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ΣΣοουυλλττοούύκκηη,,  Γ. Γραμματέας: ΜΜααγγδδααλληηννήή  ΣΣεελλααμμααννίίδδοουυ,,  
Αν. Γραμματέας: ΜΜααρρίίαα  ΓΓκκιιττέέρρσσοουυ, Ταμίας: ΚΚωωνν//ννοοςς
ΝΝιιααννιιόόπποουυλλοοςς,,  Μέλη: ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΡΡόόττσσααςς,,  ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΚΚιιοούύσσηηςς

6ο Περιφερειακό Συμβούλιο

Πρόεδρος: ΓΓεεωωρργγίίαα  ΘΘεεοοδδωωρραακκοοπποούύλλοουυ,,  Αντιπρόεδρος:
ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΟΟρρφφααννόόςς,,  Γ. Γραμματέας: ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΑΑρρββααννίίττηηςς
Αν. Γραμματέας: ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΣΣιιώώχχοοςς,,  Ταμίας: ΕΕλλέέννηη  ΑΑλλμμππάάννηη
Μέλη: ΚΚυυρριιάάκκοοςς  ΚΚοούύφφααλληηςς,,  ΔΔήήμμηηττρραα  ΤΤσσίίλληη,,  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΤΤζζιιττζζίίκκοοςς,,
ΧΧρρήήσσττοοςς  ΜΜααρρννέέρρααςς

7ο Περιφερειακό Συμβούλιο

Πρόεδρος: ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΣΣααββββίίδδηηςς,,  Αντιπρόεδρος: ΠΠηηννεελλόόππηη
ΝΝττζζιιλλέέππηη,,  Γ. Γραμματέας: ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΜΜεερρααμμββεελλιιωωττάάκκηηςς,,
Αν. Γραμματέας: ΕΕμμμμααννοουυήήλλ  ΑΑσσττυυρραακκάάκκηηςς,,  Ταμίας: ΜΜιιχχααήήλλ
ΖΖωωγγρρααφφάάκκηηςς--  ΣΣφφαακκιιααννάάκκηηςς
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Τόμος 03 • Τεύχος 02

περιεχόμενα

Ερευνητικές Εργασίες

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΝΕ)

Το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής
Επιστήμης είναι το επίσημο περιοδικό της
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος. Είναι ένα
περιοδικό πολυδιάστατο με κριτική επιτροπή
που στοχεύει στην προώθηση της Νοση-
λευτικής Επιστήμης στην Ελλάδα.
Με το συγκεκριμένο επιστημονικό έντυπο η
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος συμβάλλει
στην προαγωγή της νοσηλευτικής επιστημο-
νικής γνώσης και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο
στην σύγχρονη νοσηλευτική ιστορία της
Ελλάδας.
Σε αυτό το πλαίσιο το επιστημονικό περιοδι-
κό έχει τους εξής στόχους:

• Την προαγωγή της Νοσηλευτικής 
επιστήμης
• Την συμβολή στην ποιότητα φροντίδας
ατόμων, ομάδων και του κοινωνικού συνόλου
σε κάθε κατάσταση υγείας και αρρώστιας
• Την ανάδειξη και επιστημονική διερεύνηση
επιστημονικών νοσηλευτικών θεμάτων
• Την παραγωγή νοσηλευτικής πολιτικής και 
• Την ενίσχυση της νοσηλευτικής έρευνας

Το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής
Επιστήμης αποτελεί ένα αξιόπιστο, σύγ-
χρονο, τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό
και είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική και
έντυπη μορφή με συμβολική αμοιβή σε

όλους τους ενδιαφερόμενους ερευνητές,
πανεπιστημιακούς δασκάλους, φοιτητές, σε
όλη τη νοσηλευτική κοινότητα γενικότερα
αλλά και στα ανώτερα και ανώτατα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα της ημεδαπής και της
αλλοδαπής.
Ταυτόχρονα αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο
επιστημονικής γνώσης για τον έλληνα νοση-
λευτή, για όσους σπουδάζουν τη νοσηλευτι-
κή, για τους επαγγελματίες άλλων επιστημών
υγείας και συμπεριφοράς καθώς και για κάθε
αναγνώστη που επιθυμεί επιστημονική ενη-
μέρωση και εκπαίδευση.
Παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα σε νέους
επιστήμονες να έχουν εύκολη πρόσβαση
στη γνώση και στην πρόοδο της νοσηλευτι-
κής ενώ αποτελεί το επιστημονικό βήμα για
τους νοσηλευτές που απασχολούνται στην
εκπαίδευση ή στην κλινική νοσηλευτική να
δημοσιεύσουν το έργο τους και να δεχθούν
εποικοδομητικές κριτικές. Σε ένα δεύτερο
επίπεδο ευαισθητοποιεί άλλους επιστήμονες
στα γνωστικά αντικείμενα της νοσηλευτικής
και προάγει γενικότερα τη συνεργασία των
υπηρεσιών υγείας.

Στο περιοδικό δημοσιεύονται ερευνητικές
μελέτες, ανασκοπήσεις, πρωτότυπες πραγμα-
τείες και βιβλιοκριτικές. Οι τομείς που καλύ-
πτει το περιοδικό είναι οι εξής:

• Η Νοσηλευτική Έρευνα
• Η Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
• Η Νοσηλευτική Εκπαίδευση
• Η Κλινική Νοσηλευτική
• Η Κοινοτική Νοσηλευτική
• Η Ηθική και Δεοντολογία Νοσηλευτικής
και 
• Η Νοσηλευτική Νομοθεσία

Η Επιστημονική Επιτροπή του
Περιοδικού:
11..  θεωρεί ότι η ανοικτή πρόσβαση στη έρευ-

να, στις ανασκοπήσεις και σε άλλα άρθρα
συντελεί ευρύτερα στην πρόοδο και εξέλι-
ξη της νοσηλευτικής με τελικό στόχο την
ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευτικής
φροντίδας,

22.. Δεσμεύεται να διατηρεί την ποιότητα του
περιοδικού σε υψηλό επίπεδο και να προ-
άγει την επιστημονική γνώση,

33.. Παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία και τη
γνώση για την ορθή οργάνωση και παρου-
σίαση των δημοσιεύσεων,

44.. Προωθεί την ελεύθερη και ανοιχτή πρό-
σβαση στην επιστημονική γνώση για τους
λειτουργούς της υγείας,

55.. Αναγνωρίζει τις επιστημονικής ανάγκες
της νοσηλευτικής κοινότητας και με τη
δημιουργία του περιοδικού συμβάλλει
στην ικανοποίησή τους.

Παροδικό και Μόνιμο Άγχος στους 

Γονείς Παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου Ι σσεελλ..  3355

Διερεύνηση των Παραγόντων που Επηρεάζουν την Εκδήλωση
Επεισοδίων Οσφυαλγίας σε Νοσηλευτικό Προσωπικό 

Γενικού Νοσοκομείου: μια Έρευνα Ερωτηματολογίου σσεελλ.. 4400

Αποτελεσματικότητα: Έννοιες, Εμπειρική Διερεύνηση 

και Εφαρμογές στα Ελληνικά Νοσοκομεία σσεελλ.. 4488

Το Νοσηλευτικό Προσωπικό ως ένα Βασικό Χαρακτηριστικό

Ποιότητας ενός Δημόσιου Νοσοκομείου σσεελλ.. 5566

Η Κίνηση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) 
του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας για το Έτος 2005 σε Σχέση 

με την Ηλιο-γεωμαγνητική Δραστηριότητα σσεελλ.. 6600
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Eλληνικό Περιοδικό της Nοσηλευτικής Επιστήμης

edi tor ia l
Το Επιστημονικό Περιοδικό της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, στο πλαίσιο της
συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης του ανακοινώνει έχει ξεκινήσει τις διαδικα-
σίες που απαιτούνται ώστε να εμπλουτίσει με περισσότερα διεθνή επιστημονικά
περιοδικά τον ειδικό ιστοχώρο του παρέχοντας τα όπως πάντα δωρεάν στα μέλη
της ΕΝΕ.
Πιο συγκεκριμένα υπάρχει σχεδιασμός που περιλαμβάνει τα εξής διεθνή επιστη-
μονικά περιοδικά:

Δρ. Κυριάκος Κουβελιώτης
Διευθυντής Σύνταξης

JJoouurrnnaall  NNaammee
Action Research
American Journal of Hospice and Palliative Medicine
American Journal of Men's Health
Asia Pacific Journal of Public Health
Biological Research For Nursing
Chronic Illness
Clin-Alert
Clinical Child Psychology and Psychiatry
Clinical Nursing Research
Complementary Health Practice Review
Dementia
Diabetes Educator,The Evaluation & the Health Professions
Global Health Promotion
Health Education & Behavior
Health Education Journal
Health Promotion Practice
Health:An Interdisciplinary Journal
Home Health Care Management & Practice
Journal of Aging and Health
Journal of Applied Gerontology
Journal of Child Health Care
Journal of Correctional Health Care
Journal of Family Nursing
Journal of Health Psychology
Journal of Holistic Nursing
Journal of Human Lactation
Journal of Infection Prevention
Journal of Intellectual Disabilities
Journal of Pediatric Oncology Nursing
Journal of Research in Nursing
Journal of School Nursing
Journal of the American Psychiatric Nurses Association
Journal of Transcultural Nursing
Medical Care Research and Review
Medical Decision Making
Nursing Ethics
Nursing Science Quarterly
Nutrition in Clinical Practice
Perspectives in public health
Policy, Politics, & Nursing Practice
Qualitative Health Research
Scandinavian Journal of Public Health
Transcultural Psychiatry
Western Journal of Nursing Research
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ερευνητικές  εργασίες

Παροδικό και Μόνιμο Άγχος στους 
Γονείς Παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου Ι

Ελένη Αλμπάνη1, Μαίρη Γκούβα2, Χρήστος Μαρνέρας3,
Γεωργία Θεοδωρακοπούλου4, Γεωργία Λαλαγίαννη5, Ευαγγελία Κοτρώτσιου6

1. Νοσηλεύτρια - Κοινωνική Λειτουργός, ΜSc, Γ.Ν.Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο»
2. Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής - ΤΕΙ Ηπείρου

3. Νοσηλευτής, ΜSc, Π.Γ.Ν.Π Ρίο Πατρών
4. Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής - ΤΕΙ Πατρών

5. Νοσηλεύτρια , Προϊσταμένη Παιδιατρικής Κλινικής , Γ.Ν.Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο»
6. Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής - ΤΕΙ Λάρισας

Περίληψη

ΕΕιισσααγγωωγγήή::  Η διάγνωση του Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) στο παιδί είναι ένα τραυματικό γεγονός που οι γονείς
πρέπει να διαχειριστούν.
ΣΣκκοοππόόςς::  Ήταν η διερεύνηση του παροδικού και μόνιμου άγχους των γονέων παιδιών που πάσχουν από ΣΔ
και η σύγκριση μεταξύ της ομάδας των πατέρων με αυτή των μητέρων.
ΥΥλλιικκόό  κκααιι  ΜΜέέθθοοδδοοςς::  Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 83 γονείς (18 πατέρες και 65 μητέρες) παιδιών με
ΣΔ που συνόδευαν τα παιδιά τους κατά τον τακτικό έλεγχο στα Εξωτερικά Παιδοενδοκρινολογικά Ιατρείου
ενός Πανεπιστημιακού και ενός Γενικού Νοσοκομείου Επαρχιακή πόλης. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το
ερωτηματολόγιο μόνιμου και παροδικού άγχους (State –Trait Anxiety) του ερωτηματολογίου άγχους του
Spielberger. Χρησιμοποιήθηκαν οι στατιστικές δοκιμασίες t-Test και Χp2. Επίπεδο στατιστικής σημαντικότη-
τας ορίστηκε το p<0.05.
ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα::  Η μέση ηλικία των πατέρων και των μητέρων ήταν 43,72 ±7,50, και 40,15±5,46 έτη αντίστοι-
χα.. Οι μέσοι όροι του παροδικού (State) και μόνιμου (Trait) άγχους των πατέρων ήταν 45,67±11,31 και 40,56
± 12,83, ενώ των μητέρων ήταν 45,05±10,33 και 45,22 ± 9,02 αντίστοιχα, χωρίς στατιστικά σημαντική διαφο-
ρά. Όταν οι γονείς διαχωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες με βάση την τιμή 43 που αποτελεί και το μέσο όρο του
υγιούς πληθυσμού και για τις δύο υποκλίμακες, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά.
ΣΣυυμμππέέρραασσμμαα::  Οι γονείς των παιδιών με Σ.Δ. έχουν υψηλότερα επίπεδα παροδικού άγχους από τον γενικό
πληθυσμό, χωρίς να διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ πατέρων και μητέρων.

ΛΛέέξξεειιςς  ––  κκλλεειιδδιιάά  ::  Άγχος, Γονείς, Παιδιά, Σακχαρώδης Διαβήτης, Νοσηλευτική, Ψυχολογία.

Τα χρόνια νοσήματα της παιδικής ηλικία, ασκούν πέρα σημα-
ντική επίδραση τόσο στη ζωή του μικρού ασθενή, όσο και
στη λειτουργία της οικογένειας (Raina et al., 2005, Boman et
al., 2005). Η διάγνωση σε ένα παιδί ενός σοβαρού χρόνιου
νοσήματος συνιστά αγχογόνο παράγοντα και εγκυμονεί
μακροπρόθεσμα ψυχοκοινωνικά προβλήματα για τους
γονείς και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Καθώς η δια-
χείριση της χρόνιας ασθένειας απαιτεί τη γονική συμμετοχή
και προσαρμογή σε νέα δεδομένα, η αξιολόγηση της ψυχο-
κοινωνικής κατάστασης και της λειτουργικότητας των γονέ-
ων είναι εξαιρετικά χρήσιμη (Goldbeck et al., 2006).

Ο Σ.Δ. τύπου 1 χαρακτηρίζεται από μια σύνθετη διαχεί-

ριση της θεραπευτικής αγωγής που έχει σωματική και ψυχο-
λογική επίδραση σε ολόκληρη την οικογένεια (Lowes et al.,
2004). Όπως επισημαίνεται στη μελέτη των Liakopoulou και
λοιποί (2001), οι οποίοι επισημαίνουν πως, η εκδήλωση των
συναισθημάτων των μητέρων (όπως τα επικριτικά σχόλια, η
εχθρότητα και η συναισθηματική υπερεμπλοκή) σχετίζεται
με τον μεταβολικό έλεγχο στον παιδικό Σ.Δ. Στην έρευνα
των Bowes et al., (2009), οι περισσότεροι γονείς ανέφεραν
ότι η διαχείριση του Σ.Δ. και η επίγνωση των συνεπειών του
περιορισμένου ελέγχου τους προκαλούσαν επαναλαμβανό-
μενο στρες και άγχος ακόμη και πολλά χρόνια μετά τη διά-
γνωση και παρέμεναν ανήσυχοι σχετικά με τη μελλοντική

Εισαγωγή
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ερευνητικές  εργασίες

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Θεσσαλίας και
του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας από τον
Δεκέμβριο του 2008 έως τον Σεπτέμβριο του 2009. Στην
έρευνα συμμετείχαν 83 γονείς (18 πατέρες) παιδιών με ΣΔ
τύπου Ι, τα οποία προσέρχονταν για περιοδική παρακολού-
θηση στα Εξωτερικά Παιδοενδοκρινολογικά Ιατρεία
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Επαρχιακής πόλης, καθώς
και στο Παιδοενδοκρινολογικό Εξωτερικό Ιατρείο του
Γενικού νοσοκομείου της ιδίας πόλης. Oι γονείς περιελήφθη-
σαν διαδοχικά στην έρευνα με κριτήριο την ηλικία τους (>18
ετών) και την εθελοντική τους συμμετοχή. Τα άτομα που
συμμετείχαν στη μελέτη έδωσαν τη συγκατάθεσή τους,
αφού προηγουμένως ενημερώθηκαν για το σκοπό της μελέ-
της και διαβεβαιώθηκαν για το απόρρητο και την ανωνυμία
της διαδικασίας. Οι γονείς συμπλήρωσαν το ερωτηματολό-
γιο Παροδικού και Μόνιμου άγχους του (ελληνική έκδοση)
του Spielberg (State and Trait Anxiety Inventory), παρουσία
της ερευνήτριας. Η κλίμακα αυτή αποτελείται από 40 προτά-
σεις, οι οποίες αναφέρονται σε 2 υποκλίμακες:

α) τη συναισθηματική κατάσταση του συμμετέχοντος κατά
τη χρονική στιγμή συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου
(δηλ. παροδικό άγχος ως αποτέλεσμα της παρούσης
κατάστασης), και

β) τη συναισθηματική κατάσταση του ατόμου γενικότερα
(δηλ. μόνιμο άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικό-
τητας).

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στη βάση μιας τετράβαθ-
μης κλίμακας τύπου Likert. (1-2-3-4). Πέραν του εξαγόμενου
δείκτη για κάθε υποκλίμακα, προκύπτει ένας γενικός δείκτης
εκτίμησης του άγχους με την άθροιση όλων των προτάσεων.

Οι ερωτήσεις 1,2,5,8,10,11,15,16,20,21,26,27,33,36 και 39 βαθμο-
λογούνται αντίστροφα (4=1), (3=2), (2=3), (1=4). Το εύρος των
τιμών της κάθε υποκλίμακας είναι από 20 έως 80.Η μέση τιμή για
την πρώτη υποκλίμακα στον γενικό ελληνικό πληθυσμό είναι
43,21, για τη δεύτερη υποκλίμακα 42,79 και για τη συνολική κλίμα-
κα 86,01.Οι μέσοι όροι που αναφέρονται και χρησιμοποιήθηκαν
στην παρούσα μελέτη προέρχονται από τη δεύτερη στάθμιση
της κλίμακας,η οποία παρουσιάζει μικρότερη χρονική απόσταση
από τον καιρό διεξαγωγής της παρούσας μελέτης. Το ερωτημα-
τολόγιο παρουσιάζει επαρκή εγκυρότητα και αξιοπιστία.

Υλικό και Μέθοδος

Το κοινωνικό-δημογραφικό προφίλ των ατόμων και των δύο
ομάδων, καθώς και οι απαντήσεις τους στις επιπλέον ερωτή-
σεις που τους τέθηκαν στο Ερωτηματολόγιο κοινωνικό-δημο-
γραφικών δεδομένων, παρουσιάζεται αναλυτικά στους πίνακες
1 & 2. Η μέση ηλικία των πατέρων του δείγματος ήταν 43,72
±7,50 έτη, ενώ μέση ηλικία των μητέρων ήταν 40,15±5,46 έτη.
Όσον αφορά την οικογενειακή τους κατάσταση, η συντριπτική
πλειοψηφία των γονέων ήταν έγγαμοι (N=78, 94%).
Αναφορικά με τον αριθμό παιδιών, οι περισσότερες οικογένει-
ες είχαν 1-2 παιδιά (Ν=74, 90 %).

Οι περισσότεροι γονείς ήταν απόφοιτοι Λυκείου (N=44,
53%), ενώ 23 άτομα ήταν άνεργοι (27,7%). Οι περισσότεροι
διέμεναν σε μεγάλα αστικά κέντρα (>150.000 κάτοικοι,
Ν=52, 62,7%). Η πλειοψηφία των παιδιών με ΣΔ ήταν κορί-
τσια (Ν=44, 53,1%). Τα περισσότερα παιδιά ήταν ηλικίας 6-10
ετών και στην πλειοψηφία τους (Ν=72, 90 %) η νόσος είχε
πρωτοδιαγνωσθεί μέσα στην τελευταία πενταετία.

Όπως φαίνεται στον πίνακα 3, το παροδικό άγχος (State
anxiety) των πατέρων είχε μέσο όρο 45,67±11,31 και των μητέ-
ρων 45,05±10,33, χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ
τους. Η σύγκριση των δύο ομάδων, κατόπιν σύμπτυξης των
κλάσεων σε κατανομή που αποτελείται από δύο κατηγορίες
(≤43 βαθμούς και >43, μια και το 43,21 είναι ο μέσος όρος για
το παροδικό άγχος υγιούς πληθυσμού) με το x2 του Yates δεν
έδειξε και πάλι στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο
ομάδων (Ρ<0,05).

Όσον αφορά στο μόνιμο άγχος (Trait anxiety) των
πατέρων, ο μέσος όρος ήταν 40,56±12,83, ενώ για τις μητέ-
ρες ήταν υψηλότερο και συγκεκριμένα 45,22±9,02, χωρίς
ωστόσο στατιστικά σημαντική διαφορά. Kαι πάλι, η σύγκρι-
ση, δε, των δύο ομάδων, (<43 και ≥43 βαθμούς, μια και το
42,79 είναι ο μέσος όρος για το μόνιμο άγχος υγιούς πλη-
θυσμού), δεν αποκάλυψε κάποια στατιστικά σημαντική δια-
φορά (P<0,05).

Αποτελέσματα

Έγινε περιγραφική στατιστική και δημιουργήθηκαν πίνακες
συχνοτήτων για τις εξεταζόμενες μεταβλητές. H κατανομή
των απαντήσεων στις δυο υποκλίμακες ήταν κανονική και η
σύγκριση μεταξύ των υποομάδων των μητέρων και των πατέ-
ρων πραγματοποιήθηκε με το Student’s T-test.Δημιουργήθηκε
μια νέα δίτιμη μεταβλητή, με βάση την κρίσιμη τιμή 43, που

είναι η μέση τιμή για το γενικό ελληνικό πληθυσμό. Σύμφωνα
με αυτή οι γονείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες ανά υποκλίμα-
κα : Σε εκείνους που είχαν επίδοση ≥43 και σε εκείνους με
επίδοση <43.Η σύγκριση μεταξύ των δύο ομάδων έγινε με το
x2 του Yates, που χρησιμοποιείται για τους τετράπτυχους
πίνακες. Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS, 13.0v.

Στατιστική ανάλυση 

υγεία του παιδιού τους. Ιδιαίτερη ευάλωτες είναι οι μητέρες
των παιδιών που πάσχουν από ΣΔ (Horsch et al., 2007).

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του
παροδικού και μόνιμου άγχους των γονέων παιδιών με
Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου Ι και η σύγκριση μεταξύ της ομά-

δας των πατέρων με εκείνης των μητέρων. Η ερευνητική υπό-
θεση της μελέτης ήταν τα επίπεδα άγχους τόσο του παρο-
δικού όσο και του μόνιμου θα είναι υψηλότερα σε σχέση με
τις μέσες τιμές του ελληνικού πληθυσμού και πως οι μητέρες
θα έχουν υψηλότερα επίπεδα από τους πατέρες.
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Οι γονείς των παιδιών με Σ.Δ. είχαν υψηλότερα επίπεδα παρο-
δικού άγχους σε σχέση με το γενικό ελληνικό πληθυσμό, και
οι μητέρες είχαν και υψηλότερες τιμές στο μόνιμο άγχος. Τα
αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν την υπόθεσή μας ότι οι
γονείς των παιδιών με Σ.Δ. θα έχουν υψηλότερα επίπεδα
παροδικού άγχους από τον γενικό ελληνικό πληθυσμό, αλλά
δεν επιβεβαιώνεται η υπόθεση της διαφοράς μεταξύ πατέρων
και μητέρων ως προς το παροδικό άγχος. Σημειώνεται ότι οι
μέσες τιμές του παροδικού άγχους που είχαν προταθεί σε
παλαιότερη στάθμιση του ερωτηματολογίου στην Ελλάδα από
τους Λιάκο & Γιαννίτση (1984) για τους υγιείς κυμαίνονται στο
39,69. Τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με εκείνα διεθνών
ερευνών τα οποία δείχνουν πως οι περισσότεροι γονείς παι-
διών με Σ.Δ. αναφέρουν ότι η διαχείριση του Σ.Δ. και η επίγνω-
ση των συνεπειών του περιορισμένου ελέγχου τους προκα-
λούν επαναλαμβανόμενο στρες και άγχος ακόμη και πολλά
χρόνια μετά τη αρχική διάγνωση (Bowes et al,2009).Οι περισ-
σότεροι γονείς μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα άγχους και
κατάθλιψης μετά την αρχική διάγνωση, φαινόμενο που είναι
εντονότερο στις μητέρες (Kokkonen et al., 1997). Αν και το
άγχος των μητέρων ή τα συμπτώματα κατάθλιψης δεν είναι
γενικά έκδηλα, είναι υπαρκτά, τουλάχιστον σε κάποιες μητέρες,
ακόμα και κατά τη διενέργεια του ελέγχου για πιθανότητα ΣΔ
σε νεογέννητα βρέφη (Kerruish et al., 2007, Horsch et al.,
2007). Το άγχος των πατέρων έχει συσχετιστεί με τη δυσκολία
στη συμπεριφορά του παιδιού, που αναφέρεται από τη μητέρα
(Mitchell et al.,2009). Το άκουσμα της διάγνωσης αποτελεί
τραυματικό γεγονός για την πλειοψηφία των γονέων, οι οποίοι
σε ποσοστό 40% αναφέρουν μέτρια έως σοβαρά συμπτώμα-
τα παροδικού άγχους και σε 17% σοβαρά συμπτώματα κατά-
θλιψης (Streisand et al, 2008).

Έχει επίσης βρεθεί ότι οι γονείς των παιδιών με σακχαρώ-
δη διαβήτη θεωρούν ότι το παιδί τους είναι λιγότερο υγιές σε
σχέση με τα συνομήλικά του, παρά το γεγονός ότι σε μελέτη
αξιολόγησης φυσικών δραστηριοτήτων τα παιδιά με ΣΔ,
έχουν παρόμοιες επιδόσεις με τα υπόλοιπα παιδιά (Καλούδη,
2009). Η καταπόνηση (stress) του γονέα είναι αντιστρόφως
ανάλογη της ηλικίας του και της κοινωνικοοικονομικής κατά-
στασης της οικογένειας (Mitschell et al., 2009). Η ακολουθού-

μενη αγωγή επηρεάζει επίσης την ψυχολογική κατάσταση του
γονέα, με τις ενέσεις ινσουλίνης να επιβαρύνουν περισσότερο
την ψυχολογική κατάσταση του γονέα σε σχέση με τις αντλίες
(Streisand, 2005).

Η σπουδαιότητα της διερεύνησης και της αντιμετώπισης
των στρεσσογόνων παραγόντων και της ψυχολογικής επιβά-
ρυνσης του γονέα αποδεικνύεται από το γεγονός ότι κακή
συναισθηματική κατάσταση του γονιού εγκυμονεί κινδύνους
για την ανάπτυξη ψυχιατρικής διαταραχής στα παιδιά με
δυσάρεστες συνέπειες στη ρύθμιση του διαβήτη τους.
(Piazza-Waggoner et al., 2008, Mullins et al., 2007).

Οι μελλοντικές έρευνες στο θέμα αυτό θα ήταν σημαντι-
κό να συγκρίνουν τους γονείς των παιδιών με Σ.Δ. με βάση τα
χρόνια που αυτό πάσχει από Σακχαρώδη Διαβήτη ή/και το
ποια μεριά (του πατέρα ή της μητέρας) ευθύνεται πιθανόν για
την κληρονομικότητα της ασθένειας, καθώς αυτό επηρεάζει
την ενοχή του «υπεύθυνου» γονέα και πιθανά να επηρεάζει
και άλλους ψυχολογικούς παράγοντες.

Ενδιαφέρουσα θα ήταν και η σύγκριση των ψυχολογικών
χαρακτηριστικών των γονέων παιδιών με Σ.Δ. με εκείνα των
γονέων υγιών παιδιών ή/και παιδιών που πάσχουν άλλες χρό-
νιες ασθένειες. Έχει βρεθεί ότι συγκριτικά με άλλα χρόνια
νοσήματα, τα παιδιά με ΣΔ εμφανίζουν μάλλον καλύτερη ποι-
ότητα ζωής (Kaloudi, 2009, Boman et al, 2004).

Στους περιορισμούς της μελέτης περιλαμβάνεται το
μικρό μέγεθος των πατέρων του δείγματος, που περιορίζει τη
στατιστική ισχύ κατά τις συγκρίσεις των υποομάδων.

Συμπερασματικά, και οι δύο γονείς των παιδιών με ΣΔ
παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα παροδικού άγχους σε
σύγκριση με το μέσο όρο του υγιούς ελληνικού πληθυσμού,
ενώ οι μητέρες εμφανίζουν επίσης και υψηλότερα επίπεδα
μόνιμου άγχους.Δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική δια-
φορά μεταξύ πατέρων και μητέρων.

Στα πλαίσια της Π.Φ.Υ. , απώτερος σκοπός της κοινοτικής
νοσηλευτικής θα πρέπει να είναι η παροχή βοήθειας προς την
οικογένεια, έτσι ώστε να βοηθήσουμε να αποδεχθεί το πρό-
βλημα του παιδιού , ενθαρρύνοντας τους γονείς να εκφρά-
ζουν τις ανησυχίες τους και να αντεπεξέρχονται στην καθη-
μερινότητα του παιδιού με λιγότερο άγχος.
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Πίνακας 1. Κατανομή των 83 γονέων παιδιών με Σ.Δ.,
κατά ηλικία, οικογενειακή κατάσταση και αριθμό παιδιών.

ΠΠααττέέρρεεςς  ΝΝ((%%)) ΜΜηηττέέρρεεςς  ΝΝ((%%)) ΣΣύύννοολλοο  ΝΝ((%%))
ΗΗλλιικκίίαα  ((έέττηη))
≥ 24-30 1 (5,5) 3 (4,6) 4 (4,8)
31-40 5 (27,8) 30 (46,2) 35 (42,2)
41- ≤54 12 (66,7) 32 (49,2) 44 (53,0)
Σύνολο 18 (21,7) 65 (78,3) 83(100,0)
ΟΟιικκοογγεεννεειιαακκήή  κκααττάάσστταασσηη  
Άγαμος 0 (0,0) 1 (1,5) 1 (1,2)
Έγγαμος 16 (88,9) 62 (95,4) 78 (94,0)
Διαζευγμένος 2 (11,1) 2 (3,1) 4 (4,8)
Σύνολο 18 (21,7) 65 (78,3) 83(100,0)
ΑΑρριιθθμμόόςς  ππααιιδδιιώώνν
1 1 (5,6) 34 (52,3) 35 (42,2)
2 15 (83,3) 25 (38,4) 40 (48,2)
3 2 (11,1) 4 (6,2) 6 (7,2)
4 0 (0,0) 2 (3,1) 2 (2,4)
Σύνολο 18 (21,7) 65 (78,3) 83 (100,0)
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  εεππίίππεεδδοο
Απόφοιτος γυμνασίου 0 (0,0) 1 (1,5) 1 (1,2)
Απόφοιτος λυκείου 9 (50,0) 35 (53,8) 44 (53,0)
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ 9 (50,0) 29 (44,6) 38 (45,8)
Σύνολο 18 (21,7) 65 (78,3) 83(100,0)
ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκήή  κκααττάάσστταασσηη  
Άνεργος 0 (0,0) 6 (9,2) 6 (7,2)
Οικιακά 0 (0,0) 17 (26,2) 17 (20,5)
Αυτοαπασχολούμενος 1 (5,6) 5 (7,7) 6 (7,2)
Ιδιωτικός υπάλληλος 10 (55,6) 12 (18,4) 22 (26,5)
Δημόσιος υπάλληλος 7 (38,9) 25 (38,5) 32 (38,6)
Σύνολο 18 (21,7) 65 (78,3) 83(100,0)
ΤΤόόπποοςς  κκααττοοιικκίίααςς
Χωριό – κωμόπολη 3 (16,7) 8 12,3) 11 (13,2)
Πόλη < 150.000 κατοίκους 5 (27,8) 15 (23,1) 20 (24,1)
Πόλη > 150.000 κατοίκους 10 (55,6) 42 (64,6) 52 (62,7)
Σύνολο 18 (21,7) 65 (78,3) 83(100,0)

Πίνακες
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Πίνακας 2. Κατανομή των 83 γονέων παιδιών με Σ.Δ.,
κατά την ηλικία παιδιών που νοσούν από Σ.Δ., το φύλο των παιδιών και τη διάρκεια νόσου.

ΠΠααττέέρρεεςς  ΝΝ((%%)) ΜΜηηττέέρρεεςς  ΝΝ((%%)) ΣΣύύννοολλοο  ΝΝ((%%))
ΗΗλλιικκίίαα  ππααιιδδιιώώνν  ((έέττηη))
1-5 1 (5,6) 17 (26,2) 18 (21,7)
6-10 9 (50,0) 35 (53,8) 44 (53,0)
11-15 8 (44,4) 11 (16,9) 19 (22,9)
16-20 0 (0,0) 2 (3,1) 2 (2,4)
Σύνολο 18 (21,7) 65 (78,3) 83 (100,0)
ΦΦύύλλοο  ππααιιδδιιώώνν  
Άρρεν 14 (77,8) 24 (38,1) 38 (46,9)
Θήλυ 4 (22,2) 39 (61,9) 43 (53,1)
Σύνολο 18 (21,7) 65 (78,3) 83 (100,0)
ΔΔιιάάρρκκεειιαα  ννόόσσοουυ  ((έέττηη))
≤ 5 16 (88,9) 56 (90,3) 72 (90,0)
6-10 2 (11,1) 3 (4,8) 5 (6,2)
> 10 0 (0,0) 3 (4,8) 3 (3,8)

Πίνακας 3. Κατανομή και σύγκριση των 83 γονέων με Σ.Δ. ως προς τις υποκλίμακες στου STAI.

ΠΠααττέέρρεεςς  ΝΝ((%%)) ΜΜηηττέέρρεεςς  ΝΝ((%%))  ΣΣύύννοολλοο  ΝΝ((%%))
ΠΠααρρooδδιικκόό  άάγγχχοοςς  
≤ 43 8 (44,4) 32 (49,2) 40 (48,2) Χp 2=0.39
P<0.05
> 43 10 (55,6) 33 (50,8) 43 (51,8)
Σύνολο 18 (21,7) 65 (78,3) 83 (100,0)
Μέση τιμή (x ± SD) 45,67 ± 11,31 45,05 ± 10,33 45,18 ± 10,49 t= 0,221
p<0.05
ΜΜόόννιιμμοο  άάγγχχοοςς  
<43 8 (44,4) 22 (33,8) 30 (36,1) Χp 2=0.30
P<0.05
≥43 10 (55,6) 43 (66,2) 53 (63,9)
Σύνολο 18 (21,7) 65 (78,3) 83 (100,0)
Μέση τιμή (x ± SD) 40,56 ± 12,83 45,22 ± 9,02 44,20 ± 10,07 t= -1,759
p<0.05
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Περίληψη

ΥΥππόόββααθθρροο::  Τελευταία η βιβλιογραφία περιλαμβάνει θέματα επαγγελματικής υγείας που σχετίζονται με το μυοσκε-
λετικό σύστημα.Το νοσηλευτικό προσωπικό,επαγγελματική ομάδα με σοβαρά επεισόδια επαγγελματικής οσφυαλ-
γίας και τραυματισμών της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, έχει κινήσει το ενδιαφέρον των ερευνητών.
ΣΣττόόχχοοςς  της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση ατομικών και εργασιακών παραγόντων που σχετίζονται με
εμφάνιση επεισοδίων οσφυαλγίας στο προσωπικό ενός γενικού νοσοκομείου, με στόχο διατύπωση προτάσε-
ων για πρόληψη και αντιμετώπιση.
ΣΣχχέέδδιιοο::  Η συλλογή στοιχείων έγινε με συμπλήρωση, στο χώρο εργασίας, προσωπικού και ανώνυμου ερωτημα-
τολογίου (Dutch Musculoskeletal Questionnaire).
ΣΣυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς  σσττηηνν  έέρρεευυνναα:: νοσηλευτικό προσωπικό ενός γενικού νοσοκομείου (85Γ, 15Α). Αποκλείστηκε το
προσωπικό σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια ή άδεια λοχείας/τοκετού.
ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα::  Το δείγμα είχε ηλικία 38.39(±5.9) έτη, σωματικό βάρος 69.2(±18)Kg, ύψος 1.66(±0.51)m και
Δείκτη Μάζας Σώματος 25.11(20.44-37.97)Kg/m2. Το 46.4% του προσωπικού αναφέρει ότι μεταφέρει >1
φορά/μέρα βάρος μεγαλύτερο των 5Kg και το 49.2% βάρος μεγαλύτερο των 20Kg. Αναφέρει, επίσης, ότι σκύ-
βει, στρίβει τον κορμό,στέκεται σε άβολες θέσεις και κάνει επαναλαμβανόμενες κινήσεις >1 φορά/8ωρο (70.3%,
69.9%,64%,68.5%,αντίστοιχα). Εννιά στα δέκα άτομα αναφέρουν ότι αντιμετώπισαν πρόβλημα οσφυαλγίας τον
περασμένο χρόνο, βαθμολογώντας με 4.89 την έντασή του (0=απουσία πόνου, 10=αφόρητος πόνος). Η
οσφυαλγία εμφανίζεται μετά από άρση βάρους (53.8%),ως οξύς, ξαφνικός, εντοπισμένος πόνος (43%).Το 50%
του προσωπικού κάνει χρήση παυσίπονων.
ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα//ΠΠρροοττάάσσεειιςς::  Η οσφυαλγία προλαμβάνεται με οδηγίες χειρωνακτικής φροντίδας, εκπαίδευση για
το σωστό τρόπο μεταφοράς και άρσης βάρους (ασθενών και υλικών) καθώς και χρήση μηχανικών βοηθημά-
των. Τέλος, σε περίπτωση προβλήματος, είναι απαραίτητη η επίσκεψη σε ειδικευμένο ιατρό και φυσιοθεραπευ-
τή, και η παρακολούθηση ειδικού προγράμματος άσκησης.

ΛΛέέξξεειιςς--ΚΚλλεειιδδιιάά::  άρση βάρους, νοσηλευτικό προσωπικό, στροφικές κινήσεις, χειρωνακτική φροντίδα.

Διερεύνηση των Παραγόντων που Επηρεάζουν την Εκδήλωση
Επεισοδίων Οσφυαλγίας σε Νοσηλευτικό Προσωπικό Γενικού

Νοσοκομείου: μια Έρευνα Ερωτηματολογίου
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Τις τελευταιές δεκαετίες υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σε θέμα-
τα επαγγελματικής υγείας που σχετίζονται με το μυοσκελετικό
σύστημα, όπως η οσφυαλγία, φαινόμενο με ιδιαίτερα αυξημέ-
νο επιπολασμό (Cooper και λοιποί, 1996, Yip, 2001). Για τον
καθορισμό των βασικών παραγόντων κινδύνου ή τη διάκριση
αιτιολογικών και προγνωστικών παραγόντων, απαιτούνται
μακροχρόνιες μελέτες με μέτρηση πολλαπλών και επαναλαμ-
βανόμενων παραγόντων κινδύνου (Feyer και λοιποί, 2000).
Η οσφυαλγία αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα λόγω της αρνητι-
κής επίδρασης στην καθημερινή/επαγγελματική ζωή, στο
κόστος και στην ψυχική/σωματική υγεία του ατόμου (Jansen
και λοιποί, 2001, Hoogendoorn και λοιποί, 2002, Smedley και
λοιποί, 2003, Eriksen και λοιποί, 2004, Underwood, 2004).
Έρευνες αναφέρουν ότι το 65%-80% του γενικού πληθυσμού
θα έχει τουλάχιστον ένα επεισόδιο οσφυαλγίας κατά τη διάρ-
κεια της ενήλικης ζωής του (Maul και λοιποί, 2003).
Το νοσηλευτικό προσωπικό, ως επαγγελματίες, εμφανίζει
σοβαρά επεισόδια επαγγελματικής οσφυαλγίας και τραυματι-
σμών της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (ΟΜΣΣ),
καθώς ασκεί ένα επάγγελμα με υψηλές σωματικές/ψυχικές

απαιτήσεις, και εκτίθεται σε συνδυασμό μηχανικού και ψυχο-
κοινωνικού stress (Ando και λοιποί, 2000, Smith και λοιποί,
2003b, Smith & Leggat, 2004a, Smith και λοιποί, 2004b, Eriksen
και λοιποί, 2004, Engkvist, 2006).
Οι θέσεις εργασίας των νοσηλευτών είναι συχνά ασυνήθι-
στες/άβολες, είτε λόγω της έλλειψης χώρου είτε λόγω του
περιορισμού των κινήσεων εξαιτίας ειδικών συνθηκών όπως
αυτές που επικρατούν στις μονάδες τεχνητού νεφρού, το χει-
ρουργείο ή τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχει βρεθεί ότι το
νοσηλευτικό προσωπικό αναγκάζεται να περπατά και να στέ-
κεται όρθιο περισσότερο από τους εργαζόμενους σε αποθή-
κες (Lagestrom και λοιποί, 1998), πολλές φορές περισσότερο
από 6 ώρες κατά τη διάρκεια της οκτάωρης εργασίας
(Vasiliadou και λοιποί, 1995, de Bono και λοιποί, 2001).
Η παρούσα μελέτη εστίασε στους ατομικούς και εργασιακούς
παράγοντες που σχετίζονται με το σωματικό και ψυχοκοινωνι-
κό φορτίο που προκαλεί την εκδήλωση επεισοδίων οσφυαλ-
γίας στο νοσηλευτικό προσωπικό ενός νοσοκομείου. Η έρευ-
να έχει στόχο τη διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και
την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Εισαγωγή

ΔΔεείίγγμμαα
Το δείγμα αποτελεί το νοσηλευτικό προσωπικό ενός γενικού
νοσοκομείου (n=135). Αποκλείστηκε από την έρευνα το νοση-
λευτικό προσωπικό που βρίσκεται σε μακροχρόνια αναρρωτι-
κή άδεια και σε άδεια τοκετού/λοχείας.

ΕΕρργγααλλεείίοο  ΈΈρρεευυννααςς
Χρησιμοποιήθηκε το Dutch Musculoskeletal Questionnaire
(Hildebrandt και λοιποί, 2001) σχεδιασμένο να αξιολογεί,
ανώνυμα, πιθανούς σωματικούς, ατομικούς και ψυχολογι-
κούς παραγόντες κινδύνου εμφάνισης οσφυαλγίας που
σχετίζονται με την εργασία. Αποτελείται από δημογραφικές
ερωτήσεις (ηλικία, φύλο, σωματικό βάρος & ύψος - για τον
υπολογισμό του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), οικογενει-
ακή κατάσταση, τέκνα, κάπνισμα, αλκοόλ), γενικές ερωτήσεις
για την εργασία (τμήμα, ωράριο, καθήκοντα, προϋπηρεσία,
συχνότητα άρσης και μεταφοράς ασθενών/αντικειμένων ή

εργαλείων μεγάλου βάρους, όρθια ή καθιστή θέση, επανα-
λαμβανόμενες κινήσεις), γενικές ερωτήσεις για την καθημε-
ρινή ζωή εκτός εργασίας (καθημερινές δραστηριότητες,
οδήγηση για εργασία, περπάτημα, άσκηση, σπορ) και ερω-
τήσεις γύρω από πιθανά προβλήματα οσφυαλγίας (ύπαρξη
πόνου, σημείο, ένταση και διάρκεια πόνου, αναζήτηση βοή-
θειας, αναρρωτική άδεια). Το ερωτηματολόγιο συμπληρώ-
θηκε στο χώρο εργασίας, ανώνυμα, αφού είχε ληφθεί, προ-
φορικά, συγκατάθεση από το κάθε άτομο. Συλλέχθηκε τρείς
(3) μέρες μετά τη διανομή, σε ξεχωριστό φάκελο για κάθε
τμήμα.

ΣΣττααττιισσττιικκήή  ΑΑννάάλλυυσσηη
Κατά τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε αρχικά περι-
γραφική στατιστική (κατανομή συχνοτήτων, μέτρα κεντρικής
τάσης, μέτρα διασποράς). Η περαιτέρω σταστιστική ανάλυση
έγινε με συσχέτισεις.

Μέθοδος

ΕΕυυρρήήμμαατταα  μμεεθθόόδδωωνν  ππεερριιγγρρααφφιικκήήςς  σσττααττιισσττιικκήήςς  
Από τα 135 μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του νοσο-
κομείου εκατό επέστρεψαν συμπληρωμένο το ερωτηματο-
λόγιο (74.07%). Η κατανομή του δείγματος (με τα συμπλη-
ρωμένα και κενά ερωτηματολόγια) φαίνεται στον Πίνακα 1.

Τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά του δείγματος
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Το 85% του δείγματος είναι
γυναίκες, αναμενόμενο μια και η νοσηλευτική είναι κατεξο-
χήν γυναικείο επάγγελμα. Η μέση ηλικία του δείγματος είναι
38.39 (±6.45) έτη. Οι νοσηλευτές του νοσοκομείου που
μελετήθηκε είναι παντρεμένοι (77%) και έχουν 1.44 (0-4)
παιδιά. Στην πλειοψηφία τους δεν είναι πίνουν αλκοόλ (67%)
και δεν είναι καπνιστές (52%), όμως τα άτομα που καπνίζουν

καταναλώνουν 7.48 (2-40) τσίγαρα την ημέρα.
Το νοσηλευτικό προσωπικό αποτελείται κυρίως από

νοσηλευτές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (67%), εργάζεται 7?
ώρες (85%) σε κυκλικό ωράριο (64%). Η πλειοψηφία του
δείγματος (53%) εργάζεται περισσότερα από 15 χρόνια. Το
58% του προσωπικού δεν αθλείται καθόλου, ενώ μόνο το
6% μετακινείται με τα πόδια από/προς το νοσοκομείο. Η
καθημερινή κλινική πρακτική του νοσηλευτικού προσωπικού
αναφορικά με την άρση και μεταφορά βάρους παρουσιάζε-
ται στον Πίνακα 3.

Το δείγμα αναφέρει ότι κατά την άσκηση της νοσηλευτι-
κής, απαιτείται, περισσότερες από μια φορές την ημέρα, να
σκύβει (70.3%), να κάνει στροφικές κινήσεις του κορμού

Aποτελέσματα
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(69.9%), να εργάζεται σε άβολη θέση (64%) και να κάνει επα-
ναλαμβανόμενες κινήσεις (68.5%). Επίσης, βρέθηκε ότι παρα-
μένει σε καθιστή θέση λιγότερο από μία ώρα κάθε μέρα
(39.6%). Επιπλέον, κατά την καθημερινή εργασία απαιτούνται
ξαφνικές και απότομες κινήσεις (80%), εφαρμογή δύναμης
με τα χέρια (62%) καθώς και εφαρμογή δύναμης σε μηχα-
νήματα (43%).

Το δείγμα μας αναφέρει ότι βιώνει αυξημένη ένταση
κατά την άσκηση της εργασίας του (75%), ότι εργάζεται υπό
πίεση χρόνου (73%), ότι απαιτείται να είναι όλα έτοιμα σε
συγκεκριμένο χρόνο (74%), ότι θεωρεί την εργασία του
συχνά κουραστική (93%), ότι επιθυμεί μείωση του ρυθμού
εργασίας (58%), ενώ το 61% αναφέρει ότι δεν έχει πρόβλη-
μα με το ρυθμό εργασίας! 

Η γενική κατάσταση υγείας του νοσηλευτικού προσωπικού
είναι, κατά την προσωπική τους εκτίμηση, καλή ή αρκετά καλή
(82%). Η πλειοψηφία του δείγματος δεν έχει πάρει καμία
ημέρα αναρρωτικής άδειας (89%).Κατά τη διάρκεια του προη-
γούμενου έτους, το πρόβλημα της οσφυαλγίας έχει αγγίζει
όλους τους νοσηλευτές του νοσηλευτικού ιδρύματος που
μελετήσαμε, εκτός από τον εργαζόμενο στις ενδονοσοκομει-

ακές λοιμώξεις (Πίνακας 4). Η συχνότητα και τα χαρακτηρι-
στικά του πόνου στην οσφυϊκή χώρα παρουσιάζονται στον
Πίνακα 5 και 6, αντίστοιχα.

Η αυτοαντίληψη του πόνου αξιολογήθηκε σε μια δεκά-
βαθμη κλίμακα πόνου, όπου 0 είναι η απουσία πόνου και 10
είναι ο αφόρητος πόνος. Η αίσθηση του πόνου είναι 4.89. Ο
τρόπος αντιμετώπισης της οσφυαλγίας παρουσιάζεται στον
Πίνακα 7.

ΕΕυυρρήήμμαατταα  σσυυσσχχεεττίίσσεεωωνν
Κατά τη στατιστική ανάλυση ορίστηκαν τα επίπεδα σημαντι-
κότητας ως p≤0.05. Έτσι, βρέθηκε ότι υπάρχει θετική συσχέ-
τιση της οσφυαλγίας στους νοσηλευτές που έχουν παιδιά
(p=.016). Εντοπίστηκε θετική συσχέτιση με την άρση και
μεταφορά βάρους 5Kg, περισσότερες από μία φορές την
ημέρα (p=.036 και p=.027, αντίστοιχα), καθώς και με τις
επαναλαμβανόμενες κινήσεις (p=.0420) κατά την εκτέλεση
της καθημερινής νοσηλευτικής εργασίας. Φάνηκε, επίσης,
θετική συσχέτιση της οσφυαλγίας με τις ξαφνικές κινήσεις
(p=.046) και με την αυξημένη ένταση κατά την καθημερινή
εργασία (p=.033).

Μελετώντας τα αποτελέσματα της έρευνας, βλέπει κανείς ότι
το νοσηλευτικό προσωπικό του συγκεκριμένου νοσηλευτικού
ιδρύματος διανύει την τέταρτη δεκαετία της ζωής του
(mean=38.39 έτη) και ήδη εργάζεται περισσότερο από δέκα
χρόνια (78%). Έχοντας υπόψιν, ότι η φύση της νοσηλευτικής
εμπεριέχει μεγάλη σωματική/ψυχική κόπωση καθώς είναι ανα-
γκαία η κοντινή επαφή με άλλα άτομα που χρειάζονται βοή-
θεια, φροντίδα και στήριξη, και ότι το 90% του δείγματος
παρουσίασε προβλήματα οσφυαλγίας κατά τη διάρκεια του
έτους, τότε καταδεικνύεται η ανάγκη εμπλουτισμού του νοση-
λευτικού ιδρύματος με νέους και ξεκούραστους νοσηλευτές.
Στη διεθνή βιβλιογραφία πολλές μελέτες έχουν επικεντρωθεί
στη σχέση τμήματος εργασίας και επεισοδίων οσφυλγίας. Έχει
βρεθεί ότι η εργασία σε μονάδα εντατικής θεραπείας,χειρουρ-
γείο, ορθοπαιδική, γηριατρική και παθολογική κλινική αυξάνει
τους κινδύνους εμφάνισης οσφυαλγίας (Yip, 2001, Smith και
λοιποί, 2003a). Παρόλα αυτά, στην έρευνά μας δεν βρέθηκε
στατιστική σημαντικότητα ανάμεσα στο τμήμα εργασίας και τα
επεισόδια οσφυαλγίας, ίσως γιατί το ποσοστό του νοσηλευτι-
κού προσωπικού αυτών των κλινικών ήταν χαμηλό. Στο ίδιο
συμπέρασμα με εμάς κατέληξαν και οι Ando και λοιποί (2000)
και Karahan & Bayraktar (2004).

Το 64% του νοσηλευτικού προσωπικού εργάζεται σε
κυκλικό ωράριο. Σε άλλες έρευνες έχει βρεθεί συσχέτιση
κυκλικού ωραρίου, κυρίως του νυχτερινού, και οσφυαλγίας
(Josephson και λοιποί, 1997, Eriksen και λοιποί, 2004). Η
νυχτερινή εργασία σχετίζεται με λιγότερες ώρες και χαμη-
λής ποιότητας ύπνο. Μια υπόθεση, που εξηγεί τη συσχέτιση
ωραρίου και οσφυαλγίας, είναι ότι οι διαταραχές ύπνου οδη-
γούν σε αύξηση της μυϊκής τάσης που συμβάλλει στην
εμφάνιση πόνου στην ΟΜΣΣ. Παρόλα αυτά, δεν βρέθηκε
στατιστικά σημαντική σχέση στην παρούσα έρευνα.

Δύο στους πέντε νοσηλευτές παραμένουν σε καθιστή
θέση λιγότερο από μια ώρα στη διάρκεια του ωραρίου. Σε

έρευνα των Karahan & Bayraktar (2004), στην Τουρκία, ανα-
φέρεται ότι το 58.9% του νοσηλευτικού προσωπικού εργάζε-
ται σε όρθια θέση περισσότερο από έξη ώρες στη διάρκεια
της οκτάωρης βάρδιας. Η ορθοστασία αυξάνει την πίεση
στην ΟΜΣΣ, και αν υπάρχει ήδη πρόβλημα, η κατάσταση επι-
δεινώνεται. Η απουσία στατιστικής σημαντικότητας, ίσως
οφείλεται στο γεγονός ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα το
νοσηλευτικό προσωπικό κάνει σύντομης διάρκειας διάλειμα
«για τσιγάρο», μια και οι υπο διερεύνηση νοσηλευτές καπνί-
ζουν κατά μέσο όρο 7 τσιγάρα. Βέβαια, τα διαλείματα αυτά
ξεκουράζουν την ΟΜΣΣ από τη συνεχή ορθοστασία, αλλά
επιβαρύνουν άλλα συστήματα του οργανισμού!

Η ύπαρξη παιδιών έχει ενοχοποιηθεί από πολλούς ερευ-
νητές, όχι όμως και από την παρούσα έρευνα (Feyer και λοι-
ποί, 2000, Yip 2001, Hoogendoorn και λοιποί, 2002). Αυτό
γιατί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αυξάνει το σωματι-
κό βάρος και αλλάζει η στάση του σώματος επιβαρύνοντας
την ΟΜΣΣ. Επίσης, τα παιδιά, κυρίως κατά τα πρώτα χρόνια
της ζωής τους χρειάζονται χειρωνακτική φροντίδα και
συχνά είναι στην αγκαλιά της μητέρας αυξάνοντας το φορ-
τίο στην ΟΜΣΣ.

Είναι άξιο απορίας το γεγονός ότι δεν υπήρξε συσχέτι-
ση της οσφυαλγίας με τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά
(ηλικία, ύψος, βάρος και ΔΜΣ) των νοσηλευτών, παρά τα
αντίθετα ευρήματα έγκριτων ερευνητών του εξωτερικού
(Ozguler και λοιποί, 2000, Engkvist, 2006) και παρά το γεγο-
νός ότι ο ΔΜΣ του νοσηλευτικού προσωπικού του υπό μελέ-
τη νοσοκομείου ήταν αρκετά υψηλός και οριακά στα κατώ-
τερα όρια της κατηγορίας των υπέρβαρων (25.11Kg/m2).
Είναι προφανής η σχέση του ΔΜΣ με το φορτίο στην
ΟΜΣΣ σε υπέρβαρα άτομα. Οι Ο5 και Ι1 σπόνδυλοι δέχο-
νται μεγαλύτερες πιέσεις λόγω του μεγαλύτερου βάρους του
κορμού (de Looze και λοιποί, 1998). Σε έρευνα των Ozguler
και λοιποί (2000) στη Γαλλία, βρέθηκε ότι ο επιπολασμός της

Συζήτηση
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οσφυαλγίας αυξανόταν καθώς αυξανόταν ο ΔΜΣ. Σε άλλη
έρευνα των Smedley και λοιπών (2003) σε δύο νοσοκομεία
της νότιας Αγγλίας, βρέθηκε ότι τα επεισόδια οσφυαλγίας
ήταν περισσότερα σε νοσηλευτές με ΔΜΣ?30Kg/m2. Οι δια-
φορές με τις μελέτες των ξένων ερευνητών ίσως οφείλονται
στο ότι οι έρευνες εστίασαν στο νοσηλευτικό προσωπικό
συγκεκριμένων τμημάτων, όπως η μονάδα εντατικής θερα-
πείας, το χειρουργείο και η ορθοπαιδική κλινική. Σε παλιότε-
ρη έρευνα των Smedley & Cooper (1997) στο Southampton
δεν βρέθηκε σχέση με το βάρος ή τον ΔΜΣ. Στα ίδια αρνη-
τικά συμπεράσματα κατέληξαν και οι Ando και λοιποί
(2000), που μελέτησαν το νοσηλευτικό προσωπικό ενός
μεγάλου πανεπιστημιακού νοσοκομείου στην Ιαπωνία.

Στην έρευνά μας βρέθηκε θετική συσχέτιση της οσφυαλ-
γίας με την άρση και μεταφορά βάρους 5Kg, που ισοδυναμεί
με ένα δίσκο με εργαλεία για χειρουργική επέμβαση, ένα
δοχείο με διάλυμα ηλεκτρολυτών για μια συνεδρία αιμοκά-
θαρσης, δύο σάκκους διαλύματος περιτοναϊκής κάθαρσης ή
πέντε ορούς για ενδοφλέβια χορήγηση. Όπως μπορεί να
καταλάβει κανείς, κατά τη διάρκεια της οκτάωρης εργασίας
το νοσηλευτικό προσωπικό μιας κλινικής με δύναμη 30 κλι-
νών (η μέση δύναμη κλινών στο υπό μελέτη νοσηλευτικό
ίδρυμα) θα χρειαστεί να εκτελέσει τις παραπάνω νοσηλευτι-
κές παρεμβάσεις αρκετές φορές. Η μεταφορά αντικειμένων
αποτελεί ένα επιβαρυντικό παράγοντα εμφάνισης του προ-
βλήματος, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία (Ozguler και
λοιποί, 2000,Yip, 2001, Eriksen και λοιποί, 2004). Το 25% του
νοσηλευτικού προσωπικού σε μεγάλο πανεπιστημιακό νοσο-

κομείο των Αθηνών (Vasiliadou και λοιποί, 1995) αναφέρει ότι
τουλάχιστον έξη φορές κατά τη διάρκεια της οκτάωρης βάρ-
διας σηκώνει βάρος ίσο ή μεγαλύτερο από 15Kg.

Πολλοί ερευνητές θεωρούν τις μη σωστές θέσεις εργα-
σίας (στροφικές κινήσεις του κορμού, επαναλαμβανόμενες
και ξαφνικές κινήσεις) ως υπεύθυνες για τα προβλήματα της
ΟΜΣΣ στο νοσηλευτικό προσωπικό (Ando και λοιποί, 2000,
Yip, 2004). Στα ίδια συμπεράσματα κατέληξε και η δική μας
έρευνα. Συνήθως, η βασική φροντίδα του ασθενή (γύρισμα,
σήκωμα, στρώσιμο), η διαδικασία παρακέντησης για τη συνε-
δρία αιμοκάθαρσης ή η εργαλειοδοσία στο χειρουργείο, δεν
εκτελείται εργονομικά σωστά από τα μέλη του νοσηλευτικού
προσωπικού. Όταν αυτά τα καθημερινά καθήκοντα δεν εκτε-
λούνται χρησιμοποιώντας σωστά τη μηχανική του σώματος
είναι πάρα πολύ πιθανό να αυξηθούν τα επεισόδια οσφυαλ-
γίας. Σε έρευνα των Lee & Chiou (1995) βρέθηκε ότι το
stress στην σπονδυλική στήλη είναι μεγαλύτερο όταν το κρε-
βάτι του ασθενή ήταν χαμηλότερα από το ύψος της λαγό-
νιας ακρολοφίας (περίπου 90cm). Η στάση του σώματος
κατά την εκτέλεση του 17% των καθημερινών καθηκόντων
έχει βρεθεί, από το Εθνικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής
Ασφάλειας και Υγείας των ΗΠΑ (National Institute for
Occupational Safety and Health,NIOSH),ότι προκαλεί δυνά-
μεις μεγαλύτερες από τις επιτρεπτές (Lee & Chiou, 1995). Η
άμεση νοσηλευτική φροντίδα συχνά συνοδεύεται από στατι-
κές/άβολες θέσεις, με σκύψιμο προς τα εμπρός, ημικάθισμα
και ασύμμετρη άρση του φορτίου (ασθενή).

Προτάσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης Οσφυαλγίας

Η διεθνής νοσηλευτική κοινότητα έχει αναγνωρίσει, εδώ
και καιρό, ότι η χειρωνακτική φροντίδα των ασθενών απο-
τελεί έναν επαγγελματικό κίνδυνο. Αρκετοί νοσηλευτικοί
σύνδεσμοι παγκοσμίως έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες,
συχνά σε συνεργασία με κυβερνήσεις, και παρουσιάζουν
προτάσεις ή οδηγίες για την χειρωνακτική φροντίδα των
ασθενών. Στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας
είναι η Μεγάλη Βρετανία και η Αυστραλία, οι οποίες έχουν
εκδώσει επίσημες καθοδηγητικές γραμμές (Royal College
of Nursing, 2002,Australian Nursing Federation, 2004). Η
κύρια τάση αυτών είναι η κατάργηση της χειρωνακτικής
άρσης και μετακίνησης ασθενών σε όλες, εκτός από τις
επικίνδυνες για τη ζωή του ασθενή καταστάσεις.

Η πολιτική κάθε νοσοκομείου πάνω σε θέματα
άρσης/μεταφοράς ασθενών και ο σωστός χειρισμός των
ασθενών θα πρέπει να διανέμονται και να τοιχοκολούνται
σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου (Yip, 2001, Brown,
2003, de Castro, 2004, Fergusson και λοιποί, 2005).

Η Ομαδική Άρση και Μεταφορά (Team Lifting), ένα
σύστημα που συνδυάζεται με το προηγούμενο, θα πρέπει
να εφαρμόζεται όταν οι απαιτήσεις της παρέμβασης
ξεπερνούν την ικανότητα ενός μόνο επαγγελματία υγείας ή
όταν δεν υπάρχει ή δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση
μηχανικού βοηθήματος (Barrett & Dennis, 2005). Η ικανό-
τητα άρσης και μετακίνησης της Ομάδας είναι μεγαλύτερη
από ότι ενός ατόμου, με το συνολικό φορτίο και την προ-

σπάθεια μοιρασμένη ομοιόμορφα ανάμεσα στα μέλη της.
Σημαντική είναι η τακτική άσκηση, καθώς αυξάνει τη

δύναμη μυών και ιστών, αυξάνει την κυκλοφορία του αίμα-
τος, την ευελιξία, τη μυϊκή δύναμη και αντοχή και μειώνει το
stress (Blue, 1996). Προγράμματα ενδυνάμωσης των μυών
ράχης, κορμού και οσφυϊκής χώρας, προτείνονται από
τους de Looze και λοιποί (1998). Τριάντα λεπτά συστημα-
τικής άσκησης ή μια μέτρια σωματική δραστηριότητα τις
περισσότερες μέρες της εβδομάδας προλαμβάνουν την
οσφυαλγία, σύμφωνα με τον Yip (2004). Εκτός από την
τακτική άσκηση, η σωστή διατροφή και η επαρκής ξεκού-
ραση/ύπνος είναι σημαντικοί παράγοντες που βοηθούν το
άτομο να φέρει σε πέρας τις απαιτήσεις του επαγγέλμα-
τος (Lee & Chiou, 1995, McHugh & Schaller, 1997).

Η τάση που επικρατεί στις μέρες μας είναι ο συνδυα-
σμός διαφορετικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση
της οσφυαλγίας. Η εκπαίδευση του προσωπικού για τη
σωστή στάση του σώματος και τη σωστή μηχανική θα
πρέπει να παρέχεται σε προπτυχιακό επίπεδο, αλλά και να
περιέχεται στην εισαγωγική εκπαίδευση του υπαλλήλου
τον πρώτο χρόνο της εργασίας του (McHugh & Schaller,
1997, Hui και λοιποί, 2001). Η οργάνωση εκπαιδευτικού
προγράμματος εντός του νοσοκομείου (de Castro, 2004,
Radovanovic & Alexandre, 2004), θα μπορούσε να περι-
λαμβάνει θεωρητικά μαθήματα (στοιχεία ανατομίας και
εργονομίας), τρόπους εργονομικής φροντίδας ασθενών,
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προγράμματα άσκησης και πρακτικά μαθήματα με εξάσκη-
ση, ασκήσεις και χαλάρωση, όπως αυτό που περιγράφεται
από τους Alexandre και λοιποί (2001).

Η οργάνωση του τμήματος και της εργασίας έχει βρεθεί
ότι αποτελεί παράγοντα κλειδί για επιτυχή μείωση των επιβα-
ρυντικών παραγόντων εμφάνισης οσφυαλγίας (Hellsing και
λοιποί, 1993). Το γραφείο, η καρέκλα, η οθόνη και το πληκτολό-
γιο του υπολογιστή, θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε
να προάγεται η υγεία του εργαζομένου. Η αγορά κρεβατιών
νοσηλείας και πολυθρόνων αιμοκάθαρσης με δυνατότητα ηλε-
κτροκίνητης αυξομείωσης του ύψους, βοηθά στην πρόληψη
επεισοδίων οσφυαλγίας, καθώς φαίνεται ότι μειώνεται η βαρειά
σωματική εργασία, οι κινήσεις που σχετίζονται με άρση/μετα-
φορά ασθενή, και κάποιες μη φυσιολογικές στάσεις κατά την
εκτέλεση νοσηλευτικών παρεμβάσεων (Walls, 2001). Βέβαια,
υπάρχει ο κίνδυνος να τέθουν όρια στην προμήθεια εργονο-
μικά σχεδιασμένων αντικειμένων λόγω αυξημένου κόστους.
Όμως, η πλήρης ανάλυση κόστους-οφέλους καταδεικνύει την
αναγκαιότητά τους (McHugh & Schaller, 1997, Smedley &
Cooper, 1997, Hildebrandt και λοιποί, 2001).

Η χρήση μηχανικών βοηθημάτων, όπως ανελκυστήρες,
σανίδες κυλίσματος ή ζώνες ανύψωσης θα πρέπει να αποτε-
λέσουν την πρωταρχική στρατηγική αντιμετώπισης καθώς
έχει φανεί ξεκάθαρα ότι μειώνουν σημαντικά την οσφυαλγία
του νοσηλευτικού προσωπικού (Smedley & Cooper, 1997, de
Looze και λοιποί, 1998, Hui και λοιποί, 2001, Brown, 2003,

Hignett, 2003, de Castro, 2004, Li και λοιποί, 2004).
Η επίσκεψη σε ειδικό ιατρό (ορθοπαιδικό ή νευρολόγο)

θεωρείται ένας από τους δημοφιλέστερους τρόπους αντιμε-
τώπισης του προβλήματος. Το 41% των νοσηλευτών στην
Τουρκία (Karahan & Bayraktar, 2004) επισκέφθηκε ιατρό για
διάγνωση και αντιμετώπιση του προβλήματος. Περισσότερο
από το ένα τρίτο του νοσηλευτικού προσωπικού σε έρευνα
του Yip (2001) βρίσκεται κάτω από ιατρική παρακολούθηση με
αναλγητικά (τοπικά ή από το στόμα χορηγούμενα) και μυοχα-
λαρωτικά.

Η φυσιοθεραπευτική αντιμετώπιση είναι εξατομικευμένη
ανάλογα με τα συμπτώματα του κάθε ατόμου (Cooper και
λοιποί, 1996). Κατά τη οξεία φάση του προβλήματος ενδεί-
κνυται ανάπαυση διακοπτόμενη από περιόδους ελεγχόμε-
νης κίνησης και θεραπεία με μάλαξη και έλξη. Για διάταση
των οσφυϊκών ιερονωτιαίων μυών και του μαλακού ιστού της
οπίσθιας επιφάνειας της σπονδυλικής στήλης, ο ασθενής σε
ύπτια θέση με τα ισχία και τα γόνατα σε κάμψη, φέρει ένα-
ένα τα γόνατα προς το στήθος, ανυψώνοντας το ιερό οστό
από την επιφάνεια άσκησης. Για ενδυνάμωση των κοιλιακών
μυών ως σταθεροποιών του κορμού και της λεκάνης, καθώς
και για αύξηση της μυϊκής αντοχής ενδείκνυνται ασκήσεις
κοιλιακών, αρχικά διάρκειας ενός λεπτού (φτάνοντας τα τρία
λεπτά). Για ενδυνάμωση των οσφυϊκών εκτεινόντων ως στα-
θεροποιών του κορμού και για αύξηση της μυϊκής αντοχής
ενδείκνυνται ραχιαιές ασκήσεις (Kisner & Colby, 1999).

Περιορισμοί

H ερευνητική αυτή εργασία εντόπισε κάποιους από τους
επιβαρυντικούς παράγοντες εμφάνισης οσφυαλγίας στο
νοσηλευτικό προσωπικό. Περαιτέρω έρευνα με μεγαλύτερο
δείγμα είναι αναγκαία. Επιπλέον, σύγκριση με άλλα νοσοκο-

μεία θα αποτελούσε επιπλέον βήμα. Παρόλα αυτά, η παρού-
σα έρευνα θα ρίξει περισσότερο φως προς την κατεύθυνση
της επίλυσης του προβλήματος.

Επίλογος

Κλείνοντας, η ομάδα θα ήθελε να τονίσει ότι ο εργονομικός
σχεδιασμός του εργασιακού χώρου δεν μπορεί να λύσει όλα
τα προβλήματα, αλλά μπορεί να βελτιώσει την άσκηση της
νοσηλευτικής.Η γνώση εργονομίας είναι το πρώτο βήμα στην
επίλυση των προβλημάτων. Ένας νοσηλευτής είναι απαραίτη-
το να έχει εργονομική εκπαίδευση για να αναγνωρίζει και να
επιλύει τα πιθανά προβλήματα στον χώρο εργασίας (π.χ.

μεταφορά ασθενή ή υλικών μεγάλου βάρους). Τέλος, ελπίζου-
με οι εργονομικά σχεδιασμένες θέσεις εργασίας (κρεβάτια,
τραπέζια, καθίσματα, πολυθρόνες αιμοκάθαρσης) να αυξή-
σουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων με μείωση του
πόνου, που αποτελεί εμπόδιο στην εκτέλεση της εργασίας, και
με μείωση των επαναλαμβανόμενων κινήσεων και λανθασμέ-
νων στάσεων εργασίας.
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Πίνακας 1. Συμπλήρωση ερωτηματολογίων ανά τμήμα εργασίας
Τμήματα Νοσοκομείου Κενά Συμπληρωμένα n
Χειρουργική 5 7 12
Χειρουργείο 4 8 12
Τομεάρχεις 0 2 2
Τεχνητός Νεφρός 1 17 18
Περιτοναϊκή Κάθαρση 1 6 7
Παθολογική 3 11 14
Ουρολογική 1 11 12
Ορθοπαιδική 6 7 13
Νευρολογική 8 4 12
Νεφρολογική 2 4 6
Μονάδα Καρδιοπαθών 6 6 12
Μονάδα Εντατικής 4 4 8
Καρδιολογική 7 5 12
Ενδο/μειακές Λοιμώξεις 0 1 1
Εξωτερικά Ιατρεία 5 3 8
Αναισθησιολογικό 1 5 6

Πίνακας 2. Ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά του δείγματος
Σωματικό βάρος 69.20 Kg Εύρος 46-140 Kg
Ύψος σώματος 166 cm Εύρος 150-192 cm
Δείκτης Μάζας Σώματος 25.11 Kg/m2 Εύρος 20.44-37.97 Kg/m2

Πίνακας 3. Άρση και μεταφορά φορτίου
Κινήσεις Θετικές απαντήσεις
Άρση βάρους 5kg >1 φορά/ημέρα 39
Σπρώξιμο βάρους 5kg >1 φορά/ημέρα 35
Μεταφορά βάρους 5kg >1 φορά/ημέρα 36
Άρση βάρους 20kg >1 φορά/ημέρα 25
Σπρώξιμο βάρους 20kg >1 φορά/ημέρα 29
Μεταφορά βάρους 20kg >1 φορά/ημέρα 30

Πίνακας 4. Εμφάνιση οσφυαλγίας κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους στο 
προσωπικό των τμημάτων & κλινικών του νοσοκομείου.

Οσφυαλγία το προηγούμενο έτος ανά κλινική Ναι Όχι
1. Ουρολογική Κλινική 10 1
2. Τομεάρχεις 2 0
3. Χειρουργική Κλινική 6 1
4. Νεφρολογική Κλινική 3 1
5. Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης 6 1
6. Ορθοπαιδική Κλινική 7 0
7. Χειρουργείο 6 2
8. Νευρολογική Κλινική 3 1
9. Τμήμα Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων 0 1
10. Παθολογική Κλινική 10 1
11. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 2 0
12. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 16 1
13. Εξωτερικά Ιατρεία 3 0
14. Μονάδα Εμφραγμάτων 6 0
15. Καρδιολογική Κλινική 6 0
16. Αναισθησιολογικό Τμήμα 4 0

Πίνακες
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Πίνακας 5. Συχνότητα πόνου στην οσφυϊκή χώρα.
Συχνότητα Θετικές απαντήσεις
Μια φορά την ημέρα 6
Μια φορά την εβδομάδα 9
Μια φορά το χρόνο 5
Αρκετές φορές την εβδομάδα 13
Αρκετές φορές το μήνα 19
Αρκετές φορές το χρόνο 19
Μετά από άρση/μετακίνηση βάρους 44

Πίνακας 6. Είδος πόνου.
Είδος πόνου Θετικές απαντήσεις
Οξύς, εντοπισμένος πόνος 43
Οξύς, διάχυτος πόνος 20
Μούδιασμα οσφυϊκής χώρας 28
Μούδιασμα & καύσος ποδιού 29
Χρόνιος πόνος 13

Πίνακας 7. Τρόποι αντιμετώπισης της οσφυαλγίας 
Μέτρα αντιμετώπισης Θετικές απαντήσεις
Τίποτα 23
Λήψης παυσίπονων 47
Ανάπαυση 31
Χρήση ζώνης οσφύος 11
Μείωση κινήσεων στην εργασία 7
Μείωση κινήσεων στο σπίτι 26
Εφαρμογή ζέστης (τοπικά) 20
Λήψη μυοχαλαρωτικών 27
Άσκηση 7
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Κυριακή Σωτηριάδου,
Λοχαγός (ΥΝ), 223 ΚΙΧΝΕ Κοζάνης

MSc Οικονομία και Διοίκηση

Περίληψη
Στην παρούσα εργασία εξετάζονται αρχικά οι έννοιες της τεχνικής αποτελεσματικότητας, της κατανεμητι-
κής αποτελεσματικότητας και της αποτελεσματικότητας κλίμακας. Στη συνέχεια, μετά από μια σύντομη ανα-
φορά στα σχετικά με την εμπειρική μέτρηση ζητήματα, γίνεται συζήτηση για την εφαρμογή των εννοιών
αυτών στο χώρο της υγείας και παρέχονται συνοπτικά τα κύρια συμπεράσματα των σχετικών εμπειρικών
μελετών για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας στα ελληνικά νοσοκομεία.

ΛΛέέξξεειιςς  ––  κκλλεειιδδιιάά:: τεχνική αποτελεσματικότητα, κατανεμητική αποτελεσματικότητα αποτελεσματικότητα κλί-
μακας, αποτελεσματικότητα στα Ελληνικά νοσοκομεία

Αποτελεσματικότητα: Έννοιες, Εμπειρική Διερεύνηση 
και Εφαρμογές στα Ελληνικά Νοσοκομεία

Η έννοια της αποτελεσματικότητας είναι ευρύτατα χρησιμο-
ποιούμενη στα οικονομικά και αναφέρεται στην άριστη
χρήση των πόρων σε μια παραγωγική διαδικασία. Με άλλα
λόγια, μια παραγωγική διαδικασία (ή μια παραγωγική μονά-
δα) είναι αποτελεσματική όταν είναι έτσι οργανωμένη ώστε
δεδομένων των στόχων που έχουν τεθεί δεν υπάρχει άλλη
εναλλακτική διαδικασία που να αποφέρει μεγαλύτερο όφε-
λος, όταν όλα τα κόστη έχουν ληφθεί υπόψην (Shubik, 1978).
Κατά τον Farell (1957), η αποτελεσματικότητα αποτελείται από
δύο συστατικά στοιχεία: την τεχνική αποτελεσματικότητα και
την κατανεμητική αποτελεσματικότητα. Τα δύο αυτά στοιχεία
μαζί συναποτελούν την ολική αποτελεσματικότητα.Περαιτέρω,
εάν ληφθεί υπόψη η κλίμακα μεγέθους μιας παραγωγικής δια-

δικασίας και η μορφή των αποδόσεων (σταθερές ή μεταβλη-
τές) που η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία έχει, τότε οδηγού-
μαστε στην έννοια της αποτελεσματικότητας κλίμακας, που
αναφέρεται στην επιλογή της βέλτιστης κλίμακας παραγωγής.
Οι παραπάνω έννοιες συνδέονται μεταξύ τους και μάλιστα,
υπάρχει πολλές φορές σύγχυση στη χρήση τους (Rutkauskas
and Paulavi΄ien‰,2005;Shubik, 1978).Ωστόσο,χρησιμοποιού-
νται ευρύτατα για την αξιολόγηση των οικονομικών μονάδων
γενικά, αλλά και των μονάδων υγείας ειδικότερα. Στην εργασία
αυτή θα αναλυθούν οι παραπάνω έννοιες και θα διαφανεί η
μεταξύ τους σχέση διαγραμματικά, καθώς επίσης και πως
μετρώνται εμπειρικά, με έμφαση στην εμπειρική έρευνα της
αξιολόγησης μονάδων και υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα.

1. Εισαγωγή

22..11..    ΤΤεεχχννιικκήή  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόόττηητταα
Σε γενικές γραμμές, ως τεχνική αποτελεσματικότητα νοείται
η δυνατότητα μιας οικονομικής μονάδας να παράγει το μέγι-
στο δυνατό προϊόν από ένα δεδομένο καλάθι εισροών και
με δεδομένη τεχνολογία. Εναλλακτικά, η τεχνική αποτελε-
σματικότητα ορίζεται ως η δυνατότητα μιας οικονομικής
μονάδας να παράγει μια δεδομένη ποσότητα προϊόντος με
την ελάχιστη δυνατή ποσότητα εισροών. Επομένως, στον
ορισμό της τεχνικής αποτελεσματικότητας υπάρχει έμφυτο
το στοιχείο της σύγκρισης. Προκειμένου να αποφανθούμε
εάν μια παραγωγική διαδικασία εμφανίζει τεχνικά αποτελε-

σματική, συγκρίνονται οι πραγματοποιηθείσες με τις βέλτι-
στες εισροές και εκροές. Συνήθως η σύγκριση αυτή παίρνει
τη μορφή ενός λόγου:
ΥΥ//ΥΥ**,, όπου Υ είναι το πραγματικά παραγόμενο προϊόν και
ΥΥ** είναι το μέγιστο δυνατό παραγόμενο προϊόν με ένα
δεδομένο διάνυσμα εισροών Χ
ή
ΧΧ**//ΧΧ,, όπου Χ είναι οι πραγματικές εισροές και ΧΧ**  είναι οι ελά-
χιστες δυνατές εισροές για να παραχθεί δεδομένο προϊόν Υ.
Οι παραπάνω εκφράσεις υπονοούν ότι όταν μια οικονομική
μονάδα είναι τεχνικά αποτελεσματική τότε λειτουργεί επάνω

2. Είδη αποτελεσματικότητας
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στο όριο παραγωγής (production frontier) το οποίο ορίζε-
ται ως η εν δυνάμει συνάρτηση παραγωγής. Αυτή η συνάρ-
τηση έχει τη μορφή 

Όπου                                            είναι ένα διάνυσμα
εισροών, είναι ένα διάνυσμα
εκροών, P(x) είναι το σύνολο των εκροών και L(y) είναι το
σύνολο των εισροών (Silberberg, 1978;Varian, 1992).

Με βάση αυτά, η μέτρηση της τεχνικής αποτελεσματικό-
τητας μιας οικονομικής μονάδας έχει να κάνει με τη μέτρη-
ση της απόστασης του συνδυασμού εισροών και εκροών
της μονάδας  από την εν δυνάμει συνάρτηση παραγωγής. Για
τη μέτρηση αυτής της απόστασης χρησιμοποιούνται οι
λεγόμενες συναρτήσεις απόστασης (Shephard, 1953), οι
οποίες μπορεί να οριστούν είτε ως προς τις εισροές είτε ως
προς τις εκροές.

Η συνάρτηση απόστασης ως προς τις εισροές ορίζεται
ως (Shephard, 1953; Lovell, 1993; Färe and Primont, 1995;
Kumbakhar and Lovell, 2000):

Η παράμετρος λ για την οποία ισχύει λ≥1, αναφέρεται
στην τεχνική αποτελεσματικότητα. Εάν λ = 1 τότε έχουμε
τεχνική αποτελεσματικότητα, ενώ εάν λ>1 τότε έχουμε τεχνι-

κή αναποτελεσματικότητα. Έτσι, αφαιρώντας τη μονάδα από
το λ έχουμε το βαθμό της τεχνικής αναποτελεσματικότητας
και επομένως την απόσταση ώστε να γίνει η παραγωγική
μονάδα τεχνικά αποτελεσματική.

Η συνάρτηση απόστασης ως προς τις εκροές ορίζεται
ως (Färe and Primont, 1995; Kumbakhar and Lovell, 2000):

Η παράμετρος μ για την οποία ισχύει μ≤1, αναφέρεται
στην τεχνική αποτελεσματικότητα. Εάν μ = 0 τότε έχουμε
τεχνική αποτελεσματικότητα, ενώ εάν μ<1 τότε έχουμε τεχνι-
κή αναποτελεσματικότητα.

Στο Διάγραμμα 1 έχουμε μια συνάρτηση παραγωγής για
μία εισροή και μία εκροή. Η εκροή (το προϊόν)  y0 παράγε-
ται με ποσότητα εισροής x0, ωστόσο μπορεί να παραχθεί

επίσης με μικρότερη ποσότητα x1, δηλαδή μια ποσότητα
x0/λ. Επομένως, υπάρχει απόσταση                                

από την τεχνικά αποτελεσματική παραγωγή. Αντίστοιχα, η x0,

μπορεί να παράγει εκροή (προϊόν) y0, ωστόσο μπορεί επίσης

να παράγει  και μεγαλύτερη εκροή y1, δηλαδή μια ποσότητα
y0/μ. Επομένως, υπάρχει απόσταση

από την τεχνικά αποτελεσματική παραγωγή.

Η τεχνική αποτελεσματικότητα ως προς τις εκροές δίνεται από
το λόγο ΓΑ/ΓΔ ενώ η τεχνική αποτελεσματικότητα ως προς τις
εισροές δίνεται από το λόγο ΕΒ/ΕΑ. Όσο το Α πλησιάζει προς
το Δ τόσο μικραίνει η απόσταση ΑΔ και ο λόγος ΓΑ/ΓΔ τείνει
προς τη μονάδα, δηλαδή η παραγωγή γίνεται τεχνικά αποτελε-
σματικότερη ως προς τις εκροές. Αντίστοιχα, όσο το Α πλησιά-
ζει προς το Β τόσο μικραίνει η απόσταση ΑΒ και ο λόγος ΕΒ/ΕΑ
τείνει προς τη μονάδα,δηλαδή η παραγωγή γίνεται τεχνικά απο-
τελεσματικότερη ως προς τις εισροές.Βλέπουμε επομένως ότι η
τεχνική αποτελεσματικότητα είτε ως προς τις εισροές είτε ως
προς τις εκροές παίρνει τιμές μεταξύ μηδέν και ένα. Η πλήρως
τεχνικά αποτελεσματική παραγωγή έχει τιμή μονάδα.

Όσα αναφέρθηκαν αμέσως παραπάνω αναφέρονται στην
πολύ απλή περίπτωση μιας παραγωγικής διαδικασίας, που
έχει μία εισροή και μία εκροή. Στο Διάγραμμα 2 εμφανίζε-
ται η μέτρηση της τεχνικής αποτελεσματικότητας ως προς
τις εκροές για την περίπτωση που με τη χρήση μιας εισ-
ροής x έχουμε παραγωγή δύο εκροών y1 και y2. Ο λόγος
ΟΑ/ΟΒ ισούται με το βαθμό της τεχνικής αποτελεσματι-
κότητας, με άλλα λόγια, η  απόσταση ΑΒ εκφράζει την
τεχνική αναποτελεσματικότητα, δηλαδή κατά πόσο θα
μπορούσαν να αυξηθούν οι εκροές χωρίς να χρησιμοποι-
ήσουμε μεγαλύτερη ποσότητα της εισροής.

Διάγραμμα 1. Τεχνική αποτελεσματικότητα ως προς τις εισροές και ως προς τις εκροές 
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Η κατανεμητική αποτελεσματικότητα ή αποτελεσματικότητα
τιμών κατά τον Farell (1957), αναφέρεται στην ικανότητα μιας
οικονομικής μονάδας να χρησιμοποιεί τις άριστες ποσότητες
και αναλογίες των εισροών με δεδομένο το κόστος τους. Με
άλλα λόγια, κατανεμητική αποτελεσματικότητα έχουμε όταν με
δεδομένες τιμές των εισροών μια οικονομική μονάδα παράγει
εκροές που μεγιστοποιούν το έσοδο ή όταν το μίγμα των εισ-
ροών ελαχιστοποιεί το κόστος (Farell, 1957). Στο Διάγραμμα 4
εμφανίζεται μια παραγωγική διαδικασία με δύο εισροές x1 και
x2 που παράγουν μια εκροή y. Η γραμμή ΑΑ΄ εκφράζει το
λόγο των τιμών των εισροών, ενώ η  καμπύλη ισοπαραγωγής
(isoquant), y = f(x1, x2) προέρχεται από τη συνάρτηση παρα-
γωγής και είναι ουσιαστικά όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί των
εισροών x1 και  x2 προκειμένου να παραχθεί ένα δεδομένο

επίπεδο εκροής.
Σε όλα τα σημεία της γραμμής ισοπαραγωγής υπάρχει

τεχνική αποτελεσματικότητα, καθώς εξ ορισμού η γραμμή
εκφράζει την παραγωγή του μέγιστου δυνατού προϊόντος από
τις εισροές. Όλα τα σημεία πάνω δεξιά από τη γραμμή αυτή
είναι τεχνικά αναποτελεσματικά. Για παράδειγμα, στο σημείο P
έχουμε τεχνική αναποτελεσματικότητα που εκφράζεται από
την απόσταση PQ. Στο σημείο Q ωστόσο, παρόλο που έχου-
με τεχνική αποτελεσματικότητα,δεν έχουμε κατανεμητική απο-
τελεσματικότητα γιατί μπορούμε να παράγουμε την ίδια ποσό-
τητα προϊόντος με λιγότερο κόστος στο σημείο Q΄. Η από-
σταση RQ εκφράζει τη μείωση σε κόστος που θα είχαμε εάν
η παραγωγή γινόταν στο σημείο κατανεμητικής αποτελεσματι-
κότητας Q΄ (Lovell, 1993; Colli et al., 2005). Ο συνδυασμός

2.2. Η κατανεμητική αποτελεσματικότητα

Διάγραμμα 2. Μέτρηση της τεχνικής αποτελεσματικότητας ως προς τις εκροές (μία εισροή, δύο εκροές)

Διάγραμμα 3. Μέτρηση της τεχνικής αποτελεσματικότητας ως προς τις εισροές (δύο εισροές, μία εκροή)

Ο λόγος ΟΒ/ΟΑ ισούται με το βαθμό της τεχνικής απο-
τελεσματικότητας, με άλλα λόγια, η  απόσταση ΑΒ εκφρά-
ζει την τεχνική αναποτελεσματικότητα, δηλαδή κατά πόσο

θα μπορούσαν να μειωθούν αναλογικά οι εισροές χωρίς
να μειωθεί η παραγόμενη ποσότητα της εκροής.

Στο Διάγραμμα 3 εμφανίζεται η μέτρηση της τεχνικής
αποτελεσματικότητας ως προς τις εισροές στην περίπτω-

ση μιας παραγωγικής διαδικασίας όπου δύο εισροές x1 και
x2 παράγουν μια εκροή y.
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τεχνικής και κατανεμητικής αποτελεσματικότητας μας δίνει την
ολική αποτελεσματικότητα. Σε όρους του Διαγράμματος 6, η
ολική αποτελεσματικότητα είναι ο λόγος OR/OP, ενώ το

κόστος που μπορεί να εξοικονομηθεί είναι η απόσταση RP.
Όσο το σημείο της παραγωγής μετακινείται από το P προς το
Q΄ τόσο περισσότερο κόστος εξοικονομείται.

2.3. Ολική αποτελεσματικότητα

Μια παραγωγική μονάδα μπορεί να λειτουργεί σε τόσο μικρή
κλίμακα ώστε η συνάρτηση παραγωγής να βρίσκεται στο
στάδιο που χαρακτηρίζεται από αύξουσες αποδόσεις ή αντί-
στοιχα σε τόσο μεγάλη κλίμακα ώστε η συνάρτηση παραγω-
γής να βρίσκεται στο στάδιο που χαρακτηρίζεται από φθί-
νουσες αποδόσεις. Η αποτελεσματικότητα μπορεί να βελτιω-
θεί εάν η παραγωγική μονάδα μεταβάλλει την κλίμακα παρα-
γωγής (Hannesson, 2005). Στο Διάγραμμα 5 εμφανίζεται μια
τεχνολογία παραγωγής (συνάρτηση παραγωγής) με σταθε-
ρές αποδόσεις κλίμακας fCRS και μια τεχνολογία παραγωγής
με μεταβλητές αποδόσεις κλίμακας fVRS.

Τα σημεία Α, Β, Γ και Ε, τα οποία βρίσκονται πάνω στη
συνάρτηση fVRS είναι τεχνικά αποτελεσματικά, σε αντίθεση
με το σημείο Δ το οποίο εμφανίζει τεχνική αναποτελεσμα-
τικότητα ίση με την απόσταση ΔΕ. Τα σημεία Α, Β και Γ
έχουν διαφορετικό μέσο προϊόν που ισούται κατά περίπτω-

ση με yA/xA, yB/xB και yΓ/xΓ αντίστοιχα. Το μέσο προϊόν
μπορεί επίσης να μετρηθεί με την κλίση της ακτίνας που
διέρχεται από το κάθε σημείο. Η διαφορετικότητα του
μέσου κόστους στα σημεία αυτά οφείλεται στην ύπαρξη
των οικονομιών κλίμακας. Στο σημείο Α έχουμε αύξουσες
αποδόσεις κλίμακας και το μέσο προϊόν μπορεί να αυξηθεί
όσο πηγαίνουμε προς το σημείο Β. Το αντίθετο συμβαίνει
στο  σημείο Γ όπου έχουμε φθίνουσες αποδόσεις κλίμακας
και το μέσο προϊόν μπορεί να αυξηθεί εάν μειώσουμε την
κλίμακα παραγωγής προς το σημείο Β. Επομένως το σημείο
Β αντιστοιχεί στο μέγιστο μέσο προϊόν και είναι το σημείο
άριστης κλίμακας παραγωγής. Η συνάρτηση παραγωγής με
σταθερές αποδόσεις κλίμακας είναι ταυτόσημη με την ακτί-
να που διέρχεται από το σημείο Β και είναι ουσιαστικά η
εφαπτομένη της συνάρτησης παραγωγής με μεταβλητές
αποδόσεις κλίμακας.

2.4. Η αποτελεσματικότητα κλίμακας

Διάγραμμα 4. Κατανεμητική αποτελεσματικότητα

Διάγραμμα 5. Αποτελεσματικότητα κλίμακας
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Στην εμπειρική έρευνα χρησιμοποιούνται δύο κύριες προ-
σεγγίσεις για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, όπως
φαίνεται στο Διάγραμμα 6 (Fried et al. 2008; Greene, 2008;
Thanassoulis et al., 2008; Färe et al., 2008).

Κύριο χαρακτηριστικό των παραμετρικών ή οικονομετρι-
κών μεθόδων είναι η χρησιμοποίηση στοχαστικών εξισώσε-
ων, όπου διαχωρίζεται η επίδραση του τυχαίου σφάλματος
και της αναποτελεσματικότητας (Fried et al., 2008). Από την
άλλη μεριά, οι μη παραμετρικές μέθοδοι βοηθούν στην απο-
φυγή της σύγχυσης μεταξύ σφαλμάτων εξειδίκευσης και
αναποτελεσματικότητας (Fried et al., 2008).

Οι μη παραμετρικές μέθοδοι περιλαμβάνουν κυρίως τη
μέθοδο DEA (Data Envelopment Analysis) που αναπτύχθη-
κε από τους Charnes, Cooper and Rhodes (1978) και τη
μέθοδο FHD (Free Disposal Hull), που αναπτύχθηκε από

τους Deprins, Simar and Tulkens (1984).
Εύλογα προκύπτει το ερώτημα ποιά μέθοδος είναι καλύ-

τερη και εάν τα αποτελέσματα θα είναι διαφορετικά εάν
χρησιμοποιηθεί το ίδιο σύνολο στοιχείων με παραμετρική
και με μη παραμετρική μέθοδο. Σε αρκετές εμπειρικές μελέ-
τες που έθεσαν αυτό το ερώτημα η απάντηση είναι ότι όσο
καλύτερα και πληρέστερα είναι τα στοιχεία τόσο περισσότε-
ρο πλησιάζουν τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων (Fried et
al., 2008). Για παράδειγμα, σε μελέτη για αμερικανικές τράπε-
ζες (Bauer et al. 1998), βρέθηκε υψηλός βαθμός συσχέτισης
των αποτελεσμάτων δύο εναλλακτικών  παραμετρικών μεθό-
δων μεταξύ τους, δύο εναλλακτικών μη παραμετρικών μεθό-
δων μεταξύ τους, και σχετικά υψηλός βαθμός συσχέτισης
των αποτελεσμάτων μεταξύ των παραμετρικών και μη παρα-
μετρικών μεθόδων.

3. Μέθοδοι εκτίμησης της αποτελεσματικότητας 

Διάγραμμα 6. Κύριες μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας

Η βιβλιογραφία των εμπειρικών μελετών για την αποτελε-
σματικότητα και την παραγωγικότητα είναι πραγματικά τερά-
στια και καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομίας.
Ειδικότερα στο χώρο της υγείας, οι σχετικές μελέτες ανάγο-
νται από τη δεκαετία του 1960 (Lave and Lave, 1970), ενώ την
τελευταία εικοσαετία πολλαπλασιάζονται με αύξοντα ρυθμό.
Ο Hollingsworth (2003) παρουσιάζει μια ανασκόπηση 188
σχετικών μελετών μέχρι το 2002, από τις οποίες οι περισσό-
τερες αναφέρονται στη μέτρηση της τεχνικής αποτελεσμα-
τικότητας με τη χρήση μη παραμετρικών μεθόδων.
Χαρακτηριστικό της αύξησης των μελετών είναι ότι σε
προηγούμενη ανασκόπηση περίπου πέντε χρόνια πριν
(Hollingsworh et al., 1999) ο αριθμός των μελετών ήταν κάτω
από το μισό. Και στις δύο αυτές ανασκοπήσεις επισημαίνο-

νται οι δυσκολίες που αναφέρονται στη φύση των στοιχείων
και ειδικότερα η δυσκολία μέτρησης του πραγματικού απο-
τελέσματος και η σοβαρή πιθανότητα μεροληψίας λόγω
παράλειψης μεταβλητών. Οι περισσότερες μελέτες αναφέ-
ρονται στην αποτελεσματικότητα των νοσοκομειακών μονά-
δων, ενώ ως εισροές χρησιμοποιούνται ο αριθμός των
ιατρών, ο αριθμός των νοσηλευτών, ο αριθμός των κλινών και
οι δαπάνες για φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό και ως
εκροές χρησιμοποιούνται οι ημέρες νοσηλείας και ο αριθ-
μός των νοσηλευθέντων ασθενών. Συνήθως χρησιμοποιού-
νται ψευδομεταβλητές για να χαρακτηριστεί η νομική μορφή
του νοσοκομείου (ιδιωτικό ή δημόσιο), ο τόπος λειτουργίας
(αστικό ή περιφερειακό), το μέγεθος κλπ.

4. Η αποτελεσματικότητα στο χώρο της υγείας
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Οι περισσότερες μελέτες για την αποτελεσματικότητα των
νοσοκομείων στην Ελλάδα χρησιμοποιούν τη μέθοδο DEA,
ενώ κάποιες χρησιμοποιούν την οικονομετρική – παραμετρι-
κή προσέγγιση (Πίνακας 1). Υπάρχουν μελέτες που αναφέρο-
νται γενικώς στα νοσοκομεία αλλά και άλλες που επικεντρώ-
νονται σε κάποια τμήματα, π.χ. νεφρολογικό, καρδιολογικό
κλπ. (Οικονόμου και συν., 2007).

Είναι ίσως σκόπιμο να σημειωθούν στο σημείο αυτό ορι-
σμένοι περιορισμοί της ανάλυσης. Καταρχήν, τα αποτελέ-
σματα που αναφέρονται σε διάφορες χώρες είναι δύσκολα
συγκρίσιμα μεταξύ τους, καθώς όχι μόνο οι μεθοδολογίες
διαφέρουν αλλά και το είδος των νοσοκομείων και το γενι-

κότερο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους που ποικίλει από
χώρα σε χώρα. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι λόγω της
δυσκολίας μέτρησης του πραγματικού αποτελέσματος της
νοσηλείας που είναι η βελτίωση της υγείας των πολιτών,
συνήθως χρησιμοποιούνται προσεγγιστικές μεταβλητές
όπως π.χ. ο αριθμός των περιστατικών, των εξετάσεων κλπ.
Το ίδιο συμβαίνει και με τις εισροές, όπου χρησιμοποιείται
συνήθως ο αριθμός των γιατρών, νοσηλευτών, κλπ. κάτι που
βεβαίως δεν περιλαμβάνει παράγοντες ποιότητας των παρε-
χόμενων υπηρεσιών που είναι πολύ σημαντική για την επί-
τευξη του αποτελέσματος υγείας στον ασθενή και γενικότε-
ρα για την αποτελεσματικότητα του νοσοκομείου.

4.1. Εμπειρικές μελέτες για την αποτελεσματικότητα των νοσοκομείων στην Ελλάδα

Η  μέτρηση της αποτελεσματικότητας, ως συστατικό στοι-
χείο της  οικονομικής αξιολόγησης, έχει ολοένα και ευρύτε-
ρη εφαρμογή στο χώρο της υγείας διεθνώς, ιδιαίτερα υπό το
πρίσμα των συνεχώς αυξανόμενων δαπανών υγείας, που επι-
φέρουν δημοσιονομικές δυσκολίες στα κράτη και δημιουρ-
γούν σε όλους τους εμπλεκόμενους αλλά και στην κοινωνία
γενικότερα την απαίτηση να γνωρίζουν εάν οι διατιθέμενοι
πόροι διασφαλίζουν την επίτευξη του άριστου αποτελέσμα-
τος.
Η ανάλυση της αποτελεσματικότητας είναι μια αναγκαιότητα
και για την Ελλάδα, όπου υπάρχουν μεγάλα κενά και σημαντι-
κό κόστος αναποτελεσματικότητας, όπως διαπιστώνεται από
τις σχετικές μελέτες μεμονωμένων ερευνητών σε ακαδημαϊ-

κό επίπεδο. Οι δημόσιες αρχές της υγείας σε κεντρικό επί-
πεδο, αλλά και σε επίπεδο διοίκησης μονάδων υγείας, θα
πρέπει να εντάξουν τις σχετικές μετρήσεις στο πλαίσιο της
λειτουργίας τους σε τακτή βάση, καθώς επίσης και να υιοθε-
τήσουν πρακτικές οικονομικής αξιολόγησης για τα προγράμ-
ματα υγείας και τις διάφορες εναλλακτικές θεραπείες. Έτσι,
θα δοθούν πολύτιμα εργαλεία αφενός στη διοίκηση των
μονάδων υγείας για τη λήψη ορθολογικών  αποφάσεων, και
αφετέρου στις κεντρικές υπηρεσίες του κράτους ώστε να
ασκήσουν αποτελεσματικότερα τον εποπτικό τους ρόλο, με
τελικό στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστή-
ματος υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέ-
χονται στους πολίτες.
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Περίληψη
Η νοσηλευτική φροντίδα κατά γενική ομολογία διαπερνά όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε ένα νοσοκομείο.
Σε πολλές έρευνες, η ικανοποίηση των ασθενών από τη νοσηλευτική φροντίδα έχει βρεθεί ως ο σημαντικότε-
ρος παράγοντας στη διαμόρφωση της συνολικής ικανοποίησης των ασθενών. Στο συγκεκριμένο άρθρο παρου-
σιάζεται τμήμα μιας ευρύτερης έρευνας που είχε ως στόχο την κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών που προσφέ-
ρει ένα δημόσιο νοσοκομείο, στα τρία επίπεδα ποιότητας, σύμφωνα με το μοντέλο του Kano. Σύμφωνα με το
μοντέλο τα χαρακτηριστικά ποιότητας ταξινομούνται σε τρία διακριτά επίπεδα: αναμενόμενης ποιότητας (χαρα-
κτηριστικά που θεωρούνται ως δεδομένα-βασικά), μονοδιάστατης ποιότητας (χαρακτηριστικά που η απόδοσή
τους επηρεάζει αναλογικά την ικανοποίηση) και δελεαστικής ποιότητας (χαρακτηριστικά που δημιουργούν πρό-
σθετη αξία και είναι σε θέση να δημιουργήσουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης).Στην παρούσα εργασία μέσω της
ανάλυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας ικανοποίησης των πολιτών από το δημόσιο νοσοκομείο της πόλης
τους, η οποία είχε προηγηθεί, κατηγοριοποιήθηκαν τα χαρακτηριστικά στα τρία προαναφερόμενα επίπεδα ποι-
ότητας. Μεταξύ των διαστάσεων που διερευνήθηκαν ήταν το προσωπικό, με επιμέρους ανάλυση στο ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και το προσωπικό των λοιπών ειδικοτήτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι γενικά
το προσωπικό και ειδικά το νοσηλευτικό προσωπικό εντάσσεται στα βασικά χαρακτηριστικά ποιότητας, αποτε-
λώντας μια σημαντική συνιστώσα των υπηρεσιών που προσφέρει ένα δημόσιο νοσοκομείο.

ΛΛέέξξεειιςς  ΚΚλλεειιδδιιάά::  ποιότητα υπηρεσιών υγείας, νοσηλευτικό προσωπικό, μοντέλο ποιότητας Kano

Το Νοσηλευτικό Προσωπικό ως ένα Βασικό Χαρακτηριστικό
Ποιότητας ενός Δημόσιου Νοσοκομείου

To σημαντικό κόστος των υπηρεσιών υγείας και οι αυξημένες
ανάγκες των ασθενών έχουν ως αποτέλεσμα να δοθεί μεγάλη
έμφαση στη μέτρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρε-
σιών υγείας και στην ικανοποίηση των ασθενών (Bond and
Thomas, 1992; Fitzpatrick, 1991). Σε πολλές χώρες, κυρίως στις
ΗΠΑ και Μ. Βρετανία, τόσο η μέτρηση της ποιότητας των
προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας, όσο και η συμμετοχή των
ασθενών στην ποιοτική βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας
είναι κατοχυρωμένες νομικά.

Αν και η ικανοποίηση των ασθενών από τις υπηρεσίες
υγείας αποτελεί μια έννοια που γίνεται εύκολα αντιληπτή από
την κοινή λογική, εντούτοις δεν έχει διατυπωθεί ένας κοινά
αποδεκτός ορισμός (Bond and Thomas, 1992). Συχνά οι έννοι-
ες της ικανοποίησης των ασθενών και της αντίληψής τους για
την ποιότητα χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, ενώ σύμφωνα με
τον Oberst (1984) υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο εννοιών.
Ο Petersen (1988) υποστήριξε ότι η ικανοποίηση είναι μια

γενική αντίληψη του ασθενή για τον τρόπο με τον οποίο παρέ-
χεται η φροντίδα, χωρίς ο ασθενής να λαμβάνει υπόψη τα
αποτελέσματα ή την καταλληλότητα της φροντίδας. Κατά τον
Smith (1992), η ικανοποίηση των ασθενών είναι ένας συνδυα-
σμός των αντιλαμβανόμενων αναγκών, προσδοκιών και εμπει-
ρίας από τη φροντίδα υγείας.

Στα πλαίσια της διερεύνησης της ικανοποίησης από το
δημόσιο νοσοκομείο Χανίων, πραγματοποιήθηκε έρευνα για
την μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών, το έτος 2003.Στην
παρούσα εργασία αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα της προηγη-
θείσας έρευνας, προκειμένου να ταξινομηθούν τα χαρακτηρι-
στικά του νοσοκομείου σε σχέση με τα τρία επίπεδα ποιότη-
τας που προτείνει το μοντέλο του Kano (Kano, 1984).
Ειδικότερα, για τις ανάγκες της δημοσκόπησης είχε συνταχθεί
ειδικό ερωτηματολόγιο, και κατόπιν σχετικής συνεργασίας των
ερευνητών με την διοίκηση του νοσοκομείου, την ιατρική και
νοσηλευτική υπηρεσία αλλά και σύμφωνα με τις αρχές της

1. Εισαγωγή
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πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων (Jacquet-Lagrèze and
Siskos, 2001), είχε οριστεί μια συνεπής οικογένεια κριτηρίων.
Σημειώνεται, ότι η έρευνα προσπάθησε να αποτυπώσει την
αντίληψη των πολιτών για το νεόκτιστο νοσοκομείο, το οποίο
λειτούργησε τον Σεπτέμβριο του 2000 σε αντικατάσταση του
παλαιοτέρου που λειτουργούσε επί σειρά ετών στην πόλη.

Στο ερωτηματολόγιο είχε καταβληθεί προσπάθεια ώστε να
περιληφθούν ερωτήσεις για τις οποίες οι ερωτώμενοι θα είχαν
προσωπική άποψη για το νέο νοσοκομείο είτε ως νοσηλευό-
μενοι ή ως επισκεπτόμενοι τα εξωτερικά ιατρεία ή τέλος ως
επισκέπτες/συνοδοί ασθενών. Το ερωτηματολόγιο ήταν κατάλ-
ληλα δομημένο και περιελάμβανε έξι κύριες διαστάσεις: τοπο-
θεσία του νοσοκομείου, χώροι και υποδομές, υγιεινή, προσωπι-
κό, εξυπηρέτηση και πρόσθετες υπηρεσίες. Κάθε κριτήριο της
έρευνας ικανοποίησης αναλυόταν σε επιμέρους υποκριτήρια.
Ειδικότερα, το κριτήριο του προσωπικού είχε αναλυθεί σε τρία
υποκριτήρια: το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και το
λοιπό προσωπικό. Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρεται εκτε-
νώς στην συσχέτιση της ικανοποίησης των ασθενών ειδικά σε
σχέση με τους ιατρούς και τους νοσηλευτές των νοσοκομείων.

Από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος
(Ν=177), προκύπτει ότι το 59% ήταν άνδρες και το 41%
γυναίκες. Το 99% είχε διαμορφώσει άποψη για το νέο νοσο-
κομείο είτε ως νοσηλευόμενος (20%), ή ως επισκεπτόμενος
τα εξωτερικά ιατρεία ή τέλος ως επισκέπτης/συνοδός ασθε-
νούς. Η ηλικιακή κατανομή του δείγματος ήταν: 27% έως 25
ετών, 20% από 26-35, 20% από 36-45, 12% από 46-55 και
21% άνω των 55 ετών, αντίστοιχα.

Για τις ανάγκες της εργασίας, χρησιμοποιήθηκε η πολυ-
κριτήρια μέθοδος μέτρησης της ικανοποίησης Musa
(Grigoroudis et al., 2002) ενώ για την ταξινόμηση των κριτη-
ρίων-υποκριτηρίων σύμφωνα με το μοντέλο του Kano, αξιο-
ποιήθηκε η ικανοποίηση ή η δυσαρέσκεια που είχαν εκφρά-
σει οι πολίτες.

Μια σύντομη παρουσίαση του μοντέλου ποιότητας του
Kano, παρουσιάζεται στην παράγραφο 2. Το μεθοδολογικό
πλαίσιο που χρησιμοποιήθηκε παρουσιάζεται στην 3η παρά-
γραφο ενώ στην 4η παράγραφο αναλύονται τα ειδικότερα
αποτελέσματα σε σχέση με το προσωπικό.

Η ικανοποίηση συνδέεται στις περισσότερες περιπτώσεις με
την αντιλαμβανόμενη ποιότητα μιας υπηρεσίας/προϊόντος.
Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα, τόσο υψηλότερη και η ικα-
νοποίηση και αντίστροφα. Όμως, εάν μια υπηρεσία/προϊόν
ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών αυτό δεν σημαίνει κατ’
ανάγκην ότι δημιουργεί και ικανοποίηση. Για παράδειγμα, εάν
το στυλό που μόλις αγοράσαμε γράφει, αυτό δεν σημαίνει ότι
δημιουργεί υψηλή ικανοποίηση. Αντιθέτως, εάν δεν γράφει,
δημιουργεί υψηλή δυσαρέσκεια. (Vavra, 1997). Αντιθέτως, εάν
για παράδειγμα, κάποιος πελάτης τράπεζας προσδοκά να εξυ-
πηρετηθεί στο ταμείο σε είκοσι λεπτά της ώρας (μέση αναμο-
νή στην ουρά) ενώ σήμερα εξυπηρετήθηκε πολύ νωρίτερα,
αυτό δημιουργεί μια αναπάντεχα υψηλή ικανοποίηση. Το
μοντέλο του Kano προτείνει τρία επίπεδα απαιτήσεων από μια
υπηρεσία/προϊόν, τα οποία όταν πληρούνται επηρεάζουν την
ικανοποίηση με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά (Σχήμα 1).

Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, η ικανοποίηση δεν
είναι μια μονοδιάστατη έννοια. Τα τρία επίπεδα απαιτήσεων
στο μοντέλο του Kano, είναι:

1. Βασικές απαιτήσεις ή βασικά (must-be) χαρακτηριστικά
ποιότητας. Εάν οι συγκεκριμένες απαιτήσεις/χαρακτηριστικά
δεν πληρούνται, δημιουργείται υψηλή δυσαρέσκεια στους
πελάτες ενώ αν αντιθέτως πληρούνται δεν δημιουργείται ικα-
νοποίηση. Οι πελάτες θεωρούν αυτού του τύπου τα χαρακτη-
ριστικά ως δεδομένα και δεν τα ζητούν. Συνήθως τα βασικά
χαρακτηριστικά ποιότητας είναι προφανή, δεν αναζητούνται
από τους πελάτες (δεν έχει νόημα ο πελάτης να ζητήσει την
αγορά ενός στυλό που να γράφει) και περιγράφουν αυτό που
ο Kano διατυπώνει ως αναμενόμενη ποιότητα.

2. Μονοδιάστατου τύπου απαιτήσεις ή μονοδιάστατα
χαρακτηριστικά ποιότητας.Οι μονοδιάστατες απαιτήσεις όταν
πληρούνται επηρεάζουν ανάλογα την ικανοποίηση των πελα-
τών. Όσο υψηλότερο το επίπεδο της απόδοσης των χαρακτη-
ριστικών αυτών, τόσο υψηλότερο το επίπεδο της ικανοποίησης
των πελατών, και αντίστροφα.Συνήθως, τα συγκεκριμένα χαρα-

κτηριστικά ποιότητας διατυπώνονται και αναζητούνται από
τους πελάτες και περιγράφουν την επιθυμητή ποιότητα, σύμ-
φωνα με τον Kano.

3.Δελεαστικού τύπου απαιτήσεις ή δελεαστικά χαρακτηρι-
στικά ποιότητας. Οι δελεαστικού τύπου απαιτήσεις έχουν την
υψηλότερη επίδραση στην ικανοποίηση των πελατών. Συνήθως,
ούτε αναζητούνται από τους πελάτες ούτε διατυπώνονται προ-
φορικά.Εντούτοις,η υψηλή απόδοση αυτού του τύπου των απαι-
τήσεων, οδηγεί σε μια υψηλότερου επιπέδου ικανοποίηση από
την αναλογική αύξησή της, όπως συμβαίνει με τα μονοδιάστατα
χαρακτηριστικά ποιότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα δελεα-
στικού χαρακτηριστικού ποιότητας, είναι η περίπτωση της μη
αναμενόμενης άμεσης εξυπηρέτησης στο ταμείο της τράπεζας.
Από την άλλη πλευρά, εάν αυτού του τύπου τα χαρακτηριστικά
ποιότητας δεν πληρούνται, δεν δημιουργείται δυσαρέσκεια
στους πελάτες. Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά περιγράφουν
την ελκυστική ποιότητα, σύμφωνα με το μοντέλο του Kano.

2. Το μοντέλο του Kano

Σχήμα 1. Τα τρία επίπεδα ποιότητας του μοντέλου του Kano

Ικανοποίηση

Ελκυστική
ποιότητα

Επιθυμητή
ποιότητα

Χαμηλή
απόδοση

Υψηλή
απόδοση

Αναμενόμενη
ποιότητα

Δυσαρέσκεια
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Το προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο βασίζεται στην
συγκριτική εξέταση της εκτιμώμενης σημαντικότητας που
αποδίδεται σε κάθε χαρακτηριστικό ποιότητας, αφ’ ενός από
τους ικανοποιημένους και αφ’ ετέρου από τους δυσαρεστημέ-
νους πολίτες για το δημόσιο νοσοκομείο. Η βασική ιδέα της
προσέγγισης στηρίζεται στο γεγονός ότι το επίπεδο σημαντι-
κότητας ενός χαρακτηριστικού ποιότητας δεν είναι σταθερό,
αλλά εξαρτάται από την απόδοσή του, όπως αυτή εκφράζεται
από το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών. Με αυτή την λογι-
κή εξετάσαμε χωριστά τις απόψεις των ικανοποιημένων και μη
ικανοποιημένων πολιτών.

Στο πρώτο στάδιο, συγκεντρώθηκαν οι απόψεις των πολι-
τών, όπως είχαν εκφραστεί από το ειδικά διαμορφωμένο ερω-
τηματολόγιο της έρευνας ικανοποίησης που είχε προηγηθεί, οι
οποίες είχαν αποτυπωθεί σε ερωτήσεις του τύπου: ‘Πόσο ικα-
νοποιημένος είστε από ….;’. Οι απαντήσεις είχαν δοθεί σε μια
5βάθμια ποιοτική κλίμακα που κυμαινόταν από ‘απόλυτα ικανο-
ποιημένος’ έως ‘καθόλου ικανοποιημένος’. Στο δεύτερο στάδιο,
διαχωρίστηκαν οι απαντήσεις των ικανοποιημένων και δυσαρε-
στημένων πολιτών για κάθε κριτήριο/υποκριτήριο της έρευνας
και μέσω εφαρμογής της πολυκριτήριας μεθοδολογίας MUSA
εκτιμήθηκε η σημαντικότητα κάθε χαρακτηριστικού ανά ομάδα
πολιτών. Μέσω της εκτίμησης των βαρών από τη MUSA τόσο
για τους ικανοποιημένους όσο και τους δυσαρεστημένους
πολίτες, σχεδιάστηκε το διάγραμμα διπλής σημαντικότητας,
μέσω του οποίου κατηγοριοποιήθηκαν τα χαρακτηριστικά του
νοσοκομείου στα τρία επίπεδα ποιότητας του μοντέλου του
Kano. Για το μεθοδολογικό πλαίσιο, βλ. Σχήμα 2.

Από το διάγραμμα διπλής σημαντικότητας (Σχήμα 3),
παρατηρείται ότι τα τεταρτημόρια Ι και III περιλαμβάνουν κρι-
τήρια/υποκριτήρια, στα οποία τόσο οι ικανοποιημένοι όσο και
οι δυσαρεστημένοι πολίτες αποδίδουν ίδιου επιπέδου σημα-
ντικότητα. Η ταύτιση των απόψεων μεταξύ ικανοποιημένων και
δυσαρεστημένων αναδεικνύει χαρακτηριστικά για τα οποία
όταν οι πολίτες είναι ικανοποιημένοι δεν τους αποδίδουν
υψηλή σημαντικότητα ενώ όταν αντιθέτως δεν είναι ικανοποι-
ημένοι τα θεωρούν ως σημαντικά. Γνωρίζοντας,σύμφωνα με το
μοντέλο του Kano, ότι η επιθυμητή ποιότητα (desired quality)
σχετίζεται με χαρακτηριστικά μιας υπηρεσίας/προϊόντος, των
οποίων η χαμηλή απόδοση δημιουργεί δυσαρέσκεια ενώ η
υψηλή απόδοση ικανοποίηση, θα λέγαμε ότι οι περιοχές Ι και
ΙΙΙ περιλαμβάνουν τα μονοδιάστατα χαρακτηριστικά (one-
dimensional). Μια βελτίωση της ποιότητας των χαρακτηριστι-
κών αυτών φαίνεται ότι θα επιφέρει μια αναλογική αύξηση της
ικανοποίησης και στις δύο ομάδες των ικανοποιημένων και
δυσαρεστημένων πολιτών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανοποί-
ηση είναι συσχετισμένη με την σημαντικότητα.

Στην περιοχή ΙΙ και ΙV η εκτίμηση της σημαντικότητας
μεταξύ ικανοποιημένων και δυσαρεστημένων πολιτών διαφο-
ροποιείται. Ειδικότερα, στην περιοχή ΙΙ εντάσσονται τα χαρα-
κτηριστικά στα οποία οι ικανοποιημένοι αποδίδουν χαμηλή
σημαντικότητα ενώ οι δυσαρεστημένοι πολίτες υψηλή σημα-
ντικότητα, αντίστοιχα. Σ’ αυτή την περίπτωση, τα χαρακτηριστι-
κά αυτά φαίνεται ότι επηρεάζουν σε υψηλότερο βαθμό την
δυσαρέσκεια σε σχέση με την ικανοποίηση. Συνδέοντας την
σημαντικότητα ενός χαρακτηριστικού με την ικανοποίηση, θα

λέγαμε ότι πρόκειται για τα βασικά χαρακτηριστικά (must-be)
αναμενόμενης ποιότητας για τα οποία όταν η απόδοση είναι
υψηλή οι πολίτες είναι ικανοποιημένοι αλλά δεν εκφράζουν την
ικανοποίηση αυτή, ενώ όταν η απόδοση είναι χαμηλή οι πολί-
τες εκφράζουν σαφή δυσαρέσκεια. Στο τεταρτημόριο IV, συμ-
βαίνει το αντίθετο. Οι δυσαρεστημένοι πολίτες αποδίδουν
χαμηλότερο επίπεδο σημαντικότητας σε αυτά τα χαρακτηρι-
στικά και φαίνεται ότι η δυσαρέσκεια που εκφράζουν δεν οφεί-
λεται στην χαμηλή ενδεχομένως απόδοσή τους. Βεβαίως, αν
ένα χαρακτηριστικό είναι μιας δεδομένης χαμηλής απόδοσης
και το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει την ικανοποίηση τότε μια
οποιαδήποτε μη αναμενόμενη βελτίωση της απόδοσής του θα
δημιουργούσε μια αναπάντεχη ευχαρίστηση. Υπό την έννοια
αυτή τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης περιοχής εντάσ-
σονται στην ελκυστική ποιότητα (attractive quality).

3. Μεθοδολογικό πλαίσιο

Σχήμα 2. Μεθοδολογικό πλαίσιο

Σχήμα 3. Διάγραμμα Διπλής Σημαντικότητας (Ικανοποίησης-
Δυσαρέσκειας)
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Από τα αποτελέσματα της προτεινόμενης προσέγγισης προέ-
κυψε ότι το προσωπικό εντάσσεται στην περιοχή II, των βασι-
κών χαρακτηριστικών ποιότητας. Επομένως, το προσωπικό ως
ένα κριτήριο μέτρησης της ικανοποίησης, παρουσιάζει υψηλή
σημαντικότητα για τους δυσαρεστημένους πολίτες ενώ χαμη-
λή για τους ικανοποιημένους, αντίστοιχα.Δηλαδή, φαίνεται ότι
το προσωπικό επηρεάζει σε υψηλότερο βαθμό τους δυσαρε-
στημένους πολίτες και έτσι εν μέρει αιτιολογείται και η δυσα-
ρέσκεια που εκφράζουν.

Το ερώτημα είναι, γιατί;Η ανάλυση που ακολούθησε για τις
τρεις επιμέρους διαστάσεις στις οποίες αναλυόταν το προσω-
πικό (ιατροί, νοσηλευτές, λοιπό προσωπικό) ανέδειξε ότι οι
νοσηλευτές εντάσσονται στο ίδιο τεταρτημόριο ΙΙ, του δια-
γράμματος ικανοποίησης-δυσαρέσκειας. Επομένως, οι πολίτες
θεωρούν το προσωπικό ως ένα must-be χαρακτηριστικό ποι-
ότητας, το οποίο συνδέουν άμεσα με τους νοσηλευτές.
Δηλαδή, το νοσηλευτικό προσωπικό ως ένα, επίσης, must-be ή
βασικό χαρακτηριστικό αναμενόμενης ποιότητας ερμηνεύει
συνολικά την άποψη που διαμορφώνουν οι πολίτες για το
προσωπικό του νοσοκομείου. Η άποψή των πολιτών για το
προσωπικό συνδέεται με την νοσηλευτική φροντίδα, η οποία
στο βαθμό που είναι επαρκής δεν δημιουργεί ικανοποίηση,
στο βαθμό όμως που δεν είναι επαρκής δημιουργεί υψηλή
δυσαρέσκεια. Υπό την έννοια αυτή, οι πολίτες θεωρώντας ως
δεδομένης απόδοσης την νοσηλευτική φροντίδα,δεν την ανα-
ζητούν αλλά την υπονοούν. Την θεωρούν δεδομένη, υπαρκτή
και διαθέσιμη. Επομένως, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το
νοσηλευτικό προσωπικό ως ένας βασικός συντελεστής ποιό-
τητας του νοσοκομείου αναμένεται να διατίθεται, ενώ ταυτό-
χρονα καθορίζει συγκεκριμένα επίπεδα αποδοχής από την
πλευρά των πολιτών. Η υψηλή απόδοση της νοσηλευτικής

φροντίδας δεν επιφέρει ικανοποίηση απλά εξαλείφει την
δυσαρέσκεια των πολιτών.

Με την προσέγγιση αυτή διαπιστώθηκε ότι σε ένα δημό-
σιο νοσοκομείο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο
νοσηλευτικό προσωπικό, υπό την έννοια ότι αυτό επηρεάζει σε
σημαντικότερο βαθμό την δυσαρέσκεια των πολιτών και ταυ-
τίζεται με την αντίληψη για το προσωπικό γενικότερα.
Πρακτικά σημαίνει ότι οι ελλείψεις νοσηλευτών ή τυχόν άλλες
ανεπάρκειες επηρεάζουν σε υψηλό βαθμό την δυσαρέσκεια.

Σε σχέση με τις άλλες δύο διαστάσεις στις οποίες αναλύ-
θηκε το προσωπικό, οι ιατροί εντάχθηκαν στο τεταρτημόριο
IV των δελεαστικών χαρακτηριστικών ενώ το λοιπό προσωπι-
κό, όπως ήταν αναμενόμενο, στο τεταρτημόριο ΙΙΙ, των μονο-
διάστατων χαρακτηριστικών ποιότητας, αντίστοιχα. Η ένταξη
των ιατρών στο ΙV τεταρτημόριο σημαίνει ότι εάν για κάποιο
λόγο που δεν είναι κατ’αρχήν απαιτητός, οι πολίτες αποκτή-
σουν μια βελτιωμένη αντίληψη για το ιατρικό προσωπικό, αυτή
μπορεί να επηρεάσει θεαματικά την ικανοποίησή τους.
Δηλαδή, η αντίληψη που έχουν διαμορφώσει οι πολίτες για το
ιατρικό προσωπικό δεν τους δημιουργεί δυσαρέσκεια ή δεν
επηρεάζει την ικανοποίησή τους. Αν όμως η αντίληψη των
πολιτών για το ιατρικό προσωπικό μεταβληθεί προς το καλύ-
τερο, τότε θα δημιουργηθεί αναπάντεχα υψηλή ικανοποίηση.
Πρακτικά, αυτό μπορεί να ερμηνεύεται σε σχέση με την αύξη-
ση του ιατρικού προσωπικού, την κάλυψη των κενών ειδικοτή-
των, την λειτουργία μονάδων που δεν λειτουργούν ή υπολει-
τουργούν, κλπ. Σε σχέση με το προσωπικό των λοιπών ειδικο-
τήτων εργαζομένων στο νοσοκομείο, φαίνεται ότι η βελτίωση
της απόδοσης επηρεάζει αναλογικά την ικανοποίηση των
πολιτών.
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Περίληψη

ΕΕιισσααγγωωγγήή: Η ζωή στην Γη οφείλει την παρουσία της στον Ήλιο ο οποίος είναι πηγή ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας, φωτός και θερμότητας. Οι αρνητικές επιρροές των εκρηκτικών ηλιακών φαινομένων στην βιό-
σφαιρα και ιδιαίτερα στην ανθρώπινη υγεία άρχισε να συζητείται τα τελευταία είκοσι χρόνια (ηλιοβιολογία),
αν και η επίδραση αυτών στις τεχνολογικές εφαρμογές επίγειες ή διαστημικές είναι ήδη γνωστές. Μεγάλες
στατιστικές έρευνες έχουν διεξαχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο και πιθανοί μηχανισμοί έχουν προταθεί, αν και
το θέμα παραμένει ανοικτό.
ΣΣκκοοππόόςς::  Ο σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της αυξημένης ή μη προσέλευσης των ασθενών στο
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π) του Γ. Ν.Λαμίας κατά το έτος 2005, προκειμένου να μελετηθεί κατά
πόσο οι γεωμαγνητικές καταιγίδες επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία τόσο ψυχικά όσο και σωματικά, με
αποτέλεσμα την αύξηση ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας
ΥΥλλιικκόό  κκααιι  ΜΜέέθθοοδδοοςς::  Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσε το σύνολο των ασθενών όλων των ηλικιακών ομά-
δων που προσήλθαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Χειρουργικού και Παθολογικού Τομέα του
Γ. Ν. Λαμίας, κατά το χρονικό διάστημα 1/1/2005 έως 31/12/2005. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με την
καταγραφή των στοιχείων νοσηλείας από τα μητρώα των ασθενών του Χειρουργικού και Παθολογικού
Τομέα των Επειγόντων Περιστατικών του Γ. Ν. Λαμίας λαμβάνοντας υπόψη το προσωπικό απόρρητο των
ασθενών. Κατεγράφησαν συνολικά 37.513 περιστατικά. Τα δεδομένα κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με την διά-
γνωση και εισήχθησαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το
Microsoft Office Excel 2003. Στη συνέχεια συσχετίστηκαν χρονικά με τον γεωμαγνητικό δείκτη Dst, που
χρησιμοποιείται για την εκτίμηση και απεικόνιση της εξέλιξης των μαγνητικών καταιγίδων, με τις ηλιακές
εκλάμψεις, τις ισχυρές εκτινάξεις της ηλιακής στεμματικής μάζας και τον ηλιακό άνεμο. Τα παραπάνω δεδο-
μένα προέρχονται από διαστημικές παρατηρήσεις οι οποίες υπέστησαν κατάλληλη επεξεργασία. Το πρό-
γραμμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Microsoft Office Excel 2003 και το Origin 7.
ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα::  Η ηλιο-γεωμαγνητική δραστηριότητα (non-photic effect) φαίνεται ότι επιδρά στην υγεία
καθόσον παρατηρήθηκε αύξηση προσέλευσης περιστατικών στο Τ.Ε.Π. του Γ.Ν Λαμίας κατά τις περιόδους
εκδήλωσης γεωμαγνητικών καταιγίδων αλλά και πολλών και ισχυρών ηλιακών εκλάμψεων.Διαπιστώθηκε μια
χρονική σύμπτωση με την ηλιο-γεωμαγνητική δραστηριότητα. Η επίδραση ήταν πλέον σαφής στα καρδιο-
λογικά, ογκολογικά, νευρολογικά και ορθοπεδικά περιστατικά αλλά και σε ένα βαθμό στα παθολογικά περι-
στατικά. Η μέγιστη προσέλευση ασθενών για αυτές τις κατηγορίες σημειώθηκε κατά κανόνα τους μήνες
Ιανουάριο (έκτακτη ηλιο-γεωμαγνητική δραστηριότητα), Μάρτιο (μέγιστος αριθμός εκλάμψεων των τελευ-
ταίων 12 ετών), Μάιο και Αύγουστο (μήνες με ισχυρές γεωμαγνητικές καταιγίδες).

Η Κίνηση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) 
του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας για το Έτος 2005 

σε Σχέση με την Ηλιο-γεωμαγνητική Δραστηριότητα
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ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα::  Τα συμπεράσματα της πιλοτικής αυτής μελέτης προστίθενται σε εκείνα της διεθνούς βιβλιογραφίας ενι-
σχύοντας την εικόνα της κατάστασης για τα μεσαία γεωγραφικά πλάτη και ειδικά για τον ελλαδικό χώρο που ελάχιστα
έχουν γίνει μέχρι σήμερα.
ΕΕννδδιιααφφέέρροονν  γγιιαα  ττηηνν  κκλλιιννιικκήή  ππρραακκττιικκήή::  Η μελέτη αυτή θα μπορούσε να ενταχθεί στο θέμα πρόβλεψης του προσωπικού των
Τ.Ε.Π. προκειμένου να ληφθούν κατάλληλα μέτρα (επιπλέον προσωπικό, φάρμακα και λοιπά υλικά, χώροι υποδοχής κλπ).

ΛΛέέξξεειιςς  κκλλεειιδδιιάά::  ηλιο-γεωμαγνητική δραστηριότητα, γεωμαγνητικές καταιγίδες, σχέσεις Ηλίου-Γης, υγεία, καρδιαγγειακά,
ογκολογικά, νευρολογικά, ορθοπεδικά περιστατικά.

Ως Διαστημικός Καιρός ορίζεται το σύνολο από τις συνθή-
κες στον Ήλιο και τον ηλιακό άνεμο, την μαγνητόσφαιρα,
την ιονόσφαιρα και την θερμόσφαιρα που μπορούν να επι-
δράσουν στην λειτουργία και αξιοπιστία των διαστημικών και
επίγειων τεχνολογικών συστημάτων και να θέσουν σε κίνδυ-
νο την ανθρώπινη ζωή και υγεία (NOAA, Space weather
Center). Το πρόβλημα της επίδρασης στην ανθρώπινη υγεία
των φαινομένων που συμβαίνουν στο Ήλιο στα πλαίσια της
ηλιακής δραστηριότητας (non-photic effects) και στην γήινη
μαγνητόσφαιρα σαν επέκταση αυτής της δραστηριότητας,
συζητείται εδώ και δεκαετίες. Έχει αναπτυχθεί μάλιστα και
συγκεκριμένος επιστημονικός κλάδος για την μελέτη τους, η
ηλιοβιολογία. Μεγάλες στατιστικές έρευνες έχουν διεξαχθεί
παγκοσμίως και πιθανοί μηχανισμοί διαμέσου των οποίων
κάποιες ηλιακές και γεωφυσικές παράμετροι μπορεί να επη-
ρεάζουν την ανθρώπινη υγεία, έχουν προταθεί.

Κατά την ηλιακή δραστηριότητα που εμφανίζεται με την
αύξηση των ηλιακών κηλίδων, εκδηλώνονται απρόβλεπτα
μεγάλα εκρηκτικά γεγονότα στον Ήλιο, που είναι οι εκλάμ-
ψεις (flares) και οι εκτινάξεις στρεμματικής (ηλιακής) μάζας
(CMEs-coronal mass ejection) τα οποία απελευθερώνουν
τεράστια ποσά ενέργειας και ύλης (ηλιακό πλάσμα).
Αποτέλεσμα αυτών είναι κύματα, σωμάτια και μάλιστα υψη-
λών ενεργειών (ηλεκτρόνια και πρωτόνια) και ακτινοβολίες
διαφόρων μηκών κύματος από ραδιοκύματα έως ακτίνες Χ
και γ να φτάνουν στη ιονόσφαιρα και μαγνητόσφαιρα της
Γης διαμέσου του ηλιακού ανέμου, που είναι η συνεχής ροή
του ηλιακού πλάσματος προς τον διαπλανητικό
χώρο(Kivelson, 1995). Σοβαρές διαταραχές παρατηρούνται
τότε στην μαγνητόσφαιρα, την ιονόσφαιρα, την ανώτερη
ατμόσφαιρα και τον ατμοσφαιρικό ηλεκτρισμό. Αυτές οι δια-
ταραχές ονομάζονται μαγνητικές καταιγίδες. Ο χρόνος άφι-
ξης των σωματιδίων ή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
που προέρχονται από αυτά τα ηλιακά φαινόμενα (εκλάμψεις
και CMEs), τα οποία δεν εμφανίζονται απαραιτήτως ταυτό-
χρονα, κυμαίνεται σε 8 min για την Η/Μ ακτινοβολία (ακτί-
νες Χ και γ, ραδιοεκπομπή κλπ.), μερικές ώρες για την κοσμι-
κή ακτινοβολία και τα υψηλής ενέργειας σωμάτια και σε 2-3
μέρες για τις CMEs (ταχύ μαγνητισμένο ηλιακό πλάσμα).

Όταν το γεωμαγνητικό πεδίο διαταράσσεται φαίνεται

λογικό να υπάρχει είτε άμεση είτε έμμεση επίδραση στην
ανθρώπινη φυσιολογία. Είναι φυσιολογικό ένα άτομο που
συνδέεται με το εξωτερικό περιβάλλον να υπόκειται και στις
όποιες αλλαγές του. Το περιβάλλον δεν είναι μόνο η ατμό-
σφαιρα και η ορατή ακτινοβολία, είναι και το ηλεκτρομαγνη-
τικό πεδίο, το βαρυτικό πεδίο, τα ακουστικά κύματα, η τεκτο-
νική των πλακών κλπ. που είναι απρόσιτα στις ορατές αισθή-
σεις μας. Όμως η ανικανότητα μας να αντιληφθούμε κάποια
φαινόμενα δεν σημαίνει ότι αυτά δεν υπάρχουν. Αυτό ισχύ-
ει και για το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.

Η ιδέα ότι αυτά τα φαινόμενα μπορεί να έχουν οποιαδή-
ποτε επίδραση στον άνθρωπο αντιμετωπίστηκε αρχικά με σκε-
πτικισμό. Αλλά τα τελευταία 20 χρόνια τα ευρήματα ενισχύουν
την πιθανότητα η συσχέτιση των ηλιο-γεωμαγνητικών διαταρα-
χών (μαγνητικές καταιγίδες) και της ανθρώπινης υγείας να έχει
αληθινά βιοφυσική βάση. Ανάμεσα σε άλλες μελέτες (Palmer
et all, 2006), και σε εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σε γεω-
γραφικά πλάτη παρόμοια με της Ελλάδας, όπως στο Ισραήλ,
(Stoupel et all., 1994) στην Ιταλία,(Gavryueva et all.,2002), στη
Βουλγαρία, (Dimitrova, 2006), στο Μεξικό και στην Κούβα,
(Mentoza et all., 2004) απέδειξαν μια τέτοια επίδραση.

Σκοπός της παρούσας πιλοτικής μελέτης είναι η διερεύ-
νηση της αυξημένης ή μη προσέλευσης των ασθενών στα
Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Γ. Ν.Λαμίας
κατά το έτος 2005, προκειμένου να μελετηθεί κατά πόσο οι
γεωμαγνητικές καταιγίδες επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία
τόσο ψυχικά όσο και σωματικά, με αποτέλεσμα την αύξηση
ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας.

ΗΗθθιικκάά  θθέέμμαατταα::  Για τη διεξαγωγή της μελέτης ελήφθη η άδεια
από την Διοίκηση του Γ. Ν.Λαμίας. Η καταγραφή των στοι-
χείων των ασθενών από τα Μητρώα ασθενών του Τ.Ε.Π.
έγινε στηριζόμενη στις αρχές ανωνυμίας, εμπιστευτικότητας
και απορρήτου των ασθενών.

ΔΔεείίγγμμαα::  Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσε το σύνολο των
ασθενών όλων των ηλικιακών ομάδων που προσήλθαν στο
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Χειρουργικού και
Παθολογικού Τομέα του Γ. Ν. Λαμίας, κατά το χρονικό διά-
στημα 1/1/2005 έως 31/12/2005 

1. Εισαγωγή
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22..11..  ΕΕππιιλλοογγήή  δδεεδδοομμέέννωωνν  ττοουυ  ΤΤμμήήμμααττοοςς  ΕΕππεειιγγόόννττωωνν
ΠΠεερριισσττααττιικκώώνν  
Η επιλογή του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών κρίθηκε
απαραίτητη αρχικά, καθώς σε αυτό το τμήμα προσέρχονται
ασθενείς ως έκτακτα περιστατικά πάσης φύσεως. Συνεπώς
είναι δυνατή μια πρώτη ταξινόμηση των εκτάκτων περιστατι-
κών ανάλογα με την διάγνωση. Η μηνιαία αυξημένη προσέλευ-
ση εκτάκτων περιστατικών συγκεκριμένης διάγνωσης συσχετί-
στηκε χρονικά αφ’ ενός με εποχιακούς παράγοντες (καιρός-
κλίμα) και αφ’ ετέρου με την αυξημένη ή όχι ηλιο-γεωμαγνητι-
κή δραστηριότητα εκείνου του μηνός (διαστημικός καιρός).

Η συλλογή των δεδομένων έγινε με την καταγραφή των
στοιχείων των προσερχόμενων ασθενών στο Τ.Ε.Π. του Γ. Ν.
Λαμίας, από τα μητρώα των ασθενών του Χειρουργικού και
Παθολογικού Τομέα ( Πίνακας 1). Κατεγράφησαν πληροφο-
ρίες σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγ-
ματος (ηλικία και φύλο), την ημερομηνία και ώρα προσέλευ-
σης, τα στοιχεία νοσηλείας κάθε ασθενή καθώς και η διά-
γνωση. Καταγράφηκαν συνολικά 21872 και 15641 περιστατικά
αντίστοιχα στους δύο Τομείς, Χειρουργικό και Παθολογικό.

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  11::  ΚΚααττααγγεεγγρρααμμμμέένναα  ππεερριισσττααττιικκάά  έέττοουυςς  22000055--
ΑΑννάάλλυυσσηη  κκααττάά  ΤΤοομμέέαα,,  φφύύλλοο  κκααιι  ηηλλιικκίίαα.

ΠΠΕΕΡΡΙΙΣΣΤΤΑΑΤΤΙΙΚΚΑΑ ΠΠΑΑΘΘΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΟΟΣΣ  
ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 15641 42% 21872 58%
ΑΝΔΡΕΣ 7872 51% 11904 54%
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 7769 49% 9969 46%
ΑΝΗΛΙΚΟΙ 
<20 ΕΤΩΝ 1071 7% 4367 20%
ΝΕΟΙ 20-40 ΕΤΩΝ 3488 22% 6445 30%
ΜΕΣΗΛΙΚΕΣ 
40-60 ΕΤΩΝ 3457 22% 4664 21%
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ 
60-80 ΕΤΩΝ 5580 36% 4839 22%
ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ 
>80 ΕΤΩΝ 1722 11% 1303 6%
ΜΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ
ΗΛΙΚΙΑ 323 2% 254 1%

Η συλλογή των στοιχείων έγινε με την χρήση ειδικού πρω-
τοκόλλου καταγραφής των στοιχείων νοσηλείας από τα
μητρώα ασθενών του Χειρουργικού και Παθολογικού Τομέα
του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, με την χρήση
φωτογραφικής ψηφιακής μηχανής, λαμβάνοντας υπόψη το
προσωπικό απόρρητο του ασθενούς. Τα δεδομένα εισήχθη-
σαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε κωδικοποιημένη
μορφή και έγινε στατιστική επεξεργασία. Το πρόγραμμα που
χρησιμοποιήθηκε ήταν το Microsoft Office Excel 2003. Τα
αποτελέσματα που προέκυψαν συντάχθηκαν σε πίνακες και
σε μηνιαία και ημερήσια γραφήματα.

Εικόνα 1: Μηνιαία κατανομή των ηλιακών εκρηκτικών φαινομέ-
νων, εκλάμψεις (flares) και εκτινάξεις στεμματικής (ηλιακής)
μάζας (CMEs), έτους 2005. Με το γκρι χρώμα η κατανομή
των ισχυρών εκλάμψεων και των μεγάλων CMEs.

22..22..  ΗΗλλιιοο--  γγεεωωμμααγγννηηττιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  22000055  
Η ηλιακή δραστηριότητα καταγράφεται με τον αριθμό των
κηλίδων που εμφανίζονται στον Ήλιο και έχει μια περιοδι-
κότητα 11 περίπου ετών (ηλιακός κύκλος). Ο λεγόμενος 23ος
ηλιακός κύκλος άρχισε το 1996 με λίγες κηλίδες (ηλιακό ελά-
χιστο), κορυφώθηκε (μεγάλος αριθμός κηλίδων) τα έτη
2000-2001 (ηλιακό μέγιστο) και τελείωσε το 2007 με ελάχι-
στο αριθμό κηλίδων (ηλιακό ελάχιστο). Μεγάλα και πολλά
εκρηκτικά φαινόμενα στον Ήλιο (εκλάμψεις και CMEs) συμ-
βαίνουν κατά κανόνα σε περιόδους ηλιακού μεγίστου πυρο-
δοτώντας τις γεωμαγνητικές καταιγίδες. Παρόλα αυτά όμως
έχει παρατηρηθεί και σε περιόδους ηλιακού ελαχίστου να
εμφανίζονται κάποιοι μήνες με έκτακτα, μη αναμενόμενα
ισχυρά εκρηκτικά φαινόμενα. Έτσι κατά το έτος 2005 που
αντιστοιχεί σε ηλιακό ελάχιστο, εκδηλώθηκε έκτακτη ηλιακή
δραστηριότητα κύρια τον μήνα Ιανουάριο. Αυτός ήταν και ο
λόγος που επιλέχθηκε το 2005 για την μελέτη μας.

Ο μηνιαίος αριθμός των εκλάμψεων και των CMEs,
δηλαδή των ηλιακών εκρηκτικών φαινομένων, είναι ενδεικτι-
κός της έκτακτης ηλιακής δραστηριότητας (Εικόνα 1). Από
τα εκρηκτικά φαινόμενα του Ήλιου εκπέμπονται ενίοτε στο
διαπλανητικό χώρο, εκτός από Η/Μ ακτινοβολία, υψηλής
ενέργειας σωμάτια (κύρια πρωτόνια) που ονομάζονται SEP
(solar particle events), συνήθως με ενέργεια >30 MeV ανά
νουκλεόνιο. Επίσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις κοσμική ακτι-
νοβολία ηλιακής προέλευσης (ενέργειες της τάξεως των
GeV) φτάνει στην επιφάνεια της Γης και τότε λέγεται
Ground Level Events (GLE). Μόνο 69 τέτοια γεγονότα
έχουν καταγραφεί από το 1942. Τα δύο τελευταία στις 17 και
20 Ιανουαρίου 2005. Επιπλέον πολύ μεγάλος αριθμός εκλάμ-
ψεων (230!) παρατηρήθηκε τον Μάρτιο 2005, ο οποίος
μάλιστα ξεπέρασε και εκείνον του ηλιακού μεγίστου.
Αντίθετα τον Οκτώβριο 2005 οι εκλάμψεις απουσιάζουν
παντελώς.

2. Μέθοδος συλλογής δεδομένων και τρόπος ανάλυσης

ene_newsletter_Issue3 t2  5/20/10  2:21 PM  Page 62



Τόμος 03 • Τεύχος 02#63#

ερευνητικές  εργασίες

Τέλος, μεγάλες μαγνητικές καταιγίδες εκδηλώθηκαν από
τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο (με τις πιο ισχυρές τον Μάιο
και τον Αύγουστο) και μια αλληλουχία μαγνητικών καταιγίδων
σημάδεψε τα έκτακτα ηλιο-γεωμαγνητικά γεγονότα του
Ιανουαρίου (Εικόνα 2, πάνω μέρος). Απουσία ηλιακής και γεω-
μαγνητικής δραστηριότητας εμφανίζεται μετά τον Σεπτέμβριο.
Στην μελέτη μας χρησιμοποιήσαμε τον δείκτη Dst, που ορίζε-
ται ως η παγκόσμια μέση τιμή της ισημερινής διαταραχής του
γήινου μαγνητικού πεδίου, για την εκτίμηση και απεικόνιση της
εξέλιξης των μαγνητικών καταιγίδων. Τιμές πέραν του -40 nT
δηλώνουν μαγνητική καταιγίδα, ενώ τιμές πέραν του -100 nT
σημαίνουν πολύ ισχυρές μαγνητικές καταιγίδες. Συνεπώς δια-
κρίνονται τρεις περίοδοι με διαφορετικά ηλιο-γεωμαγνητικά
χαρακτηριστικά (Εικόνα 2):

11))  ΙΙααννοουυάάρριιοοςς––ΑΑππρρίίλλιιοοςς::  Έκτακτη ηλιακή δραστηριότητα,
με πολλές εκλάμψεις, 2 GLE- SEP (στις 17-20 Ιανουαρίου)
καθώς και αλληλουχία μαγνητικών καταιγίδων χαρακτηρί-
ζουν τον Ιανουάριο. Η δραστηριότητα μειώνεται σταδιακά
μέχρι τον Απρίλιο. Παραδόξως, τον Μάρτιο καταγράφεται ο
μέγιστος αριθμός των εκλάμψεων (230 εκλάμψεις) όλου του
ηλιακού κύκλου.

22))  ΜΜάάιιοοςς--ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς::  Ισχυρές μαγνητικές καταιγίδες
με μέγιστη ισχύ τον Μάιο και φθίνουσα ισχύ μέχρι τον
Ιούλιο. Τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο ακολουθεί μια δεύτερη
σειρά ισχυρών μαγνητικών καταιγίδων.

33))  ΟΟκκττώώββρριιοοςς--ΔΔεεκκέέμμββρριιοοςς::  Απουσία μαγνητικών καται-
γίδων. Τον Οκτώβριο (και μόνο για αυτόν τον μήνα) παρου-
σιάζεται παντελής απουσία εκλάμψεων.

22..33..  ΑΑννάάλλυυσσηη  δδεεδδοομμέέννωωνν
Με βάσει τα ανωτέρω έγιναν μηνιαίες και ημερήσιες συσχετί-
σεις των περιστατικών που προσήλθαν στο Τ.Ε.Π., με τις ηλια-
κές εκλάμψεις, τις ισχυρές εκτινάξεις της στεμματικής μάζας,
τον ηλιακό άνεμο και τις γεωμαγνητικές καταιγίδες.

Τα στοιχεία από τα μητρώα ασθενών του Χειρουργικού και
Παθολογικού Τομέα των Επειγόντων Περιστατικών εισήχθη-
σαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε κωδικοποιημένη μορφή.
Έγινε ταξινόμηση των περιστατικών ανάλογα με την διάγνωση.
Συντάχθηκαν πίνακες, μηνιαία και ημερήσια γραφήματα.

Η αυξημένη ή όχι ηλιο-γεωμαγνητική δραστηριότητα
εκφράζεται από τον γεωμαγνητικό δείκτη Dst, τον αριθμό των
ηλιακών εκλάμψεων και των αριθμό των ηλιακών στεμματικών
εκτινάξεων μάζας, αλλά και από παραμέτρους του ηλιακού
ανέμου (ταχύτητα, πυκνότητα, θερμοκρασία και μαγνητικό
πεδίο). Τα δεδομένα αυτά προέκυψαν από τις παρατηρήσεις
διαστημικών αποστολών (διαστημόπλοια GOES και SOHO)
και βάσεις διαστημικών δεδομένων (OMNI DATA BASE).Από
αυτά και κατόπιν κατάλληλων υπολογισμών κατασκευάστηκαν

πίνακες και γραφήματα.
Ακολούθησε η χρονική συσχέτιση των διαστημικών δεδο-

μένων και των καταγεγραμμένων στοιχείων των ασθενών που
συγκεντρώθηκαν από τα μητρώα ασθενών του Χειρουργικού
και Παθολογικού Τομέα του τμήματος των Επειγόντων
Περιστατικών με σύγκριση των ανάλογων διαγραμμάτων, λαμ-
βανομένου υπόψη των εποχιακών παραγόντων.

Εικόνα 2: (Πάνω μέρος). Ο γεωμαγνητικός δείκτης Dst που
απεικονίζει την εξέλιξη των μαγνητικών καταιγίδων του έτους
2005. Τιμές πέραν του -40 nT δηλώνουν μαγνητική καταιγίδα,
ενώ τιμές πέραν του -100 nT σημαίνουν πολύ ισχυρές μαγνη-
τικές καταιγίδες. (Μέση και κάτω). Μηνιαίες τιμές των περι-
στατικών που καταγράφτηκαν στον Χειρουργικό και
Παθολογικό Τομέα του Τ.Ε.Π. Γ. Ν. Λαμίας, το 2005. 

33..11..  ΜΜηηννιιααίίαα  κκααττααννοομμήή  ττωωνν  ππεερριισσττααττιικκώώνν  σσττοο  ΤΤ..ΕΕ..ΠΠ..  γγιιαα  ττοο
έέττοοςς  22000055

Στην Εικόνα 2 φαίνονται μαζί με τον δείκτη Dst, δηλαδή
μαζί με τις μαγνητικές καταιγίδες, τα καταγεγραμμένα μηνι-
αία περιστατικά από τον Παθολογικό και τον Χειρουργικό
Τομέα, του έτους 2005. Διαπιστώνεται ότι υπάρχει αύξηση

των περιστατικών τους μήνες Μάιο έως Αύγουστο που
συμπίπτει χρονικά με τις ισχυρές μαγνητικές καταιγίδες.
Αντίθετα, τα περιστατικά είναι μειωμένα τους μήνες μετά τον
Σεπτέμβριο 2005 που αντιστοιχεί στην τρίτη περίοδο με την
απουσία της ηλιο-γεωμαγνητικής δραστηριότητας. Επίσης
παρατηρείται αύξηση των περιστατικών το Μάρτιο, μήνας με

3. Αποτελέσματα
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Εικόνα 3: Μηνιαία κατανομή περιστατικών παθολογικού και χειρουργικού τομέα.
Ακολουθεί η ανάλυση των μηνιαίων περιστατικών κατά κατηγορία.

Εικόνα 4: Μηνιαία κατανομή περιστατικών ανά τομέα
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το μέγιστο των εκλάμψεων για όλο τον 23ο ηλιακό κύκλο.
Ειδικά για τον Παθολογικό Τομέα μεγάλη προσέλευση
ασθενών παρατηρήθηκε τους μήνες Ιανουάριο, Μάρτιο,
Μάιο και Αύγουστο.

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1, η προσέλευση των
ασθενών στον Χειρουργικό Τομέα (58%) είναι μεγαλύτερη
από την προσέλευση στον Παθολογικό (42%). Επίσης, εμφα-
νίζεται αυξημένη η προσέλευση των αρρένων (54%) στον
Χειρουργικό Τομέα, ενώ στον Παθολογικό τα ποσοστά προ-
σέλευσης είναι τα ίδια και για τα δυο φύλα. Τα ποσοστά προ-
σέλευσης κατά ηλικία είναι διαφορετικά στους δυο Τομείς. Το
μεγαλύτερο ποσοστό (30%) του Χειρουργικού Τομέα
αφορά προσέλευση ατόμων ηλικίας 20-40 ετών, ενώ το αντί-
στοιχο ποσοστό (36%) για τον Παθολογικό Τομέα αφορά
άτομα ηλικίας 60-80 ετών. Άτομα ηλικίας 40-60 ετών προ-
σήλθαν ισότιμα (21-22%) και στους δυο Τομείς. Τα νεαρά
άτομα κάτω των 20 ετών προσήλθαν περισσότερο στον
Χειρουργικό Τομέα, ενώ οι ηλικιωμένοι άνω των 80 ετών
προσήλθαν κύρια στον Παθολογικό Τομέα

33..11..11..  ΠΠρροοσσέέλλεευυσσηη  ππεερριισσττααττιικκώώνν  κκααιι  ΕΕπποοχχιιαακκήή  ΔΔιιαακκύύμμααννσσηη
((ΚΚααιιρρόόςς))
Στις Εικόνες 3 και 4 παρουσιάζονται οι μηνιαίες κατανομές
των περιστατικών του Παθολογικού και του Χειρουργικού
Τομέα για τα παθολογικά, γαστρεντερολογικά, Ω.Ρ.Λ., πνευ-
μονολογικά και οφθαλμολογικά περιστατικά. Παρατηρείται
εν γένει αυξημένη προσέλευση ασθενών την άνοιξη και το
καλοκαίρι. Συγκεκριμένα:

ΠΠααθθοολλοογγιικκάά  ππεερριισσττααττιικκάά:: Στον Παθολογικό Τομέα,
αύξηση προσέλευσης ασθενών παρουσιάζεται από τον
Μάρτιο έως τον Αύγουστο, ενώ στον Χειρουργικό διακρίνο-
νται τρία μέγιστα προσέλευσης ασθενών, τον Ιανουάριο
(μήνας με έκτακτη ηλιακή δραστηριότητα), τον Μάρτιο
(μέγιστο ηλιακών εκλάμψεων) και τον Μάιο (μήνας με τις
ισχυρότερες μαγνητικές καταιγίδες). Παρατηρείται δηλαδή
αυξημένη προσέλευση την άνοιξη και το καλοκαίρι, αλλά
στον Χειρουργικό Τομέα διαπιστώνεται μια χρονική
σύμπτωση αυτής της αυξημένης προσέλευσης και της ηλιο-
γεωμαγνητικής δραστηριότητας.

ΓΓαασσττρρεεννττεερροολλοογγιικκάά  ππεερριισσττααττιικκάά::  Αύξηση των περιστατι-
κών στον Παθολογικό Τομέα εμφανίζεται τους μήνες
Μάρτιο, Μάιο και Ιούλιο, ενώ η μέγιστη προσέλευση κατα-
γράφτηκε τον Ιανουάριο. Αντίστοιχα στον Χειρουργικό
Τομέα, αυξημένα περιστατικά καταγράφονται το διάστημα
Μάιος-Σεπτέμβριος με μέγιστη προσέλευση τον Ιούλιο-
Αύγουστο, αλλά και τον Μάρτιο και τον Ιανουάριο. Εκτός
από την άνοιξη και το καλοκαίρι, μεγάλη προσέλευση ασθε-
νών καταγράφτηκε και τον Ιανουάριο.

ΠΠννεευυμμοοννοολλοογγιικκάά  ππεερριισσττααττιικκάά:: Αυξημένα περιστατικά
εμφανίζονται τους μήνες Φεβρουάριο έως Μάιο, με μέγιστο
τον Μάρτιο, για τον Παθολογικό Τομέα και τους μήνες
Φεβρουάριο έως Απρίλιο, με μέγιστο τον Απρίλιο, για τον
Χειρουργικό Τομέα. Παρατηρείται δηλαδή αυξημένη προ-
σέλευση ασθενών την άνοιξη.

ΩΩττοορριιννοολλααρρυυγγγγοολλοογγιικκάά  ((ΩΩΡΡΛΛ))  ππεερριισσττααττιικκάά::  Αυξημένα
περιστατικά στον Παθολογικό Τομέα καταγράφονται τους

μήνες Ιανουάριο έως Απρίλιο, με μέγιστο τον Μάρτιο.
Αντίθετα στον Χειρουργικό Τομέα, αυξημένα περιστατικά
καταγράφηκαν μεν τους μήνες Ιανουάριο και Μάρτιο, αλλά
και την περίοδο Μάιος έως Αύγουστος, με μέγιστο τον
Αύγουστο. Στον Χειρουργικό Τομέα η μεγαλύτερη προσέ-
λευση καταγράφτηκε το καλοκαίρι, ενώ στον Παθολογικό η
αύξηση παρουσιάζεται την άνοιξη και τον χειμώνα.

ΟΟφφθθααλλμμοολλοογγιικκάά  ππεερριισσττααττιικκάά::  Αυξημένα περιστατικά
καταγράφηκαν στον Παθολογικό Τομέα τον Μάιο και τον
Ιούλιο-Αύγουστο, ενώ στον Χειρουργικό Τομέα κατά τους
μήνες Μάρτιο, Μάιο-Ιούνιο και Αύγουστο-Σεπτέμβριο.

ΔΔεερρμμααττοολλοογγιικκάά  ππεερριισσττααττιικκάά::  Αυξημένα περιστατικά
στον Παθολογικό Τομέα καταγράφηκαν τους μήνες Ιούνιο,
Ιούλιο και Αύγουστο, με μέγιστο τον Αύγουστο.

Αντίστοιχα στον Χειρουργικό Τομέα αυξημένα περιστα-
τικά καταγράφηκαν τους μήνες Μάρτιο, Μάιο και Ιούλιο έως
Σεπτέμβριο.

33..11..22..  ΠΠρροοσσέέλλεευυσσηη  ππεερριισσττααττιικκώώνν  κκααιι  ΔΔιιαασσττηημμιικκόόςς  ΚΚααιιρρόόςς
Η αυξημένη κατανομή των προσελεύσεων καρδιολογικών,
ογκολογικών, νευρολογικών και ορθοπεδικών περιστατικών
(Εικόνες 5, 6 και 7) εμφανίζει χρονική σύμπτωση με τις τρεις
περιόδους της ηλιο-γεωμαγνητικής δραστηριότητας.
Συγκεκριμένα:

ΚΚααρρδδιιοολλοογγιικκάά  ππεερριισσττααττιικκάά  ((ΕΕιικκόόνναα  55)):: Στον Παθολογικό
Τομέα καταγράφτηκε μεγάλη προσέλευση ασθενών τους
πρώτους μήνες του έτους (Ιανουάριος-Μάιος) με την μέγι-
στη προσέλευση ασθενών για όλο το έτος να καταγράφεται
τον Ιανουάριο που συμπίπτει με την έκτακτη ηλιο-γεωμαγνη-
τική δραστηριότητα. Για τον μήνα Ιανουάριο υπήρχε κενό
δεδομένων για τον Χειρουργικό Τομέα. Παρόλα αυτά μέγι-
στη προσέλευση ασθενών καταγράφτηκε τον Μάρτιο (μέγι-
στο των εκλάμψεων) και τους μήνες Μάιο και Αύγουστο

Εικόνα 5: Μηνιαία κατανομή των καρδιολογικών περιστατικών
στον Χειρουργικό (μέση) και Παθολογικό Τομέα (κάτω). Στο
πάνω μέρος δίδεται για σύγκριση ο γεωμαγνητικός δείκτης Dst.
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(μήνες με ισχυρές μαγνητικές καταιγίδες). Μικρή αύξηση των
περιστατικών τον Αύγουστο καταγράφτηκε και στον
Παθολογικό Τομέα.

ΟΟγγκκοολλοογγιικκάά  ππεερριισσττααττιικκάά  ((ΕΕιικκόόνναα  66)):: Στον Παθολογικό
Τομέα, διαπιστώνεται αυξημένη προσέλευση ογκολογικών
περιστατικών τους μήνες Ιανουάριο έως Μάρτιο, με μέγιστη
προσέλευση τον Μάρτιο όπου και υπήρχε μέγιστο των ηλια-
κών εκλάμψεων. Επίσης εμφανή μέγιστα προσέλευσης ασθε-
νών καταγράφηκαν τους μήνες με τις ισχυρότερες μαγνητικές
καταιγίδες (Μάιο και Αύγουστο). Η μείωση των περιστατικών
είναι εμφανής μετά τον Σεπτέμβριο, περίοδος που χαρακτη-
ρίζεται από απουσία ηλιο-γεωμαγνητικής δραστηριότητας.
Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η κατανομή των περιστατι-
κών στον Χειρουργικό Τομέα. Είναι εμφανής τόσο η αυξημέ-
νη προσέλευση τους μήνες Απρίλιο έως Σεπτέμβριο ( με
μέγιστα τους μήνες Μάιο, Ιούλιο και Σεπτέμβριο) που χαρα-
κτηρίζονται από μαγνητικές καταιγίδες όσο και η μείωση των
περιστατικών μετά τον Σεπτέμβριο που υπάρχει απουσία
μαγνητικών καταιγίδων.

ΟΟρρθθοοππεεδδιικκάά  ππεερριισσττααττιικκάά  ((ΕΕιικκόόνναα  66)):: Στον Παθολογικό
Τομέα, καταγράφτηκαν αυξημένα περιστατικά τον Ιανουάριο-
Φεβρουάριο (έκτακτη ηλιακή δραστηριότητα). Αντίθετα στον
Χειρουργικό Τομέα αυξημένα περιστατικά καταγράφτηκαν
τους μήνες Απρίλιο έως και Σεπτέμβριο με μέγιστο τον
Αύγουστο (ισχυρές μαγνητικές καταιγίδες). Υπάρχει μια δια-
φορά στις κατανομές των δυο τομέων, αν και εμφανίζεται σχε-
τική αύξηση των περιστατικών τον Αύγουστο και στον
Παθολογικό Τομέα. Επισημαίνεται η μείωση των περιστατικών,
μετά τον Σεπτέμβριο. Η μικρή αύξηση του Οκτωβρίου στον

Παθολογικό Τομέα, ίσως δείχνει μια κάποια αύξηση λόγω ατυ-
χημάτων εξ αιτίας ολισθηρότητας (βροχές του Φθινοπώρου).
Όμως η μεγάλη διαφορά εμφανίζεται στον Παθολογικό
Τομέα μεταξύ των χειμερινών μηνών Ιανουάριος-
Φεβρουάριος (μέγιστο μηνιαίων περιστατικών) και
Νοέμβριος-Δεκέμβριος (ελάχιστο μηνιαίων περιστατικών). Οι
χειμερινοί μήνες ενδείκνυνται για αυξημένα ορθοπεδικά περι-
στατικά εξ αιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών (ατυχήμα-
τα). Επίσης οι μετακινήσεις λόγω εορτών Πρωτοχρονιάς
(Πέταλο του Μαλλιακού) ενισχύουν την περίπτωση του ατυ-
χήματος. Παρόλα αυτά, ενώ υπάρχει μεγάλη αύξηση τον
Ιανουάριο (μετά τις εορτές), υπάρχει μείωση των Δεκέμβριο
(πριν τις εορτές). Υπενθυμίζετε η απουσία μαγνητικών καταιγί-
δων μετά τον Σεπτέμβριο.

ΝΝεευυρροολλοογγιικκάά  ππεερριισσττααττιικκάά  ((ΕΕιικκόόνναα  77)):: Στον Παθολογικό
Τομέα, υπάρχει αύξηση των περιστατικών τους μήνες Απρίλιο
έως Αύγουστο (περίοδος μαγνητικών καταιγίδων). Η μείωση
των περιστατικών είναι εμφανής από τον Σεπτέμβριο και μετά,
εκτός μιας μικρής αύξησης τον Δεκέμβριο. Αντίστοιχη μείωση
των περιστατικών καταγράφτηκε και στον Χειρουργικό Τομέα
μετά τον Σεπτέμβριο. Αναμένεται αύξηση των νευρολογικών
περιστατικών κοντά στις περιόδους των μεγάλων εορτών
(Πρωτοχρονιά και Πάσχα).Πράγματι, εμφανίζεται μικρή αύξη-
ση τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, αλλά και τον Μάρτιο-
Απρίλιο (ημερομηνία Πάσχα 1/5/2005). Επίσης είναι εμφανής
η αυξημένη προσέλευση ασθενών στον Χειρουργικό Τομέα
τους μήνες Μάιο και Αύγουστο (μέγιστα των ισχυρών μαγνη-
τικών καταιγίδων) αλλά και τον Φεβρουάριο (μετά την έκτακτη
ηλιο-γεωμαγνητική δραστηριότητα). Επίσης, αύξηση παρατη-

Εικόνα 6: Μηνιαία κατανομή των ογκολογικών και ορθοπεδικών περιστατικών στον Χειρουργικό (μέση) και Παθολογικό Τομέα
(κάτω). Στο πάνω μέρος δίδεται για σύγκριση ο γεωμαγνητικός δείκτης Dst. 
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ρήθηκε στα ψυχιατρικά περιστατικά τον Φεβρουάριο μετά τα
έκτακτα γεγονότα του Ιανουαρίου. Θεωρώντας ότι οι ξυλο-
δαρμοί σχετίζονται με το νευρολογικό σύστημα και επειδή
καταγράφηκαν αρκετοί, εξετάστηκαν χωριστά. Αύξηση των
περιστατικών καταγράφτηκε επίσης τους μήνες Μάιο και
Αύγουστο-Σεπτέμβριο, μήνες με μέγιστα των ισχυρών μαγνη-
τικών καταιγίδων.

33..22..  ΙΙααννοουυάάρριιοοςς  22000055::  ΗΗμμεερρήήσσιιαα  κκααττααννοομμήή  ππεερριισσττααττιικκώώνν  
Επειδή η ηλιο-γεωμαγνητική δραστηριότητα παρουσίασε έξαρ-
ση και μοναδικά χαρακτηριστικά τον Ιανουάριο 2005 (Εικόνα
8) όπως αλληλουχία μαγνητικών καταιγίδων (ειδικά μετά τις 15
του μηνός) και μεγάλο αριθμό εκλάμψεων (με κορύφωση 34
εκλάμψεις /μέρα στις 12-15 Ιανουαρίου) και δυο GLE, ένα σπα-
νιότατο γεγονός, όπως ήδη προαναφέρθηκε, μέσα σε 3 μέρες
(17 και 20 Ιανουαρίου), εξετάστηκαν τα περιστατικά ιδιαιτέρως
αυτή την χρονική περίοδο.Επειδή φάνηκε μια χρονική σύμπτω-
ση της ηλιο-γεωμαγνητικής δραστηριότητας και των αυξημέ-
νων προσελεύσεων περιστατικών που χαρακτηρίζονται ως
καρδιολογικά, ογκολογικά, νευρολογικά και ορθοπεδικά, αλλά
και εν μέρει παθολογικά στο Τ.Ε.Π. του Γ. Ν.Λαμίας, η μελέτη
μας εστιάζεται μόνο σε αυτές τις κατηγορίες.

ΠΠααθθοολλοογγιικκάά  ππεερριισσττααττιικκάά  ((ΕΕιικκόόνναα  88))::  Αναμενόμενη θεω-
ρείται η αυξημένη προσέλευση ασθενών μετά τις εορτές της
Πρωτοχρονιάς. Όμως η μεγάλη προσέλευση στις 12
Ιανουαρίου συμπίπτει χρονικά με την ημέρα που σηματοδο-
τεί την αύξηση της ηλιακής δραστηριότητας (σταδιακή αύξη-
ση των εκλάμψεων). Αλλά η σημαντική αύξηση των περιστα-
τικών παρουσιάζεται μετά τις 19 (Παθολογικός Τομέας) και

24 (Χειρουργικός Τομέας) του μηνός, δηλαδή στην διάρκεια
των αλλεπάλληλων γεωμαγνητικών καταιγίδων. Στον
Χειρουργικό Τομέα, τα περισσότερα περιστατικά για όλο το
έτος καταγράφτηκαν τον Ιανουάριο.

ΟΟρρθθοοππεεδδιικκάά  ππεερριισσττααττιικκάά  ((ΕΕιικκόόνναα  99)):: Αν και στον
Χειρουργικό Τομέα παρατηρείται μια μεγάλη προσέλευση
ασθενών όλο τον μήνα, στον Παθολογικό τομέα καταγρά-
φτηκαν δύο περίοδοι αυξημένης προσέλευσης, μετά τις εορ-
τές της Πρωτοχρονιάς (μέχρι 12 Ιανουαρίου) και στο τέλος
του μήνα (μετά τις 27 Ιανουαρίου) που συμπίπτει με την φάση
ανάκαμψης των γεωμαγνητικών καταιγίδων (περίοδος που το
γήινο μαγνητικό πεδίο επανέρχεται σταδιακά στην πρότερή
του κατάσταση).

ΚΚααρρδδιιοολλοογγιικκάά  ππεερριισσττααττιικκάά  ((ΕΕιικκόόνναα  99))::  Υπενθυμίζεται ότι η
μέγιστη προσέλευση ασθενών στον Παθολογικό Τομέα για
όλο το 2005 καταγράφτηκε τον μήνα Ιανουάριο και η ημέρα
με την μέγιστη προσέλευση είναι η 20η Ιανουαρίου, ημέρα που
συνέβη το σπανιότατο γεγονός που ονομάζεται GLE.Το γεγο-
νός αυτό χαρακτηρίσθηκε ως το ισχυρότερο των τελευταίων
20 ετών. Υπάρχει κενό δεδομένων στον Χειρουργικό Τομέα.

ΟΟγγκκοολλοογγιικκάά  ππεερριισσττααττιικκάά  ((ΕΕιικκόόνναα  99)):: Αν και τα καταγε-
γραμμένα περιστατικά είναι λίγα, δίνουν μια εικόνα της κατά-
στασης. Στον Παθολογικό Τομέα καταγράφονται 16 περιστατι-
κά, εκ των οποίων τα 11 μετά την 19η Ιανουαρίου. Στον
Χειρουργικό Τομέα καταγράφηκαν μόνο τρία περιστατικά στις
7, 18 και 21 Ιανουαρίου. Η αυξημένη προσέλευση ασθενών
συμπίπτει χρονικά με την περίοδο της ισχυρής έκτακτης ηλιο-
γεωμαγνητικής δραστηριότητας (15 έως 28 Ιανουαρίου) και
μάλιστα η μέγιστη προσέλευση παρατηρείται την περίοδο

Εικόνα 7: Μηνιαία κατανομή των νευρολογικών περιστατικών στον Χειρουργικό (μέση δεξιά) και Παθολογικό Τομέα (μέση αρι-
στερά), καθώς και τα ψυχιατρικά περιστατικά (κάτω δεξιά) και τα περιστατικά ξυλοδαρμών (κάτω αριστερά). Στο πάνω μέρος
δίδεται για σύγκριση ο γεωμαγνητικός δείκτης Dst. 
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Εικόνα 8: Ημερήσια κατανομή των ηλιακών εκλάμψεων (πάνω αριστερά) και ο γεωμαγνητικός δείκτης Dst (πάνω δεξιά). Στο κάτω
μέρος, η ημερήσιες καταγραφές των παθολογικών περιστατικών στον Χειρουργικό (αριστερά) και Παθολογικό Τομέα (δεξιά) 

Εικόνα 9: Ημερήσια κατανομή περιστατικών για τον Ιανουάριο 2005. Πάνω δεξιά για σύγκριση δίνεται ο γεωμαγνητικός δείκτης Dst. 
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εκδήλωσης των δυο GLE (17 και 20 Ιανουαρίου) ή τις αμέσως
επόμενες ημέρες (1-4 μέρες μετά).

ΝΝεευυρροολλοογγιικκάά  ππεερριισσττααττιικκάά  ((ΕΕιικκόόνναα  99)):: Μεγάλη αύξηση
καταγράφτηκε στον Παθολογικό Τομέα στις 2 Ιανουαρίου
(εορτές Πρωτοχρονιάς), ενώ κάποια αύξηση φαίνεται και στις
19 Ιανουαρίου. Επίσης, στον Χειρουργικό Τομέα τα μοναδικά
τρία περιστατικά καταγράφονται στις 13, 21 και 22 Ιανουαρίου.
Οι ημερομηνίες αυτές συμπίπτουν με την αύξηση των εκλάμ-

ψεων και την ηλιο-γεωμαγνητική δραστηριότητα. Ιδιαίτερα δε,
με την εκδήλωση των σπάνιων ισχυρών GLE. Σημειωτέον ότι
και τον επόμενο μήνα (Φεβρουάριο) υπάρχει προσέλευση
στον Χειρουργικό Τομέα (Εικόνα 7). Αλλά και τα ψυχιατρικά
περιστατικά ( Εικόνα 7) εμφανίζουν εντυπωσιακή αύξηση τον
μήνα Φεβρουάριο, μετά την εκδήλωση της έκτακτης ηλιο-
γεωμαγνητικής δραστηριότητας.
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Στην πιλοτική αυτή εργασία έγινε μελέτη της μηνιαίας προσέ-
λευσης και της διάγνωσης των ασθενών που προσήλθαν στο
Τ.Ε.Π. του Γ. Ν.Λαμίας κατά το έτος 2005 σε σχέση με ηλιο-
γεωμαγνητικούς παράγοντες (Διαστημικός Καιρός). Η ηλιο-
γεωμαγνητική δραστηριότητα (non-photic effect) φαίνεται να
επιδρά στην υγεία καθόσον παρατηρήθηκε αύξηση προσέλευ-
σης περιστατικών στο Τ.Ε.Π. κατά τις περιόδους εκδήλωσης
γεωμαγνητικών καταιγίδων αλλά και πολλών και ισχυρών ηλια-
κών εκλάμψεων. Υπάρχει δηλαδή μια χρονική σύμπτωση αύξη-
σης της προσέλευσης των ασθενών με την ηλιο-γεωμαγνητική
δραστηριότητα.

Η επίδραση είναι σαφής στα καρδιολογικά, ογκολογικά,
νευρολογικά και ορθοπεδικά περιστατικά αλλά και σε ένα
βαθμό στα παθολογικά περιστατικά. Η μέγιστη προσέλευση
ασθενών για αυτές τις κατηγορίες σημειώθηκε κατά κανόνα
τους μήνες Ιανουάριο (μήνα με έκτακτη ηλιο-γεωμαγνητική
δραστηριότητα), Μάρτιο (μήνας με μέγιστο αριθμό εκλάμψε-
ων των τελευταίων 12 ετών), Μάιο και Αύγουστο (μήνες με
ισχυρές γεωμαγνητικές καταιγίδες).Αντίθετα τα πνευμονολογι-
κά, ΩΡΛ, γαστρεντερολογικά, οφθαλμολογικά και δερματολο-
γικά περιστατικά εμφανίζουν έξαρση την άνοιξη και το καλο-
καίρι (εποχιακή μεταβολή-καιρός).

Ειδικά για τον Ιανουάριο 2005, έγινε ημερήσια ανάλυση
των προσελεύσεων και διαγνώσεων των διαφόρων περιστατι-
κών. Και αυτό γιατί τον μήνα Ιανουάριο εκτός από την αλλη-
λουχία μαγνητικών καταιγίδων (έκτακτη ηλιο-γεωμαγνητική
δραστηριότητα) καταγράφτηκαν και δυο ισχυρά γεγονότα-
GLE (17 και 20 Ιανουαρίου) εκ των οποίων το δεύτερο χαρα-
κτηρίστηκε ως το πλέον ισχυρό των τελευταίων ετών.

Η ισχυρή έκτακτη ηλιο-γεωμαγνητική δραστηριότητα
(15 έως 28 Ιανουαρίου) συμπίπτει με την αυξημένη προσέ-
λευση καρδιολογικών περιστατικών στο ΤΕΠ Λαμίας. Τα
μέγιστο των μηνιαίων καρδιολογικών περιστατικών για όλο
το έτος 2005 εμφανίζεται τον Ιανουάριο. Η ημέρα με την
μεγαλύτερη προσέλευση ασθενών είναι η 20η Ιανουαρίου
(ταυτόχρονο ισχυρό GLE). Επίσης, η μεγαλύτερη προσέλευ-
ση (αν και τα δεδομένα είναι λίγα) ογκολογικών και νευρο-
λογικών περιστατικών καταγράφτηκε 1-4 μέρες μετά την
20η Ιανουαρίου. Τα παθολογικά περιστατικά και των δυο
τομέων αλλά και τα ορθοπεδικά περιστατικά του
Χειρουργικού Τομέα εμφανίζουν αύξηση μετά την 19η
Ιανουαρίου και προς το τέλος του μήνα, περίοδος που
συμπίπτει με την αλληλουχία των γεωμαγνητικών καταιγίδων
και ιδιαίτερα με την φάση ανάκαμψης αυτών.

4. Συμπεράσματα

Τα συμπεράσματα της πιλοτικής αυτής μελέτης προστίθε-
νται σε εκείνα της διεθνούς βιβλιογραφίας ενισχύοντας την
εικόνα της κατάστασης για τα μεσαία γεωγραφικά πλάτη και
ειδικά για τον ελλαδικό χώρο που ελάχιστα έχουν γίνει μέχρι
σήμερα, (Πετρόπουλος και συν, 2006) και (Πετρόπουλος και
συν, 2007).

Στη μελέτη μας διαπιστώθηκε αυξημένη προσέλευση
ασθενών στο ΤΕΠ με καρδιολογικά προβλήματα. Το αποτέ-
λεσμα αυτό υποστηρίζεται από τα αποτελέσματα μελέτης
των Breus et al., (1989) όπου εξετάστηκε ικανός αριθμός
περιστατικών προερχομένων από το ΕΚΑΒ της Μόσχα, κατά
τη διάρκεια τριών ετών όπου υπήρχε αυξημένη γεωμαγνητι-
κή δραστηριότητα (1979-1981) και διαπιστώθηκε θετική
συσχέτιση μεταξύ εμφραγμάτων μυοκαρδίου και ηλιο-γεω-
μαγνητικής δραστηριότητας. Οι Cornelissen et al., (2002), σε
μελέτη που διεξήχθει στη Μινεσότα των ΗΠΑ, κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι οι θάνατοι από έμφραγμα μυοκαρδίου
αυξάνονται κατά 5% κατά τα έτη που υπήρχε το μέγιστο της
ηλιακής δραστηριότητας. Στα συμπεράσματα αυτά κατέλη-
ξαν και οι Chermouss et al., (2001). Επίσης παρατήρησαν ότι
οι ανταποκρινόμενοι με το συμπαθητικό σύστημα έχουν
μεγαλύτερη ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές του γεω-

φυσικού περιβάλλοντος. Οι Stοupel et al., (1995), σε έρευνα
που διεξήχθει σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Τελ Αβιβ
στο Ισραήλ για περίοδο 180 μηνών, διαπίστωσαν ότι υπήρχε
θετική συσχέτιση ηλιακής δραστηριότητας και θανάτων από
έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Η μελέτη μας έδειξε αύξηση προσέλευσης των νευρο-
λογικών περιστατικών κατά τους μήνες Απρίλιο εως
Αύγουστο που ήταν η περίοδος των μαγνητικών καταιγίδων.
Από την ημερησία ανάλυση των περιστατικών του
Ιανουαρίου, καταγράφηκε μεγάλη αύξηση των νευρολογικών
περιστατικών κατά τις ημερομηνίες που συμπίπτουν χρονικά
με την αύξηση των εκλάμψεων και την ηλιογεωμαγνητική
δραστηριότητα. Παρόμοια αποτελέσματα διαπιστώνονται
και σε μελέτη των Palmer et al., (2006) σύμφωνα με την
οποία, το 75% των μαγνητικών καταιγίδων ακολουθείται από
αύξηση 50% των εισαγωγών στα νοσοκομεία με καρδιοπά-
θειες και νευρολογικές διαταραχές ( Έμφραγμα μυοκαρδίου,
καρδιαγγειακές παθήσεις, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια,
τάσεις αυτοκτονίας).

Αυξημένη προσέλευση ασθενών με ορθοπεδικά προ-
βλήματα παρουσιάστηκε στη μελέτη μας κατά τους μήνες με
έντονη ηλιογεωμαγνητική δραστηριότητα. Στα ανωτέρω

5. Συζήτηση
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συνηγορεί μελέτη των Stοupel et al., (1995), η οποία έδειξε
ότι σε περιόδους αυξημένης ηλιογεωμαγνητικής δραστηριό-
τητας υπήρχε αύξηση των ατυχημάτων. Ομοίως και σε μελέ-
τη των Dorman et al., (2001), διαπιστώθηκε πιθανή σύνδεση
της ηλιακής δραστηριότητας και της αύξησης των ατυχημά-
των των τραίνων στη Ρωσία.

Στη μελέτη μας παρατηρήθηκε επίσης αύξηση των ψυχια-
τρικών περιστατικών τον μήνα Φεβρουάριο, μετά την εκδήλω-
ση της έκτακτης ηλιογεωμαγνητικής δραστηριότητας. Στα
παραπάνω συνηγορούν και μελέτες του kay, (1994) στην οποία
διαπιστώθηκε αύξηση αρρένων ασθενών που νοσηλεύτηκαν
σε νοσοκομείο του Ηνωμένου Βασιλείου με ψυχικές διαταρα-
χές τη δεύτερη εβδομάδα μετά την ηλιακή καταιγίδα, των
Partonen et al., (2004) που σε έρευνα τους διαπίστωσαν ότι
υπάρχει αυξημένο ποσοστό αυτοκτονιών λόγω κατάθλιψης
την άνοιξη και το φθινόπωρο που υπάρχει αύξηση ή γεωμα-
γνητική διαταραχή η οποία προκαλείται από τη εποχιακή
αλλαγή στο μαγνητικό πεδίο της γης και των Halberg et al.,
(2005) οι οποίοι κατέληξαν στα ίδια συμπεράσματα σε έρευ-
να που διεξήχθει στη Μιννεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών 

Η μελέτη αυτή θα μπορούσε να ενταχθεί στο θέμα
πρόβλεψης του προσωπικού των Τ.Ε.Π. σαν ένας επιπλέον
παράγων προκειμένου να ληφθούν κατάλληλα μέτρα (επι-
πλέον προσωπικό, φάρμακα και λοιπά υλικά, χώροι υποδο-
χής κλπ).

Η Νοσηλευτική μελετά τον άνθρωπο ως βιο-ψυχο-κοι-
νωνική οντότητα. Ο Ήλιος και η ηλιακή-γεωμαγνητική δρα-
στηριότητα επηρεάζουν και τις τρεις αυτές συνιστώσες. Η
Νοσηλευτική ενδιαφέρεται για όλους τους παράγοντες που
επιδρούν άμεσα ή έμμεσα στην ανθρώπινη υγεία. Η συμβο-
λή των Νοσηλευτών και Νοσηλευτριών της χώρας μας στην
συλλογική προσπάθεια συγκέντρωσης στοιχείων και την
δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων από τα
Νοσοκομεία, προκειμένου να γίνει μια εμπεριστατωμένη
μελέτη σε βάθος, χρόνου κρίνεται απαραίτητη.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης είναι το επίσημο περιοδικό της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος.
Είναι ένα περιοδικό πολυδιάστατο με κριτική επιτροπή που στοχεύει στην προώθηση της Νοσηλευτικής Επιστήμης
στην Ελλάδα. Ερευνητικές αναφορές, αναλύσεις, άρθρα, βιβλιογραφικές επισκοπήσεις, κλινικές εφαρμογές και περι-
πτωσιολογικές μελέτες είναι επιθυμητές. Τα κείμενα πρέπει να υποβάλλονται στα αγγλικά και στα ελληνικά.

Το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης καλωσορίζει ερευνητικά δοκίμια, άρθρα και πρωτότυπες
πραγματείες στους ακόλουθους τομείς:

• Νοσηλευτική Έρευνα (Μεθοδολογία της έρευνας, ηθική της έρευνας, εργαστηριακή έρευνα, επιδημιολογική
έρευνα)

• Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας, οικονομική αξιολόγηση και αποτίμη-
ση υπηρεσιών υγείας, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, ποιότητα υπηρεσιών υγείας, στρατηγικός σχεδιασμός, επικοι-
νωνία, διοίκηση χρόνου, ηγεσία)

• Νοσηλευτική Εκπαίδευση (Νέες Εκπαιδευτικές Μέθοδοι, Μεθοδολογία Εκπαίδευσης, Μεταπτυχιακή
Νοσηλευτική Έρευνα)

• Κλινική Νοσηλευτική (Παθολογική Νοσηλευτική, Χειρουργική Νοσηλευτική, Νοσηλευτική Λοιμώξεων,
Νεφρολογική Νοσηλευτική, Παιδιατρική Νοσηλευτική, Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική, Ογκολογική Νοσηλευτική,
Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική, Καρδιολογική Νοσηλευτική, Ορθοπεδική Νοσηλευτική, Ψυχιατρική
Νοσηλευτική)

• Κοινοτική Νοσηλευτική (Υποστήριξη Κοινωνικών Ομάδων, Φροντίδα Ευπαθών Πληθυσμιακών Ομάδων,
Ενημέρωση και Πρόληψη Νόσων, Προαγωγή Κοινοτικής Υγείας)

• Ηθική και Δεοντολογία Νοσηλευτικής (ηθική για τη νοσηλευτική πρακτική, ηθική της έρευνας, ηθικά διλλήμα-
τα και λήψη αποφάσεων στη νοσηλευτική πρακτική)

• Νοσηλευτική Νομοθεσία (δίκαιο της υγείας, ατομικά δικαιώματα, νοσηλευτικό εργατικό δίκαιο, αξιώσεις ασθε-
νών, επαγγελματικά δικαιώματα)

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν άρθρο προς δημοσίευση παρακαλούν να επικοινωνήσουν με:

Ιστοσελίδα: www.nursingjournal.gr 
Ηλεκ. Ταχυδρομείο: hjns@otenet.gr

Ταχ.Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 47, 10676, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3648 044

Fax: 210 3617 859

Οι οδηγίες για τους συγγραφείς είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nursingjournal.gr 
ή είναι διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν.
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γενικά

Το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης είναι το επίσημο περιοδικό του της ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ Είναι ένα με σύστημα κριτών, διεπιστημονικό περιοδικό που προορίζεται να προωθήσει την επιστήμη της
Νοσηλευτικής στην Ελλάδα.

Το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης παρέχει ένα φόρουμ για τη δημοσίευση των ακαδημαϊκών
άρθρων που εκθέτουν ερευνητικά συμπεράσματα , ανασκοπήσεις βασισμένες στην έρευνα, άρθρα συζήτησης και σχό-
λια που ενδιαφέρουν ένα διεθνές αναγνωστικό κοινό των επαγγελματιών, των εκπαιδευτικών, των διοικητών και των ερευ-
νητών σε όλους τους τομείς της νοσηλευτικής, της μαιευτικής και των επιστημών φροντίδας. Τα άρθρα πρέπει να δώσουν
έμφαση στη συμβολή τους στη θεωρητική ή βάση γνώσεων του επιστημονικού κλάδου..

Τα άρθρα πρέπει να έχουν μια διεθνή διάσταση και εκείνα που εστιάζουν σε μια μόνο χώρα πρέπει να προσδιορίσουν
πώς η ύλη που παρουσιάζεται μπορεί να είναι σχετική σε ένα ευρύτερο ακροατήριο.

Η επιλογή των άρθρων για δημοσίευση βασίζεται στη συμβολή τους στη γνώση (συμπεριλαμβανομένης της μεθοδο-
λογικής ανάπτυξης) και τη σημασία τους στη σύγχρονη νοσηλευτική, και τη σχέση τους με την μαιευτική και τα σχετικά
επαγγέλματα. Τα άρθρα θα πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά και στα αγγλικά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Το ΕΠΝΕ δημοσιεύει τα άρθρα κάτω από τρεις κύριες
κατηγορίες:

Άρθρα σύνταξης και προοπτικές/απόψεις
Γενικά τα άρθρα σύνταξης ανατίθενται αλλά οι συγ-

γραφείς, που έχουν ιδέες για άρθρα σύνταξης που απευ-
θύνονται σε ζητήματα ουσιαστικής ανησυχίας στον επι-
στημονικό κλάδο που μπορεί να συνδεθούν με το υλικό
που δημοσιεύεται στο περιοδικό, πρέπει να έρθουν σε
επαφή με τον υπεύθυνο έκδοσης. Τα άρθρα σύνταξης είναι
χαρακτηριστικά σύντομα (μέγιστο 200 λέξεων) αν και δεν
υπάρχει κανένα σταθερό όριο.

Πρωτότυπα άρθρα - ερευνητικές εργασίες 
• Τα πλήρη άρθρα που παρουσιάζουν αρχική έρευνα μπο-

ρούν να είναι σε ένα μέγιστο 5000 λέξεων μήκος, αν και
τα πιο σύντομα άρθρα προτιμώνται.

• Τα πρωτόκολλα των μελετών ελεγχόμενης επέμβασης
και οι συστηματικές ανασκοπήσεις μέχρι 2.500 λέξεις.
Οι συγγραφείς πρέπει να δώσουν επιχειρήματα για τη
δημοσίευση του πρωτοκόλλου στο οποίο πρέπει να
δηλώσουν τον αριθμό μητρώου της δοκιμής (εάν υπάρ-
χει) και πότε θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα.

Ανασκοπήσεις και σύντομες παρουσιάσεις
(μέχρι 2000 λέξεις) 
• Ανασκοπήσεις, που περιλαμβάνουν:

- συστηματικές ανασκοπήσεις, που εξετάζουν ακριβείς
ερωτήσεις πρακτικής 

- βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, οι οποίες παρέχουν
μια λεπτομερή ανάλυση της βιβλιογραφίας σε ένα
ευρύ θέμα 

- πολιτικές ανασκοπήσεις, δηλ. ανασκοπήσεις των
δημοσιευμένων εγγράφων λογοτεχνίας και πολιτικής
που ενημερώνουν την νοσηλευτική πρακτική, την
οργάνωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών, ή την εκπαί-
δευση και την προετοιμασία των νοσηλευτριών ή/και
των μαιών.

• Σύντομες εκθέσεις και 5 αναφορές, που εκθέτουν την
ανάπτυξη των ερευνητικών όργανων και τις κλίμακες
μέτρησης και που συμπεριλαμβάνουν ένα αντίγραφο
του σχετικού οργάνου έτσι ώστε να μπορούν να δημο-
σιευθούν πλήρως. Εάν οι συγγραφείς επιθυμούν να δια-
τηρήσουν τα πνευματικά δικαιώματα - μπορούν να το
κάνουν απλά σημειώνοντας το ως πνευματικά δικαιώμα-
τα σε αυτούς/το ινστιτούτο τους και λέγοντας ότι ανα-
παράγονται με την άδεια τους.

• Άρθρα κριτικής βιβλίων, δηλ. άρθρα που παρέχουν μια
κριτική συζήτηση μιας πτυχής της νοσηλευτικής σε
σχέση με δύο ή περισσότερες πρόσφατες δημοσιεύσεις
σε ένα παρόμοιο θέμα. Ο υπεύθυνος έκδοσης καλωσο-
ρίζει προτάσεις για άρθρα κριτικής βιβλίων (μέχρι 1000
λέξεων), και μπορεί επίσης να τις αναθέσει.

ΤΥΠΟΙ ΑΡΘΡΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
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γενικά

Οι συγγραφείς πρέπει να υποβάλουν τα χειρόγραφα στο
περιοδικό ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου του περιοδικού: HYPERLINK "mailto:hjns@
otenet.gr" hjns@otenet.gr. Όλη η αλληλογραφία, συμπερι-
λαμβανομένης της ανακοίνωσης της απόφασης του υπεύθυ-
νου σύνταξης και των αιτημάτων για επανεξέταση, θα γίνο-
νται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Όποιος συγγραφέας
δεν μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά αντίγραφα για κάποιο
σημαντικό λόγο πρέπει να έρθει σε επαφή με το εκδοτικό
γραφείο κατά αρχήν για συμβουλές (λεπτομέρειες επικοινω-
νίας στο HYPERLINK "http://www.nursingjournal.gr"
www.nursingjournal.gr).

Η υποβολή ενός εγγράφου προϋποθέτει ότι δεν έχει
δημοσιευθεί προηγουμένως, ότι δεν είναι υπό εξέταση για
δημοσίευση αλλού, και ότι εάν γίνεται αποδεκτό δεν θα
δημοσιευθεί αλλού, στα αγγλικά ή σε οποιαδήποτε άλλη
γλώσσα, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του εκδότη.

Διαδικασία αξιολόγησης
Όλα τα άρθρα που γίνονται αποδεκτά για δημοσίευ-

ση υποβάλλονται σε μια διπλή τυφλή αξιολόγηση από
τουλάχιστον δύο κριτές. Αρχικά όλα τα άρθρα αξιολογού-
νται από μια εκδοτική επιτροπή. Τα άρθρα που είναι απί-
θανο να δημοσιευθούν, παραδείγματος χάριν επειδή η

νέα συμβολή τους είναι ανεπαρκής ή η σχετικότητα στον
επιστημονικό κλάδο είναι ασαφής, μπορούν να απορρι-
φθούν σε αυτό το σημείο προκειμένου αποφευχθούν
καθυστερήσεις στους συγγραφείς που μπορεί να θέλουν
να επιδιώξουν τη δημοσίευση αλλού. Περιστασιακά ένα
άρθρο μπορεί επιστραφεί στο συγγραφέα με το αίτημα
για επανεξέταση προκειμένου να βοηθήσει σε αυτό το
σημείο τους συγγραφείς στην απόφαση τους εάν θα το
στείλουν ή όχι έξω για αξιολόγηση. Οι συγγραφείς μπο-
ρούν να αναμείνουν μια απόφαση σχετικά με αυτό το
στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης μέσα σε 2-3 εβδο-
μάδες από την υποβολή. Τα χειρόγραφα που πηγαίνουν
προς τη διαδικασία αξιολόγησης είναι με δίπλα-κρυφό
σύστημα αξιολόγησης με κριτές από τα μέλη μιας διε-
θνούς επιτροπής ειδικών. Στοχεύουμε να ολοκληρώσουμε
αυτήν την διαδικασία μέσα σε 8 εβδομάδες από την από-
φαση να αξιολογήσουμε αν και περιστασιακά καθυστερή-
σεις συμβαίνουν και οι συγγραφείς πρέπει να επιτρέψουν
τουλάχιστον 12 εβδομάδες πριν έρθουν σε επαφή με το
περιοδικό. Η απόφαση όσον αφορά τη δημοσίευση είναι
βασισμένη στην κριτική και την εκδοτική αξιολόγηση της
προτεραιότητας για τη δημοσίευση. Ο υπεύθυνος έκδο-
σης διατηρεί το δικαίωμα στην τελική απόφαση σχετικά
με την αποδοχή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Γενικές οδηγίες: Οι υποβληθείσες εργασίες πρέπει να
είναι κατάλληλες για ένα διεθνές ακροατήριο και οι συγγρα-
φείς δεν πρέπει να θεωρούν ως δεδομένο τη γνώση των
εθνικών πρακτικών, των πολιτικών, και της νομοθεσίας.
Πρέπει να δακτυλογραφηθούν, με διπλό διάστιχο με τα
ευρέα περιθώρια στη μια πλευρά λευκού χαρτιού. Οι συγ-
γραφείς δεν πρέπει να προσδιοριστούν ή τα ινστιτούτα
τους στο χειρόγραφο εκτός από τη σελίδα τίτλου, η οποία
αφαιρείται πριν από την αξιολόγηση. Για το αντίγραφο σε
χαρτί τα τυπωμένα κείμενα καλής ποιότητας με ένα μέγεθος
γραμματοσειράς 12 PT απαιτούνται. Οι συγγραφείς πρέπει
να συμβουλευθούν ένα πρόσφατο τεύχος του περιοδικού
για το ύφος ει δυνατόν.Δεδομένου ότι το περιοδικό διανέ-
μεται σε όλο τον κόσμο, και δεδομένου ότι τα αγγλικά είναι
μια δεύτερη γλώσσα για πολλούς αναγνώστες, οι συγγρα-
φείς καλούνται να γράψουν σε σαφή αγγλικά και χρησιμο-
ποιούν μια ορολογία που είναι διεθνώς αποδεκτή. Ο υπεύ-
θυνος έκδοσης διατηρεί το δικαίωμα να ρυθμίσει το ύφος
για να εξασφαλίσει ορισμένα πρότυπα ομοιομορφίας.

Μήκος άρθρου: Όλα τα άρθρα υπόκεινται στην αξιολό-
γηση και οι συγγραφείς ωθούνται να είναι συνοπτικοί; τα
εκτενή άρθρα με πολλούς πίνακες και αριθμούς μπορεί να
χρειαστεί να γίνουν πιο σύντομα εάν πρόκειται να γίνουν
αποδεκτά για δημοσίευση. Δεν υπάρχει κανένα συγκεκρι-
μένο όριο λέξεων, εντούτοις, (εκτός από τις κατηγορίες
που απαριθμούνται ανωτέρω) τα άρθρα μπορεί να είναι
μέχρι 5000 λέξεις στο μήκος, συν τους πίνακες, τους αριθ-
μούς, και την βιβλιογραφία. Συνήθως δεν πρέπει να υπάρ-
ξει κανένα παράρτημα αν και στην περίπτωση των άρθρων
που εκθέτουν την ανάπτυξη εργαλείων ή της χρήσης των
νέων ερωτηματολογίων είναι συνηθισμένο να περιληφθεί
ένα αντίγραφο του εργαλείου ως παράρτημα. Οι συγγρα-
φείς οποιωνδήποτε άρθρων, που δεν συμμορφώνονται με
αυτούς τους περιορισμούς, πρέπει να κάνουν την προκα-
ταρκτική ερώτηση στον υπεύθυνο έκδοσης πριν υποβάλ-
λουν το χειρόγραφο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ

Οργανώστε το χειρόγραφο στην ακόλουθη σειρά: τίτλος
του άρθρου, σελίδα τίτλου, ευχαριστίες, περίληψη και λέξεις
κλειδιού, κείμενο, βιβλιογραφικές αναφορές, πίνακες, αριθ-
μοί, παράρτημα (γραμματοσειρά: TIMES NEW ROMAN
μέγεθος 12, 1.5 διάστημα γραμμών). Παρακαλώ αριθμήστε
τις σελίδες του χειρογράφου σας.

Τίτλος: Ο τίτλος ενός άρθρου πρέπει να δείχνει το θέμα
του και όπου είναι σχετικό τον πληθυσμό, το κλινικό πρό-
βλημα και την μέθοδο της έρευνάς του.
Εάν το άρθρο είναι μια ανασκόπηση, αυτό πρέπει να δηλω-
θεί στον τίτλο π.χ. «μονάδες κατευθυνόμενες από τις
νοσηλεύτριες: μια συστηματική ανασκόπηση», «ενδυνάμω-
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ση ασθενή : μια βιβλιογραφική ανασκόπηση», «φαινομενο-
λογία για την νοσηλευτική έρευνα: μια μεθοδολογική ανα-
σκόπηση», «βρετανικές οδηγίες για την θεραπεία της
κατάθλιψης: μια πολιτική ανασκόπηση».
Για τις ερευνητικές εργασίες το ερευνητικό σχέδιο που υιο-
θετείται πρέπει να δηλωθεί π.χ. «η αποτελεσματικότητα
των μονάδων που κατευθύνονται από νοσηλεύτριες: μια
τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή», «αντιμετωπίζοντας
το χρόνιο πόνο: μια εθνογραφία», «εμπόδια επικοινωνίας
που γίνονται αντιληπτά από τους ηλικιωμένους ασθενείς
και από τις νοσηλεύτριες: μια έρευνα ερωτηματολογίων»,
«οι ψυχομετρικές ιδιότητες της κλίμακας πόνου και στρες
: ανάπτυξη κλίμακας».

Σελίδα τίτλου: Περιλάβετε το πλήρες όνομα, τον τίτλο
εργασίας, τα υψηλότερα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά
προσόντα και το ινστιτούτο για κάθε συγγραφέα.Δηλώστε
μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον αντί-
στοιχο συγγραφέα.

Ευχαριστίες: περιορίστε τις ευχαριστίες στους βασικούς
συνεισφέροντας.

Περίληψη: Προετοιμάστε μια δομημένη περίληψη. Οι
περιλήψεις πρέπει να είναι λιγότερο από 250 λέξεις, και
δεν πρέπει να περιλάβουν βιβλιογραφικές αναφορές ή τις
συντμήσεις.
Οι περιλήψεις των ερευνητικών εργασιών πρέπει να υιοθε-
τήσουν τους ακόλουθους τίτλους, όπου είναι δυνατόν:
Υπόβαθρο Στόχοι Σχέδιο Τοποθετήσεις (μην διευκρινίσε-
τε τα πραγματικά κέντρα, αλλά δώστε τον αριθμό και τους
τύπους κέντρων και γεωγραφική θέση εάν είναι σημαντικά)
Συμμετέχοντες (λεπτομέρειες για το πώς επιλέχθηκαν, κρι-
τήρια επιλογείς και αποκλεισμού, αριθμοί αυτών που εισά-
γονται και που αφήνουν τη μελέτη, τα σχετικά κλινικά και
δημογραφικά χαρακτηριστικά) Μέθοδοι Αποτελέσματα,
εκθέστε την κύρια έκβαση /συμπεράσματα συμπεριλαμβα-
νομένου (όπου σχετικά) επίπεδα στατιστικών σημαντικών
και εμπιστοσύνης , και συμπεράσματα, τα οποία πρέπει να
αφορούν τους στόχους και τις υποθέσεις μελέτης.
Οι περιλήψεις για τις ανασκοπήσεις πρέπει να παρέχουν
μια περίληψη υπό τους ακόλουθους τίτλους, όπου είναι
δυνατόν: Στόχοι, σχέδιο, πηγές δεδομένων, μέθοδοι ανα-
σκόπησης, αποτελέσματα, συμπεράσματα.
Οι περιλήψεις για τα άρθρα κριτικής βιβλίων πρέπει να
παρέχουν μια συνοπτική περίληψη της γραμμής επιχειρή-
ματος που ακολουθείται και συμπερασμάτων. Ένα δομημέ-
νο σχήμα δεν είναι ουσιαστικό.

λέξεις-κλειδιά: Παρέχετε μεταξύ δύο και έξι λέξεις-κλει-
διά κατά αλφαβητική σειρά, οι οποίες προσδιορίζουν ακρι-
βώς το θέμα του άρθρου, σκοπό, μέθοδο και επίκεντρο.
Χρησιμοποιήστε τον ιατρικό θησαυρό τίτλων (MeSH®) ή
τον αθροιστικό δείκτη για τίτλους στην νοσηλευτική και
υγείας (CINAHL) όπου είναι δυνατόν.

Κείμενο: στην εισαγωγή του κειμένου απαιτείται για όλα

τα άρθρα να έχουν μια αναφορά σε αυτό που είναι ήδη
γνωστό για το θέμα και τι είναι αυτό που το άρθρο προ-
σθέτει στην νοσηλευτική επιστήμη .

Πίνακες/αριθμοί: Οι πίνακες και οι αριθμοί είναι τυπω-
μένοι μόνο όταν εκφράζουν κάτι περισσότερο από αυτό
που μπορεί να γίνει από τις λέξεις στο ίδιο ποσό διαστή-
ματος.Δείξτε την προτεινόμενη τοποθέτηση των πινάκων ή
των αριθμών στο κείμενο.Οι πίνακες πρέπει να αριθμηθούν
με συνέπεια και να τους δοθεί ένας κατάλληλος τίτλος και
κάθε πίνακας να δακτυλογραφείται σε ένα χωριστό φύλλο.

Συντμήσεις: Αποφύγετε τις συντμήσεις οπουδήποτε
είναι δυνατόν. Οποιεσδήποτε συντμήσεις που οι συγγρα-
φείς σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν πρέπει να καταγρα-
φούν πλήρως και να ακολουθηθούν από γράμματα εντός
παρενθέσεως την πρώτη φορά που εμφανίζονται, έκτοτε
μόνο τα γράμματα εκτός παρένθεσης πρέπει να χρησιμο-
ποιηθούν.

Στατιστική: οι πρότυποι μέθοδοι παρουσίασης στατιστι-
κού υλικού πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Όπου οι μέθοδοι
που χρησιμοποιούνται δεν αναγνωρίζονται ευρέως μια
εξήγηση και πλήρης αναφορά στις ευρέως προσιτές πηγές
πρέπει να δοθούν.

Συγκατάθεση Ενημέρωσης: Όπου είναι κατάλληλο οι
συγγραφείς πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι η συγκατάθεση
ενημέρωσης λήφθηκε από τους ανθρώπους και ότι η
ηθική εκκαθάριση λήφθηκε από τις αρμόδιες αρχές.

Άδειες: Η άδεια να αναπαραχθεί το προηγουμένως
δημοσιευμένο υλικό πρέπει να ληφθεί εγγράφως από τον
κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων (συνήθως ο εκδότης)
και να αναγνωριστεί στο χειρόγραφο.

Ερωτηματολόγια: Ερωτηματολόγια και προγράμματα
αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στις ερευνητικές
μελέτες που δεν είναι καθιερωμένα και καλά – γνωστά
πρέπει να περιληφθούν ως παράρτημα.

Βιβλιογραφικές Αναφορές: Όλες οι δημοσιεύσεις
που αναφέρονται στο κείμενο πρέπει να παρουσιαστούν
σε έναν κατάλογο βιβλιογραφικών αναφορών μετά από το
κείμενο του χειρογράφου. Στο κείμενο αναφερθείτε στο
όνομα του συγγραφέα (χωρίς αρχικά) και έτος δημοσίευ-
σης (π.χ. «δεδομένου ότι Peterson (1993) έχει δείξει
αυτό;» ή «αυτό το αποτέλεσμα υποστηρίζεται από τα απο-
τελέσματα που λήφθηκαν προηγουμένως (Kramer, 1994)»).
Για τρεις ή περισσότερους συγγραφείς χρησιμοποιήστε
τον πρώτο συγγραφέα που ακολουθείται από «και λοιποί.
», στο κείμενο. Ο κατάλογος βιβλιογραφικών αναφορών
πρέπει να τακτοποιηθεί αλφαβητικά με τα ονόματα των
συγγραφέων. Το χειρόγραφο πρέπει να ελεγχθεί προσεκτι-
κά για να εξασφαλίσετε ότι η ορθογραφία των ονομάτων
των συγγραφέων και οι ημερομηνίες είναι ακριβώς οι ίδιες
στο κείμενο όπως στον κατάλογο βιβλιογραφικών αναφο-
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ρών. Οι αναφορές πρέπει να δοθούν στην ακόλουθη
μορφή:

Arthur, D., Sohng, K.Y., Noh, C.H., Kim, S., 1998. The
professional self concept of Korean hospital nurses.
International Journal of Nursing Studies 35 (3), 155-162.

Barnes, B., Bloor, D., 1982. Relativism, rationalism and the
sociology of knowledge. In: Hollis, M., Lukes, S. (Eds.),
Rationality and Relativism. Basil Blackwell,Oxford, pp. 21-47.

Dijkstra, A., Buist, G., Dassen, Th.W.N., 1996. Nursing-care
dependency: development and psychometric testing of
the NCD-scale for demented and mentally handicapped
in-patients. In: Proceedings of the 8th Biennial Conference
of the WENR, Research on Nursing throughout the
Lifespan, vol. 1. Ekblad & Co,Vastervik, pp. 117-126.

Gower, B., 1997. Scientific method: an historical and
philosophical introduction. Routledge, London.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

Εάν υποβάλλετε εκ νέου ένα άρθρο που έχει αξιολο-
γηθεί παρακαλώ περιλάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ή μια
επιστολή που παρέχουν μια λεπτομερή περιγραφή για το
πώς έχετε απαντήσει στα σχόλια του εκδότη και των κρι-
τών η άλλη καθοδήγηση που μπορεί να είχατε λάβει.
Όπου οι προτάσεις δεν έχουν ακολουθηθεί πρέπει να
εξηγήσετε και να δικαιολογήσετε την απόφασή σας. Αυτό
πρέπει να περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη αναφορά από το
τμήμα/αριθμός σελίδων/παραγράφου στις αλλαγές στο
κείμενο.

Αποδείξεις /τυπογραφική διόρθωση
Οι αποδείξεις θα σταλούν στο συγγραφέα (στον συγγρα-
φέα με πρώτο το όνομα του εάν κανένας συγγραφέας δεν
προσδιορίζεται ως ο συγγραφέας σε επικοινωνία σε άρθρα
με πολλούς συγγραφείς) και πρέπει να επιστραφούν μέσα
σε 48 ώρες από την παραλαβή. Οι διορθώσεις πρέπει να
περιοριστούν στα λάθη στοιχειοθεσίας οποιεσδήποτε
άλλες μπορούν να χρεωθούν στο συγγραφέα.

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν πλή-
ρως. Παρακαλώ σημειώστε ότι οι συντάκτες ωθούνται για
να ελέγξουν τις αποδείξεις τους προσεκτικά πριν από την
επιστροφή, δεδομένου ότι ο συνυπολογισμός των πρόσφα-
των διορθώσεων δεν μπορεί να εγγυηθεί. Οι αποδείξεις
πρόκειται να επιστραφούν στην ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ , Βασιλίσσης Σοφίας 47 ., 10676 Αθήνα, Ελλάδα

Ανάτυπα 
Πέντε ανάτυπα θα δοθούν δωρεάν. Τα πρόσθετα ανάτυπα
και τα αντίγραφα του άρθρου μπορούν να ζητηθούν σε
ένα ειδικά μειωμένο ποσό κατόπιν αιτήσεως.

Πνευματικά δικαιώματα 
Όλοι οι συγγραφείς πρέπει να υπογράψουν τη συμφωνία
«μεταφοράς των πνευματικών δικαιωμάτων» προτού να
μπορέσει να δημοσιευθεί το άρθρο. Αυτή η συμφωνία

μεταφοράς επιτρέπει στην ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ να προστατεύσει το υλικό για τους συγγρα-
φείς, χωρίς ο συγγραφέας να παραιτείται από τα δικαιώμα-
τά του/της ιδιοκτησίας του . Η μεταφορά πνευματικών
δικαιωμάτων καλύπτει τα αποκλειστικά δικαιώματα να ανα-
παραχθεί και να διανεμηθεί το άρθρο, συμπεριλαμβανομέ-
νων των ανατύπων, οι φωτογραφικές αναπαραγωγές, το
μικροφίλμ ή οποιεσδήποτε άλλες αναπαραγωγές παρόμοι-
ας φύσης, και οι μεταφράσεις. Περιλαμβάνει επίσης το
δικαίωμα να προσαρμοστεί το άρθρο για τη χρήση από
κοινού με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και προγράμματα,
συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής ή της δημοσί-
ευσης με αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και της ενσωμά-
τωσης στα συστήματα ανάκτησης. Οι συγγραφείς είναι
αρμόδιοι για τη λήψη από την άδεια κατόχων πνευματικών
δικαιωμάτων να αναπαραγάγουν οποιοδήποτε υλικό για το
οποίο τα πνευματικά δικαιώματα υπάρχουν ήδη.

Οι ερωτήσεις για τις ερωτήσεις σχετικά με τη γενική
υποβολή των χειρογράφων (συμπεριλαμβανομένου του
ηλεκτρονικού κειμένου και καλλιτεχνίας) και τη κατάσταση
των αποδεκτών χειρογράφων, παρακαλώ επικοινωνείτε με
τον υπεύθυνο σύνταξης (hjns@otenet.gr)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 
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Σύσταση της ΕΝΕ
Η ΕΝΕ συστήθηκε δια του Νόμου 3252/2004 υπό την
μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και λει-
τουργεί ως επίσημος επαγγελματικός σύλλογος των
Νοσηλευτών. Η εγγραφή σε αυτήν όλων των Νοσηλευτών,
είναι υποχρεωτική, όπως συμβαίνει σε κάθε αντίστοιχο επι-
μελητήριο άλλων επαγγελματιών που λειτουργεί ως ρυθμι-
στικός φορέας και επίσημος σύμβουλος της Πολιτείας
(Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Δικηγορικός Σύλλογος
Αθηνών, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κ.τ.λ).

Κυριότεροι σκοποί της ΕΝΕ
Για να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι που πρέπει όλοι οι νοση-
λευτές να είναι εγγεγραμμένοι, παραθέτουμε τους βασικό-
τερους στόχους που περιγράφει ο Νόμος 3252/2004 και
που καλείται να επιτελέσει η Ε.Ν.Ε:
• την προαγωγή και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως ανε-

ξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης και τέχνης 
• την έρευνα, ανάλυση και μελέτη των νοσηλευτικών θεμά-

των και τη σύνταξη και υποβολή επιστημονικά τεκμηριω-
μένων μελετών για τα διάφορα νοσηλευτικά προβλήμα-
τα της χώρας

• τη διατύπωση εισηγήσεων για νοσηλευτικά θέματα
• τη διαρκή εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και επιμόρφωση

των Νοσηλευτών και την υλοποίηση και αξιοποίηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων

• τη συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων που επι-
χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διε-
θνείς οργανισμούς

• την έκδοση πιστοποιητικών, απαραίτητων για την άδεια
άσκησης επαγγέλματος των Νοσηλευτών

• τον περιορισμό της αντιποίησης του νοσηλευτικού
επαγγέλματος

• την αξιολόγηση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντί-
δας

• την εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς
του νοσηλευτικού κλάδου

• την έκδοση περιοδικού, ενημερωτικού δελτίου, συγγραμ-
μάτων και φυλλαδίων για την ενημέρωση των μελών της
αλλά και του κοινωνικού συνόλου

• τη μελέτη υγειονομικών θεμάτων και την οργάνωση επι-
στημονικών συνεδρίων αυτόνομα ή σε συνεργασία με
άλλους φορείς

• τη δημιουργία επιτροπής δεοντολογίας και ηθικής του
επαγγέλματος του νοσηλευτή 

• τον καθορισμό και κοστολόγηση των νοσηλευτικών
πράξεων και

• την προστασία και προαγωγή της υγείας του Ελληνικού
Λαού.

Μέλη της ΕΝΕ
Μέλη της Ε.Ν.Ε είναι υποχρεωτικώς όλοι οι νοσηλευ-

τές που είναι απόφοιτοι: α) Τμημάτων Νοσηλευτικών A.E.I.,
β) Νοσηλευτικών Τμημάτων T.E.I., γ) Πρώην Ανώτερων

Σχολών Αδελφών Νοσοκόμων, Επισκεπτριών Αδελφών
Νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δ) Πρώην Νοσηλευτικών
Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε) Νοσηλευτικών Σχολών ή Τμημάτων της
αλλοδαπής, των οποίων τα διπλώματα έχουν αναγνωριστεί
ως ισότιμα με τα πτυχία των νοσηλευτικών σχολών της
ημεδαπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες και στ)
Στρατιωτικών Ανωτάτων Νοσηλευτικών Σχολών.

Διάρθρωση της ΕΝΕ
Η ΕΝΕ διαρθρώνεται σε Κεντρική Διοίκηση, που εδρεύει
στην Αθήνα και σε επτά Περιφερειακά Τμήματα, που λει-
τουργούν σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια της χώρας.

Κεντρική Διοίκηση
Η Κεντρική Διοίκηση αποτελείται από 15μελές Δ.Σ και έχει
έδρα την Αθήνα. Η διεύθυνση των γραφείων είναι:
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 47, Τ.Κ. 10676, τηλ. 210
3648044, 048 και fax. 210 3617859 και 210 3648049. Η
ιστοσελίδα της Ε.Ν.Ε είναι www.enne.gr και το e-mail :
info@enne.gr.

Περιφερειακά Τμήματα
Τα επτά Περιφερειακά Τμήματα (Π.Τ) της Ε.Ν.Ε, ακολου-
θούν τον αριθμό των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Π.Ε)
και είναι τα ακόλουθα:

11.. 1ο Π.Τ. Αττικής: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 47, Τ.Κ.
10676, τηλ. 210 3648044, 048 και fax. 210 3617859 και 210
3648049

22.. 2ο Π.Τ. Πειραιώς και Αιγαίου: Λεωφόρος Βασιλίσσης
Σοφίας 47, Τ.Κ. 10676, τηλ. 210 3648044, 048 και fax. 210
3617859 και 210 3648049

33.. 3ο Π.Τ. Μακεδονίας: Μαβίλη 11, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.
54630, τηλ. 2310522822 και fax. 2310522219

44.. 4ο Π.Τ. Μακεδονίας και Θράκης: Μαβίλη 11,
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54630, τηλ. 2310522229 και fax.
2310522219

55.. 5Ο Π.Τ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: Ναυαρίνου 2,
Λάρισα, Τ.Κ. 41223, τηλ. 2410284866 και fax. 2410284871

66.. 6ο Π.Τ. Πελοποννήσου, Ιονίων νήσων, Ηπείρου και
Δυτικής Ελλάδας: Υπάτης 1 και Ν.Ε.Ο Πάτρας –
Αθήνας, Πάτρα, Τ.Κ. 26441, τηλ και fax. 2610 423830

77.. 7ο Π.Τ. Κρήτης: Μενελάου Παρλαμά 116, Ηράκλειο, Τ.Κ.
73105, τηλ. 2810310366, 2810311684 και fax. 2810310014

Εγγραφή και συνδρομή των μελών
Κάθε Νοσηλευτής υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση
εγγραφής στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα. Η αίτηση
συνοδεύεται υποχρεωτικά από επικυρωμένα αντίγραφα
πτυχίου και αστυνομικής ταυτότητας, δυο έγχρωμες φωτο-
γραφίες, το αποδεικτικό της τραπεζικής κατάθεσης των 65
?, απλό φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλμα-
τος και προαιρετικά από τους τίτλους που τυχόν κατέχει

Επιτομή χρήσιμων πληροφοριών
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το υποψήφιο μέλος (μεταπτυχιακοί τίτλοι, πιστοποιητικά
γνώσης ξένης γλώσσας, κοινωνικές δραστηριότητες κ.τ.λ).

Κάθε Νοσηλευτής υποχρεούται να ανανεώνει την
εγγραφή του ετησίως, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς
(όχι με fax) μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, υποβάλλοντας
σχετική δήλωση στο Περιφερειακό Τμήμα όπου ανήκει. Η
δήλωση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την καταβολή της
ετήσιας συνδρομής, που έχει οριστεί δια του Νόμου
3252/2004 στο ποσό των σαράντα πέντε (45) ευρώ.

Σε κάθε Νοσηλευτή που εγγράφεται ή ανανεώνει την
εγγραφή του στην ΕΝΕ χορηγείται Δελτίο Ταυτότητας
Νοσηλευτή.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Για την έκδοση από τις κατά τόπους Νομαρχίες της άδει-
ας άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος, οι νοσηλευ-
τές οφείλουν να συμπεριλάβουν, μεταξύ των δικαιολογητι-
κών, και βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Περιφερειακό
Τμήμα της Ε.Ν.Ε. Με την παραλαβή της άδειας άσκησης
επαγγέλματος, υποχρεούνται να καταθέσουν άμεσα αντί-
γραφο αυτής, στο Περιφερειακό Τμήμα όπου ανήκουν.

Βάσει του Νόμου 3252/2004, όποιος ασκεί τη νοση-
λευτική χωρίς να έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος διώκε-
ται ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού
Κώδικα.

Καταγγελία για παράνομη άσκηση του νοσηλευτικού
επαγγέλματος μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε ιδιώτης στα
Περιφερειακά Συμβούλια ή στο Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε., το οποίο
στη συνέχεια υποχρεούται να γνωστοποιήσει το γεγονός
στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται πειθαρχική ποινή
προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από την Ε.Ν.Ε., ανα-
στέλλεται αυτοδίκαια η άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Όργανα διοίκησης
Η Ε.Ν.Ε διοικείται από την Συνέλευση των Αντιπροσώπων
και το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα Περιφερειακά Τμήματα
διοικούνται από την Γενική Συνέλευση και το Περιφερειακό
Συμβούλιο.

Διεθνής εκπροσώπηση της Ε.Ν.Ε
Η Ε.Ν.Ε είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νοσηλευτών
(F.E.P.I), κατέχοντας μια από τις επτά θέσεις του
Διοικητικού της Συμβουλίου. Στην εν λόγω Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία συμμετέχουν ακόμα η Αγγλία, η Ιταλία, η
Ισπανία, η Ιρλανδία, η Πολωνία, η Κροατία, η Ρουμανία, η
Πορτογαλία και υπό ένταξη είναι η Γαλλία, η Κύπρος και το
Βέλγιο. Για περισσότερες πληροφορίες, συνδεθείτε με την
ιστοσελίδα www.fepi.org.

Ανάδειξη και θητεία των αιρετών οργάνων διοί-
κησης
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε, εκλέγεται από την
Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Οι Αντιπρόσωποι εκλέγο-
νται χωριστά για κάθε Περιφερειακό Τμήμα από τα μέλη
της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Τα Περιφερειακά

Συμβούλια εκλέγονται ομοίως από τα μέλη της Γενικής
Συνέλευσης του Περιφερειακού Τμήματος.

Οι εκλογές διεξάγονται κάθε τρία (3) χρόνια, ενώ συμ-
μετέχουν σ’αυτές όσοι Νοσηλευτές είναι οικονομικώς
τακτοποιημένοι.

Πειθαρχικός έλεγχος
Ο πειθαρχικός έλεγχος των μελών της Ε.Ν.Ε ασκείται σε
πρώτο βαθμό από τα Περιφερειακά Συμβούλια, που λει-
τουργούν και ως Πειθαρχικά Συμβούλια.

Ο δευτεροβάθμιος πειθαρχικός έλεγχος, καθώς και ο
πειθαρχικός έλεγχος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
και των Περιφερειακών Συμβουλίων ασκείται από το
Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, στο οποίο προεδρεύει
Εφέτης των Πολιτικών Δικαστηρίων.

Επιστημονικό Περιοδικό
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος δημιούργησε το 2008 το
«Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης» που
αποτελεί και το επίσημο περιοδικό της. Είναι ένα περιοδικό
πολυδιάστατο με κριτική επιτροπή που στοχεύει στην προ-
ώθηση της Νοσηλευτικής Επιστήμης στην Ελλάδα.

Το «Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστή-
μης» αποτελεί ένα αξιόπιστο, σύγχρονο, τριμηνιαίο επιστη-
μονικό περιοδικό που εκδίδεται στην Ελληνική και την
Αγγλική γλώσσα και είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική και
έντυπη μορφή με συμβολική αμοιβή σε όλους τους ενδια-
φερόμενους ερευνητές, πανεπιστημιακούς δασκάλους,
φοιτητές, σε όλη τη νοσηλευτική κοινότητα γενικότερα
αλλά και στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΤΕΙ και
ΑΕΙ) της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα σε νέους επιστή-
μονες να έχουν εύκολη πρόσβαση στη γνώση και στην
πρόοδο της νοσηλευτικής ενώ αποτελεί το επιστημονικό
βήμα για τους νοσηλευτές που απασχολούνται στην εκπαί-
δευση και στην κλινική νοσηλευτική να δημοσιεύσουν το
έργο τους και να δεχθούν εποικοδομητικές κριτικές. Στο
περιοδικό δημοσιεύονται ερευνητικές μελέτες, ανασκοπή-
σεις, πρωτότυπες πραγματείες και βιβλιοκριτικές.

Οι εργασίες που δημοσιεύονται, μοριοδοτούνται με
τρόπο θεσμικά προβλεπόμενο και επικυρωμένο από την
ελληνική νομοθεσία και σύμφωνα πάντα με τη διεθνή
πρακτική.

Ενημερωτικό περιοδικό
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος δημιούργησε το 2008 το
μηνιαίο ενημερωτικό περιοδικό «Ο Ρυθμός της Υγείας»,
με σκοπό την ανάδειξη του νοσηλευτή ως ενιαίας ψυχο-
σωματικής, και επαγγελματικής οντότητας, με ενδιαφέρο-
ντα που κινούνται πέρα από τα τετριμμένα, αγκαλιάζοντας
όλα τα επίπεδα της πολύπλευρης κοινωνικής του υπόστα-
σης.

Ο Έλληνας νοσηλευτής, εκτός από την ανάγκη για την
επίλυση πρωταρχικών ζητημάτων που τον απασχολούν ως
επαγγελματία, έχει ανάγκη να εκφραστεί, να επικοινωνήσει,
να διασκεδάσει και να προβάλλει πολύπλευρα τον κοινωνι-
κό του προορισμό.
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Eλληνικό Περιοδικό της Nοσηλευτικής Επιστήμης

γενικά

Έτσι, «Ο Ρυθμός της Υγείας», σκοπεύει να ενώσει τη
φωνή όλων των νοσηλευτών της χώρας και να αποτελέσει
ένα άμεσο και έγκυρο κανάλι επικοινωνίας, δίνοντας βήμα
σε όλες ανεξαιρέτως της φωνές της επαγγελματικής –και
όχι μόνο- κοινότητας.

Μελλοντικοί Στόχοι
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, με τη συνεργασία όλων
των μελών της, στοχεύει να υλοποιήσει και να ολοκληρώ-
σει κάποια σημαντικά έργα που αποτελούν πάγια αιτήμα-
τα της νοσηλευτικής κοινότητας, ορισμένα από τα οποία
ήδη άρχισαν να εκπονούνται:
• Καθορισμός και κοστολόγηση των νοσηλευτικών πράξεων
• Δημιουργία ανοιχτής γραμμής επικοινωνίας με σκοπό

την καταγραφή και επίλυση των προβλημάτων των νοση-
λευτών

• Ενίσχυση των διεθνών σχέσεων των ελλήνων νοσηλευ-
τών με οργανισμούς, fora και ινστιτούτα του εξωτερικού

• Δημιουργία ηλεκτρονικής ψηφιακής βιβλιοθήκης η
χρήση της οποίας θα είναι δωρεάν για τα μέλη της ΕΝΕ
και προσβάσιμη από όλη την επικράτεια

• Προσφορά ειδικών εκπαιδευτικών και μετεκπαιδευτικών
προγραμμάτων 

• Διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων με

μοριοδότηση των συνέδρων νομικά ισχύουσα και κατο-
χυρωμένη 

• Δημιουργία Ειδικών Επιτροπών Έργου, όπως
Εκπαίδευσης, Τεκμηρίωσης, Διεθνών Σχέσεων και
Ενημέρωσης

• Οργάνωση δικτύου εμπειρογνωμόνων για νοσηλευτικά
θέματα και παροχή νομοτεχνικών συμβουλών

• Οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων εξειδίκευσης
• Πιστοποίηση Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων και

Νοσηλευτικής επάρκειας

Επικοινωνία
Οι νοσηλευτές μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:
210 3648044, 3648048 (08:00- 15:00), στα fax:210
3648049, 3617859 και στο e- mail : info@enne.gr 
• για επαγγελματικά θέματα
• για θέματα εκπαίδευσης
• για νομικά θέματα
• για την εγγραφή τους ή την ανανέωση αυτής
• για γενική ενημέρωση (συνέδρια, δράσεις, εκδηλώσεις κλπ)
• για τις προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ
• για θέσεις εργασίας στον ευρύτερο τομέα της υγείας
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