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15.1 Εκτίμηση κατάστασης
θρέψης

Ορισμός 

Η εκτίμηση της κατάστασης θρέψης αποτελεί

μια σε βάθος ανάλυση της κατάστασης θρέψης

του ασθενή. Ο προληπτικός έλεγχος θρέψης

αποτελεί ένα βασικό στάδιο εκτίμησης θρέψης

και αναγνωρίζει εκείνους τους ασθενείς που

χρήζουν ή που πιθανόν να χρεια στούν μια

πιο ολοκληρωμένη εκτίμηση της θρέψης.



15.3.1 Eνδομυϊκή ένεση

Ορισμός 

Με τον όρο ενδομυϊκή ένεση εννοούμε τη

χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών απευθείας

μέσα στο μυϊκό ιστό. Επισημαίνεται συνήθως

με τη συντομογραφία IM (intramuscular) ή

ΕΜ (ενδομυϊκή).

Υπόβαθρο 

Η ευρεία διάδοση της ενδοφλέβιας χορήγη-

σης φαρμακευτικών ουσιών οδήγησε σε πε-

ριορισμό της χρήσης των ενδομυϊκών ενέσε-

ων. Παρόλα αυτά, χρησιμοποιείται ακόμη για

τη χορήγηση φαρμάκων για τα οποία απαι-

τείται ταχεία σχετικά απορρόφηση με ταυτό-

χρονα παρατεταμένη δράση. Μερικά από τα

πιο διαδεδομένα φάρμακα που χορη γούνται

ενδομυϊκά είναι αναλγητικά, αντιεμετικά, α-

ντιβιοτικά αλλά και διάφορα εμβόλια.

Η χορήγηση του φαρμάκου γίνεται στο πιο

συμπαγές τμήμα της μυϊκής μάζας, επιτρέπο -

ντας την απορρόφηση μεγαλύτερου όγκου

(ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή της ένεσης)

φαρμάκου, που δεν είναι δυνατή στον υπερ-

κείμενο υποδόριο ιστό, λόγω του πλήθους

των νευρικών απολήξεων. Οι ενδο μυϊκές ε-

νέσεις μπορούν, επομένως, να χρησιμοποιη-

θούν για τη χορήγηση ερεθιστικών φαρμάκων

που δεν μπορούν να εγχυθούν στο υποδόριο,

λόγω πρόκλησης έντονου άλγους και ερεθι-

σμού. Η αργή έγχυση επιτρέπει το σταδιακό

διαχωρισμό των μυϊκών ινών, που συμβάλλει

στην καλύτερη απορρόφηση του φαρμάκου.

Πολύ σημαντικό βήμα στην εκτέλεση της εν-

δομυϊκής ένεσης είναι η αναρρόφηση, ώστε

να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει επιστροφή

αίματος. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται

ότι το φάρμακο δεν θα χορηγηθεί κατά λάθος

ενδοφλέβια.

Επισημάνσεις

■ Η σωστή υγιεινή των χεριών, η χρήση

γαντιών και η ασφαλής απομάκρυνση

των απορριμμάτων είναι πολύ σημα-

ντικά, τόσο για την ασφάλεια του ασθε-

νή, όσο και για τη δική σας. 

■ Είστε υπεύθυνοι για την ουσία που χο-

ρηγείτε στον ασθενή. Πρέπει να γνω-

ρίζετε πάντα την ημερομηνία λήξης της,

τον τρόπο που αναρροφήθηκε, τον επι -

θυμητό χορηγούμενο όγκο, καθώς και

αν μπορεί να χορηγηθεί ενδομυϊκά.

■ Η προετοιμασία της ένεσης και η αναρ-

ρόφηση του φαρμάκου ποικίλλει, ανά -

λογα με τη μορφή που κυκλοφορούν

και διατηρούνται τα διάφορα σκευά-

σματα. Θα πρέπει να είστε εξοικειωμέ-

νοι με τις μορφές αυτές.

■ Η άνεση και ο καθησυχασμός του α-

σθενή συμβάλλουν στην καλή συνερ-

γασία και στην επίτευξη του βέλτιστου

αποτελέσματος.
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Πριν από την εκτέλεση μιας ενδομυϊκής έ νε -

σης να είστε σίγουροι ότι γνωρίζετε τα εξής:

■ Θέσεις εφαρμογής ενδομυϊκών ενέσε-

ων και ανατομία της κάθε περιοχής.

Aπαραίτητες 
γνώσεις

■ Τεχνική της ενδομυϊκής ένεσης.

■ Φαρμακοκινητική, δηλαδή απορρόφη -

ση, κατανομή, μεταβολισμό και απέκ-

κριση της χορηγούμενης φαρμακευτι-

κής ουσίας.

■ Αρχές ελέγχου λοιμώξεων.

■ Έννοιες όπως συγκατάθεση, ευθύνη,

αμέλεια.



Η επιλογή του μεγέθους της βελόνας εξαρ-

τάται από τον ασθενή. Θα πρέπει να είναι αρ-

κετά μεγάλη, ώστε να διαπερνά όλο τον υ-

ποδόριο ιστό και να φτάνει στο μυ, χωρίς να

εισ έλθει τελείως στο σώμα του. Η κατάλληλη

γωνία εισόδου είναι οι 90° για καλύτερη πρό-

σβαση του μυός και μεγαλύτερη αποτελε-

σματικότητα, αλλά και άνεση του ασθενή. Οι

βελόνες που κατεξοχήν χρησιμοποιούνται

στις ενδομυϊκές ενέσεις είναι οι 21 G (πράσι-

νου χρώματος) και 23 G (μπλε χρώματος).

Σε παιδιά, ηλικιωμένους και γενικά άτομα με

μειωμένη μυϊκή μάζα είναι σκόπιμο να χρη-

σιμοποιούνται οι μικρότερες βελόνες. 

Οι πλέον κατάλληλες περιοχές για τη διεξα-

γωγή ενδομυϊκών ενέσεων είναι:

■ Δελτοειδής μυς (άνω μέρος βραχίονα): Έχει

πολύ εύκολη πρόσβαση, αλλά περιορι-

σμένο μέγιστο όγκο ενέσιμης ουσίας (0,5-

1 ml). Χρησιμοποιείται κυρίως για εμβο-

λιασμούς.

■ Οπίσθια γλουτιαία περιοχή (περιλαμβάνει

το μεσαίο γλουτιαίο μυ): Βασικό μειονέκτη -

μα αποτελεί ο κίνδυνος τραυματισμού του

ισχιακού νεύρου ή των άνω γλουτιαίων

αγγείων. Για το λόγο αυτό, χωρίζεται νοητά

ο γλουτός σε 4 τεταρτημόρια και η ουσία

ενίεται στο άνω έξω τεταρτημόριο που

είναι λιγότερο πλούσιο σε αγγεία και νεύ-

ρα. Στην περιοχή μπορούν να χορηγηθούν

έως 4 ml και χαρακτηρίζεται από αργή α-

πορρόφηση του φαρμάκου. Τα τελευταία

χρόνια έχει αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθ-

μό από την πλάγια γλουτιαία περιοχή.

■ Πλάγια γλουτιαία περιοχή (αποτελείται από

τον μεσαίο και το μικρό γλουτιαίο μυ): Είναι

πλέον η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη θέ-

ση. Ο χορηγούμενος όγκος είναι 2,5-4 ml,

ανάλογα με τη μυϊκή ανάπτυξη του ασθε-

νή. Πρόκειται για περιοχή ελεύθερη νεύ-

ρων και μεγάλων αγγείων και χρησιμο-

ποιείται με ασφάλεια για όλους τους α-

σθενείς > 7 μηνών. Για τον εντοπισμό της

περιοχής τοποθετούμε την παλάμη του

αριστερού χεριού στον δεξιό μείζονα τρο-

χαντήρα (και αντίστροφα για τον αριστερό

γλουτό), το δείκτη στην πρόσθια λαγόνια

άκανθα και το μέσο τεντωμένο προς τη

λαγόνια ακρολοφία. Το τρίγωνο που σχη-

ματίζεται είναι κατάλληλο για τη διενέργεια

της ένεσης. 

Εικόνα 15.4. Σημείο ενδομυϊκής ένεσης στην

πλάγια γλουτιαία περιοχή.

■ Τετρακέφαλος μυς (έξω πρόσθιος μηρός):

Χρησιμοποιούνται είτε ο έξω πλατύς τετρα -

κέφαλος, είτε ο ορθός μηριαίος που αποτε -

λούν και οι δύο τμήματα του τετρακεφάλου

μυός. Πρόκειται για περιοχή με καλά ανα-

πτυγμένη μυϊκή μάζα σε όλους τους ασθε-

νείς και χρησιμοποιείται για χορήγηση 4-

5 ml. Προσφέρει καλή ακινητοποίηση και

συνεργασία με τους παιδιατρικούς ασθενείς,

καθώς γίνεται και στην αγκαλιά του γονέα.

Στερείται νεύρων και μεγάλων αγγειακών

στελεχών και συνήθως για την ένεση προ-

τιμάται το μέσο τριτημόριο του μυός.

Όσον αφορά την αντισηψία του δέρματος, α-

ποτελεί ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα με πολλές

αντικρουόμενες απόψεις εδώ και χρόνια. Πολ-

λές έρευνες ειδικά των τελευταίων ετών, α-

ποδεικνύουν πως τελικά ο καθαρισμός με τη

χρήση αλκοολούχων αντισηπτικών διαλυ-

μάτων δεν είναι απαραίτητος με εξαίρεση

τους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, καθώς

Σηµείο ένεσης

Λαγόνια ακρολοφία

Πρόσθια λαγόνια άκανθα
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και τις περιπτώσεις με εμφανώς ρυπαρό δέρ-

μα, ενώ υπάρχουν συγγραφείς που κρίνουν

απαραίτητη την αντισηψία σε κάθε περίπτωση.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν τη

συμμόρφωση με τις οδηγίες αντισηψίας που

επικρατούν σε κάθε χώρα. Στη χώρα μας είναι

καθιερωμένη η αντισηψία του δέρματος πριν

τη διενέργεια κάθε ενδομυϊκής ένεσης.

Πιθανές επιπλοκές που μπορεί να ακολου-

θήσουν μετά από μια ενδομυϊκή ένεση είναι

σπάσιμο της βελόνας, τραυματισμός και μό-

λυνση ιστών, τοπική αλλεργική αντίδραση ή

ακόμη και ίνωση του μυός σε σπάνιες όμως

περιπτώσεις. Οι πιο συχνές επιπλοκές της εν-

δομυϊκής ένεσης είναι απλά τοπικός ερεθι-

σμός ή και αίσθημα άλγους που υποχωρεί

σταδιακά μέσα στις επόμενες ημέρες. 

Διαδικασία

Προετοιμασία 

Προετοιμάστε τον εαυτό σας 

Μελετήστε τις απαραίτητες πληροφορίες για

τον ασθενή και συλλέξτε στοιχεία για τυχόν

φαρμακευτικές αλλεργικές αντιδράσεις από

το ιστορικό του. Τηρήστε τους κανόνες υγιει-

νής των χεριών πριν από την επαφή με τον

ασθενή για πρόληψη λοιμώξεων.

Προετοιμάστε τον ασθενή 

Εξηγήστε τη διαδικασία στον ασθενή και α-

παντήστε στις τυχόν ερωτήσεις του. 

Προετοιμασία απαραίτητου εξοπλισμού

Διασφαλίστε ότι ετοιμάσατε το σωστό εξο-

πλισμό.

Απαραίτητος εξοπλισμός

Ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη διενέργεια

ενδομυϊκής ένεσης είναι:

■ Φιαλίδιο με φάρμακο

■ Σύριγγα

■ Δύο βελόνες 21 G ή 23 G

■ Γάντια ελαστικά μη αποστειρωμένα

■ Τολύπια βάμβακος ή γάζες

■ Αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα

■ Κυτίο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων

■ Νεφροειδές

Πλαίσιο 

Ενδείξεις 

Η ενδομυϊκή χορήγηση φαρμακευτικών

ουσιών ενδείκνυται στις παρακάτω περι-

πτώσεις:

■ Όταν η χορήγηση της ουσίας δεν είναι

δυνατή ή δεν ενδείκνυται από το στόμα

(έμετοι, ουσία που καταστρέφεται από

τις γαστρικές εκκρίσεις κ.λπ).

■ Όταν η ουσία είναι ερεθιστική και υ-

πάρχει κίνδυνος να προκαλέσει βλάβη

στον υποδόριο ιστό.

■ Όταν ο όγκος της χορηγούμενης ουσίας

είναι μεγαλύτερος από αυτόν που μπο-

ρεί να χορηγηθεί υποδόρια.

Αντενδείξεις 

Η ενδομυϊκή χορήγηση φαρμακευτικών

ουσιών δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται

στις εξής περιπτώσεις:

■ Θρομβοπενία.

■ Αιμορροφιλία / διαταραχές πήξης.

■ Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου.

■ Όταν ο ασθενής παίρνει αντιπηκτική α-

γωγή.

■ Περιφερική μυοπάθεια.

■ Περιοχές με φλεγμονή, οίδημα, δερμα -

τί τιδα, ουλές, σπίλους, σκληρίες και γε-

νικά κάθε είδους αλλοίωση των ιστών.
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Επιβεβαιώστε ότι η ουσία που θέλετε να
χορηγήσετε χορηγείται ενδομυϊκά με βά-
ση το ειδικό έντυπο του φαρμάκου.

Για να μην γίνει λάθος στον τρόπο χορήγησης
του φαρμάκου.

Ελέγξτε την ημερομηνία που αναγράφε-
ται στο φιαλίδιο.

Για να μην χορηγήσετε φάρμακο που έχει
λήξει.

Ανοίξτε το φιαλίδιο με ένα τολύπιο βάμ-
βακος. 

Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό.

Κρατήστε σταθερά το φιαλίδιο και εισά-
γεται τη βελόνη. Αναρροφήστε με προ-
σοχή λίγο παραπάνω από την επιθυμητή
ποσότητα φαρμάκου, φροντίζοντας η κο-
ρυφή της βελόνας να βρίσκεται κάτω από
το επίπεδο της ουσίας στο φιαλίδιο.

Για να μπορέσετε μετά την αφαίρεση του φυ-
σαλίδων αέρα να προετοιμάσετε τη σωστή
δόση χωρίς ανάγκη για συμπλήρωση φαρ-
μάκου.

Με τη σύριγγα σε όρθια θέση, διαλύστε,
χτυπώντας τις τυχόν υπάρχουσες φυσα-
λίδες αέρα και αφαιρέστε τον αέρα και
την περίσσεια φαρμάκου. 

Για να αφαιρέσετε τις φυσαλίδες αέρα που
τυχόν υπάρχουν στη σύριγγα και να προε-
τοιμάσετε τη σωστή δόση φαρμάκου.

1

2

5

3

4

Οδηγός Βήμα – Βήμα Ενδομυϊκής Ένεσης

Προετοιμασία Ένεσης

Συστηθείτε, επιβεβαιώστε την ταυτότητα
του ασθενή, εξηγήστε τη διαδικασία και
πάρτε τη συγκατάθεσή του.

Για ταυτοποίηση της ταυτότητας του ασθενή
και διασφάλιση ότι κατανοεί τη διαδικασία
και συναινεί σε αυτή.

Επιλέξτε την περιοχή που θα γίνει η ένεση
και τοποθετήστε τον ασθενή στην κατάλ-
ληλη θέση, αφού αφαιρέσετε τα ρούχα
που καλύπτουν την περιοχή.

Για εξασφάλιση της κατάλληλης θέσης και
της αξιοπρέπειας του ασθενή.

1 2

Διεξαγωγή Ενδομυϊκής Ένεσης
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Φορέστε γάντια ελαστικά μη αποστειρω-
μένα.

Για πρόληψη λοιμώξεων.

Βρείτε τα σωστά ανατομικά σημεία για τη
χορήγηση της ΕΜ ένεσης. 

Για την ασφαλή πραγματοποίηση της ένεσης,
αποφεύγοντας μεγάλα αγγεία και νεύρα. 

Καθαρίστε την περιοχή με τολύπιο βάμ-
βακος εμποτισμένο σε αλκοολούχο διά-
λυμα και αφήστε να στεγνώσει εντελώς.

Για τοπική αντισηψία της περιοχής.

Τεντώστε το δέρμα της περιοχής χρησιμο -
ποιώντας τον αντίχειρα και το δείκτη σας.

Για έκθεση του ιστού και σταθεροποίηση της
περιοχής.

Ζητήστε από τον ασθενή να πάρει μια βα-
θιά ανάσα.

Για προετοιμασία του ασθενή ώστε να μειω-
θεί το άλγος, αλλά και να αποφευχθεί η πι-
θανότητα μυϊκού σπασμού.

Κρατώντας τη σύριγγα σαν στυλό σε γω-
νία 90° με το σώμα του ασθενή εισάγε τε
τη βελόνα, αφήνοντας ένα μικρό τμήμα
έξω από το σώμα του.

Για διασφάλιση ότι η βελόνα θα εισέλθει στο
μυϊκό ιστό και όχι στον υποδόριο και ότι θα
παραμείνει τμήμα της εκτός σώματος για να
μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα σε περίπτωση
που σπάσει λόγω μυϊκού σπασμού.

Τραβήξτε προς τα πίσω το έμβολο και αν
αναρροφηθεί αίμα στη σύριγγα αποσύ-
ρετε τη βελόνη, απορρίψτε σύριγγα και
βελόνη κατάλληλα και ξεκινήστε από την
αρχή.

Για αποφυγή χορήγησης του φαρμάκου εν-
δαγγειακά.

Αν δεν αναρροφηθεί αίμα, προχωρήστε
στην έγχυση του φαρμάκου με αργό
ρυθμό (περίπου 0,1 ml/sec).

Για καλύτερη απορρόφηση και διάχυση του
φαρμάκου.
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Μετά τη διαδικασία 

■ Διασφαλίστε πως ο ασθενής αισθάνεται

καλά.

■ Καταγράψτε κάθε πιθανή επιπλοκή ή το-

πική αντίδραση στο φάκελο του ασθενή.

Aξιολόγηση

Αφού κάνατε την ενδομυϊκή ένεση, αναλο-

γιστείτε τις εξής ερωτήσεις:

1. Παρατηρήσατε εκδηλώσεις πόνου (φρα-

στικές ή μη) από τον ασθενή; Τι θα μπο-

ρούσατε να έχετε κάνει διαφορετικά ώστε

να τις αποφύγετε;

2. Παρατηρήσατε αιμορραγία, ερεθισμό ή

κάποια άλλη τοπική αντίδραση;

3. Παρατηρήσατε επιστροφή αίματος κατά

την αναρρόφηση; Πώς το αντιμετωπίσατε;

4. Απαντήσατε ικανοποιητικά στις τυχόν ε-

ρωτήσεις του ασθενή;

Αποσύρετε τη βελόνη με προσοχή. Με έ-
να στεγνό τολύπιο βάμβακος εφαρμόστε
πίεση και κάντε τοπικά μαλάξεις στην πε-
ριοχή. 

Για καλύτερη απορρόφηση του φαρμάκου
και αποφυγή σχηματισμού αιματώματος.

Απορρίψτε τη βελόνη στο ειδικό κυτίο
αιχμηρών αντικειμένων. Αν δεν υπάρχει
κυτίο στο χώρο, τοποθετήστε τη στο νε-
φροειδές χωρίς να τοποθετήσετε το κα-
πάκι.

Για αποφυγή τραυματισμών.

Απορρίψτε κατάλληλα τα υπόλοιπα υλι-
κά που χρησι μο ποιήσατε.

Για πρόληψη λοιμώξεων.

Βγάλτε τα γάντια και πλύνετε τα χέρια σας.

Για πρόληψη λοιμώξεων.
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Υπενθυμίσεις

Μην ξεχνάτε:

■ Καθησυχάστε τον ασθενή και φροντίστε

να νιώθει όσο το δυνατόν πιο άνετα ε-

ξασφαλίζοντας την απομόνωσή του.

■ Σε περίπτωση που η βελόνα σπάσει

λόγω μυϊκού σπασμού, χρησιμοποιή -

στε μια λαβίδα για να την αφαιρέσετε.

Για την πιθανότητα αυτή είναι σημαντικό

να αφήνετε πάντα ένα τμήμα της εκτός

του σώματος.

■ Η χρήση του νεφροειδούς είναι πολύ

σημαντική για τη μεταφορά των υλικών

σας και μαζί με την άμεση και προσε-

χτική απόρριψη των αιχμηρών αντικει-

μένων σας προστατεύει από τραυμα-

τισμούς και έκθεση σε κίνδυνο.

■ Δεν πρέπει ποτέ να βάζετε το καπάκι

σε μια βελόνα, αφού έχει έρθει σε ε-

παφή με τον ασθενή.
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15.3.2 Υποδόρια ένεση

Ορισμός 

Με τον όρο υποδόρια ένεση εννοούμε τη χο-

ρήγηση φαρμακευτικών ουσιών στον υπο-

δόριο ιστό, δηλαδή το λίπος και το χαλαρό

συνδετικό ιστό που βρίσκεται κάτω από το

δέρμα. Επισημαίνεται συνήθως με τη συντο-

μογραφία SC (subcutaneous).
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Δυνατότητες 
συνεχιζόμενης μάθησης 

Είναι σημαντικό να προσπαθήσετε να συ-

νεχίσετε την πρακτική εξάσκηση στις εν-

δομυϊκές ενέσεις με κάθε ευκαιρία που

σας δίνετε, είτε σε συνθήκες προσομοίω -

σης σε ειδικά προπλάσματα, είτε στα πλαί-

σια της εκπαίδευσής σας στις κλινικές, είτε

στα επείγοντα ενός νοσο κομείου ή Κέντρου

Υγείας την ώρα της εφημερίας.

Κλινικά σενάρια

Σκεφτείτε τι θα κάνατε στις παρακάτω πε-

ριπτώσεις και μετά ελέγξτε τις απαντήσεις

σας στο τέλος του βιβλίου.

1 Καλείστε να χορηγήσετε ενδομυϊκά μια

ένεση, χωρίς να γνωρίζετε πώς αναρ-

ροφήθηκε το φάρμακο. Τι θα κάνετε

σε αυτή την περίπτωση;

2 Ο ασθενής σας ισχυρίζεται πως έχει με-

γάλη φοβία προς τις ενέσεις και αντιδρά

αρκετά έντονα όταν τον ενημερώνετε

ότι θα χρειαστεί να εκτελέσετε μια εν-

δομυϊκή ένεση. Τι θα κάνετε σε αυτή

την περίπτωση;

■ Η επιλογή του μικρότερου δυνατού με-

γέθους σύριγγας επιτρέπει τον καλύτε-

ρο χειρισμό, ενώ η επιλογή μεγαλύτε-

ρου μεγέθους βελόνας συνδέεται με

λιγότερο πόνο. Η επιλογή του μεγέθους

της βελόνας εξαρτάται και από την η-

λικία και το σωματότυπο του ασθενή.


