Κατάλογος Δραστηριοτήτων Νοσηλευτών Γενικής Νοσηλευτικής
Index no Code

Activity
Name / Summary
(English)

Activity
Name / Summary
(Greek)

Activity
Long Description
(English)

Activity
Long Description
(Greek)

Units of Measure
(i.e.time )

Weight

Group
Practice
(check)

House
Visit
(check)

Pre-Approval

Budget Category

Payment Type

General Comments

41-60min

3

no

yes

no

Nurses

point-system

This activity is for every visit
but the time is less in the next
visits (1-20min)

21-40min

2

no

yes

no

Nurses

point-system

21-40min

2

no

yes

no

Nurses

point-system

21-40min

2

no

yes

no

Nurses

point-system

Εκπαίδευση και συμβουλευτική ασθενών,
φροντιστών και οικογενειών για ενδυνάμωση
και αυτοφροντίδα (υιοθέτηση υγιεινών
προτύπων ζωής, έγκαιρη αναγνώριση
21-40min
επιπλοκών ακινησίας ή αναπηρίας και
αντιμετώπισης τους, ατομική υγιεινή,
προετοιμασία για ακτινοδιαγνωστικές
εξετάσεις, ανακουφιστική φροντίδα).

2

no

yes

no

Nurses

point-system

Δραστηριότητες Αξιολόγησης/
Επικοινωνίας/ Εκπαίδευσης

1

NURS.01

Criteria assessment, patient history,
physical examination,auscaltation,
palpation, psychosocial assessement,
Nursing Assessment/ Needs Noσηλευτική αξιολόγηση/Aξιολόγηση
level of consiousness, cultural
Assessment
Αναγκών
assessment, safety, Assessment of
individual needs, nursing diagnosis,
planning of care, documentation

3

NURS.03

Management / Administration
Διαχείριση/χορήγηση Φ.Α
of Medication

Management, control and teaching in
administering medication,
documentation

5

NURS.05

Οxygen therapy

Oξυγονοθεραπεία

Oxygen therapy, teaching and
counselling for oxygen therapy or
supply,documentation

Διαχείριση Σακχαρώδη Διαβήτη

Test/teach blood glucose with blood
glucose meter, control of blood glycose,
insulin therapy, test of ketones,
teaching/counselling for prevention of
shortterm or longterm complications,
assessment for diabetic foot,
documentation

NURS.06

Diabetes Mellitus
Management

21

NURS.22

Education and councelling of patients,
carers and families for empowerment
and self-caring (adopting healthy living
standards,identification,regognition,
Education and councelling of Εκπαίδευση και συμβουλευτική
cope and avoiding risk factors and
patients, carers and families ασθενών, φροντιστών και οικογενειών
complications of immobilisation or
disability, personal hygiene,
preparation for radiodiagnostic tests,
palliative care)

22

NURS.23

Psycological Support to the
patients, families and carers

6

24

NURS.25

Ηome assessment

Aξιολόγηση κριτηρίων, λήψη ιστορικού
ασθενούς, φυσική εξέταση, ψυχοκοινωνική
αξιολόγηση, επίπεδο συνείδησης,
πολιτιστική αξιολόγηση, ασφάλεια,
αξιόλογηση αναγκών του ατόμου,
νοσηλευτική διάγνωση, προγραμματισμός
φροντίδας, καταγραφή
Διαχείριση, έλεγχος και διδασκαλία στη
χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής,
αναγνώριση και αντιμετώπιση
παρενεργειών, καταγραφή
Χορήγηση οξυγόνου,
διδασκαλία/συμβουλευτική
οξυγονοθεραπείας και στη χρήση του
εξοπλισμού, καταγραφή,
Μέτρηση/διδασκαλία γλυκόζης αίματος με
μετρτητή, ρύθμιση γλυκόζης αίματος,
ινσουλινοθεραπεία, έλεγχος κετόνων,
διδασκαλία/συμβουλευτική για πρόληψη
βραχυ/μακροπρόθεσμων επιπλοκών,
αξιολόγηση για διαβητικό πόδι, καταγραφή

Ψυχολογική Στήριξη αθενών,
οικογενειών και φροντιστών

Psycological support and empowerment
to accept the chronic illness or disability,
developing skills for adaption to the new
situation

Ενδυνάμωση για αποδοχή μιας χρόνιας
ασθένειας ή αναπηρίας, ανάπτυξη
δεξιοτήτων για προσαρμογή στη νέα
κατάσταση που τους επέβαλε η ασθένεια

21-40min

2

no

yes

no

Nurses

point-system

Aξιολόγηση Κατοικίας

Assessement of physical environment of
the house and the risk factors for
accidents and falls, cousnselling for
modification and adjustment of physical
envirnment to activities of daily living,
prevention of falls and promotion of
safety and health

Αξιολόγηση φυσικού περιβάλλοντος της
κατοικίας και των παραγόντων κινδύνου για
ατυχήματα και πτώσεις, συμβουλευτική για
τροποποίηση και προσαρμογή φυσικού
περιβάλλοντος για τις δραστηριότητες
καθημερινού βίου, πρόληψη πτώσεων και
προαγωγή ασφάλειας και υγείας

21-40min

2

no

yes

no

Nurses

point-system

based on clinical guidelines
and tools

Δραστηριότητες Εφαρμογής
απλών νοσηλευτικών διεργασιών

2

NURS.02

Μeasurement and control of
vital signs

Μέτρηση/Έλεγχος Ζ.Σ

Measurement / Monitoring vital signs
(temperature, pulse, blood pressure,
oxygen saturation), documentation

Έλεγχος και ρύθμιση ζωτικών σημείων
(Θερμοκρασία, αρτηριακή πίεση, σφυγμός,
κορεσμός οξυγόνου, εκπαίδευση
φροντιστών), καταγραφή

1-20min

1

no

yes

no

Nurses

point-system

4

NURS.04

Αdministering injections

Χορήγηση ενέσεων

Administration of injections (SC, IM,
IV)/vaccines,documentation

Χορήγηση ενέσεων(YΔ, ΕΜ, EΦ)/εμβολίων,
1-20min
καταγραφή

1

no

yes

no

Nurses

point-system

1-20min

2

no

yes

no

Nurses

point-system

7

NURS.07

Urinary Catheter
change/removal

Αλλαγή καθετήρα κύστεως/αφαίρεση

Urinary bladder catheter
change/removal,documentation

Aλλαγή διουρηθρικού καθετήρα, αφαίρεση
καθετήρα κύστεως, λήψη δείγματος ούρων
για εργαστηριακή εξέταση, καταγραφή

13

NURS.13

Removal of sutures and clips

Αφαίρεση ραμμάτων και μεταλλικών
συνδετήρων

Removing stitches and metal clips,
assessment of trauma, documentation

Αφαίρεση ραμμάτων και μεταλλικών
συνδετήρων, έλεγχος τραύματος,
καταγραφή

1-20min

1

no

yes

no

Nurses

point-system

Insertion or removal of
venous catheter
Βlood taking and/or other
specimens for laboratory
examinations

Τοποθέτηση ή αφαίρεση
φλεβοκαθετήρα
Αιμοληψία και/ή λήψη άλλων
δειγμάτων για εργαστηριακές
εξετάσεις

Τοποθέτηση και έλεγγος και αφαίρεση
φλεβοκαθετήρα

1-20min

1

no

yes

no

Nurses

point-system

Aιμοληψία και/ή λήψη άλλων δειγμάων π.χ.
πτύελα, ούρα, κόπρανα, καταγραφή

1-20min

1

no

yes

no

Nurses

point-system

Providing enema

Χορήγηση υποκλυσμού

Insertion or removal of venous
catheter,documentation
Blood taking and/or other specimens
e.g. sputum, urine, stools,
documentation
Administering enema and
microenemas,counselling,
documentation
Care of peritoneal catheter, or/and
taking fluid sample for laboratory
examination

Χορήγηση υποκλυσμού και μικρουποκλυσμού, συμβουλευτική, καταγραφή

1-20min

1

no

yes

no

Nurses

point-system

Φροντίδα περιτοναΪκού καθετήρα
ή/καιδειγματοληψία περιτοναϊκού υγρού για
εργαστηριακό έλεγχο

1-20min

1

no

yes

no

Nurses

point-system

15

NURS.15

16

NURS.16

17

NURS.17

20

NURS.21

Care of peritoneal catheter

Φροντίδα περιτοναϊκου καθετήρα

based on clinical guidelines
and tools

based on clinical guidelines
and tools

29

NURS.30

Electrocardiography

Διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος Electrocardiography

Διενέργεια Ηλεκτροκαρδιογραφήματος

1-20min

1

no

yes

no

Nurses

point-system

Δραστηριότητες Εφαρμογής
σύνθετων νοσηλευτικών
διεργασιών
7

NURS.07

Urinary Catheter insertion
and care

Τοποθέτηση και φροντίδα καθετήρα
κύστεως

Καθετηριασμός ουροδόχου κύστης,
Urinary bladder catheterization, care,
φροντίδα, έλεγχος, συμβουλευτική για
education and councelling in the care of
φροντίδα και πρόληψη επιπλοκών,
urethral catheter, documentation
καταγραφή

21-40min

2

no

yes

no

Nurses

point-system

8

NURS.08

Nasogastric tube insertion
and care

Τοποθέτηση ρινογαστρικού σωληνα
και φροντίδα

Placement, removal and changing
Τοποθέτηση, Αφαίρεση και αλλαγή
nasogastric tube,education, counselling, ρινογαστρικού σωλήνα, σίτηση,
documentation
εκπαίδευση, συμβουλευτική, καταγραφή

21-40min

2

no

yes

no

Nurses

point-system

21-40min

2

no

yes

no

Nurses

point-system

21-40min

2

no

yes

no

Nurses

point-system

Care of diabetic foot, surgical wounds,
chronic and acute
wounds,documentation

αξιόλογηση, φροντίδα διαβητικού ποδιού,
χειρουργικού τραύματος, χρόνιου ή οξέως
τραύματος, εκπαίδευση φροντιστή,
καταγραφή
Φροντίδα και/ή αλλαγή γαστροστομίας,
εκπαίδευση για φροντίδα και σίτηση με τη
μέθοδο βαρύτητας ή με αντλία, έλεγχος
υπολλείμματος, καταγραφή

based on clinical guidelines
and tools

9

NURS.09

Wound Management

Διαχείρηση τραυμάτων

10

NURS.10

Gastrostomy Care and/or
change

Care and/or change of gastrostomy
Φροντίδα γαστροστομίας και/ή σίτηση tube, education for care and tube
feeding, test of residual,documentation

11

NURS.11

Stoma care

Φροντίδα στομιών

Care of colostomy, ileostomy urostomy, Φροντίδα κολοστομίας, ιλεοστομίας,
nephrostomy, teaching of
ουρητηροστομίας, νεφροστομίας,
carer,documentation
εκπαίδευση φροντιστή, καταγραφή

21-40min

2

no

yes

no

Nurses

point-system

18

NURS.18

Care or change of
suprapubic catheter

Φροντίδα ή αλλαγή υπερηβικού
καθετήρα

Care, assessment or/and change of
Φροντίδα, έλεγχος ή/και αλλαγή υπερηβικού
suprapubic catheter, counselling for care
καθετήρα, συμβουλευτική για φροντίδα και
21-40min
and prevention of complications,
πρόληψη επιπλοκών, καταγραφή
documentation

2

no

yes

no

Nurses

point-system

19

NURS.19

Care and maintenance of
central venous catheter

Έλεγχος και διατήρηση Κεντρικού
Φλεβικού Καθετήρα

Αssessment, Care, heparinization of
Έλεγχος, φροντίδα, ηπαρηνισμός κεντρικού
21-40min
central venous catheter, documentation φλεβικού καθετήρα, καταγραφή

3

no

yes

no

Nurses

point-system

23

NURS.24

Suctioning

Αναρρόφηση εκκρίσεων

Suctioning of broncheal secretions
through oral cavity and/or tracheostomy,
evaluation, education, use of equipment,
documentation

Αναρρόφηση βρογχικών εκκρίσεων μέσω
στοματικής κοιλότητας και/ή τραχειοστομίας,
1-20min
αξιολόγηση, συμβουλευτική,χειρισμός
εξοπλισμού, καταγραφή

1

no

yes

no

Nurses

point-system

25

NURS.26

Care of individuals on
chemotherapy and
radiotherapy

Φροντίδα ατόμων που λαμβάνουν
χημειοθεραπαία, ακτινοθεραπεία

Medication management, pain
management, management of adverse
reactions and complications

Διαχείριση φαρμακευτικής αγωγής,
ανακούφιση πόνου, διαχείριση
παρενεργειών και επιπλοκών

21-40min

2

no

yes

no

Nurses

point-system

Φροντίδα Τραχειοστομίας

Care of stoma, change of inner tube
and trach tube tie, use of cuff and voice
valve, oxygen supply, suction, use of
ambu bag, education of carer,
documentation

Φροντίδα στομίας, αλλαγή εσωτερικού
αυλού και φακαρόλλας, χειρισμός
μπαλονιού και βαλβίδας φώνησης,
χορήγηση οξυγόνου, βρογχοαναρρόφηση,
χρήση ασκού ανάνηψης, εκπαίδευση
φροντιστή, καταγραφή

41-60

3

no

yes

no

Nurses

point-system

based on clinical guidelines
and tools

3

no

yes

no

Nurses

point-system

based on clinical guidelines
and tools

2

no

yes

no

Nurses

point-system

2

no

yes

no

Nurses

point-system

Ειδικές Σύνθετες Νοσηλευτικές
Δραστηριότητες

12

NURS.12

Tracheostomy Care

14

NURS.14

Care of pressure sores and
burns

Φροντίδα ελκών πίεσης εγκαυμάτων

Αssessment and Care of pressure
sores and burns of all stages,V.A.C
application and evaluation, use of risk
assessment tool, staging, education,
counselling for prevention,
documentation

26

NURS.27

Care of individuals with
Cancer (on treatment or
palliative care)

Φροντίδα ατόμων με καρκίνο (υπο
θεραπεία ή στην ανακουφιστική
φροντίδα)

Symptom management, management
of adverse effects, care of the dying

NURS.28

Peritoneal dialysis patient
Nursing Assessment/
Peritoneal dialysis Needs
Assessment from Peritoneal
dialysis expert nurse

Noσηλευτική αξιολόγηση Ασθενούς σε
Περιτοναϊκή Κάθαρση/Aξιολόγηση
Αναγκών Περιτοναϊκής Κάθαρσης
από ειδικό Νοσηλευτή/τρια,
Περιτοναϊκής Κάθαρσης

Criteria assessment, patient history,
physical examination,auscaltation,
palpation, psychosocial assessement,
level of consiousness, cultural
assessment, safety, Environment
Assesment, Family support Assesment,
Assessment of individual needs, nursing
diagnosis, planning of care,
documentation

27

Αξιολόγηση και φροντίδα έλκους και
εγκαυμάτων σε όλα τα στάδια, τοποθέτηση
και παρακολούθηηση V.A.C. αξιολόγηση με
κλίμακα κινδύνου για έλκος πίεσης,
41-60min
σταδιοποίηση ελκών πίεσης, εκπαίδευση,
συμβουλευτική για μέτρα πρόληψης έλκους
πίεσης, καταγραφή
Διαχείριση συμπτωμάτων, διαχείριση
παρενεργειών και επιπλοκών, φροντίδα
41-60min
τελικού σταδίου
Aξιολόγηση κριτηρίων, λήψη ιστορικού
ασθενούς, φυσική εξέταση, ψυχοκοινωνική
αξιολόγηση, επίπεδο συνείδησης,
πολιτιστική αξιολόγηση, ασφάλεια,
41-60min
Αξιολόγηση περιβάλλοντος, Αξιολόγηση
υποστήριξης οικογένειας, αξιόλογηση
αναγκών του ατόμου, νοσηλευτική διάγνωση,
προγραμματισμός φροντίδας, καταγραφή

Peritoneal dialysis patient
and carers training and
councelling from Peritoneal
dialysis expert nurse, for
Peritoneal dialysis
problemssolving

28

Education and councelling of patients,
carers and families for empowerment
and self-caring (adopting healthy living
standards, self hygiene, checking of
body weight, blood pressure, pitting
oedema, keeping data, peritoneal
Εκπαίδευση και συμβουλευτική
dialysis session and use of machines.
ασθενών, φροντιστών και οικογενειών
Peritoneal Dialysis exit site dressing.
για θεραπεία Περιτοναϊκής Κάθαρσης
Administering medication to the
από ειδικό Νοσηλευτή/τρια,
peritoneal bag (heparin, antibiotic, etc.).
Περιτοναϊκής Κάθαρσης
Peritoneal fanction test procedure.
Recognition of peritoneal dialysis
problems (overloading, catheter block,
signs of peritonities e.t.c.) and dealing.
Use of opticoacoustic and paper
matterial)

Εκπαίδευση και συμβουλευτική ασθενών,
φροντιστών και οικογενειών για ενδυνάμωση
και αυτοφροντίδα (υιοθέτηση υγιεινών
προτύπων ζωής, ατομική υγιεινή, ελέγχου
σωματικού βάρους, αρτηριακής πίεσης και
οιδημάτων, καταγραφή δεδομένων,
διεργασία συνεδριών περιτοναϊκής
κάθαρσης και χρήση συσκευών. Περιποίηση
εξόδου περιτοναϊκού καθετήρα. Τεστ
41 - 60 min
λειτουργικότητας περιτοναίου. χορήγησης
φαρμακευτικής αγωγής στον περιτοναϊκό
σάκο (ηπαρίνης, αντιβίωσης κλπ).
Αναγνώριση προβλημάτων περιτοναϊκής
κάθαρσης (υπερφόρτωση, απόφραξη
περιτοναϊκού καθετήρα, σημεία περιτονίτιδα
κλπ) και αντιμετώπιση τους. Χρήση
οπτικοακουστιοκύ και έντυπου υλικού.

1

no

yes

no

Nurses

point-system

30

NURS.31

Αξιολόγηση ασθενή, σχεδιασμός
πλάνου φροντίδας, διαχείριση φροντίδα ασθενή υπό Επεμβατικό
Μηχανικό Αερισμό (ΕΜΑ). Επίβλεψη
εφαρμογής του πλάνου Φροντίδας
από τους φροντιστές, επανεκτίμηση
και ανατροφοδότηση

31

NURS.32

Έλεγχος και επίλυση προβλημάτων
αναπνευστήρα και τεχνικού
εξοπλισμού Αλλαγή φίλτρων

40 - 60 min

no

yes

no

Nurses

point-system

33

NURS.34

Αξιολόγηση, σχεδιασμός - επίβλεψη
εφαρμογής πλάνου φροντίδας,
διαχείριση ασθενή σε Μη Επεμβατικό
Μηχανικό Αερισμό
(ΜΕΜΑ)/Εκπαίδευση ασθενή και

40 - 60 min

no

yes

no

Nurses

point-system

34

NURS.35

Διδασκαλία ατόμων για τις βασικές
δεξιότητες καρδιοπνευμονικής
αναζωογόνησης για έγκαιρη
αναγνώριση πρώιμων καρδιολογικών
κ.ά. συμπτωμάτων

41 - 60 min

no

yes

no

Nurses

point-system

NURS.36

Φροντίδα - Υποστήριξη -Διαχείριση
ατόμων με χρόνια νοσήματα: (απο
εξειδικευμένους σε έκαστο αντικείμενο
νοσηλευτές): Χρόνια Καρδιακή
Ανεπάρκεια, Αρτηριακή Υπέρταση,
Σακχαρώδης Διαβήτης, Άνοια, Άσθμα,
Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια, Περιοριστικά
Νοσήματα του Θώρακα, Νευρομυικά
Νοσήματα

41 - 60 min

no

yes

no

Nurses

point-system

35

41 - 60 min

no

yes

no

Nurses

point-system

