Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα
διαχείρισης καρδιολογικών ασθενών
στην εξωνεφρική κάθαρση
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Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

Το νοσηλευτικό έργο στις ΜΤΝ

! Σκοπός της η παροχή εξειδικευµένης φροντίδας για ασθενείς
που χρειάζονται θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής
λειτουργίας είτε µέσω αιµοκάθαρσης (ΑΜΚ) είτε µέσω
περιτοναϊκής κάθαρσης (ΠΚ)

!

Η ΑΜΚ πραγµατοποιείται µέσω ειδικού µηχανήµατος στις
ειδικά διαµορφωµένες αίθουσες της ΜΤΝ

!

Στην ΠΚ ο ίδιος ο ασθενής εκπαιδεύεται για να την
πραγµατοποιεί στο σπίτι του

1: υποδοχή έγχυσης,
2: Διάταξη παρακολούθησης αρτηριακής πίεσης,
3: Αντλία αίµατος,
4: Αντλία ηπαρίνης,
5: φίλτρο,
6: Θύρα εξόδου διαλύµατος,
7: Θύρα εισόδου διαλύµατος,
8: Διάταξη παρακολούθησης φλεβικής πίεσης,
9: φλεβικό ποτηράκι µε τον ανιχνευτή αέρα,
10: φλεβική λαβίδα

Βασικές αρχές της µηχανικής της ΑΜΚ
Παράγοντες που επηρεάζουν την κάθαρση των
διαλυµένων ουσιών
!

!

!
!

!
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Η διαφορά των πιέσεων. Όσο µεγαλύτερη, τόσο αυξάνεται η
αποµάκρυνση των ουσιών διαµέσου της µεµβράνης
Επιφάνεια (πάχος) και διαπερατότητα (µέγεθος πόρων) της
µεµβράνης
Οι ρυθµοί ροής αίµατος και διαλύµατος
Ροοµετρία (η σχετική κατεύθυνση των ροών αίµατος και
διαλύµατος. Προτιµάται η αντιπαράλληλη ροή (δηλαδή ροή
αίµατος και διαλύµατος προς αντίθετες κατευθύνσεις
Θερµοκρασία του διαλύµατος
Διάρκεια συνεδρίας

Βασικές αρχές της µηχανικής στην Περιτοναϊκή
Κάθαρση
Το διάλυµα της ΠΚ εγχέεται στην περιτοναϊκή
κοιλότητα και οι ουραιµικές τοξίνες µαζί µε άλλες
διαλυµένες ουσίες µετακινούνται µέσω της
ηµιδιαπερατής µεµβράνης από το αίµα που
βρίσκεται στα τριχοειδή προς το διάλυµα.
Η ανταλλαγή ουσιών στην περιτοναϊκή
µικροκυκλοφορία επιτυγχάνεται µε διάχυση και
υπερδιήθηση.
Οι οδοί µεταφοράς είναι η ενδοκυττάρια (µέσω
κυτταρικής µεµβράνης) και η εξωκυττάρια (ανάµεσα
στα κύτταρα).
Η µεµβράνη είναι διαπερατή στο νερό και σε ουσίες
µικρού µεγέθους και λιγότερο διαπερατή σε µεγάλα
µόρια.

Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ) και Καρδιαγγειακά
(ΚΑ) Νοσήµατα
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Ο κίνδυνος ανάπτυξης ΚΑ νοσηµάτων είναι
πολυπαραγοντικός και αυξάνεται πρώιµα κατά την
πορεία της ΧΝΝ
Η εµφάνιση ΚΑ επεισοδίων αυξάνει τη νοσηρότητα και
τη θνητότητα στους ασθενείς µε ΧΝΝ και οι επιπλοκές
που προκαλούν είναι πολύ µεγαλύτερες από τον ίδιο
τον κίνδυνο εξέλιξης της ΧΝΝ στο τελικό στάδιο
Τα ΚΑ νοσήµατα επηρεάζουν περίπου το 63% των
ασθενών µε ΧΝΝ τελικού σταδίου
Ο ρυθµός θνητότητας των αιµοκαθαιρόµενων ασθενών
είναι από 5 έως 90 φορές µεγαλύτερος από αυτόν του
γενικού πληθυσµού, µε τη µεγαλύτερη διαφορά να
παρατηρείται στις µικρότερες ηλικιακές οµάδες

Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ) και Καρδιαγγειακά
(ΚΑ) Νοσήµατα

Μη µεταβαλλόµενοι παράγοντες
κινδύνου
!
! Ηλικία >55 ετών για τους άνδρες, >65 ετών για
τις γυναίκες
! Οικογενειακό ιστορικό πρώιµου θανάτου
οφειλόµενου σε ΚΑ νόσηµα
! Εθνικότητα
!

Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ) και Καρδιαγγειακά
(ΚΑ) Νοσήµατα
Μεταβαλλόµενοι παράγοντες κινδύνου
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Κάπνισµα
Δυσλιπιδαιµία
Υπέρταση
Σακχαρώδης Διαβήτης
Κοιλιακή παχυσαρκία
Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες
Μειωµένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών
Τακτική υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ
Έλλειψη τακτικής σωµατικής άσκησης
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Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ) και Καρδιαγγειακά
(ΚΑ) Νοσήµατα
Μεταβαλλόµενοι παράγοντες κινδύνου
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Κάπνισµα
Δυσλιπιδαιµία
Υπέρταση
Σακχαρώδης Διαβήτης
Κοιλιακή παχυσαρκία
Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες
Μειωµένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών
Τακτική υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ
Έλλειψη τακτικής σωµατικής άσκησης
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Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ) και Καρδιαγγειακά
(ΚΑ) Νοσήµατα
Παράγοντες κινδύνου σχετιζόµενοι µε τη ΧΝΝ

!

Αγγειακή Επασβέστωση
Σε ασθενείς µε ΧΝΝ τελικού σταδίου έχει διαπιστωθεί σηµαντική επασβέστωση των
στεφανιαίων αγγείων από την ηλικία των 30 ετών, αυξάνοντας την ακαµψία των
αρτηριακών τοιχωµάτων, µειώνοντας τη λειτουργικότητα των αγγείων και αυξάνοντας
τη συστολική αρτηριακή πίεση, η οποία επιβαρύνει την καρδιακή λειτουργία
!

!

Μεταβολισµός Ασβεστίου και Φωσφόρου
Η διαταραχή του ισοζυγίου οδηγεί µε τη σειρά του στην αγγειακή επασβέστωση
!

!

Φλεγµονη
Ιδιαίτερα συχνή στο ουραιµικό στάδιο, σχετίζεται µε την αυξηµένη θνητότητα λόγω
ΚΑ νοσήµατος
!

!

Αναιµία
Τα χαµηλά επίπεδα αιµοσφαιρίνης (κυρίως λόγω µειωµένης παραγωγής
ερυθροποιητίνης) αυξάνουν το καρδιακό φορτίο και µπορούν να προκαλέσουν
υπερτροφία της αριστερής κοιλίας
!

!

Διαχείριση Καρδιολογικού ασθενούς υπό ΑΜΚ
!
Προτεραιότητα σε 4 βασικούς τοµείς

!
Διαχείριση ισοζυγίου υγρών από συνεδρία σε
συνεδρία
! Διόρθωση των τιµών του Καλίου (πρωτίστως)
! Επάρκεια και προσαρµογή συνθηκών κάθαρσης
! Έλεγχος της αρτηριακής πίεσης και των
επιπέδων γλυκόζης και αιµοσφαιρίνης στο αίµα
!

!

Διαχείριση Καρδιολογικού ασθενούς υπό ΑΜΚ
!
Διαχείριση ισοζυγίου υγρών από συνεδρία σε συνεδρία

!

!

!
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Ο προσδιορισµός του «ξηρού βάρους» του ασθενούς
χρησιµοποιώντας όλα τα απαραίτητα «εργαλεία» που διαθέτει η
ιατρική τεχνολογία (ακτινολογικός έλεγχος, µέθοδος BIA κτλ.)
Το βάρος-στόχος ενδέχεται να έχει απόκλιση από το καταγεγραµµένο
«ξηρό βάρος»
Αναγνώριση συµπτωµάτων, κλινικών σηµείων και έλεγχος της
συµµόρφωσης στη φαρµακευτική αγωγή που πρέπει να
συνεκτιµηθούν µε την τιµή της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) για να
προσδιοριστεί το εύρος της υπερυδάτωσης ή αφυδάτωσης.
Η περισσεία όγκου υγρών για έναν ασθενή µε ΧΝΝ και µε ιστορικό
καρδιαγγειακού νοσήµατος είναι µια συνήθης αιτία πρόκλησης
πνευµονικού οιδήµατος

Διαχείριση Καρδιολογικού ασθενούς υπό ΑΜΚ
!
Διόρθωση της τιµής του Καλίου στο αίµα
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Η εξισορρόπηση των τιµών του Καλίου στο αίµα προ
κάθαρσης, µεταξύ 4,6 και 5,3 mEq/L είναι απαραίτητο να
επιτυγχάνεται άµεσα
Σε ασθενείς µε στεφανιαία νόσο, ένα επεισόδιο βαριάς
υποκαλιαιµίας ή υπερκαλιαιµίας που δεν είναι δυνατό να
διορθωθεί άµεσα µπορεί να προκαλέσει αιφνίδιο θάνατο
Επιµήκυνση της συνεδρίας ΑΜΚ (υπερκαλιαιµία) ή χρήση
διαλυµάτων µε υψηλή περιεκτικότητα σε Κάλιο (υποκαλιαιµία)
Τακτικός βιοχηµικός έλεγχος, λήψη αερίων αίµατος πριν, κατά
τη διάρκεια και στο τέλος της συνεδρίας ΑΜΚ εφόσον
υπάρχουν ενδείξεις για φτωχή επάρκεια στην κάθαρση

Διαχείριση Καρδιολογικού ασθενούς υπό ΑΜΚ
Επάρκεια και προσαρµογή συνθηκών κάθαρσης

!
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Η επίτευξη της επάρκειας κάθαρσης δεν πρέπει να
προσδιορίζεται απλώς, ως επίτευξη ενός αριθµητικού
στόχου
Στους ασθενεις µε ιστορικό ΚΑ νοσήµατος η αποφυγή των
συµβαµάτων και των επιπλοκών κατά τη συνέδρία της ΑΜΚ,
τίθεται ως ο κατά προτεραιότητα στόχος
Σταθεροποίηση της αρτηριακής πίεσης
Εφαρµογή «ήπιας ΑΜΚ», µε σχετικά χαµηλό ρυθµό
υπερδιήθησης (UF) και χαµηλό ρυθµό ροής αίµατος στο
εξωσωµατικό κύκλωµα

Διαχείριση Καρδιολογικού ασθενούς υπό ΑΜΚ
Έλεγχος της αρτηριακής πίεσης και των επιπέδων
γλυκόζης και αιµοσφαιρίνης στο αίµα

!
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Ο νοσηλευτής οφείλει να εκπαιδεύει, να ενθαρρύνει και να
καθοδηγεί τον ασθενή στον έλεγχο της πρόσληψης υγρών,
της αρτηριακής του πίεσης και του ΣΔ, από συνεδρία σε
συνεδρία
Εφαρµογή αποτελεσµατικών τεχνικών προσέγγισης του
ασθενούς (πχ ενσυναίσθηση) για να επιτευχθεί η µέγιστη
δυνατή συµµόρφωση στις απαιτήσεις του συνιστώµενου
διαιτολογίου
Εκπαίδευση του ασθενούς για έλεγχο συµπτωµάτων που
µπορεί να αποκαλύπτουν τυχόν ενεργή αιµορραγία

Ο Καρδιολογικός ασθενής στην Περιτοναϊκή
Κάθαρση

Όλες οι παρεµβάσεις που υπαγορεύονται από
το εξατοµικευµένο µοντέλο φροντίδας είναι
συστατικό στοιχείο της µεθόδου της
Περιτοναϊκής Κάθαρσης.
Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ο κίνδυνος
«εφησυχασµού» που µπορεί να προκαλέσει η
αίσθηση αυτονοµίας που προσφέρει η
Περιτοναϊκή Κάθαρση.

σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

