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Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο 
θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο.  

 
Ο θαζεηήξαο κπνξεί λα θάλεη δηαθνξά ζηελ πγεία ζαο θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο 
ζαο. Καηαλννύκε όηη απηό κπνξεί λα είλαη κεγάιε πξνζαξκνγή γηα ζαο. Οη 
πιεξνθνξίεο απηέο ζα ζαο βνεζήζνπλ λα δηαρεηξηζηείηε κεξηθέο από ηηο θπζηθέο 
πηπρέο ηεο δσήο ζαο έρνληαο θαζεηήξα. Ίζσο λα είλαη απαξαίηεην λα έρεηε 
θαζεηήξα γηα έλα ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα (κέξεο ή εβδνκάδεο) ή γηα έλα 
κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα (κήλεο ή κνλίκσο). 
 
Ο νπξνπνηεηηθόο θαζεηήξαο είλαη έλαο ειαζηηθόο θνίιηνο ζσιήλαο πνπ αδεηάδεη ηα 
νύξα. Εηζρσξεί κέζσ ηεο νπξήζξαο (ηνπ ζσιήλα από ηελ νπξνδόρν θύζηε πξνο ηα 
έμσ), ζηελ νπξνδόρν θύζηε. Ο θαζεηήξαο θξαηηέηαη ζηε ζέζε ηνπ από έλα κηθξό 
κπαινλάθη ην νπνίν είλαη θνπζθσκέλν κέζα ζηελ θύζηε θαη από έλα ινπξάθη 
θαζεηήξα πεξαζκέλν ζην επάλσ κέξνο ηνπ κεξνύ. 
Ο θαζεηήξαο ζπλδέεηαη ζε κηα ζαθνύια ε νπνία ζπιιέγεη ηα νύξα.  
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ΓΔΝΙΚΔ ΤΜΒΟΤΛΔ 
 
Τγξά θαη Γηαηξνθή: 
 
Πηείηε ηνπιάρηζηνλ 8 πνηήξηα ή 2 ιίηξεο πγξώλ ηελ εκέξα (θαηά 
πξνηίκεζε λεξό), εθηόο θαη αλ αο πεξηνξίδνπλ ηελ θαηαλάισζε πγξώλ. 
Ίζσο ην βξείηε επθνιόηεξν ην λα πίλεηε ζπρλά κηθξέο πνζόηεηεο πνηώλ. 
Είλαη ζεκαληηθό λα απνθεύγεηε ηε δπζθνηιηόηεηα. Πξνζπαζήζηε λα 
ηξώηε ηξνθέο πινύζηεο ζε ίλεο, θξνύηα, ιαραληθά, ςσκί νιηθήο άιεζεο 
θαη δεκεηξηαθά.  
 
Πώο λα θξνληίδεηε ηνλ Καζεηήξα:  
 
Πξέπεη πάληα λα πιέλεηε ηα ρέξηα ζαο κε ζαπνύλη θαη λεξό, θαη λα ηα 
ζηεγλώλεηε κε κηα θαζαξή πεηζέηα, πξηλ θαη κεηά ην ρεηξηζκό ηνπ 
θαζεηήξα ζαο ή ηεο ζαθνύιαο ζαο. Ο θαζεηήξαο είλαη ζπλήζσο πην 
άλεηνο όηαλ αζθαιίδεηαη ζην κεξό ζαο κε έλα ινπξάθη θαζεηήξα, γηα ηελ 
πξόιεςε ηξαπκαηηζκνύ ηεο νπξήζξαο θαη ηνπ ιαηκνύ ηεο νπξνδόρνπ 
θύζηεο.  
 
Φξνληίζηε λα κελ είλαη ιπγηζκέλνο ν ζσιήλαο ηνπ θαζεηήξα ζαο (λα κελ 
έρεη θάπνηνπ είδνπο θιίζε ζ’απηό), γηαηί απηό ζα κπινθάξεη ηελ ξνή ησλ 
νύξσλ. Φξνληίζηε λα βξίζθεηαη πάληα ε ζαθνύια απνζηξάγγηζεο πην 
ρακειά από ηελ νπξνδόρν θύζηε ζαο, θαζώο ηα νύξα δελ δηαξξένπλ 
πξνο ηα πάλσ. 
 
Αλ ρξεζηκνπνηείηε κηα ζαθνύια πνδηνύ, λα ηελ αδεηάδεηε θάζε 2 ή 3 
ώξεο νύησο ώζηε λα πξνιάβεηε ην βάξνο ησλ νύξσλ λα κελ ηξαβάεη 
ηνλ θαζεηήξα.  
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Τγηεηλή:  
 
πληζηάηαη έλα θαζεκεξηλό ληνπο, ζπκπεξηιακβαλόκελν ην πιύζηκν ησλ 
γελλεηηθώλ νξγάλσλ θαη ηνπ ζεκείνπ εηζαγσγήο ηνπ θαζεηήξα. Οη 
άλδξεο ζα πξέπεη λα ηξαβνύλ πξνο ηα πίζσ ηελ αθξνπνζζία γηα λα 
πιπζεί. Αλ είλαη αδύλαηνλ λα θάλεηε ληνπο, λα πιέλεηε ηελ πεξηνρή έηζη 
θαη αιιηώο. Χξεζηκνπνηήζηε έλα ήπην ζαπνύλη ή έλα ππνθαηάζηαην 
ζαπνπληνύ.  
 
Μελ απνζπλδέεηε ηε ζαθνύια ηνπ πνδηνύ από ηνλ θαζεηήξα θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ ληνπο. Ξεπιύλεηε ηελ πεξηνρή θαη ζηεγλώζηε ηελ απαιά κε 
κηα πεηζέηα. Μελ ρξεζηκνπνηείηε πνύδξα. Η πνύδξα θαη ηα ζπξέτ 
κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ κόιπλζε ζηελ πεξηνρή ησλ γελλεηηθώλ 
νξγάλσλ.  
 
Αληηθαηαζηήζηε ηα βξεγκέλα ινπξάθηα κε ζηεγλά. Κξεκάζηε ηα βξεγκέλα 
ινπξάθηα λα ζηεγλώζνπλ γηα ηελ επόκελε εκέξα. Μπνξνύλ λα βγνπλ ηα 
ινπξάθηα ηνπ κεξνύ γηα ην ληνπο, αιιά ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνύλ 
ην ζπληνκόηεξν δπλαηό όηαλ ληύλεζηε.  
 
Είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ην πιύζηκν κεηά πνπ ελεξγεζείηε. Οη γπλαίθεο, 
κεηά πνπ ελεξγνύληαη ζα πξέπεη λα ζθνππίδνληαη από κπξνζηά πξνο ηα 
πίζσ. 
 

 
 
 
 
 
 



Greek 
A Guide to Help You Manage Your Catheter and Drainage Bags 

 

Πώο λα θξνληίδεηε θαη λα Πεηάηε ζηα Απνξξίκαηα ηηο αθνύιεο 
Απνζηξάγγηζεο: 
 
Η ζσζηή θξνληίδα ησλ ζαθνύισλ απνζηξάγγηζεο θαη ηνπ θαζεηήξα 
είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ πξόιεςε κόιπλζεο, νζκώλ ή πξνβιεκάησλ 
κπινθαξίζκαηνο. Η κνλαδηθή θνξά πνπ ε ζαθνύια ηνπ πνδηνύ ζα 
πξέπεη λα απνζπλδεζεί από ηνλ θαζεηήξα είλαη όηαλ πξόθεηηαη λα 
αιιαρζεί. Ίζσο λα ζαο ζπκβνπιεύζνπλ λα αιιάδεηε πόδη όηαλ δέλεηε εθ 
λένπ ηελ ζαθνύια ηνπ πνδηνύ ζαο.  
 
Νπρηεξηλή Ρνπηίλα: 
 
• Πιέληε ηα ρέξηα ζαο κε ζαπνύλη θαη λεξό. 
 
• Αδεηάζηε όια ηα νύξα ηεο ζαθνύιαο ηνπ πνδηνύ κέζα ζηελ ηνπαιέηα, ή 
ζε έλα δνρείν. 
 
• πλδέζηε ηε λπρηεξηλή ζαθνύια ζηελ έμνδν, ζην θάησ κέξνο ηεο 
ζαθνύιαο ηνπ πνδηνύ. 
  
• Φξνληίζηε λα είλαη αλνηρηή ε βξύζε ηεο εμόδνπ ζηελ άθξε ηεο 
ζαθνύιαο ηνπ πνδηνύ, θαη λα είλαη θιεηζηή ε βξύζε ηεο εμόδνπ ηεο 
λπρηεξηλήο ζαθνύιαο. 
 
• Πιέληε ηα ρέξηα ζαο. 
 
• Όηαλ είζηε ζην θξεβάηη αθήζηε επάλσ ζαο δεκέλν ην ινπξάθη ηνπ 
θαζεηήξα θαη ηα ινπξάθηα ηνπ ζσιήλα. Γηα ηε δηθή ζαο άλεζε, κπνξείηε 
λα ραιαξώζεηε ηα ινπξάθηα ηεο ζαθνύιαο ηνπ πνδηνύ. 
 
• πλδέζηε ηε λπρηεξηλή ζαθνύια ζε έλα θαηάιιειν ζηαζίδη ή 
ηνπνζεηήζηε ηελ κέζα ζε έλα δνρείν, όπσο έλαλ θνπβά, ζην πιάτ ηνπ 
θξεβαηηνύ- απηό πξνιακβάλεη ηελ ηπρόλ δηαξξνή ζην πάησκα. 
 
Πξστλή Ρνπηίλα: 
 
• Πιέληε ηα ρέξηα ζαο 
 
• Κιείζηε ηε βξύζε εμόδνπ ζηε ζαθνύια ηνπ πνδηνύ θαη ζθύμηε ηα 
ινπξάθηα, θξνληίζηε λα είλαη θαιά αζθαιηζκέλνο ν θαζεηήξαο θαη δελ 
ηξαβηέηαη.  
 
• Απνζπλδέζηε ηε λπρηεξηλή ζαθνύια θαη αδεηάζηε ηα νύξα ζηελ 
ηνπαιέηα ή ζε έλα δνρείν.  
 
• Ξεπιύλεηε ηε λπρηεξηλή ζαθνύια κε δεζηή ζαπνπλάδα, κέζα ζην 
λεξνρύηε ηνπ πιπζηαξηνύ- ζπληζηνύληαη ιίγεο ζηαγόλεο πγξνύ 
απνξξππαληηθνύ πηάησλ. 
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• Κξαηήζηε ηε ζαθνύια ζπλδεδεκέλε θάησ από ηε βξύζε γηα λα ηξέμεη ην 
λεξό κέζσ ηεο ζαθνύιαο θαη ηνπ ζσιήλα. Ξεπιύλεηέ ηελ μαλά κε 
ηξερνύκελν λεξό γηα λα θαζαξηζηεί ην ζαπνύλη από ηε ζαθνύια.  
 
• Με ηε βξύζε αλνηρηή, θξεκάζηε ηε ζαθνύια λα ζηξαγγίζεη ζε έλα 
θαζαξό κέξνο π.ρ. επάλσ ζε κηα πεηζέηα ή ζε θάγθειν ηνπ ληνπο.  
 
• Αληηθαηαζηήζηε ηε ζαθνύια, αλ είλαη ραιαζκέλε ή ζηάδεη.  
 
• Αλ ε λπρηεξηλή ζαθνύια δελ έρεη βξύζε, αληηθαηαζηήζηε ηελ θάζε 
πξστ. Κόςηε κηα γσλία ηεο ζαθνύιαο θαη απνζηξαγγίζηε ηα νύξα ζηελ 
ηνπαιέηα. Πεηάμηε ηε ζαθνύια ζηνλ θάδν απνξξηκάησλ.  
 
• Πιέληε ηα ρέξηα ζαο. 
 
Σν λνζειεπηηθό πξνζωπηθό ζα ζαο δείμεη ην πώο λα ζπλδέεηε, λα 
απνζπλδέεηε θαη λα θαζαξίδεηε ηε ζαθνύια ζαο, πξηλ λα θύγεηε 
από ην λνζνθνκείν ή ηελ θιηληθή. 
 
Εβδνκαδηαία Ρνπηίλα: 
 
• Πιέληε θαη ζηεγλώζηε ηα ρέξηα ζαο. 
 
• Aπνζπλδέζηε ηε ζαθνύια ηνπ πνδηνύ θαη αληηθαηαζηήζηε ηελ κε κία 
θαηλνύξγηα ζαθνύια ηνπ πνδηνύ.  
 
• Απνθεύγεηε λα αγγίδεηε ηελ άθξε ηνπ ζσιήλα ή ηνλ θαζεηήξα. 
 
• Καη νη δύν νη ρξεζηκνπνηεκέλεο ζαθνύιεο θαη ε ζαθνύια ηνπ πνδηνύ 
θαη ε λπρηεξηλή ζαθνύια πεηνύληαη ζηα απνξξίκαηα απηή ηελ ώξα. Οη 
ζαθνύιεο μεπιέλνληαη, ηπιίγνληαη θαη κπαίλνπλ ζηνλ θάδν ησλ 
απνξξηκάησλ.  
 

 



Greek 
A Guide to Help You Manage Your Catheter and Drainage Bags 

 

 
ΠΧ ΝΑ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΔΣΔ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ 

ΠΡΟΚΤΦΟΤΝ  
 
Γελ απνζηξαγγίδνληαη ηα νύξα;  
 
• Μήπσο ν θαζεηήξαο ή ν ζσιήλαο είλαη ζηξηκκέλνο ή ζηξηκσγκέλνο; 
 
• Μήπσο ν ζσιήλαο είλαη κπινθαξηζκέλνο; 
 
• Είλαη ε ζαθνύια ρακειόηεξα από ην επίπεδν ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο; 
 
• Είλαη δεκέλα ζσζηά ηα ινπξάθηα θαη δελ κπινθάξνπλ ηε βαιβίδα 
εηζαγσγήο ηεο ζαθνύιαο ηνπ πνδηνύ; 
 
• Πξνζπαζήζηε λα αιιάμεηε ηε ζέζε ηνπ θαζεηήξα ή ηεο ζαθνύιαο π.ρ. 
πεξάζηε ηα ζην άιιν πόδη. 
 
• Μήπσο έρεηε δπζθνηιηόηεηα; 
 
• Πίλεηε 8 πνηήξηα πγξώλ ηελ εκέξα; 
 
• Δνθηκάζηε κηα λέα ζαθνύια. 
 
Καη αλ αθόκα δελ γίλεηαη ε απνζηξάγγηζε; 
Επηθνηλσλήζηε κε ηε ζπλεζηζκέλε ζαο Ννζνθόκα Εγθξάηεηαο, ηελ 
Ννζνθόκα Οπξνινγίαο, ηελ Πεξηθεξεηαθή ζαο Ννζνθόκα, ηνλ ηνπηθό 
ζαο γηαηξό ή ην Σκήκα Επεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ ηνπ ηνπηθνύ ζαο 
λνζνθνκείνπ.  

 
 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
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πκβνπιεπηείηε ηε δηθή ζαο Ννζνθόκα ύκβνπιν Δγθξάηεηαο, ηελ 
Ννζνθόκα Οπξνινγίαο, ηελ Πεξηθεξεηαθή ζαο Ννζνθόκα ή ην 
Γηαηξό ζαο, αλ ζπκβνύλ νπνηαδάπνηε από ηα αθόινπζα: 
 
• Σα νύξα είλαη ζνιά, περηά ή ππάξρεη αίκα θαη δελ θαζαξίδνπλ κεηά 
πνπ πηείηε επηπιένλ πγξά.  
 
• Σα νύξα έρνπλ δπζάξεζηε κπξσδηά, ή έρνπλ κηα δπλαηή κπξσδηά 
ςαξηνύ. 
 
• Σα νύξα ζηακαηνύλ λα δηαξξένπλ γηα αξθεηέο ώξεο ή/θαη έρεηε κηα 
θνηιηαθή δπζθνξία. 
 
• Έπεζε έμσ ν θαζεηήξαο. 
 
• Σα νύξα ζπλερίδνπλ λα ζηάδνπλ γύξσ από ηνλ θαζεηήξα.  
 
• Παξνπζηάζηεθε θαγνύξα, πόλνο ή εξπζξόηεηα ζην ζεκείν πνπ ν 
θαζεηήξαο έξρεηαη ζε επαθή κε ην δέξκα ζαο. 
 
• Έρεηε κηα αλεμήγεηε πςειή ζεξκνθξαζία. 
 
• Αηζζάλεζηε αδηαζεζία. 
 
• Έρεηε θάπνηεο αλεζπρίεο ε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε θξνληίδα ηνπ 
θαζεηήξα θαη ησλ ζαθνύισλ ζαο.  
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ΟΣΑΝ ΦΤΓΔΣΔ ΑΠΟ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  

 
Σν λνζνθνκείν ζα πξέπεη λα ζαο πξνκεζεύζεη κε αξθεηό 
εμνπιηζκό γηα έλα κήλα, έωο όηνπ λα κπνξέζεη λα γίλεη ε 
παξάδνζε ηεο παξαγγειίαο ζαο ζην ζπίηη.  
 
Η Ννζνθόκα Εγθξάηεηαο, ε Ννζνθόκα Οπξνινγίαο θαη ε Πεξηθεξεηαθή 
Ννζνθόκα κπνξνύλ λα ζαο βνεζήζνπλ κε ηελ παξαγγειία ηνπ ζσζηνύ 
εμνπιηζκνύ, όηαλ πάηε ζην ζπίηη. Θα ρξεηαζηείηε κία επηζηνιή από ην 
γηαηξό ηνπ λνζνθνκείνπ ή ηνλ ηνπηθό ζαο γηαηξό, πνπ λα δειώλεη ην 
κέγεζνο ηνπ θαζεηήξα θαη ηελ εκεξνκελία ζύζηαζεο γηα ηελ αιιαγή ηνπ 
θαζεηήξα ή/θαη γηα ηε δνθηκή θελνύ. Απηή ε επηζηνιή είλαη γηα ηελ 
Ννζνθόκα Εγθξάηεηαο, γηα ηελ Ννζνθόκα Οπξνινγίαο ή γηα ηελ 
Πεξηθεξεηαθή Ννζνθόκα.  
 
Υξεκαηνδνηηθή Βνήζεηα  
Αλ ν θαζεηήξαο ζαο ζα είλαη κόληκνο, κπνξεί λα δηθαηνύζηε νηθνλνκηθή 
βνήζεηα γηα ην θόζηνο ηνπ εμνπιηζκνύ. Η Ννζνθόκα ύκβνπινο 
Εγθξάηεηαο, ε Ννζνθόκα Οπξνινγίαο ή ε Πεξηθεξεηαθή ζαο Ννζνθόκα, 
ζα ζαο βνεζήζνπλ κε ηελ αίηεζε γηα νηθνλνκηθή βνήζεηα.  
 
Πξνκήζεηεο Δμνπιηζκνύ 
ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, ή αλ αγνξάζεηε ην δηθό ζαο 
εμνπιηζκό, ν αθόινπζνο πξνκεζεπηήο ή πξνκεζεπηέο κπνξεί λα ζαο 
βνεζήζνπλ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Greek 
A Guide to Help You Manage Your Catheter and Drainage Bags 

 

 

 Αλ έρεηε δπζθνιίεο κε ηελ αγγιηθή γιώζζα θαη ζέιεηε λα 
κηιήζεηε καδί καο ζρεηηθά κε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, κπνξείηε λα 
επηθνηλσλήζεηε καδί καο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηειεθσληθή ππεξεζία 
δηεξκελέσλ ζηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ: 131450:  
 
1) Ολνκάζηε ηε γιώζζα πνπ νκηιείηε  

 
2) Δώζηε ηνλ αξηζκό ηνπ ηειεθώλνπ καο 

 
3) Δώζηε ην όλνκα ηνπ αηόκνπ πνπ ζέιεηε λα κηιήζεηε θαη πεξηκέλεηε 

ζην αθνπζηηθό λα ζαο ζπλδέζνπλ. 

Οη ππεξεζίεο δηεξκελέσλ παξέρνληαη ζε ζαο δσξεάλ.  
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Αξρείν Πξνζσπηθνύ Καζεηήξα 
 

Μάξθα   

Μέγεζνο Καζεηήξα  

Μέγεζνο Μπαινληνύ, ρηιηνζ.  

Ηκεξνκελία Εηζαγσγήο  

 
Η επόκελή ζαο αιιαγή ιήγεη ζηηο: 
 

Ηκεξνκελία Ώξα 
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