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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ

Η φροντίδα της τραχειοστομίας γίνεται συνήθως κατά την πρωινή
περιποίηση του ασθενούς ή πιο συχνά, ανάλογα με την κατάσταση
υγείας του αρρώστου.

Σκοποί της φροντίδας είναι:
► Η διατήρηση της βατότητας του αεραγωγού.
► Η καθαριότητα και η αποτροπή εμφάνισης λοιμώξεων.
► Η πρόληψη ξηρότητας του βλεννογόνου.

Τα υλικά που χρειάζονται για την περιποίηση της τραχειοστομίας
είναι:

ψαλίδι,

 φυσιολογικός ορός,

επίδεση τραχειοστομίας (συνήθως φακαρόλα),

 αποστειρωμένη γάζα 4Χ4 ή ειδικό αποστειρωμένο επίθεμα
τραχειοστομίας,

γάζες,

υπεροξείδιο του υδρογόνου,

αντιμικροβιακή αλοιφή,

κάδος απορριμμάτων.

Η σειρά εκτέλεσης της παρέμβασης είναι:
-Ενημέρωση του ασθενούς για την παρέμβαση που θα
ακολουθήσει. Στην περίπτωση του παιδιατρικού ασθενούς
ενημερώνονται οι γονείς και το παιδί(όταν η ηλικία του το
επιτρέπει) σε γλώσσα κατανοητή για αυτούς.
- Συγκέντρωση του υλικού κοντά στον ασθενή. Τοποθέτηση του
κάδου απορριμμάτων κοντά στο σημείο εκτέλεσης της
παρέμβασης.
- Ρύθμιση του ύψους της κλίνης στο ύψος της μέσης του
νοσηλευτή.
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- Τοποθέτηση του αρρώστου σε θέση ημι-Fowler, ώστε να είναι
αναπαυτικά.
- Πλύσιμο των χεριών. Εφαρμογή καθαρών γαντιών.
- Έλεγχος του cuff. Χορήγηση ή αφαίρεση αέρα, ώστε η πίεση να
είναι περίπου 30 εκ. H2O.
- Αφαίρεση της γάζας ή του ειδικού επιθέματος (π.χ γάζα
Metaline) γύρω από την τραχειοστομία.
- Αφαίρεση του στηρίγματος τραχειοστομίας (ή της φακαρόλας)με
προσοχή, ώστε να μην αφαιρεθεί κατά λάθος ο τραχειοσωλήνας.
Συνιστάται να συμμετέχουν στην διαδικασία δυο νοσηλευτές, ο
ένας να κρατάει το σωλήνα και ο άλλος να αφαιρεί το παλιό
στήριγμα τραχειοστομίας και να αντικαταστά το καινούριο. Στην
περίπτωση που είναι ένας νοσηλευτής, το ένα του χέρι πάντα να
βρίσκεται επάνω στον τραχειοσωλήνα, χωρίς όμως να ασκείται
πίεση, διότι προκαλείται ερεθισμός της τραχείας.
- Επισκόπηση της τραχειοστομίας και παρατήρηση οτιδήποτε μη
φυσιολογικού (π.χ σημεία φλεγμονής, άνοιγμα δέρματος).
- Απομάκρυνση εκκρίσεων γύρω από την τραχειοστομία με γάζες
και φυσιολογικό ορό.
- Καθαρισμός του δέρματος γύρω από το στόμιο με υπεροξείδιο
του υδρογόνου και επάλειψη με αντιμικροβιακή αλοιφή, εάν είναι
απαραίτητο.
- Εφαρμογή νέας ταινίας επίδεσης και στερέωση στην πλάγια
επιφάνεια του προσώπου, όχι πολύ χαλαρά ή σφιχτά. Έλεγχος
εάν η περίδεση είναι ικανοποιητική, με την τοποθέτηση ενός
δακτύλου ανάμεσα στην ταινία και στο δέρμα του αρρώστου.
- Τοποθέτηση αποστειρωμένης γάζας ή ειδικού επιθέματος γύρω
από το στόμιο

- Ερώτηση του ασθενούς εάν αισθάνεται καλά.
- Απόρριψη του ρυπαρού και χρησιμοποιημένου υλικού.
- Τοποθέτηση του ασθενούς σε αναπαυτική θέση.
- Τακτοποίηση του υλικού.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: μαζί με την περιποίηση της τραχειοστομίας
συνιστάται να γίνεται καθαρισμός της στοματικής κοιλότητας (για
την πρόληψη εμφάνισης λοιμώξεων) και αλλαγή του συστήματος
χορήγησης οξυγόνου που συνδέεται με το στόμιο.
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