήριξη 

6. Παρακολούθηση & αξιολόγηση ασθενούς & 

μηχανήματος. 

 

7. Ακριβής τήρηση πρωτοκόλλων Τ.Ρ.Ε 

 

8. Πρόληψη λοιμώξεων & αντιμετώπιση επιπλοκών 

Τ.Ρ.Ε 

 

 



Κλινικές Αρμοδιότητες του 

Νοσηλευτή   

 Διατήρηση υψηλής ποιότητας Υ.Υ 

 Συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα               

 Συντονισμός ασθενών  

 Εξασφάλιση αγγειακής προσπέλασης 

 Παροχή ασφαλούς κλινικού περιβάλλοντος 

 Διευκόλυνση αποτελεσματικής επικοινωνίας 

 Διασφάλιση  ιατρικού απορρήτου & ασφαλής τήρηση  αρχείων  

 Εφαρμογή τυποποιημένων κλινικών πρωτοκόλλων 

 



I. Ο Ρόλος του Νοσηλευτή πριν την 

έναρξη της Πλασμαφαίρεσης  
    

 Επιβεβαίωση ταυτότητας ασθενούς 

 

 Ενημερωμένη συγκατάθεση 

 

 Λήψη δείγματος αίματος για έλεγχο Hct & 

βιοχημικών δεικτών 

 

 Aιματολογικός έλεγχος για ιογενείς λοιμώξεις & 

έλεγχο αντισωμάτων 

 



II. Ο Ρόλος του Νοσηλευτή πριν την έναρξη 

της Πλασμαφαίρεσης 
     

 Αξιολόγηση ασθενούς: Λήψη ζωτικών σημείων & 

ιστορικού 

 Ενημέρωση ασθενούς  

 

 Επίλυση οποιασδήποτε απορίας του ασθενούς 

 

 Προετοιμασία υγρών υποκατάστασης 



III. Ο Ρόλος του Νοσηλευτή πριν την έναρξη 

της Πλασμαφαίρεσης 

 Προετοιμασία σετ φλεβοκέντησης εφαρμόζοντας 
άσηπτες τεχνικές. 

 

 Εισαγωγή στο μηχάνημα των παραμέτρων του 
ασθενούς (φύλο, ύψος, ΣΒ, Hct)  

 

 Πρόληψη διαταραχών αιμόστασης σε 
χειρουργικούς ασθενείς 

 

 Προληπτικές ενέργειες  



Ι. Ο Ρόλος του Νοσηλευτή κατά τη διάρκεια 

της Πλασμαφαίρεσης 
 

 Εξασφάλιση άνετου & ήρεμου περιβάλλοντος 

 

 Σύνδεση του ασθενούς στο μηχάνημα 

πλασμαφαίρεσης  

 

 Λήψη ζωτικών σημείων κάθε μισή ώρα 

 

 Παρακολούθηση για συμπτώματα υπασβεστιαιμίας 

ή υποκαλιαιμίας  



 

ΙΙ. Ο Ρόλος του Νοσηλευτή κατά τη διάρκεια 

της Πλασμαφαίρεσης 
 

 

  Άμεση παρέμβαση σε  περίπτωση Πυρετικής 
αντίδρασης 

 

  Παρακολούθηση για σημάδια λοίμωξης ή 
μόλυνσης, αιμορραγίας ή αιματώματος στα  

σημεία της φλεβοκέντησης 

 

  Άμεση παρέμβαση σε περίπτωση Υποτασικού 
επεισοδίου  

 



ΙΙΙ. Ο Ρόλος του Νοσηλευτή κατά τη 

διάρκεια της Πλασμαφαίρεσης 

 Αλλεργικές αντιδράσεις 

 

 Αιμολυτικές αντιδράσεις 

 

 Ενημέρωση του φύλλου νοσηλείας του ασθενούς 

 Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας:  

o Άσκηση πίεσης στα σημεία εισόδου των βελόνων 

o Περιοδικός έλεγχος για τυχόν αιμορραγία 

o Ενημέρωση ασθενούς για αίσθημα κόπωσης  

o Σύσταση ξεκούρασης και αποφυγής συνωστισμού 
 



 

2. Εκπαίδευση 
 

1. Διαδικασία Πλασμαφαίρεσης 

 

2. Βασικές αρχές σχετικά με τη θεραπευτική πλασμαφαίρεση 

 

3. Επιπλοκές κατά τη διάρκεια της θεραπείας 

 

4. Διαθέσιμες παροχές της κοινότητας 

 

5. Μέσα συγκοινωνίας 

 

1. Διαθεσιμότητα προγραμμάτων γενικής βοήθειας 



Ρόλος Νοσηλευτή στην Εκπαίδευση 

   Σκοπός Εκπαίδευσης: 

 Μείωση του ψυχολογικού stress. 

 

 Βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τη θεραπεία. 

 

 Αύξηση αισθήματος ευθύνης των ασθενών. 

 

 Συμμόρφωση με τους περιορισμούς της θεραπείας  

 

 Ψυχολογική υποστήριξη 



 

Ρόλος Νοσηλευτή στην Εκπαίδευση  

 Σκοπός Εκπαίδευσης: 

 Αντιμετώπιση  αρνητικών πλευρών  θεραπείας.  

 

 Ώριμη αντιμετώπιση της κατάστασης. 

 

 Ενεργός συμμετοχή στο σχεδιασμό της φροντίδας. 

 

 Επίτευξη του μέγιστου επιπέδου αποκατάστασης. 



ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 Διεξαγωγή και επανάληψη εκπαιδευτικών μαθημάτων σε 

τακτά χρονικά διαστήματα. 

 

 Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων. 

 

 Εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων επικοινωνίας. 

 

 Εξατομικευμένη εκτίμηση και αξιολόγηση του κάθε ασθενή. 



ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 Προσεκτικό άκουσμα του ασθενούς χωρίς κριτική ή καταδικαστική 

διάθεση. 

 

 Δημιουργία υποστηρικτικής σχέσης με τον ασθενή. 

 

 Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας. 

 

 Ενημέρωση - υποστήριξη της οικογένειας. 

 

 Συνεργασία Νοσοκομείου -Κοινότητας. 



 

3. Μέντορας 
 

  

 

1. Ενθάρρυνση για θετική και 
ρεαλιστική σκέψη 

 

2. Απόκτηση του ελέγχου της 
ασθένειας και της θεραπείας 

 

3. Βοήθεια για δημιουργία 
υποστηρικτικού δικτύου από 
φίλους, ομοιοπαθείς ή τοπικές 
ομάδες της Κοινότητας 



 

4. Συντονιστής 

 

 

 Ενθάρρυνση του ασθενούς για 

συμμετοχή στη δική του φροντίδα 

  

Ανάληψη της ευθύνης των 

αποφάσεών του 



                 

5. Συνήγορος 
 

1. Προσαρμογή στην πλασμαφαίρεση  

 

2. Προσαρμογή της πλασμαφαίρεσης 

στις δυνατότητές του 

 

3. Ενθάρρυνση για απόκτηση 

κινήτρων 

 



 

6. Συμπαραστάτης 
 

 Παραπομπή στα υπόλοιπα μέλη  

της διεπιστημονικής ομάδας για οποιαδήποτε 

 άλλη θεραπεία (ψυχολόγο,  

Διαιτολόγο κ.λ.π) 



 

7. Ερευνητής 

 

 

 Ευθύνη συντονισμού των ερευνητικών προγραμμάτων 

 

 Συνδετικός κρίκος Νοσηλευτών - Ερευνητών όσον αφορά 

σε νέα δεδομένα στον τομέα της θεραπευτικής αφαίρεσης 

 

 Διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στους χώρους 

όπου εργάζονται οι νοσηλευτές με τη διοργάνωση 

σεμιναρίων - ημερίδων.  

 

 



 

7. Ερευνητής 
 

 

   α) Εκπαίδευση των Νοσηλευτών 

  

   β) Δημιουργία τμήματος νοσηλευτικής έρευνας  

 

   γ) Εμπλουτισμός των βιβλιοθηκών με επιστημονικά  

περιοδικά & συγγράμματα 

 

   δ) Κίνητρα προς τους Νοσηλευτές 

 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

    Σημαντικός για την εφαρμογή αποτελεσματικών 

νοσηλευτικών παρεμβάσεων και την επίτευξη των 

επιθυμητών θεραπευτικών αποτελεσμάτων στην 

κλινική πράξη 

 

        Διευρυμένος 

 

 Επιφορτισμένος με ευθύνες που αφορούν στις 

νοσηλευτικές δραστηριότητες & στην παρεχόμενη 

ποιότητα φροντίδας κατά τη συνεδρία της 

πλασμαφαίρεσης.  

   

 

 

 

 



O Nοσηλευτής Πλασμαφαίρεσης είναι αυτός που:  

 

Θα παρακολουθήσει την κατάσταση του ασθενούς 

Θα παρέμβει άμεσα  

θα κατευθύνει  

θα συντονίσει 

 θα εκπαιδεύσει  

θα συμβουλεύσει 

θα προτείνει αλλαγές στη νοσηλευτική φροντίδα 
αλλά και που  

θα συμμετέχει στην κλινική έρευνα. 
 




