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ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Πιστοποίηση και αναγνώριση
τησ συνεχιζόµενησ νοσηλευτικήσ
εκπαίδευσησ
Του Λάµπρου Μπίζα, Αν. Γραµµατέα ΕΝΕ

Η

∆ια Βίου Μάθηση (Life Long Learning - LLL),
ενόσ Νοσηλευτή αρχίζει από την πρώτη µέρα
των προπτυχιακών σπουδών και συνεχίζεται
ακατάπαυστα καθ’ όλη τη διάρκεια τησ επιστηµονικήσ του σταδιοδροµίασ. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι
η δια βίου αποκτώµενη γνώση των νοσηλευτών προέρχεται από την προπτυχιακή εκπαίδευση, από τη
µεταπτυχιακή και από τη Συνεχιζόµενη Νοσηλευτική Εκπαίδευση.
Η Νοσηλευτική Εκπαίδευση (NΕ) περιλαµβάνει
την απόκτηση γνώσεων (knowledge), ικανοτήτων
(skills), συµπεριφορών (attitudes) και ηθικών αξιών
(values) εκ µέρουσ των φοιτητών, ώστε να µπορούν
να εξασκήσουν το Νοσηλευτικό επάγγελµα. Οι νοσηλευτέσ µαθαίνουν να µελετούν στα βήµατα µίασ δια
βίου εκπαίδευσησ και πρέπει να είναι ικανοί να παρέχουν στουσ πολίτεσ τησ χώρασ υπηρεσίεσ υγείασ υψηλήσ ποιότητασ συµβάλλοντασ σε όλα τα επίπεδα όπωσ
αυτά τησ πρόληψησ, διάγνωσησ, θεραπείασ και αποκατάστασησ. Για το σκοπό αυτό, η Συνεχιζόµενη Νοσηλευτική Εκπαίδευση (ΣΝΕ) - Continuing Nursing
Education (CNE), των νοσηλευτών καθίσταται απαραίτητη έχοντασ ωσ σκοπό την εξασφάλιση τησ δια
βίου εκπαίδευσησ των νοσηλευτών.
Αναφορικά µε τη Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική
Ανάπτυξη (ΣΕΑ) - Continuing Professional Development
(CPD), η νέα γνώση είναι βέβαια απαραίτητη, αλλά
από µόνη τησ δεν επαρκεί για να αλλάξει τισ ικανότητεσ, τισ δεξιότητεσ, τη συµπεριφορά και τισ ηθικέσ αξίεσ του νοσηλευτή, ώστε να παρατηρηθούν
ουσιαστικέσ βελτιώσεισ στισ παρεχόµενεσ υπηρεσίεσ υγείασ. ∆ίνεται έτσι βάροσ στη διαρκή θεωρητική ενηµέρωση και πρακτική κατάρτιση του νοσηλευτή στισ τρέχουσεσ επιστηµονικέσ εξελίξεισ.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επί του ζητήµατοσ τησ ΣΕΑ,
δίδεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριµένα, η Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικήσ Αγοράσ
και Υπηρεσιών στο πλαίσιο τησ επικείµενησ αναθεώρησησ τησ Ευρωπαϊκήσ Οδηγίασ (ΕΟ) 36/2005 για
την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων,
έθεσε το περασµένο Ιανουάριο κείµενο προσ διαβούλευση για την αξιολόγηση τησ ΕΟ όπου γίνεται
µνεία για τη ΣΕΑ. Αναφέρεται η σπουδαιότητα τησ
ΣΕΑ στην απαιτούµενη απόκτηση νέων ικανοτήτων

και δεξιοτήτων για την επιδιωκόµενη προσωπική
επαγγελµατική ανάπτυξη αλλά και η αναγκαιότητά
τησ από την πλευρά των συνεχώσ αυξανόµενων απαιτήσεων των καταναλωτών υγείασ για υψηλού επιπέδου παροχέσ υπηρεσιών. Επίσησ, αναδεικνύεται η
συνεχόµενα αυξανόµενη τάση για την αποτύπωση
του υποχρεωτικού χαρακτήρα τησ ΣΕΑ για τα τοµεακά επαγγέλµατα στην αναθεωρηµένη µορφή τησ
Ευρωπαϊκήσ Οδηγίασ 36/2005.
Συµπερασµατικά, η Συνεχιζόµενη Νοσηλευτική
Εκπαίδευση και η Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Ανάπτυξη αποτελούν πλέον, επί τησ ουσίασ, µία ενιαία
έννοια ΣΝΕ-ΣΕΑ. Στον προφορικό και στο γραπτό
λόγο χρησιµοποιούνται και οι δύο όροι εναλλάξ, αλλά,
εξ ορισµού, η κάθε µία από τισ δύο έννοιεσ εµπεριέχει και την άλλη, σε βαθµό που µπορεί να ειπωθεί
ότι η ΣΝΕ αποτελεί την εφαρµογή-απόδοση του όρου
ΣΕΑ για τον Επαγγελµατία Νοσηλευτή.
Παγκοσµίωσ, σ’ ολόκληρο το φάσµα των προγραµµάτων ΣΝΕ-ΣΕΑ, χρησιµοποιείται µια ποικιλία από
µοριοδοτούµενεσ µαθησιακέσ δραστηριότητεσ, οι
οποίεσ παρέχονται ανεξάρτητα, ή µέσα στο πλαίσιο
ενόσ Συνεδρίου ή άλλησ επιστηµονικήσ εκδήλωσησ,
που οργανώνεται από: Πανεπιστήµια, Σχολέσ, Τµήµατα, Τοµείσ, Νοσοκοµεία, Κλινικέσ, Εργαστήρια,
Μονάδεσ, Επιστηµονικέσ Εταιρείεσ Ειδικοτήτων,
Επαγγελµατικέσ Ενώσεισ (ΕΝΕ), ∆ιεθνείσ Ενώσεισ Οργανισµοί (WHO, ICN, FEPI). Τέτοιεσ δραστηριότητεσ δύναται να είναι οι παρακάτω.
Μοριοδοτούµενεσ µαθησιακέσ
δραστηριότητεσ µέσα στα Νοσοκοµεία:
Επιστηµονικέσ συναντήσεισ των κλινικών
(grand rounds)
! Βιβλιογραφική ενηµέρωση (journal club)
! Άλλεσ εκπαιδευτικέσ δραστηριότητεσ
στο Νοσοκοµείο
! ∆ιαλέξεισ σε µεγάλεσ οµάδεσ
! Συζητήσεισ σε µικρέσ οµάδεσ
! Επίλυση προβληµάτων βασισµένων σε πραγµατικά
περιστατικά
! Τυποποιηµένεσ εξετάσεισ ασθενών
! Εκπαιδευτικέσ δραστηριότητεσ µε τη χρήση Η/Υ
! Ανάπτυξη-βελτίωση δεξιοτήτων πάνω σε
διάφορεσ τεχνικέσ και νοσηλευτικέσ πράξεισ
!
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!

Ανάπτυξη-βελτίωση διδακτικών ικανοτήτων
(εκπαίδευση εκπαιδευτών)

Μοριοδοτούµενεσ µαθησιακέσ δραστηριότητεσ
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό:
Επιστηµονικά συνέδρια
Εκπαιδευτικά Σεµινάρια
! Φροντιστήρια
! On-line δραστηριότητεσ ΣΝΕ-ΣΕΑ,
προσφερόµενεσ στο διαδίκτυο
!
!

Αν και στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού η ΣΕΑ
αποτελεί παράδοση (ιδιαίτερα όσον αφορά στουσ γιατρούσ), στην Ευρώπη (εντόσ και εκτόσ τησ ΕΕ) δεν
υπάρχει κοινή γραµµή ενώ οι µορφέσ εφαρµογήσ τησ
ποικίλουν. Αναφορικά µε τα τοµεακά επαγγέλµατα
(όπωσ και αυτό του νοσηλευτή), η ΣΕΑ δεν είναι υποχρεωτική σε όλεσ τισ χώρεσ και δεν συνδέεται άµεσα µε την επαγγελµατική εξέλιξη ή την ανανέωση
τησ άδειασ άσκησησ του επαγγέλµατοσ. Η υποχρέωση απέναντι στη ΣΕΑ βαρύνει άλλοτε τον επαγγελµατία και άλλοτε τον εργοδότη ενώ προγράµµατα ΣΕΑ
διαχειρίζονται εξίσου από δηµόσια ή ιδιωτικά ιδρύµατα χωρίσ να αποκλείονται τα µεικτά συστήµατα.
Για τουσ λόγουσ αυτούσ και ανταποκρινόµενη τόσο
στο κείµενο διαβούλευσησ τησ ΕΕ για την αναθεώρηση τησ ΕΟ 36/2005, όσο και στο αίτηµα για προτάσεισ του Υπουργείου Παιδείασ για τον καθορισµό
των ελάχιστων προϋποθέσεων κατάρτισησ των νοση-

[4]

Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης

λευτών, η ΕΝΕ πρότεινε τα εξήσ: Για τη διασφάλιση
τησ διατήρησησ των εκπαιδευτικών απαιτήσεων σχετικά µε την άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλµατοσ,
απαραίτητη είναι η άµεση σύνδεσή τησ µε την ΣΕΑ
µε όρουσ και προϋποθέσεισ που θα αναφέρονται
ρητώσ (πχ πιστωτικέσ µονάδεσ – credits) στην αναθεωρηµένη Ευρωπαϊκή Οδηγία. Η ΣΕΑ θα πρέπει να
είναι υποχρεωτική για την επαγγελµατική εξέλιξη ή
για την ανανέωση τησ άδειασ άσκησησ επαγγέλµατοσ ενώ, προγράµµατα ΣΕΑ θα πρέπει να οργανώνονται και να µοριοδοτούνται από την ΕΝΕ ή να οργανώνονται από άλλουσ εκπαιδευτικούσ φορείσ υπό την
αιγίδα και τη µοριοδότηση τησ ΕΝΕ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι παραπάνω προτάσεισ αντανακλώνται και
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Ρυθµιστών του Νοσηλευτικού Επαγγέλµατοσ, (European Council of Nursing
Regulators - FEPI), οι οποίεσ κατατέθηκαν επισήµωσ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Επόµενο βήµα τησ ΕΝΕ και σε συνεργασία µε τη
FEPI, το οποίο ήδη βρίσκεται στη διαδικασία τησ
υλοποίησησ, είναι η καθιέρωση ενόσ Ευρωπαϊκού
φορέα αναγνώρισησ και µοριοδότησησ τησ συνεχιζόµενησ νοσηλευτικήσ εκπαίδευσησ στα πρότυπα
ήδη υπαρχόντων οργανισµών όπωσ π.χ. το European
Accreditation Council for Continuing Medical
Education (EACCME). Στην καθιέρωση του φορέα
µοριοδότησησ θα συµβάλει η τεχνογνωσία και η
συνεργασία για την εκατέρωθεν αναγνώριση τησ ΣΕΑ
µε χώρεσ όπωσ οι ΗΠΑ και ο Καναδάσ οι οποίεσ είναι
ήδη συνδεδεµένα µέλη τησ FEPI.
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Η αποτελεσµατικότητα τησ διαχείρισησ
του πόνου στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών
και ο βαθµόσ ανταπόκρισήσ τησ στισ ανάγκεσ
των ασθενών
Γιώργοσ Φιλιππάτοσ,
Νοσηλευτήσ ΤΕ, MSc, Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνασ

Περίληψη

Εισαγωγή: Ο πόνοσ αποτελεί την κυριότερη αιτία προσέλευσησ των ασθενών στα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών. Η θεραπεία του όµωσ τισ περισσότερεσ φορέσ είναι ανεπαρκήσ µε κύριο χαρακτηριστικό την υποεκτίµηση και την υποθεραπεία.
Σκοπόσ: Να προσδιοριστούν οι πρακτικέσ διαχείρισησ του πόνου και να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα τουσ
στην ανακούφιση του ασθενή. Επίσησ να καθοριστεί η επιθυµητή διαχείριση και ανακούφιση σύµφωνα µε τισ
προσδοκίεσ των ασθενών για µείωση τησ έντασησ του πόνου τουσ και την επιθυµία χορήγησησ αναλγησίασ.
Υλικό-µέθοδοσ: Αναδροµική περιγραφική µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών ενόσ Γενικού Νοσοκοµείου Αττικήσ κατά την διάρκεια γενικών εφηµεριών Ιουνίου-Ιουλίου 2009. Η
συλλογή των δεδοµένων έγινε µε συµπλήρωση ερωτηµατολόγιων (είσοδοσ-έξοδοσ) και µε επακόλουθη ανάλυση διαγραµµάτων. Η ένταση του πόνου αυτοαξιολογήθηκε µε την 11-βαθµια αριθµητική κλίµακα. Το υλικό αποτέλεσαν όλοι οι ασθενείσ ηλικίασ 14 ετών και άνω µε ικανότητα κατανόησησ ερωτηµατολόγιου και
ασθένειεσ µη απειλητικέσ για την ζωή.
Αποτελέσµατα: Στην µελέτη συµµετείχαν 247 ασθενείσ ηλικίασ 38.5±15.3 ετών. Η µέση ένταση πόνου κατά
την είσοδο ήταν 7.2±1.9 και κατά την έξοδο 5.0±2. Η ένταση του πόνου έµεινε αµετάβλητη για το 35,5% των
ασθενών. Η µέση ένταση πόνου που επιθυµούσαν να αποχωρήσουν οι ασθενείσ ήταν 2.5±1.3 η οποία απέκλινε περισσότερο των δυο µονάδων για το 90% των ασθενών σε σχέση µε την ένταση εξόδου. Στο 68% των
ασθενών που επιθυµούσε την λήψη αναλγητικού δεν χορηγήθηκε. Κανένασ ασθενήσ δεν είχε τεκµηριωµένη εκτίµηση έντασησ πόνου στο διάγραµµα του και µόλισ 6% είχε έγγραφη χορήγηση αναλγητικού.
Συµπεράσµατα: Οι επικρατούσεσ πρακτικέσ διαχείρισησ του πόνου στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών έχουν
πενιχρά αποτελέσµατα στην ανακούφιση του ασθενή και απέχουν από τισ ανάγκεσ και τισ προσδοκίεσ του.
Λέξεισ-κλειδιά: ∆ιαχείριση πόνου, ολιγοαναλγησία, Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών, προσδοκίεσ ασθενών,
ικανοποίηση ασθενών.

Εισαγωγή
Ο πόνοσ αποτελεί την πρωταρχική αιτία αναζήτησησ
ιατρικήσ βοήθειασ στα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) για έναν στουσ δυο ασθενείσ (Cordell et
al 2002, Pletcher et al 2008) και την συνηθέστερη
ενόχληση/συµπτωµα για το 78% των επισκέψεων ποι-

κίλησ αιτιολογίασ (Tanabe and Buschmann 1999,
Karwowski-Soulie et al 2006). Καθολική είναι η παρουσία του πόνου σε κέντρα τραύµατοσ (Berben et al 2008)
ενώ αξιοσηµείωτη είναι η συχνότητα του πόνου στην
επείγουσα προνοσοκοµειακή φροντίδα (McLean et al
2002, Galinski et al 2010).
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ΠIΝΑΚΑΣ 1: Λεπτοµέρειεσ εγγεγραµµένων ασθενών
Σύνολο ασθενών που προσήλθαν στα ΤΕΠ
Σύνολο ασθενών µε πόνο
Σύνολο ασθενών που δεν τηρούσαν τα κριτήρια
I. Ηλικία≤14 ετών
II. Γλώσσα
III. Φυσική και διανοητική ανικανότητα
IV. Ψυχιατρικέσ διαταραχέσ
V. Πόνοσ ισχαιµικήσ αιτιολογίασ
VI. Εγκυµοσύνη
VII. GCS <15
VIII. Κακοποίηση
IX. Κρατούµενοι
X. Άρνηση συµµετοχήσ
Σύνολο ασθενών που τηρούσαν τα κριτήρια
I. Ανεπαρκή στοιχειά ερωτηµατολογίου
II. Ανεπαρκή στοιχειά ιστορικού
III. Αποχώρηση πριν την ολοκλήρωση τησ εξέτασησ
IV. ∆εν ανευρέθηκαν
Σύνολο εγγεγραµµένων συµµετεχόντων
Η διαχείριση του πόνου στα ΤΕΠ µε κύριο χαρακτηριστικό την απουσία ή την ελλιπή εκτίµηση και την
περιορισµένη χρήση µεθόδων αναλγησίασ αποδεικνύεται ανεπαρκή στην ανακούφιση των ασθενών (Todd
et al 2002, Karwowski-Soulie F et al 2006, Todd et
al 2007). Οι περισσότερεσ έρευνεσ εστιάζονται στα
χαµηλά ποσοστά αναλγησίασ (Kozlowski et al 2002,
Johnston et al 2005), την υποδοσολογία (Goldman et
al 2008), και τισ αξιοσηµείωτεσ καθυστερήσεισ (Grant
2006). Ωστόσο το φαινόµενο τησ ολιγοαναλγησίασ
(Wilson and Pendleton 1989) δεν παρατηρήθηκε σε
τόσο µεγάλη έκταση σε ΤΕΠ αγροτικήσ περιοχήσ (Vlahaki
and Milne 2008) και σε κέντρα τραύµατοσ (Probst et
al 2005, Mader et al 2006, Chisholm et al 2008).
Οι παράγοντεσ που έχουν ενοχοποιηθεί για την επικρατούσα κατάσταση τησ υποθεραπείασ του πόνου
διακρίνονται σε εµπόδια που σχετίζονται µε τουσ επαγγελµατίεσ υγείασ, µε το υγειονοµικό σύστηµα και τουσ
ασθενείσ (Duignan and Dunn 2008). Στο νοσηλευτικό προσωπικό διαπιστώνονται µεγάλα γνωστικά ελλείµµατα σχετικά µε τισ στρατηγικέσ διαχείρισησ του πόνου
(Tanabe and Buschmann 2000, Jastzab et al 2003,
Van Hulle Vincent 2005, Tsai et al 2007) και υποεκτίµηση του βαθµού έντασησ του πόνου του ασθενή
(Puntillo at al 2003, Duignan and Dunn 2008, Davoudi
et al 2008).
Στην παρούσα µελέτη επιχειρείται η καταγραφή
τησ υφιστάµενησ πρακτικήσ διαχείρισησ του πόνου
στο ΤΕΠ και η αξιολόγηση τησ αποτελεσµατικότητασ
τησ στη ανακούφιση του ασθενή. Επίσησ αποτυπώνο-
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4587
2949 (64%)
2127 (72%)
394 (18,5%)
288 (13,6%)
27 (1,3%)
38 (1,8%)
204 (9,6%)
269 (12,6%)
115 (5,5%)
16 (0,7%)
35 (1,6%)
741 (34,8%)
822 (28%)
208(25,3%)
182 (22,1%)
68(7,4%)
117 (14,2%)
247 (30%)
νται οι προσδοκίεσ των ασθενών για την µείωση τησ
έντασησ του πόνου τουσ και την επιθυµία αναλγητικήσ
διαχείρισησ σε µια προσπάθεια να προσδιοριστεί το
µέγεθοσ τησ απόκλισησ ανάµεσα στην πραγµατική και
την επαρκή διαχείριση πόνου.
Υλικό-Μεθοδοσ
Για τισ ανάγκεσ τησ µελέτησ σχεδιάστηκε µια αναδροµική περιγραφική έρευνα βασιζόµενη στην διεθνή βιβλιογραφία (Karwowski-Soulie et al 2006,
Todd et al 2007, Fosnocht et al 2004) η οποία περιελάµβανε την συµπλήρωση ερωτηµατολόγιου κατά την
είσοδο και την έξοδο από τα ΤΕΠ και την επακόλουθη ανάλυση του ιατρονοσηλευτικού ιστορικού. Το
δείγµα αποτέλεσαν όλοι οι ασθενείσ µε πόνο που
προσήλθαν στο ΤΕΠ ενόσ Γενικού Νοσοκοµείου ∆υτικήσ Αττικήσ και δεν άνηκαν στα κριτήρια αποκλεισµού (Πίνακασ 1). Η συλλογή των στοιχείων ξεκίνησε κατόπιν έγκρισησ του ερευνητικού πρωτοκόλλου
από την επιστηµονική επιτροπή του νοσοκοµείου και
πραγµατοποιήθηκε κατά την διάρκεια γενικών εφηµεριών Ιουνίου-Ιουλίου 2009.
Η διαδικασία περιελάµβανε αρχικά την ενηµέρωση των ασθενών για τον σκοπό τησ έρευνασ στον χώρο
διαλογήσ των περιστατικών και στην συνεχεία την διανοµή του ερωτηµατολόγιου κατόπιν έγγραφησ συγκατάθεσησ συµµετοχήσ των ενδιαφεροµένων ασθενών.
Η συµπλήρωση του ερωτηµατολόγιου πραγµατοποιούταν σε δυο χρονικέσ στιγµέσ: την είσοδο και την
έξοδο από τα ΤΕΠ. Οι ερωτήσεισ περιελάµβαναν αυτο-
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EIKONA 1: Κατανοµή πόνου ανά βαθµό έντασησ
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αξιολογήσεισ τησ έντασησ του πόνου, αυτοαναφορέσ
για την αναλγητική διαχείριση και τον βαθµό ικανοποίησησ από την διαχείριση του πονου στα ΤΕΠ.
Η διαδικασία ολοκληρωνόταν µε συµπλήρωση από
τον ερευνητή των δηµογραφικών χαρακτηριστικών
του ασθενή, των χαρακτηριστικών του πόνου, τησ διαχείρισησ του πόνου (εκτίµηση-θεραπεία) και τησ διάγνωσησ συµφώνα µε το ιατρονοσηλευτικό διάγραµµα
του ασθενή.
Η αξιολόγηση τησ έντασησ του πόνου έγινε µε την
11-βαθµια αριθµητική κλίµακα (11-NRS) και ο βαθµόσ ικανοποίησησ µε την 5-βαθµια κλίµακα Likert
(καθόλου-λίγο-αρκετά-πολύ-παρα πολύ). Η διάγνωση κατά την έξοδο κατηγοριοποιήθηκε µε βάση την
διεθνή ταξινόµηση ICD-10 και τα αναλγητικά οµαδοποιήθηκαν σε τρεισ µεγάλεσ κατηγορίεσ (παρακεταµόλη-ΜΣΑΦ-οπιοειδή). Ωσ ελάχιστα κλινικά σηµαντική διάφορα ορίστηκε µια αλλαγή στην ένταση του
πόνου ίση ή µεγαλύτερη των 2 µονάδων (Todd et al
2007). Ο χρόνοσ αναλγησίασ συγκρίθηκε σύµφωνα µε
τισ κατευθυντήριεσ οδηγίεσ του Συλλόγου Επείγουσασ
Ιατρικήσ του Ενωµένου Βασιλείου.
Στατιστική επεξεργασία
Στην περιγραφική στατιστική χρησιµοποιήθηκαν συχνότητεσ για την απεικόνιση χαρακτηριστικών και µέση
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τιµή, τυπική απόκλιση και εύροσ για την απεικόνιση
των εντάσεων. Ο έλεγχοσ τησ κατανοµήσ των συχνοτήτων διαφόρων κατηγορικών µεταβλητών ανά κατηγορίεσ άλλων µεταβλητών πραγµατοποιήθηκε µε έλεγχο Χ2 . Οι διαφορέσ στην ένταση του πόνου ανά επίπεδα
δίτοµησ κατηγορικήσ µεταβλητήσ πραγµατοποιήθηκε
µε t-test και Mann-Whitney test όταν αυτέσ ακολουθούν ή όχι την κανονική κατανοµή αντίστοιχα. Ο έλεγχοσ τησ κατανοµήσ έντασησ πόνου ανάµεσα σε οµάδεσ ασθενών πραγµατοποιήθηκε µε one-way ANOVA.

ΠIΝΑΚΑΣ 2: Κατηγορίεσ διαγνώσεων εξόδου
από τα ΤΕΠ σύµφωνα µε ICD-10
Τραύµα
Παθήσεισ µυοσκελετικού συστήµατοσ
Παθήσεισ νευρικού συστήµατοσ
Συµπτώµατα-φυσικα σηµεία
Παθήσεισ πεπτικού συστήµατοσ
Παθήσεισ του ουροποιογεννητικού
συστήµατοσ
Παθήσεισ οφθαλµού-ωτοσ
Παθήσεισ κυκλοφοριακού συστήµατοσ
Άλλεσ παθήσεισ

99 (40,1%)
41 (16,6%)
23 (9,3%)
22 (8,9%)
17 (6,9%)
14 (5,6%)
9 (3,7%)
6 (2,4%)
16 (6,5%)

Τόµος 4 - Τεύχος 1
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EIKONA 2: Χορήγηση αναλγητικών ανά βαθµό έντασησ πόνου
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Επίπεδο στατιστικήσ σηµαντικότητασ ορίστηκε το 5%.
Η στατιστική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε χρήση
στατιστικού πακέτου SPSS v16.
Αποτελέσµατα
Στην µελέτη εγγράφτηκαν 247 ασθενείσ που αντιπροσωπεύει το 30% των ασθενών που τηρούσαν τα κριτήρια επιλογήσ (Πίνακασ 1). Η µέση ηλικία του δείγµατοσ ήταν 38.5±15,3 έτη και το 54% των συµµετεχόντων
ήταν άντρεσ. Η πλειοψηφία των ασθενών (87%) ήταν
ελληνικήσ καταγωγήσ. Ο πόνοσ ήταν η κύρια αίτια προσέλευσησ για το 80% των ασθενών και είχε προκληθεί εξαιτίασ τραυµατισµού για το 40,1% (Πίνακασ 2).
Η µέση ένταση πόνου κατά την είσοδο ήταν 7.2±1.9
µε το 50% των ασθενών να αναφέρει µέτριο και το 46%
ισχυρό πόνο. Στην έξοδο η µέση ένταση πόνου ήταν
5.0±2.1 µε το 60% των ασθενών να αποχωρεί µε µέτριο
και το 14% µε ισχυρό πόνο (Εικόνα 1). Η ένταση πόνου
παρέµεινε αµετάβλητη για το 33% των ασθενών ενώ
αυξήθηκε για το 2,5% των ασθενών. Μόνο 33% των
ασθενών βίωσε κλινικά σηµαντική µείωση τησ έντασησ του πόνου του (NRS≥2).
Οι ασθενείσ προσδοκούσαν να αποχωρήσουν από
το ΤΕΠ αν η πλήρη ανακούφιση δεν ήταν εφικτή µε
µέση ένταση πόνου 2.5±1.3 (Εικόνα 1) και µέσο χρόνο για την επίτευξη του 59±47 λεπτά. Η µέση επιθυµητή ένταση πόνου κατά την έξοδο δεν διαφοροποι-
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ούταν σύµφωνα µε το φύλο (p=0.098) ή την τραυµατική ή όχι αιτιολογία του πόνου (p=0.094). Οι προσδοκίεσ των ασθενών εκπληρώθηκαν µε απόκλιση ωσ 2
µονάδεσ (NRS≤2) µόλισ στο 10,3% αυτών.
Κανένασ από τουσ ασθενείσ δεν είχε τεκµηριωµένη εκτίµηση τησ έντασησ του πόνου µε χρήση κλιµάκων στο ιατρονοσηλευτικό του διάγραµµα. Μόλισ 6%
είχε καταγεγραµµένη χρήση αναλγητικού (Εικόνα 2)
χωρίσ χρονικό προσδιορισµό χορήγησησ του. Η πιο
συχνά χρησιµοποιούµενη κατηγορία αναλγητικών ήταν
τα ΜΣΑΦ µε 63% ενώ η οπιοειδή αναλγησία περιοριζόταν στο 1%. Σε όλουσ σχεδόν τουσ ασθενείσ (99%)
προτιµήθηκε η ενδοµυϊκή χορήγηση αναλγησίασ.
Σύµφωνα µε την αναφορά του ασθενή κατά την έξοδο το ποσοστό χορήγησησ αναλγησίασ ανερχόταν στο
25% (Εικόνα 2) µε µέσο αντιληπτό χρόνο 55±22 λεπτά.
Κανένασ από τουσ ασθενείσ µε µέτριο πόνο δεν έλαβε από του στόµατοσ αναλγησία στην διαλογή και µόλισ
5,5% των ασθενών µε ισχυρό πόνο έλαβε αναλγησία
(ενδοµυϊκά) εντόσ 20 λεπτών από την άφιξη τουσ σύµφωνα µε τισ κατευθυντήριεσ οδηγίεσ του Συλλόγου
Επείγουσασ Ιατρικήσ τησ Μεγάλησ Βρετάνιασ.
Η πλειοψηφία των ασθενών σε ποσοστό 70% επιθυµούσε την λήψη αναλγητικού για την ανακούφιση
του πόνου του (Εικόνα 2). Το 24% των ασθενών επιθυµούσε την λήψη αναλγητικού από το νοσηλευτικό
προσωπικό κατά την διαλογή πριν την ιατρική εξέτα-
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ση. Η επιθυµία χορήγησησ αναλγητικού επηρεαζόταν
από την ένταση του πόνου κατά την είσοδο (p<0.001).
Μόνο 32% των ασθενών που επιθύµησαν την χορήγηση αναλγητικού και 7% των ασθενών που δεν επιθυµούσαν τελικά έλαβαν αναλγητικό.
Παρά την περιορισµένη ανακούφιση η οποία δεν
ανταποκρινόταν στισ προσδοκίεσ των ασθενών το 63%
ήταν ικανοποιηµένοι ή πολύ ικανοποιηµένοι από την
διαχείριση του πόνου τουσ. Ελαφρώσ υψηλότερα σε
ποσοστό 69% αξιολόγησαν την συνολική φροντίδα του
προβλήµατοσ τουσ στο ΤΕΠ (Εικόνα 3).
Συζήτηση
Στην παρούσα µελέτη αναδεικνύεται ότι η διαχείριση
του πόνου στο ΤΕΠ είναι ανεπαρκή καθώσ συµφώνα
µε την αυτοαναφορά των ασθενών τα ? αποχωρούν µε
µέτριο η ισχυρό πόνο. Το ίδιο ακριβώσ ποσοστό (74%)
διαπιστώθηκε σε ασθενείσ µε µέτριο έωσ ισχυρό πόνο
(NRS>3), ηλικίασ 8 ετών και άνω οι οποίοι προσήλθαν σε 17 ΤΕΠ των ΗΠΑ και ε 3 ΤΕΠ του Καναδά (Todd
et al 2007). Σε παρόµοια έρευνα το 78% των ασθενών
βιώνει µέτριασ ή ισχυρήσ εντάσεωσ πόνο κατά την έξοδο από ΤΕΠ τησ Γαλλίασ (Karwowski-Soulie et al 2006)
και οι µισοί από τουσ ασθενείσ 2 πανεπιστηµιακών
νοσοκοµείων των ΗΠΑ (Todd et al 2002).

EIKONA 3: Ικανοποίηση ασθενών από την διαχείριση
του πόνου και την συνολική φροντίδα στο ΤΕΠ
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Η αρχή τησ κακοδιαχείρισησ του πόνου στα ΤΕΠ
φαίνεται να είναι η απουσία τεκµηριωµένησ εκτίµησησ τησ έντασησ του πόνου. Πράγµατι σε κανένα ιατρονοσηλευτικό διάγραµµα δεν υπήρχε εκτίµηση τησ έντασησ του πόνου του ασθενή ούτε κατά την διαλογή ούτε
κατά την έξοδο από τα ΤΕΠ γεγονόσ που εξηγείται από
την απουσία ενσωµατωµένων κλιµάκων εκτίµησησ
πόνου. Το αποτέλεσµα αυτό είναι συµβατό µε 2 προηγούµενεσ έρευνεσ όπου στην πρώτη δεν υπήρχε καµιά
εκτίµηση πόνου στο ιατρικό ιστορικό και µόλισ 7% στο
νοσηλευτικό ιστορικό (Guru and Dubinsky 2000) ενώ
στην δεύτερη το ποσοστό εκτίµησησ δεν ξεπερνούσε
το 23% των ασθενών (Eder et al 2003). Η διαπίστωση
για την εκτίµηση του πόνου από το νοσηλευτικό προσωπικό στα ΤΕΠ είναι ότι τισ περισσότερεσ φορέσ
περιορίζεται στο άκουσµα τησ περιγραφήσ του πόνου
από τον ασθενή κατά την προσέλευση του ενώ επακόλουθεσ επανεκτιµήσεισ γίνονται µόνο κατόπιν παραπόνων τουσ για ανεπαρκή ανακούφιση (Blank et al
2001).
Το δεύτερο κοµβικό σηµείο τησ υποθεραπείασ του
πόνου στο ΤΕΠ τησ µελέτησ είναι η απροθυµία χορήγησησ αναλγησίασ όπου η συνταγογράφηση στο διάγραµµα του ασθενή είναι αρκετά περιορισµένη ενώ σε
ανάλογεσ έρευνεσ τα ποσοστά τεκµηριωµένησ χορή-
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γησησ αναλγησίασ σε ασθενείσ µε πόνο ποικίλησ αιτιολογίασ κυµαίνεται µεταξύ 27-60% (Todd et al 2002,
Karwowski-Soulie et al 2006, Todd et al 2007). Ιδιαίτερα η οπιοειδή αναλγησία ήταν σχεδόν ανύπαρκτη
µε λιγότερο από 1% το οποίο απέχει από το 7,6% των
ασθενών που έλαβαν παρεντερικά οπιοειδή σε ΤΕΠ
τησ Αυστραλίασ (Arendts and Fry 2006) και το 8,2%
των ασθενών που έλαβε µορφίνη σε ΤΕΠ τησ Αγγλίασ
(Forero et al 2008).
Η στατιστικά σηµαντική διάφορα (p<0.001) ανάµεσα στην αυτοαναφορα του ασθενή και το ιστορικό του
για την λήψη αναλγητικού κατά την παραµονή του στα
ΤΕΠ δεν βελτίωσε το φαινόµενο τησ ολιγοαναλγησίασ.
Αυτή η ασυµφωνία είχε διαπιστωθεί προγενέστερα σε
µεγαλύτερη έκταση µε τουσ γιατρούσ να χορηγούν
αναλγησία στο 79,9% των ασθενών αλλά να το καταγράφουν στο 31,7% των ιστορικών τουσ γεγονόσ που
τουσ οδήγησε στο συµπέρασµα ότι η αναδροµική ανάλυση διαγραµµάτων δεν αποτελεί επαρκή αντιπροσώπευση τησ αναλγητικήσ διαχείρισησ στα ΤΕΠ (Chisholm
et al 2008).
Επίσησ η περιορισµένη χρήση αναλγητικών δεν
δικαιολογείται από την απροθυµία των ασθενών να
λάβουν αναλγητικό την οποία διαπίστωσαν σε 392
ασθενείσ ΤΕΠ όπου οι µισοί ασθενείσ µε µέση αρχική ένταση πόνου 7.1 (SD=2) δεν επιθυµούσαν την λήψη
αναλγητικού για την αντιµετώπιση του πόνου τουσ ενώ
σε αυτούσ που επιθυµούσαν το 81% (95% CI 75% to
86%) έλαβε αναλγητικό. Η προσθήκη και τησ προσωπικήσ ευθύνησ του ασθενή για τον τρόπο διαχείρισησ
του πόνου του σχετικά µε την λήψη αναλγητικών ήταν
η άποψη που προτάθηκε από αυτήν την ερευνά (Singer
et al 2008).
Μια άλλη διάσταση τησ αναλγητικήσ διαχείρισησ
είναι η διάρκεια αναµονήσ από την διαλογή µέχρι την
χορήγηση αναλγητικών φαρµάκων όπου συµφώνα µε
την αυτοαναφορά του ασθενή ήταν περίπου µια ώρα.
Το χρονικό αυτό διάστηµα είναι συµβατό µε προηγούµενεσ έρευνεσ στισ όποιεσ κυµαίνεται από 46-116
λεπτά (Todd et al 2002, Karwowski-Soulie et al 2006,
Todd et al 2007). Ωστόσο απέχει από τισ κατευθυντήριεσ οδηγίεσ του Βρετανικού Συνδέσµου Επείγουσασ
Ιατρικήσ σύµφωνα µε τισ όποιεσ πρέπει να χορηγείται κατάλληλη αναλγησία εντόσ 20 λεπτών σε ασθενείσ µε ισχυρό πόνο και κατά την διαλογή σε ασθενείσ
µε µέτριο πόνο, όπου τύγχαναν εφαρµογήσ µόλισ στο
1% των ασθενών τησ µελέτησ. Σε ερευνά σε ΤΕΠ τησ
Αγγλίασ η µέση διάρκεια αναµονήσ για χορήγηση αναλγησίασ σε ασθενείσ µε µέτριο ή ισχυρό πόνο ήταν 106
λεπτά και οι κατευθυντήριεσ οδηγίεσ εφαρµόστηκαν
µόλισ στο 32% των ασθενών (Grant 2006).
Η επάρκεια ή όχι τησ θεραπείασ του πόνου στα ΤΕΠ
δεν πρέπει να περιορίζεται µόνο σε αλλαγέσ στην ένταση του πόνου ή στην χορήγηση φαρµάκων αλλά θα
πρέπει να εστιάζεται στην εκπλήρωση των αναγκών
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των ασθενών για ανακούφιση από τον πόνο. Μια ένταση πόνου 2.5 µονάδων στην αριθµητική κλίµακα κατά
την έξοδο από τα ΤΕΠ ήταν ανεκτή για τουσ ασθενείσ
τησ µελέτησ προσφέροντασ επαρκή ανακούφιση. Με
την 100mm αναλογική κλίµακα, η ανεκτή κατά τον
ασθενή ένταση πόνου είναι 33mm (Blank et al 2001)
ενώ η µέση επιθυµητή ανακούφιση στην ιδία κλίµακα, όπου το αριστερό άκρο (0mm) αντιστοιχεί σε απουσία ανακούφισησ και το δεξί άκρο (100mm) σε απόλυτη ανακούφιση, είναι 72mm (95% CI 70-74). (Fosnocht
et al 2004).
Στην παρούσα µελέτη οι ασθενείσ αποχωρούσαν
µε διπλασία ένταση πόνου από την οποία επιθυµούσαν αν δεν ήταν εφικτή η πλήρη ανακούφιση ενώ η
διαφορά ανάµεσα στην πραγµατική και την επιθυµητή ανακούφιση ήταν µεγαλύτερη των 2 µονάδων στην
αριθµητική κλίµακα για στην συντριπτική πλειοψηφία
των ασθενών. Αντίστοιχα σε ασθενείσ µε κοιλιακό
άλγοσ µόλισ το 14,6% των ασθενών βίωσε την ανακούφιση που επιθυµούσε στα ΤΕΠ (Yee et all 2006).
Παρά την ανεπαρκή ανακούφιση διαπιστώθηκε ότι
οι ασθενείσ ήταν ικανοποιηµένοι µε την διαχείριση
του πόνου τουσ και µε την συνολική αντιµετώπιση του
προβλήµατοσ για το οποίο προσήλθαν. Το παράδοξο
αυτό φαινόµενο το οποίο έχει διαπιστωθεί και σε προηγούµενεσ έρευνεσ (Todd et al 2002, Todd et al 2007)
οδήγησε στην αµφισβήτηση τησ αποκλειστική συµβολή τησ ανακούφισησ του πόνου στην ικανοποίηση του
ασθενή Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι η ανακούφιση
του πόνου αναφέρεται στην διακύµανση τησ έντασησ
του συµπτώµατοσ ενώ η ικανοποίηση στην προσωπική εκτίµηση των υπηρεσιών υγείασ και τισ διαπροσωπικέσ σχέσεισ (Dawson et al 2002).
Από τα αποτελέσµατα τησ παρούσασ εργασίασ γεννιέται η ανάγκη για την λήψη µέτρων που έχουν ήδη
προταθεί και εφαρµοστεί σε άλλεσ χώρεσ όπωσ η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων (Augarten et al
2006, Decosterd et al 2007), η ενσωµάτωση µιασ κλίµακασ πόνου δίπλα από τα υπόλοιπα ζωτικά σηµεία
(Nelson et al 2004, Silka et al 2004, Thomas and
Andruszkiewicz 2004) και η εφαρµογή κατευθυντηρίων οδηγιών από διεθνείσ οργανισµούσ όπωσ η Κοινή Επιτροπή Πιστοποίησησ του Οργανισµού Υγειονοµικήσ Περίθαλψησ (JCAHO 2001 guidelines), και ο
Σύλλογοσ Επείγουσασ Ιατρικήσ τησ Μεγάλησ Βρετάνιασ (CEM 2004 guidelines).
Στην αναστροφή τησ επικρατούσασ κατάστασησ µε
την ανεπαρκή αντιµετώπιση του πόνου σηµαντικό ρολό
φαίνεται να διαδραµατίζει το νοσηλευτικό προσωπικό στο οποίο εκχωρείται η ευθύνη για την εφαρµογή
πρωτοκόλλων αντιµετώπισησ του πόνου (Fry and
Holdgate 2002, Fry et al 2004, Kelly et al 2005, Tamchès
et al 2007, Viallon et al 2007). Άλλωστε η προκύπτουσα σύσταση από την κακοδιαχείριση του πόνου στα
ΤΕΠ είναι ότι το νοσηλευτικό προσωπικό έχει καθή-
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κον να επιβεβαιώνει ότι η ανακούφιση του πόνου δόθηκε στουσ ασθενείσ (Teanby 2003).
Περιορισµοί µελέτησ
Στην µελέτη δεν συµπεριελήφθηκε ένασ µεγάλοσ αριθµόσ ασθενών που δεν τηρούσαν τα κριτήρια ενώ σε
συνδυασµό µε το χαµηλό ποσοστό συµµετοχήσ καθιστούν δύσκολη την γενίκευση των αποτελεσµάτων. Στισ
πρακτικέσ διαχείρισησ του πόνου δεν καταγράφηκε η
συνταγογράφηση αναλγητικών στην έξοδο καθώσ επίσησ και η λήψη αναλγητικών πριν την προσέλευση στα
ΤΕΠ το οποίο θα µπορούσε να επηρεάσει την επιθυµία των ασθενών για λήψη αναλγητικού και την απόφαση του ιατρικού προσωπικού για χορήγηση αναλγητικού. Ένασ επιπλέον περιορισµόσ ήταν η απουσία ώρασ
χορήγησησ αναλγησίασ στο διάγραµµα του ασθενή το
οποίο ίσωσ δεν µασ επιτρέπει την ακριβή µέτρηση του
χρόνου αναµονήσ για χορήγηση αναλγησίασ το οποίο
προσδιοριστικέ µε βάση τον αντιληπτό από τον ασθε-

νή χρόνο αναµονήσ. Για το λόγο αυτό δεν συγκρίναµε
τον πραγµατικό µε τον επιθυµητό χρόνο για χορήγηση
αναλγησίασ. Τέλοσ δεν ερευνήθηκε η χρήση τοπικών
αναισθητικών και άλλων µη φαρµακολογικών παρεµβάσεων για την µείωση του πόνου επειδή δεν καταγράφονται στο διάγραµµα του ασθενή
Συµπεράσµατα
H διαχείριση του πόνου στο ΤΕΠ χαρακτηρίζεται από
παντελήσ έλλειψη εκτίµησησ τησ έντασησ του πόνου,
από περιορισµένη χρήση αναλγητικών και παρατεταµένη αναµονή για την χορήγηση τουσ. Οι επικρατούσεσ αυτέσ πρακτικέσ διαχείρισησ του πόνου έχουν πενιχρά αποτελέσµατα στην ανακούφιση του ασθενή και τα
οποία δεν ανταποκρίνονται στισ ανάγκεσ και τισ προσδοκίεσ του. Οι µελλοντικέσ προσπάθειεσ θα πρέπει να
αναδείξουν το θέµα και να τοποθετήσουν την διαχείριση του πόνου στα ΤΕΠ σε πιο προεξέχουσα θέση µε
περαιτέρω αλλαγέσ στην δοµή και την λειτουργία του.

ABSTRACT
ORIGINAL ARTICLE
The effectiveness of pain management in the Emergency Department and the degree of responsiveness
to the patient’s needs.
George Filippatos, RN, MSc, General Hospital of Elefsina ‘Thriassio’.
Introduction: Pain is the main reason for out patients visitation to the Emergency Department. Pain
management however in most cases is inadequate due to underestimation and inefficient treatment.
Aim: Identifying pain management practices and assess their effectiveness in pain relief. We also desire
to identify the best pain management care plan to effectively reduce the patient’s pain and need for
analgesic drugs.
Method: A study was conducted at the General Hospital of Attica, Emergency department during June
and July of 2009. Data was completed by the collection of questionnaires (arrival / discharge) of all patients
aged 14 and over whose illness was not life threatening and had the ability to understand and answer
the questionnaire, and also with the patients analysis charts. Pain intensity was evaluated with an 11
point numerical pain scale.
Results: 247 patients participated in the study with a mean age 38.5 ± 15.3 years. The mean pain intensity on
arrival was 7.2 ± 1.9 and at discharge 5.0 ± 2. Pain intensity was unchanged for 35.5% of patients during their
visit to the ED. Patients were expected to leave the emergency department with a mean pain intensity of 2.5
± 1.3, which deviates more than 2 points for 90% of the patients concerning pain intensity on discharge. In 68%
of patients who should have been administered analgesics, they were not administered. Not one of the patients
had their pain intensity documented and less than 6% were recorded to have been administered pain relief.
Conclusions: The results showed a poor response in pain relief due to prevailing practice of pain management
in the Emergency Department and a lack of assessment of the needs and expectations of the patient.
Key words: Pain management, oligoanalgesia, emergency department, patient expectation, patient
satisfaction
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Death Attitude Profile-Revised (DAP-R)Ερωτηµατολόγιο διερεύνησησ στάσησ
απέναντι στο θάνατο. Στάθµιση τησ ελληνικήσ
εκδοχήσ του ερωτηµατολογίου
Μαλλιαρού Μαρία1, Σαράφησ Παύλοσ2, Καραθανάση Κωσταντινιά3,
Σεραφείµ Τατιάνα4, Σωτηριάδου Κυριακή 5, Θεοδοσοπούλου Ελένη 6
1. Λοχαγόσ Νοσηλεύτρια Ψυχικήσ Υγείασ, M.Sc Πληροφορική Υγείασ, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ∆ιοίκησησ
Μονάδων Υγείασ Ανοικτού Πανεπιστηµίου Κύπρου, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ Νοσηλευτικήσ ΕΚΠΑ, 404 ΓΣΝ,
Επιστηµονική συνεργάτησ ΤΕΙ Λάρισασ/τµήµα Νοσηλευτικήσ.
2. Υποπλοίαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ, ΝΝΑ, PhD, Επιστηµονικόσ Συνεργάτησ ΕΚΠΑ,
Ιατρείο Ταξιδιωτικήσ Ιατρικήσ Ευγενίδειον Θεραπευτήριο.
3. Ταγµατάρχησ Νοσηλεύτρια, Εξειδικευθείσα στη νοσηλευτική χειρουργείου AMEDD,
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Προϊσταµένη Χειρουργείου 404 ΓΣΝ.
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Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, τµήµα Νοσηλευτικήσ.

ΠΕΡIΛΗΨΗ
Σκοπόσ: H µετάφραση ενόσ ερωτηµατολογίου εκτίµησησ τησ στάσησ των νοσηλευτών απέναντι στο θάνατο
και η στάθµιση του.
Μέθοδοσ: 150 νοσηλευτέσ συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο γι’ αυτό το σκοπό. Το αρχικό DAP-R φτιάχτηκε από τουσ Wong, P.T.P., Reker, G.T., και Gesser, G το 1994. Περιέχει 32 ερωτήσεισ, χωρίζεται σε 5 υποκλίµακεσ όπου οι ερωτώµενοι απαντούν σε µια επταβάθµια Likert scale (συµφωνώ απόλυτα έωσ διαφωνώ
απόλυτα). Η κλίµακα DAP-R µεταφράστηκε στα ελληνικά και στη συνέχεια έγινε ψυχοµετρικόσ έλεγχοσ του
εργαλείου. Για τη µετάφραση και χρήση των εργαλείων/ερωτηµατολογίων διασφαλίστηκε αρχικά έγγραφη
άδεια µετάφρασησ από τουσ συγγραφείσ. Η διαδικασία τησ µετάφρασησ στα ελληνικά έγινε σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προτείνεται από την “Trust Scientific Advisory Committee” SAC: (διπλή αντίστροφη µετάφραση) και πολιτισµική προσαρµογή, στάθµιση του ερωτηµατολογίου. Για την στάθµιση του ερωτηµατολογίου διενεργήθηκαν συγκεκριµένεσ ψυχοµετρικέσ δοκιµασίεσ για την εκτίµηση τησ αξιοπιστίασ (reliability)
του ερωτηµατολογίου, τησ εγκυρότητασ (validity), ενώ παράλληλα έγινε έλεγχοσ τησ δοµήσ του (factor analysis).
Αποτελέσµατα: Ο παράγοντασ «Αποφυγή θανάτου» συµπίπτει µε τη διάσταση «Death avoidance». Επίσησ,
ο παράγοντασ «Φόβοσ θανάτου» αποτελείται ακριβώσ από τισ ίδιεσ ερωτήσεισ µε τη διάσταση «Fear of
death». Ο παράγοντασ «Ουδέτερη αποδοχή» συµπίπτει µε τη διάσταση «Neutral acceptance». Οι ερωτήσεισ 4,8,13,16 και 31 µε την παραπάνω ανάλυση περιέχονται στον παράγοντα «Μέσο διαφυγήσ» αντί να περιέχονται στη διάσταση «Approach acceptance».
Συµπεράσµατα: H ελληνική εκδοχή του DAP-R αποτελεί ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο για την εκτίµηση τησ στάσησ των νοσηλευτών απέναντι στο θάνατο.
Λέξεισ κλειδιά: θάνατοσ, νοσηλευτήσ, στάθµιση.
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Εισαγωγή:
Ο θάνατοσ των ασθενών στον εργασιακό χώρο του νοσοκοµείου επηρεάζει την ψυχολογία των νοσηλευτών
δηµιουργώντασ συναισθήµατα φόβου –άγχουσ θανάτου. Η εκπαίδευση που λαµβάνουν οι νοσηλευτέσ πρέπει να καλύπτει θέµατα διαχείρισησ απώλειασ για να
µπορούν να ανταπεξέρχονται στην καθηµερνή επαφή
µε τον θάνατο, µε το συγγενικό περιβάλλον των ασθενών και να διαχειρίζονται τισ δικέσ τουσ αναδυόµενεσ
σκέψεισ και συναισθήµατα. Οι επαγγελµατίεσ νοσηλευτέσ πρέπει να µπορούν να διοχετεύουν το άγχοσ
θανάτου µέσα σε οµάδεσ ψυχολογικήσ υποστήριξησ.
Είναι σηµαντικό να γνωρίζουν και να αναγνωρίζουν οι
νοσηλευτέσ την στάση τουσ απέναντι στον θάνατο για
να µπορέσουν τελικά να το διαχειριστούν (KublerRoss, 1969).
Μεθοδολογία:
150 νοσηλευτέσ συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο γι’
αυτό το σκοπό. Το αρχικό DAP-R φτιάχτηκε από τουσ
Wong, P.T.P., Reker, G.T., και Gesser, G το 1964. Περιέχει 32 ερωτήσεισ, χωρίζεται σε 5 υποκλίµακεσ όπου
οι ερωτώµενοι απαντούν σε µια επταβάθµια Likert
scale (συµφωνώ απόλυτα έωσ διαφωνώ απόλυτα).
Οι υποκλίµακεσ είναι α) Fear of death - Φόβοσ
θανάτου (1, 2, 7, 18, 20, 21, 32) β) death avoidance Αποφυγή θανάτου (3, 10, 12, 19, 26) γ) neutral acceptance
- Ουδέτερη Αποδοχή (6, 14, 24, 17, 30) δ) approach
acceptance - Αποδοχή θανάτου (4, 8, 13, 15, 16, 22,
25, 27, 28, 31) ε) escape acceptance - ∆ιαφυγή (5, 9,
11, 23, 29). Στην παρούσα µελέτη, η κλίµακα DAP-R
µεταφράστηκε στα ελληνικά και στη συνέχεια έγινε
ψυχοµετρικόσ έλεγχοσ του εργαλείου. Για την στάθµιση του ερωτηµατολογίου διενεργήθηκαν συγκεκριµένεσ ψυχοµετρικέσ δοκιµασίεσ για την εκτίµηση τησ
αξιοπιστίασ (reliability) του ερωτηµατολογίου, τησ
εγκυρότητασ (validity), ενώ παράλληλα έγινε έλεγχοσ
τησ δοµήσ του (factor analysis).
Για τη µετάφραση και χρήση των εργαλείων/ερωτηµατολογίων διασφαλίστηκε αρχικά έγγραφη άδεια
µετάφρασησ από τουσ συγγραφείσ των ερωτηµατολογίων και τουσ κατόχουσ των δικαιωµάτων έκδοσησ.
Η διαδικασία τησ µετάφρασησ στα ελληνικά έγινε σύµφωνα µε τη διαδικασία που προτείνεται από την
“Trust Scientific Advisory Committee” SAC (Medical
Outcomes Trust Bulletin 1997 και MAPI Research
Institute, 2002):
α) διγλωσσική µετάφραση προσ δύο κατευθύνσεισ
(forward translation, backward translation)
β) πολιτισµική προσαρµογή (cultural adaptation) µε
πιλοτική εφαρµογή των κλιµάκων στουσ ερωτώµενουσ
µε χρήση τησ γνωστικήσ προσέγγισησ επαναπροσδιορισµού (cognitive debriefing process/interview). Η
µετάφραση και η προσαρµογή είναι πιθανό να αλλάξουν την εσωτερική δοµή, γι’ αυτό χρειάζεται να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και εγκυρότητα του αναθεω-

ρηµένου εργαλείου. Η µεταφρασθείσα εκδοχή θεωρείται ισότιµη του πρωτογενούσ εργαλείου µόνον όταν
η αξιοπιστία, η εγκυρότητα και ο δοµικόσ παράγοντασ
είναι παρόµοια µε το πρωτογενέσ εργαλείο.
Αξιοπιστία
Ωσ αξιοπιστία ενόσ ερευνητικού εργαλείου ορίζεται η
έκταση στην οποία το εργαλείο δίνει τα ίδια αποτελέσµατα σε επανειληµµένεσ µετρήσεισ και αναφέρεται
στην αναλογία ακρίβειασ και ανακρίβειασ στη µέτρηση.
Οι τρεισ κυριότερεσ ιδιότητεσ τησ αξιοπιστίασ είναι
η σταθερότητα, δηλαδή η ικανότητα µιασ κλίµακασ να
δίνει τα ίδια αποτελέσµατα σε επανειληµµένεσ µετρήσεισ, η οµοιογένεια, που σηµαίνει ότι όλα τα σηµεία
σε ένα εργαλείο µετρούν την ίδια έννοια ή χαρακτηριστικό, και την ισοδυναµία, δηλαδή την ικανότητα του
εργαλείου να παράγει τα ίδια αποτελέσµατα όταν χρησιµοποιούνται παράλληλα εργαλεία ή διαδικασίεσ.
Στισ εκτιµήσεισ εσωτερικήσ συνοχήσ χρησιµοποιείται ο συντελεστήσ α του Cronbach, µε τον οποίο υπολογίζεται η εσωτερική συνέπεια ή η οµοιογένεια ενόσ
εργαλείου. Ειδικότερα, ο α αποτελεί το χαµηλότερο
όριο για την αληθινή αξιοπιστία ολόκληρησ τησ έρευνασ. Μαθηµατικά, η αξιοπιστία καθορίζεται ωσ η αναλογία τησ µεταβλητότητασ των ανταποκρίσεων τησ
µελέτησ, που είναι το αποτέλεσµα των διαφορών ανάµεσα στουσ συµµετέχοντεσ. Συνεπώσ, οι ανταποκρίσεισ σε µια αξιόπιστη µελέτη θα διαφέρουν λόγω του
ότι τα άτοµα που συµµετέχουν έχουν διαφορετικέσ
απόψεισ και όχι διότι η έρευνα είναι συγχυτική ή προκαλεί διάφορεσ ερµηνείεσ. Με άλλα λόγια, όσο ψηλότεροσ είναι ο α, δηλαδή όσο πιο κοντά στο 1, τόσο
µεγαλύτερη είναι η αξιοπιστία.
Εγκυρότητα
Η εγκυρότητα αναφέρεται στο κατά πόσο ένα ερευνητικό εργαλείο µετρά µε ακρίβεια αυτό που υποτίθεται
ότι µετρά. Μια κλίµακα µπορεί να είναι αξιόπιστη αλλά
να µην είναι έγκυρη, και η ψηλή αξιοπιστία δεν αποτελεί απαραίτητη ένδειξη τησ εγκυρότητασ, ενώ το
έγκυρο εργαλείο είναι πάντοτε αξιόπιστο. Στη βιβλιογραφία περιγράφονται τρία είδη εγκυρότητασ: περιεχοµένου, δηλαδή η έκταση στην οποία το περιεχόµενο τησ κλίµακασ αντιπροσωπεύει σφαιρικά µια έννοια,
κριτηρίου, η οποία δείχνει το βαθµό τησ σχέσησ ανάµεσα στην απόδοση σε µια κλίµακα και στην πραγµατική συµπεριφορά του υποκειµένου, και δοµική, η
οποία βασίζεται στην έκταση στην οποία µια κλίµακα
µετρά κάποια θεωρητική δοµή ή ένα χαρακτηριστικό.
Ανάλυση παραγόντων
Η ανάλυση παραγόντων (factor analysis) αποτελεί µια
προσέγγιση αξιολόγησησ τησ δοµικήσ εγκυρότητασ,
που δίνει στον ερευνητή πληροφορίεσ σχετικά µε την
έκταση στην οποία µια οµάδα σηµείων µετρά την ίδια
διάσταση µιασ έννοιασ. Τα σηµεία αυτά φορτίζουν σε
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διαφορετικούσ παράγοντεσ και η ανάλυση είναι επίσησ ενδεικτική του κατά πόσο τα σηµεία ενόσ εργαλείου αντανακλούν µία µοναδική ή περισσότερεσ έννοιεσ. Η διερευνητική ανάλυση παραγόντων «στοχεύει
στην αξιολόγηση τησ εγκυρότητασ του τρόπου διαχείρισησ µιασ οµάδασ δεικτών, µε τρόπο που να αντανακλούν την ίδια έννοια». Με άλλα λόγια, η µέθοδοσ αυτή
αναλύει τον τρόπο µε τον οποίο οµαδοποιούνται οι
ανταποκρίσεισ, έτσι ώστε να δίνουν νόηµα για τη σχέση που υπάρχει ανάµεσά τουσ. Οι αναλύσεισ αυτέσ
εξετάζουν τα σηµεία των κλιµάκων ξεχωριστά για δοµική εγκυρότητα.
Η διαδικασία µετάφρασησ τησ κλίµακασ
Η κλίµακα χρησιµοποιήθηκε µετά από γραπτή άδεια
του ενόσ εκ των των συγγραφέων κ. Reker, G.T για
µετάφρασή τησ στα ελληνικά. Η διαδικασία τησ µετάφρασησ στα ελληνικά έγινε σύµφωνα Βε τη διαδικασία που προτείνεται από την «Trust Scientific Advisory
Committee» (Medical Outcomes Trust., 1997). Στόχοσ ήταν η µετάφραση του ερωτηµατολογίου από τα
Αγγλικά στα Ελληνικά, διατηρώντασ τα κύρια χαρακτηριστικά του ερωτηµατολογίου. Καταρχήν, έγινε µετάφραση στα ελληνικά και κατόπιν µεταφράστηκε αντίστροφα στα αγγλικά δίγλωσσο νοσηλευτή προκειµένου
να εξασφαλιστεί η ακριβήσ απόδοση των ερωτηµατολογίων στα ελληνικά. Τα δύο άτοµα που έκαναν τη
µετάφραση εργάστηκαν ανεξάρτητα και ο κύριοσ στόχοσ τησ αντίστροφησ µετάφρασησ ήταν να διασφαλιστεί ότι οι ερωτήσεισ στισ δύο γλώσσεσ θα είχαν την
ίδια έννοια. Στη συνέχεια, τα ερωτηµατολόγια συζητήθηκαν µε ανεξάρτητο πανεπιστηµιακό καθηγητή τησ
Νοσηλευτικήσ, γνώστη του θέµατοσ, για την αξιολόγηση του λεκτικού, του γραµµατικού και του εννοιολογικού περιεχοµένου των µεταφράσεων. Ακολούθησε σχολαστικόσ έλεγχοσ και συζήτηση από την ερευνητική
οµάδα και, τέλοσ, έγιναν ορισµένεσ αλλαγέσ και ελάχιστεσ γλωσσικέσ βελτιώσεισ, ώστε να τελειοποιηθεί
η απόδοση στα ελληνικά. Για να κριθεί η πολιτισµική
καταλληλότητα και σχετικότητα τησ µετάφρασησ για
τον πληθυσµό-στόχο, το µεταφρασµένο εργαλείο δόθηκε σε µια οµάδα ατόµων κατά τη διάρκεια πιλοτικήσ
µελέτησ. Ο ένασ από τουσ κατασκευαστέσ του ερωτηµατολογίου ο κ. Reker, G.T., από τον οποίο λάβαµε την
έγκριση για την µετάφραση του, δεν έκανε καµία τροποποίηση επί του µεταφρασµένου ερωτηµατολογίου.
Πολιτισµική προσαρµογή του ερωτηµατολογίου (cultural
adaptation)
Για την πολιτισµική προσαρµογή (cultural adaptation)
χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο σε ένα τυχαίο
δείγµα πέντε νοσηλευτών, όπωσ προτείνεται στην διαδικασία γνωστικήσ ανασκόπησησ (cognitive debriefing
process) (Medical Outcomes Trust., 1997). Αφού πρώτα ερωτήθηκαν τα άτοµα συνολικά για να συµπληρωθεί το ερωτηµατολόγιο, στη συνέχεια ρωτήθηκαν για
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κάθε ερώτηση χωριστά αν ήταν κατανοητή και αν χρειαζόταν να την αναδιατυπώσουν µε δικά τουσ λόγια ή
προτιµούσαν να αλλαχτεί κάποια συγκεκριµένη λέξη
σε κάποια ερώτηση έτσι ώστε να γίνει πιο κατανοητή
η ερώτηση (cognitive debriefing interview). Το ερωτηµατολόγιο κατά την διάρκεια τησ πολιτισµικήσ προσαρµογήσ (cultural adaptation), ήταν γενικά κατανοητό και εύκολο σύµφωνα µε τα σχόλια των νοσηλευτών.
∆εν υπήρξαν προτάσεισ των ερωτώµενων ώστε να
ενσωµατωθούν σε νέα δεύτερη εκδοχή του ερωτηµα-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ∆ηµογραφικά στοιχεία
των συµµετεχόντων
N
Φύλο
Γυναίκεσ
Άνδρεσ
Ηλικία, µέση τιµή±SD
ηλικία
<32
32-40
>40
Οικογενειακή κατάσταση
Άγαµοσ/η
Έγγαµοσ/η
∆ιαζευγµένοσ/χήροσ
Επίπεδο εκπαίδευσησ
ΠΕ
ΤΕ
∆Ε
Θέση στο χώρο εργασίασ
Προϊστάµενοσ
Αναπληρωτήσ προϊστάµενοσ
Νοσηλευτήσ
Βοηθόσ νοσηλευτή
Τραυµατιοφορέασ
Προϋπηρεσία, µέση τιµή±SD
Τµήµα εργασίασ
Αναισθησιολογικό
Εξωτερικά ιατρεία
Καρδιολογική κλινική
ΜΕΘ
Μονάδα τεχνητού νεφρού
Νευροχειρουργική
Ορθοπεδική κλινική
Παθολογική κλινική
ΤΕΠ
Χειρουργείο
Χειρουργική κλινική
Ψυχιατρική κλινική
Χρονικό διάστηµα στο τµήµα,
µέση τιµή±SD

%

123
82,0
27
18,0
35,5±7,2
36
78
36

24,0
52,0
24,0

48
87
15

32,0
58,0
10,0

24
63
63

16,0
42,0
42,0

6
4,0
9
6,0
72
48,0
60
40,0
3
2,0
12,1±8,1
18
3
12
3
3
3
3
42
6
30
15
12

12,0
2,0
8,0
2,0
2,0
2,0
2,0
28,0
4,0
20,0
10,0
8,0
5,4±6,0
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τολογίου, οπότε και παραµείναµε στην αρχική µετάφρασή του, η οποία αποτελεί και την τελική Ελληνική µετάφραση (final version) του ερωτηµατολογίου
όπωσ παρουσιάζεται στο Παράρτηµα.

Πληθυσµόσ µελέτησ και µέθοδοι
στατιστικήσ ανάλυσησ
H στάθµιση και η προτύπωση του ερωτηµατολογίου
έγινε σε 150 νοσηλευτέσ γενικών νοσοκοµείων τησ

ΠIΝΑΚΑΣ 2. Συµπεριφορά των συµµετεχόντων απέναντι σε ασθενείσ προχωρηµένου σταδίου
N
Πόσεσ φορέσ την εβδοµάδα έρχεστε σε επαφή
µε περίπτωση αρρώστου που καταλήγει, µέση τιµή±SD
Έχετε λάβει συγκεκριµένη εκπαίδευση στη σχολή
φοίτησησ για διαχείριση θανάτου
Ναι
Όχι
Νοσηλεύεται ασθενείσ µε προχωρηµένη νόσο την παρούσα στιγµή
Ναι
Όχι
Έχετε συζητήσει µε ασθενείσ µε προχωρηµένη νόσο για το θέµα του θανάτου
Ναι
Όχι
Αν συζητάτε µε ασθενείσ µε προχωρηµένη νόσο για το θάνατο
πόσο άβολα σασ κάνει αυτό να αισθάνεστε?
∆εν συζητώ
Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Αδιαφορώ
Ελάχιστα
Λίγο
Καθόλου
Ποια ερώτηση του ασθενή σασ έκανε να αισθανθείτε άβολα?
γιατί η γραµµή ζωήσ στο χέρι µου είναι µικρότερη?
γιατί σε εµένα
δεν δίνει απάντηση
δεν έχω ερωτηθεί
έχω τελειώσει µε τισ εκκρεµότητεσ µε τουσ συγγενείσ
θα ζήσω ή θα πεθάνω
καµία
µπορείτε να µε βοηθήσετε
όλεσ
ποιοσ πέθανε χθεσ?
πόσοσ καιρόσ µου µένει
πότε θα είµαι έτοιµοσ να πεθάνω?
τι ακριβώσ έχω
τι θα απογίνει η οικογένεια µου
τι υπάρχει µετά το θάνατο
το θέµα θανάτου
Μιλάτε ανοικτά µε τουσ ασθενείσ σασ για το θέµα του θανάτου?
Ναι
Όχι
Κάνετε περιποίηση νεκρού?
Ναι
Όχι

%
0,6±1,0

69
81

46,0
54,0

63
87

42,0
58,0

69
81

46,0
54,0

60
24
33
12
3
9
6
3

40,0
16,0
22,0
8,0
2,0
6,0
4,0
2,0

3
3
72
3
3
12
6
3
6
3
18
3
3
3
6
3

2,0
2,0
48,0
2,0
2,0
8,0
4,0
2,0
4,0
2,0
12,0
2,0
2,0
2,0
4,0
2,0

18
132

12,0
88,0

99
51

66,0
34,0
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ΠIΝΑΚΑΣ 3. Eπιρροή που ασκεί το περιστατικό του θανάτου
N
Συζητάτε στο τµήµα σασ για το περιστατικό του θανάτου όταν αυτό συµβεί?
Ναι
Όχι
Αν συζητάτε νοµίζετε πωσ αυτό τελικά σασ ανακουφίζει?
Ναι
Όχι
Εάν δεν συζητάτε στο τµήµα σασ για το περιστατικό του θανάτου
πόσο αυτό σασ επηρεάζει αρνητικά?
Πάρα πολύ
Αδιαφορώ
Καθόλου
Ποιο τρόπο θα επιλέγατε για να ανακουφιστείτε από τα συναισθήµατα
που αναδύονται από το περιστατικό του θανάτου?
Αποµονώνοµαι
Αποφεύγω να το συζητήσω µε συναδέλφουσ
Κλαίω για να ξεσπάσω
Το σκέπτοµαι στο σπίτι µου
Αδιαφορώ πλήρωσ
Τίποτα από τα παραπάνω
Γίνονται οµάδεσ προσωπικού για την διαχείριση συναισθηµάτων
στο νοσοκοµείο που δουλεύετε?
Ναι
Όχι
Πωσ επηρεάζει την προσωπική σασ ζωή ένα τέτοιο συµβάν?
Πάρα πολύ
Πολύ
Μέτρια
Ελάχιστα
Λίγο
Καθόλου

%

126
24

84,0
16,0

78
72

52
48

18
18
114

12
12
76,0

6
3
18
72
18
33

4,0
2,0
12,0
48,0
12,0
22,0

6
144

4,0
96,0

12
30
45
39
9
15

8,0
20,0
30,0
26,0
6,0
10,0

ΠIΝΑΚΑΣ 4. ∆ιαστάσεισ του ερωτηµατολογίου DAP-R
fear of death
death avoidance
neutral acceptance
approach acceptance
escape acceptance

Ελάχιστη τιµή

Μέγιστη τιµή

1,9
1,2
4,0
1,0
1,0

14,4
7,0
7,0
6,0
6,4

Μέση τιµή

SD

4,9
4,9
5,6
4,2
2,9

Cronbach's a

1,9
1,5
0,9
1,2
1,6

0,71
0,85
0,65
0,82
0,86

ΠIΝΑΚΑΣ 5. Συντελεστέσ συσχέτισησ των διαστάσεων του ερωτηµατολογίου DAP-R

r
P
r
death avoidance
P
r
neutral acceptance
P
approach acceptance r
P
fear of death

death
avoidance

neutral
acceptance

approach
acceptance

escape
acceptance

0,35
<0,001

-0,43
<0,001
0,03
0,801

0,23
0,021
0,29
0,004
0,03
0,768

0,20
0,042
0,07
0,514
0,01
0,959
0,46
<0,001
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ΠIΝΑΚΑΣ 6. Συντελεστέσ συσχέτισησ των διαστάσεων του ερωτηµατολογίου DAP-R
µε την ηλικία των συµµετεχόντων
fear of death
death avoidance
neutral acceptance
approach acceptance
escape acceptance

Ηλικία
0,11
0,257
0,27
0,006
0,03
0,760
0,07
0,513
-0,02
0,828

r
P
r
P
r
P
r
P
r
P

ΠIΝΑΚΑΣ 7. Ανάλυσησ παραγόντων µε τη µέθοδο principal components
Μέσο
Αποφυγή Αποδοχή Φόβοσ Ουδέτερη
διαφυγήσ θανάτου θανάτου θανάτου αποδοχή
4
5
8
9
11
13
16
23
29
31
3
10
12
19
26
15
22
25
27
28
1
2
7
18
20
21
32
6
14
17
24
30

0,45
Πιστεύω ότι θα είµαι στον παράδεισο µετά από το θάνατό µου
0,72
Ο θάνατοσ θα είναι ένα τέλοσ για όλα µου τα προβλήµατα
0,49
Ο θάνατοσ είναι η είσοδοσ σε ένα χώρο απόλυτησ ικανοποίησησ
0,72
Ο θάνατοσ προσφέρει µία διαφυγή από τον απαίσιο κόσµο
0,77
Ο θάνατοσ είναι απελευθέρωση από τον πόνο και τα βάσανα
Πιστεύω ότι ο παράδεισοσ θα είναι ένασ καλύτεροσ τόποσ
0,51
από αυτό τον κόσµο
0,69
Ο θάνατοσ αποτελεί µια υπόσχεση για µια καλύτερη ζωή
0,69
Βλέπω το θάνατο ωσ ανακούφιση από τα εγκόσµια βάσανα
0,82
Βλέπω το θάνατο ωσ ανακούφιση από τα βάρη αυτήσ τησ ζωήσ
0,70
Ανυποµονώ για τη ζωή µετά το θάνατο
Αποφεύγω τισ σκέψεισ θανάτου µε κάθε κόστοσ
Όποτε η σκέψη του θανάτου έρχεται στο µυαλό µου,
προσπαθώ να τη διώξω µακριά
Προσπαθώ πάντα να µην σκέφτοµαι το θάνατο
Αποφεύγω να σκέφτοµαι το θάνατο από κάθε άποψη
Προσπαθώ να µην έχω τίποτα να κάνω µε το θέµα του θανάτου
Ο θάνατοσ είναι ένωση µε το θεό και αιώνια ευδαιµονία
Προσβλέπω σε µια επανένωση µε τουσ αγαπηµένουσ µου
µετά το θάνατό µου
Βλέπω το θάνατο ωσ το πέρασµα σε ένα αιώνιο και ευλογηµένο τόπο
Ο θάνατοσ προσφέρει µία υπέροχη ανακούφιση τησ ψυχήσ
Ένα πράγµα που µου δίνει άνεση στο να αντιµετωπίσω
το θάνατο είναι η πίστη µου στην µεταθάνατο ζωή
Ο θάνατοσ είναι χωρίσ αµφιβολία µία µακάβρια εµπειρία
Η προοπτική του δικού µου θανάτου µου δηµιουργεί άγχοσ
Ενοχλούµαι από την οριστικότητα του θανάτου
Έχω έντονο φόβο για το θάνατο
Το θέµα τησ ζωήσ µετά το θάνατο µε προβληµατίζει έντονα
Το γεγονόσ ότι ο θάνατοσ σηµαίνει το τέλοσ όλων των πραγµάτων
όπωσ τα γνωρίζω µε φοβίζει
Η αβεβαιότητα του τι συµβαίνει µετά το θάνατο µε ανησυχεί
Ο θάνατοσ θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ωσ κάτι φυσιολογικό,
αναµφισβήτητο και αναπόφευκτο γεγονόσ
Ο θάνατοσ είναι φυσική διάσταση τησ ζωήσ
Ούτε φοβάµαι ούτε καλωσορίζω το θάνατο
Ο θάνατοσ είναι απλά ένα τµήµα τησ διαδικασίασ τησ ζωήσ
Ο θάνατοσ δεν είναι ούτε καλόσ ούτε κακόσ

0,71
0,79
0,77
0,79
0,70
0,84
0,63
0,62
0,41
0,74
0,45
0,82
0,80
0,71
0,65
0,65
0,43
0,60
0,46
0,54
0,44
0,42
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χώρασ. Για την στάθµιση του ερωτηµατολογίου διενεργήθηκαν συγκεκριµένεσ ψυχοµετρικέσ δοκιµασίεσ
για την εκτίµηση τησ αξιοπιστίασ (reliability) του ερωτηµατολογίου, τησ εγκυρότητασ (validity), ενώ παράλληλα έγινε έλεγχοσ τησ δοµήσ του (factor analysis).
Συγκεκριµένα η αξιοπιστία εκτιµήθηκε µε τη µέτρηση τησ εσωτερικήσ συνάφειασ (internal consistency)
για τον έλεγχο των στοιχείων του ερωτηµατολογίου το
ένα ενάντια στο άλλο, µέτρηση του δείκτη Cronbach’s
alpha (Cronbach, 1951). Τιµέσ µεγαλύτερεσ ή ίσεσ του
0,7 θεωρούνται αποδεκτέσ. Οι συντελεστέσ συσχέτισησ του Pearson (r) χρησιµοποιήθηκαν για την συσχέτιση των διαστάσεων του ερωτηµατολογίου στα πλαίσια τησ εγκυρότητασ δοµήσ. Η ανάλυση παραγόντων
χρησιµοποιήθηκε για να διερευνηθεί η δοµή του ερωτηµατολογίου DAP-R και για να συγκριθεί µε την αυθε-

ντική δοµή. Η διερεύνηση τησ δοµήσ του ερωτηµατολογίου (exploratory factor analysis) έγινε µε τη χρήση τησ µεθόδου Principal Components Analysis µε
Varimax with Kaiser Normalization (rotation method),
µε την οποία αναζητούνταν οι ιδιαίτεροι παράγοντεσ
που συνθέτουν το ερωτηµατολόγιο. Τα επίπεδα σηµαντικότητασ είναι αµφίπλευρα και η στατιστική σηµαντικότητα τέθηκε στο 0,05. Για την ανάλυση χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS 17.0.
Αποτελέσµατα
Στον πίνακα 1 δίνονται τα δηµογραφικά στοιχεία των
συµµετεχόντων καθώσ και στοιχεία που αφορούν στην
εργασία τουσ.
Στον πίνακα 2 δίνονται στοιχεία που αφορούν στην
συµπεριφορά των συµµετεχόντων απέναντι σε ασθε-

ΠIΝΑΚΑΣ 8. Oι απόψεισ των συµµετεχόντων σχετικά µε το θάνατο
Μέση τιµή
Ο θάνατοσ είναι χωρίσ αµφιβολία µία µακάβρια εµπειρία
Η προοπτική του δικού µου θανάτου µου δηµιουργεί άγχοσ
Αποφεύγω τισ σκέψεισ θανάτου µε κάθε κόστοσ
Πιστεύω ότι θα είµαι στον παράδεισο µετά από το θάνατό µου
Ο θάνατοσ θα είναι ένα τέλοσ για όλα µου τα προβλήµατα
Ο θάνατοσ θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ωσ κάτι φυσιολογικό,
αναµφισβήτητο και αναπόφευκτο γεγονόσ
Ενοχλούµαι από την οριστικότητα του θανάτου
Ο θάνατοσ είναι η είσοδοσ σε ένα χώρο απόλυτησ ικανοποίησησ
Ο θάνατοσ προσφέρει µία διαφυγή από τον απαίσιο κόσµο
Όποτε η σκέψη του θανάτου έρχεται στο µυαλό µου, προσπαθώ να τη διώξω µακριά
Ο θάνατοσ είναι απελευθέρωση από τον πόνο και τα βάσανα
Προσπαθώ πάντα να µην σκέφτοµαι το θάνατο
Πιστεύω ότι ο παράδεισοσ θα είναι ένα καλύτερο µέροσ από αυτό τον κόσµο
Ο θάνατοσ είναι φυσική διάσταση τησ ζωήσ
Ο θάνατοσ είναι ένωση µε το θεό και αιώνια ευδαιµονία
Ο θάνατοσ αποτελεί µια υπόσχεση για µια καλύτερη ζωή
Ούτε φοβάµαι ούτε καλωσορίζω το θάνατο
Έχω έντονο φόβο για το θάνατο
Αποφεύγω να σκέφτοµαι το θάνατο από κάθε άποψη
Το θέµα τησ ζωήσ µετά το θάνατο µε προβληµατίζει έντονα
Το γεγονόσ ότι ο θάνατοσ σηµαίνει το τέλοσ όλων των πραγµάτων όπωσ τα γνωρίζω µε φοβίζει
Προσβλέπω σε µια επανένωση µε τουσ αγαπηµένουσ µου µετά το θάνατό µου
Βλέπω το θάνατο ωσ ανακούφιση από τα εγκόσµια βάσανα
Ο θάνατοσ είναι απλά ένα τµήµα τησ διαδικασίασ τησ ζωήσ
Βλέπω το θάνατο ωσ το πέρασµα σε ένα αιώνιο και ευλογηµένο τόπο
Προσπαθώ να µην έχω τίποτα να κάνω µε το θέµα του θανάτου
Ο θάνατοσ προσφέρει µία υπέροχη ανακούφιση τησ ψυχήσ
Ένα πράγµα που µου δίνει άνεση στο να αντιµετωπίσω το θάνατο
είναι η πίστη µου στην µεταθάνατο ζωή
Βλέπω το θάνατο ωσ ανακούφιση από τα βάρη αυτήσ τησ ζωήσ
Ο θάνατοσ δεν είναι ούτε καλόσ ούτε κακόσ
Ανυποµονώ για τη ζωή µετά το θάνατο
Η αβεβαιότητα του τι συµβαίνει µετά το θάνατο µε ανησυχεί
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νείσ προχωρηµένου σταδίου.
Στον πίνακα 3 δίνεται η επιρροή που ασκεί το περιστατικό του θανάτου στουσ συµµετέχοντεσ.
∆ηµιουργήθηκαν οι αρχικέσ πέντε διαστάσεισ του ερωτηµατολογίου DAP-R (as defined by Wong et al., 1994).
Στον πίνακα 4 περιγράφονται αυτέσ οι διαστάσεισ του
ερωτηµατολογίου DAP-R.
Αποδεκτή αξιοπιστία βάση του δείκτη Cronbach's
a (internal consistency Reliability of the DAP-R) έχου-

µε στισ διαστάσεισ death avoidance, approach acceptance,
escape acceptance. Στη διάσταση neutral acceptance
η αξιοπιστία δεν έφτασε το αποδεκτό όριο 0.7.
Στον πίνακα 5 δίνονται οι συντελεστέσ συσχέτισησ των
διαστάσεων του ερωτηµατολογίου DAP-R.
Υπήρξε σηµαντική θετική συσχέτιση τησ διάστασησ «fear of death» µε τισ διαστάσεισ «death avoidance»,
«approach acceptance» και «escape acceptance».
Αντίθετα, υπήρξε σηµαντική αρνητική συσχέτιση τησ

ΠIΝΑΚΑΣ 9. Φορά των απαντήσεων του ερωτηµατολογίου
∆υνατέσ απαντήσεισ
Ο θάνατοσ είναι χωρίσ αµφιβολία µία µακάβρια εµπειρία
Η προοπτική του δικού µου θανάτου µου δηµιουργεί άγχοσ
Αποφεύγω τισ σκέψεισ θανάτου µε κάθε κόστοσ
Πιστεύω ότι θα είµαι στον παράδεισο µετά από το θάνατό µου
Ο θάνατοσ θα είναι ένα τέλοσ για όλα µου τα προβλήµατα
Ο θάνατοσ θα πρέπει να αντιµετωπίζεται σα κάτι φυσιολογικό,
αναµφισβήτητο και αναπόφευκτο γεγονόσ
Ενοχλούµαι από την οριστικότητα του θανάτου
Ο θάνατοσ είναι η είσοδοσ σε ένα µέροσ απόλυτησ ικανοποίησησ
Ο θάνατοσ προσφέρει µία διαφυγή από τον απαίσιο κόσµο
Όποτε η σκέψη του θανάτου έρχεται στο µυαλό µου, προσπαθώ
να τη διώξω µακριά
Ο θάνατοσ είναι απελευθέρωση από το πόνο και τα βάσανα
Προσπαθώ πάντα να µην σκέφτοµαι το θάνατο
Πιστεύω ότι ο παράδεισοσ θα είναι ένα καλύτερο µέροσ
από αυτό τον κόσµο
Ο θάνατοσ είναι φυσική διάσταση τησ ζωήσ
Ο θάνατοσ είναι ένωση µε το θεό και αιώνια ευδαιµονία
Ο θάνατοσ αποτελεί µια υπόσχεση για µια καλύτερη ζωή
Ούτε φοβάµαι ούτε καλωσορίζω το θάνατο
Έχω έντονο φόβο για το θάνατο
Αποφεύγω να σκέφτοµαι το θάνατο από κάθε άποψη
Το θέµα τησ ζωήσ µετά το θάνατο µε προβληµατίζει έντονα
Το γεγονόσ ότι ο θάνατοσ σηµαίνει το τέλοσ όλων των πραγµάτων
όπωσ τα γνωρίζω µε φοβίζει
Προσβλέπω σε µια επανένωση µε τουσ αγαπηµένουσ µου
µετά το θάνατό µου
Βλέπω το θάνατο ωσ ανακούφιση από τα εγκόσµια βάσανα
Ο θάνατοσ είναι απλά ένα τµήµα τησ διαδικασίασ τησ ζωήσ
Βλέπω το θάνατο ωσ το πέρασµα σε ένα αιώνιο και ευλογηµένο τόπο
Προσπαθώ να µην έχω τίποτα να κάνω µε το θέµα του θανάτου
Ο θάνατοσ προσφέρει µία υπέροχη ανακούφιση τησ ψυχήσ
Ένα πράγµα που µου δίνει άνεση στο να αντιµετωπίσω το θάνατο
είναι η πίστη µου στην µεταθάνατο ζωή
Βλέπω το θάνατο ωσ ανακούφιση από τα βάρη αυτήσ τησ ζωήσ
Ο θάνατοσ δεν είναι ούτε καλόσ ούτε κακόσ
Ανυποµονώ για τη ζωή µετά το θάνατο
Η αβεβαιότητα του τι συµβαίνει µετά το θάνατο µε ανησυχεί
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αναποφάσιστοσ/η, MA= moderately agree συµφωνώ µέτρια, A=agree συµφωνώ, SA=strongly agree συµφωνώ απόλυτα
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ΠIΝΑΚΑΣ 10. Νέεσ διαστάσεισ του ερωτηµατολογίου DAP-R
Μέσο διαφυγήσ
Αποφυγή θανάτου
Αποδοχή θανάτου
Φόβοσ θανάτου
Ουδέτερη αποδοχή

Ελάχιστη τιµή

Μέγιστη τιµή

Μέση τιµή

10,0
6,0
5,0
13,0
20,0

61,0
35,0
34,0
101,0
35,0

32,4
24,4
23,6
34,6
28,1

διάστασησ «fear of death» µε τη διάσταση «neutral
acceptance». Ακόµα, υπήρξε σηµαντική θετική συσχέτιση τησ διάστασησ «death avoidance» µε τη διάσταση «approach acceptance». Τέλοσ, υπήρξε σηµαντική θετική συσχέτιση τησ διάστασησ «escape acceptance»
µε τη διάσταση «approach acceptance».
Στον πίνακα 6 δίνονται οι συντελεστέσ συσχέτισησ των
διαστάσεων του ερωτηµατολογίου DAP-R µε την ηλικία των συµµετεχόντων.
Υπήρξε σηµαντικά χαµηλή θετική συσχέτιση τησ
διάστασησ «death avoidance» µε την ηλικία των συµµετεχόντων. Οπότε όσο αυξάνεται η ηλικία των συµµετεχόντων τόσο αυξάνεται και η αποφυγή του θανάτου. ∆εν βρέθηκε σηµαντική συσχέτιση τησ ηλικίασ
µε τουσ υπόλοιπουσ παράγοντεσ.
Στον πίνακα 7 δίνονται τα αποτελέσµατα τησ ανάλυσησ παραγόντων (factor analysis) µε τη µέθοδο principal
components.
Η συνολική µεταβλητότητα που επεξηγείτε από
τουσ ανωτέρω 5 παράγοντεσ είναι 58%. Ο παράγοντασ
«Αποφυγή θανάτου» συµπίπτει µε τη διάσταση «Death
avoidance». Επίσησ, ο παράγοντασ «Φόβοσ θανάτου»
αποτελείται ακριβώσ από τισ ίδιεσ ερωτήσεισ µε τη
διάσταση «Fear of death». Ο παράγοντασ «Ουδέτερη
αποδοχή» συµπίπτει µε τη διάσταση «Neutral acceptance».
Οι ερωτήσεισ 4,8,13,16 και 31 µε την παραπάνω ανάλυση περιέχονται στον παράγοντα «Μέσο διαφυγήσ»
αντί να περιέχονται στη διάσταση «Approach acceptance».
Έτσι καταλήγουµε στο ότι το ερωτηµατολόγιο είναι
έγκυρο εργαλείο για την εκτίµηση τησ στάσησ των
νοσηλευτών απέναντι στο θάνατο αλλά υπάρχει µια
διαφοροποίηση στο ποιεσ ερωτήσεισ συµπεριλαµβά-

SD
12,9
7,5
6,9
13,6
4,3

Cronbach's a
0,86
0,85
0,76
0,71
0,65

νει ο κάθε παράγοντασ στην ελληνική εκδοχή του DAPR.
Σττον πίνακα 8 περιγράφονται οι απόψεισ των συµµετεχόντων σχετικά µε το θάνατο, όπωσ αυτέσ βαθµολογήθηκαν κατά µέσο όρο από τουσ εργαζόµενουσ.
Στον πίνακα 9 περιγράφεται η φορά των απαντήσεων
του ερωτηµατολογίου.
Στον πίνακα 10 που ακολουθεί περιγράφονται οι νέεσ
διαστάσεισ του ερωτηµατολογίου DAP-R.
Αποδεκτή αξιοπιστία βάση του δείκτη Cronbach's
a (internal consistency Reliability of the DAP-R) έχουµε στισ περισσότερεσ διαστάσεισ. Στη διάσταση Ουδέτερη αποδοχή η αξιοπιστία δεν έφτασε το αποδεκτό
όριο 0.7.
Στον πίνακα 11 δίνονται οι συντελεστέσ συσχέτισησ
των νέων διαστάσεων του ερωτηµατολογίου DAP-R.
Υπήρξε σηµαντική µέτρια θετική συσχέτιση τησ
διάστασησ «Μέσο διαφυγήσ» µε τη διάσταση «Αποδοχή θανάτου». Επίσησ, υπήρξε σηµαντική χαµηλή
θετική συσχέτιση τησ διάστασησ «Μέσο διαφυγήσ»
µε τη διάσταση «Φόβοσ θανάτου». Επίσησ, υπήρξε
σηµαντική µέτρια θετική συσχέτιση τησ διάστασησ
«Αποφυγή θανάτου» µε τισ διαστάσεισ «Αποδοχή θανάτου» και «Φόβοσ θανάτου». Υπήρξε σηµαντική χαµηλή θετική συσχέτιση τησ διάστασησ «Αποδοχή θανάτου» µε τη διάσταση «Φόβοσ θανάτου» και Ουδέτερη
αποδοχή. Τέλοσ, υπήρξε σηµαντική µέτρια αρνητική
συσχέτιση τησ διάστασησ «Ουδέτερη αποδοχή» µε τη
διάσταση «Φόβοσ θανάτου».
Στον πίνακα 12 δίνονται οι συντελεστέσ συσχέτισησ
των νέων διαστάσεων του ερωτηµατολογίου DAP-R µε
την ηλικία των συµµετεχόντων.

ΠIΝΑΚΑΣ 11. Συντελεστέσ συσχέτισησ των νέων διαστάσεων του ερωτηµατολογίου DAP-R

Μέσο διαφυγήσ
Αποφυγή θανάτου
Αποδοχή θανάτου
Φόβοσ θανάτου

r
P
r
P
r
P
r
P

Αποφυγή
θανάτου

Αποδοχή
θανάτου

Φόβοσ
θανάτου

Ουδέτερη
αποδοχή

0,14
0,168
1,00

0,41
<0,001
0,31
0,002
1,00

0,23
0,024
0,35
<0,001
0,21
0,039

-0,01
0,930
0,03
0,801
0,20
0,048
-0,43
<0,001
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ΠIΝΑΚΑΣ 12. Συντελεστέσ συσχέτισησ των νέων διαστάσεων του ερωτηµατολογίου DAP-R
µε την ηλικία των συµµετεχόντων
Ηλικία
Μέσο διαφυγήσ

r
P
r
P
r
P
r
P
r
P

Αποφυγή θανάτου
Αποδοχή θανάτου
Φόβοσ θανάτου
Ουδέτερη αποδοχή

0,00
0,990
0,27
0,006
0,09
0,365
0,11
0,257
0,03
0,760

∆ιαφωνώ ∆ιαφωνώ ∆ιαφωνώ Αναπο- Συµφωνώ Συµφωνώ Συµφωνώ
απόλυτα
Ν(%)
Μέτρια φάσιστοσ µέτρια
Ν(%)
απόλυτα
Ν(%)
Ν(%)
Ν(%)
Ν(%)
Ν(%)
Ο θάνατοσ είναι χωρίσ αµφιβολία
µία µακάβρια εµπειρία
Η προοπτική του δικού µου
θανάτου µου δηµιουργεί άγχοσ
Αποφεύγω τισ σκέψεισ θανάτου
µε κάθε κόστοσ
Πιστεύω ότι θα είµαι στον
παράδεισο µετά από το θάνατό µου
Ο θάνατοσ θα είναι ένα τέλοσ για
όλα µου τα προβλήµατα
Ο θάνατοσ θα πρέπει να αντιµετωπίζεται σα κάτι φυσιολογικό,
αναµφισβήτητο και αναπόφευκτο
γεγονόσ
Ενοχλούµαι από την οριστικότητα
του θανάτου
Ο θάνατοσ είναι η είσοδοσ σε ένα
µέροσ απόλυτησ ικανοποίησησ
Ο θάνατοσ προσφέρει µία διαφυγή
από τον απαίσιο κόσµο
Όποτε η σκέψη του θανάτου
έρχεται στο µυαλό µου,
προσπαθώ να τη διώξω µακριά
Ο θάνατοσ είναι απελευθέρωση
από το πόνο και τα βάσανα
Προσπαθώ πάντα να µην
σκέφτοµαι το θάνατο
Πιστεύω ότι ο παράδεισοσ θα
είναι ένα καλύτερο µέροσ από
αυτό τον κόσµο.
Ο θάνατοσ είναι φυσική
διάσταση τησ ζωήσ
Ο θάνατοσ είναι ένωση µε το θεό
και αιώνια ευδαιµονία
Ο θάνατοσ αποτελεί µια υπόσχεση
για µια καλύτερη ζωή

12(8%)

9(6 %)

15(10%)

15(10%)

3(2%)

27(18%)

24(16%)
66(44%)

6(4%)

18(12%)

54(36%)

51(34%)

9(6%)

21(14%)

42(28%)

48(32%)

6(4%)

6(4%)

21(14%)

54(36%)

33(22%)

12(8%)

9(6%)

69(46%)

12(8%)

15(10%)

9(6%)

36(24%)

6(4%)

15(10%)

12(8%)

3(2%)

12(8%)

3(2%)

6(4%)

3(2%)

6(4%)

66(44%)

66(44%)

15(10%)

21(14%)

6(4%)

21(14%)

54(36%)

33(22%)

39(26%)

21(14%)

15(10%)

24%)

21(14%)

12(8%)

60(40%)

18(12%)

18(12%)

15(10%)

6(4%)

9(6%)

15(10%)

6(4%)

21(14%)

42(28%)

48(32%)

54(36%)

15(10%)

15(10%)

27(18%) 15(10%)

15(10%)

9(6%)

15(10%)

18(12%)

24(16%)

6(4%)

24(16%)

30(20%)

33(22%)

30(20%)

6(4%)

9(6%)

36(24%)

3(2%)

33(22%)

33(22%)

3(2%)

9(6%)

9(6%)

60(40%)

69(46%)

6(4%)

18(12%) 15(10%)
9(6%)

12(8%)

6(4%)

6(4%)

30(20%)

12(8%)

42(28%)

42(28%)

33(22%)

30(20%)

6(4%)

39(26%) 18(12%)

21(14%)

3(2%)

Συνέχεια στην πίσω σελ.
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∆ιαφωνώ ∆ιαφωνώ ∆ιαφωνώ Αναπο- Συµφωνώ Συµφωνώ Συµφωνώ
απόλυτα
Ν(%)
Μέτρια φάσιστοσ µέτρια
Ν(%)
απόλυτα
Ν(%)
Ν(%)
Ν(%)
Ν(%)
Ν(%)
Ούτε φοβάµαι ούτε καλοσωρίζω
το θάνατο
9(6%)
Έχω έντονο φόβο για το θάνατο
27(18%)
Αποφεύγω να σκέφτοµαι το θάνατο
από κάθε άποψη
6(4%)
Το θέµα τησ ζωήσ µετά το θάνατο
µε προβληµατίζει έντονα
9(6%)
Το γεγονόσ ότι ο θάνατοσ σηµαίνει
το τέλοσ όλων των πραγµάτων όπωσ
τα γνωρίζω µε φοβίζει
8%)
Προσβλέπω σε µια επανένωση µε
τουσ αγαπηµένουσ µου µετά το
θάνατό µου
15(10%)
Βλέπω το θάνατο ωσ ανακούφιση
από τα εγκόσµια βάσανα
45(30%)
Ο θάνατοσ είναι απλά ένα τµήµα
τησ διαδικασίασ τησ ζωήσ
3(2%)
Βλέπω το θάνατο ωσ το πέρασµα
σε ένα αιώνιο και ευλογηµένο τόπο 21(14%)
Προσπαθώ να µην έχω τίποτα
να κάνω µε το θέµα του θανάτου
9(6%)
Ο θάνατοσ προσφέρει µια υπεροχή
ανακούφιση τησ ψυχήσ
21(14%)
Ένα πράγµα που µου δίνει άνεση
στο να αντιµετωπίσω το θάνατο είναι
η πίστη µου στην µεταθάνατιο ζωή 21(14%)
Βλέπω το θάνατο ωσ ανακούφιση
από τα βάρη αυτήσ τησ ζωήσ
54(36%)
Ο θάνατοσ δεν είναι ούτε καλόσ
ούτε κακόσ
24(16%)
Ανυποµονώ για τη ζωή µετά θάνατο 54(36%)
Η αβεβαιότητα του τι συµβαίνει
µετά το θάνατο µε ενοχλεί
12(8%)

3(2%)
30(20%)

12(8%)
3(2%)

24(16%)

3(2%)

15(10%)

12%)

45(30%)
27(18%)

39(26%)
21(14%)

24(16%)

42(28%)

33(22%)

3(2%)

24(16%) 27(18%)

30(20%)

42(28%)

9(6%)

15(10%) 30(20%)

36(24%)

30(20%)

27(18%)

9(6%)

39(26%)

42(28%)

18(12%)

15(10%)

12(8%)

24(16%)

6(4%)

9(6%)

15(10%)

12(8%)

69(46%)

42(28%)

30(20%) 30(20%)

54(34%)

9(6%)

18(12%)
30(20%)

9(6%)

33(22%) 9(6%)
21(14%) 21(14%)
12%)

15(10%)

12(8%)

36(24%)

12(8%)

42(28%)

24(16%)

12(8%)

9(6%)

30(20%) 30(20%)

30(20%)

18(12%)

18(12%) 21(14%)

54(36%)

24(16%)

33(22%)

12(8%)

6(4%)

39(26%)
12(8%)

42(28%)
6(4%)

24(16%)

27(18%)

12(8%)
15(10%)

21(14%)

9(6%)

3(2%)
18(12%)

9(6%)

30(20%) 12(8%)
30(20%) 21(14%)

27(18%)

3(2%)

36(24%) 21(14%)

Υπήρξε σηµαντικά χαµηλή θετική συσχέτιση τησ
διάστασησ «Αποφυγή θανάτου» µε την ηλικία των συµµετεχόντων. Οπότε όσο αυξάνεται η ηλικία των συµµετεχόντων τόσο αυξάνεται και η αποφυγή θανάτου.
Συζήτηση
Ο στόχοσ τησ µελέτησ ήταν η στάθµιση του ερωτηµατολόγιου εκτίµησησ τησ στάσησ των νοσηλευτών απέναντι στο θάνατο DAP-R, µετά από µετάφρασή του
ερωτηµατολογίου και πολιτισΒική προσαρµογή. Για
την στάθµιση του ερωτηµατολογίου διενεργήθηκαν
συγκεκριµένεσ ψυχοµετρικέσ δοκιµασίεσ για την εκτίµηση τησ αξιοπιστίασ (reliability) του ερωτηµατολογίου, τησ εγκυρότητασ (validity), ενώ παράλληλα έγινε έλεγχοσ τησ δοµήσ του (factor analysis). Συγκεκριµένα
η αξιοπιστία εκτιµήθηκε Βε τη µέτρηση τησ εσωτερικήσ συνάφειασ (internal consistency) για τον έλεγχο

των στοιχείων του ερωτηµατολογίου το ένα ενάντια στο
άλλο, (µε την µέθοδο δοκιµασίασ-επαναδοκιµασίασ),
µέτρηση του δείκτη Cronbach’s alpha.
Τα αποτελέσµατα τησ έρευνασ των Clements και
Rooda (2000) υποστήριξαν εν µέρει την αρχική δοµή
του ερωτηµατολογίου των ερευνητών, επαναλαµβάνοντασ τα αποτελέσµατα των υποκλιµάκων µε µικρέσ
διαφορέσ. Οι υποκλίµακεσ Φόβοσ Θανάτου, Αποφυγή
Θανάτου, Μέσο διαφυγήσ, Αποδοχή Θανάτου βρέθηκε να µετράνε διαφορετικούσ παράγοντεσ και να είναι
αξιόπιστεσ. Οι ίδιοι βρήκανε ότι οι ερωτήσεισ που διαµορφώνουν την υποκλίµακα ουδέτερη αποδοχή µπορεί να µην µετράνε κάτι ενιαίο αλλά µπορούν να διαµορφώσουν και 6η υποκλίµακα αποτελούµενη από τισ
ερωτήσεισ 17 και 30.
Μετά από την παραγοντική ανάλυση η παρούσα
έρευνα ανέδειξε τουσ ξεχωριστούσ παράγοντεσ που
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συνθέτουν το ερωτηµατολόγιο. Ο παράγοντασ «Αποφυγή θανάτου» συµπίπτει µε τη διάσταση «Death
avoidance». Επίσησ, ο παράγοντασ «Φόβοσ θανάτου»
αποτελείται ακριβώσ από τισ ίδιεσ ερωτήσεισ µε τη
διάσταση «Fear of death». Ο παράγοντασ «Ουδέτερη
αποδοχή» συµπίπτει µε τη διάσταση «Neutral acceptance».
Οι ερωτήσεισ 4,8,13,16 και 31 µε την παραπάνω ανάλυση περιέχονται στον παράγοντα «Μέσο διαφυγήσ»
αντί να περιέχονται στη διάσταση «Approach acceptance».
Συµπεράσµατα:
Η ελληνική εκδοχή του DAP-R αποτελεί ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο για την εκτίµηση τησ στάσησ
των νοσηλευτών απέναντι στο θάνατο.

Όσο αφορά στα αποτελέσµατα από την ανάλυση
των απαντήσεων των ερωτώµενων, δείχνουν ότι, για
να τροποποιηθεί η στάση των νοσηλευτών σε σχέση
µε τον θάνατο, διαφαίνεται η ανάγκη διαχείρισησ του
δικού τουσ άγχουσ και των ανησυχιών τουσ, τα οποία
σχετίζονται µε βιωµατικέσ καταστάσεισ, από τισ οποίεσ δεν µπορούν να απαλλαγούν και τουσ επηρεάζουν
και στον εργασιακό τουσ χώρο. Το κλειδί εµφανίζεται
στην εκπαίδευση τουσ όσο αφορά την διαχείριση τέτοιων θεµάτων. Αν και οι προσωπικέσ εµπειρίεσ παίζουν
σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση στάσεων και απόψεων, η εκπαίδευση είναι αυτή που τελικά θα καθορίσει και την συνολική συµπεριφορά των νοσηλευτών
απέναντι σε άτοµα που πεθαίνουν.

ABSTRACT
ORIGINAL ARTICLE
DEATH ATTITUDE PROFILE-REVISED (DAP-R)-VALIDATION OF GREEK VERSION
M. Μalliarou1, P. Sarafis2, K. Karathanasi3, T. Serafim4, K. Sotiriadou5, E. Theodosopoulou6
[1. Captain RN, MSc on Health Informatics, Graduate Student of Health Care Management, Open University of Cyprus,
PhDc Nursing Faculty, National Capodistrian University of Athens, 404 General Military Hospital, Scientific collaborator
Technological Institution of Larisa/Nursing Department, 2. Lieutenant RN, Hel. Navy, Athens Naval & Veterans
Hospital, PhD, Scientific collaborator NCUA, Travel Medicine of Evgenideion Hospital, 3. Major RN, Specialized on
Surgery Nursing AMEDD, Texas USA, Graduate Student of Health Care Management, Open University of Cyprus,
Head Nurse, 404 General Military Hospital, 4. Major, Mental Health RN, 424 General Military Hospital, 5. Major RN,
Hellenic Army General Staff, 6. Associate Professor, Nursing Faculty, National Capodistrian University of Athens]
Aim: To translate a questionnaire that evaluates and validates the attitude of nurses’ attitudes towards death.
Method: 150 nurses completed this questionnaire. The initial DAP-R was constructed by Wong, P.T.P., Reker, G.T.,
and Gesser, G in 1994. It contains 32 questions and is separated in 5 sub levels where the participants are asked to
answer a seven-level Likert scale (I absolutely agree to I absolutely disagree).
The DAP-R was translated in Greek and a psychometric evaluation of the tool was made. Prior translating and using
the tools/questionnaires, permission was guaranteed by the authors. Translation was based on “Trust Scientific
Advisory Committee” SAC: (double reversed translation) cultural adjustment, validation of the questionnaire. In order
to validate the questionnaire certain psychometric tests were conducted to estimate the reliability and validity of the
questionnaire, in addition control of factor analysis was also made.
Results: The factor «apofigi thanatou (Αποφυγή θανάτου)» overlaps with the aspect «Death avoidance». Moreover,
the factor «fovos thanatou (Φόβοσ θανάτου)» consists of the same questions as the aspect «Fear of death». The factor
«oudeteri apodoxi (Ουδέτερη αποδοχή)» overlaps with the aspect «Neutral acceptance». Questions 4, 8, 13, 16 and
31 based on the above analysis are included in factor «meso diafigis (Μέσο διαφυγήσ)» instead of aspect «Approach
acceptance».
Conclusion: The Greek version of DAP-R is a reliable and valid tool to estimate nurses' attitude towards death.
Key words: death, nurse, validation.
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ΠΑΡAΡΤΗΜΑ
Τελική ελληνική µετάφραση του ερωτηµατολογίου
1. Ο θάνατοσ είναι χωρίσ αµφιβολία µία µακάβρια εµπειρία
2. Η προοπτική του δικού µου θανάτου µου δηµιουργεί άγχοσ
3. Αποφεύγω τισ σκέψεισ θανάτου µε κάθε κόστοσ
4. Πιστεύω ότι θα είµαι στον παράδεισο µετά από το θάνατό µου
5. Ο θάνατοσ θα είναι ένα τέλοσ για όλα µου τα προβλήµατα
6. Ο θάνατοσ θα πρέπει να αντιµετωπίζεται σα κάτι φυσιολογικό,
αναµφισβήτητο και αναπόφευκτο γεγονόσ
7. Ενοχλούµαι από την οριστικότητα του θανάτου
8. Ο θάνατοσ είναι η είσοδοσ σε ένα µέροσ απόλυτησ ικανοποίησησ
9. Ο θάνατοσ προσφέρει µία διαφυγή από τον απαίσιο κόσµο
10. Όποτε η σκέψη του θανάτου έρχεται στο µυαλό µου, προσπαθώ
να τη διώξω µακριά
11. Ο θάνατοσ είναι απελευθέρωση από το πόνο και τα βάσανα
12. Προσπαθώ πάντα να µην σκέφτοµαι το θάνατο
13. Πιστεύω ότι ο παράδεισοσ θα είναι ένα καλύτερο µέροσ
από αυτό τον κόσµο.
14. Ο θάνατοσ είναι φυσική διάσταση τησ ζωήσ
15. Ο θάνατοσ είναι ένωση µε το θεό και αιώνια ευδαιµονία
16. Ο θάνατοσ αποτελεί µια υπόσχεση για µια καλύτερη ζωή
17. Ούτε φοβάµαι ούτε καλοσωρίζω το θάνατο
18. Έχω έντονο φόβο για το θάνατο
19. Αποφεύγω να σκέφτοµαι το θάνατο από κάθε άποψη
20. Το θέµα τησ ζωήσ µετά το θάνατο µε προβληµατίζει έντονα
21. Το γεγονόσ ότι ο θάνατοσ σηµαίνει το τέλοσ όλων των πραγµάτων
όπωσ τα γνωρίζω µε φοβίζει
22. Προσβλέπω σε µια επανένωση µε τουσ αγαπηµένουσ µου
µετά το θάνατό µου
23. Βλέπω το θάνατο ωσ ανακούφιση από τα εγκόσµια βάσανα
24. Ο θάνατοσ είναι απλά ένα τµήµα τησ διαδικασίασ τησ ζωήσ
25. Βλέπω το θάνατο ωσ το πέρασµα σε ένα αιώνιο και ευλογηµένο τόπο
26. Προσπαθώ να µην έχω τίποτα να κάνω µε το θέµα του θανάτου
27. Ο θάνατοσ προσφέρει µία υπέροχη ανακούφιση τησ ψυχήσ
28. Ένα πράγµα που µου δίνει άνεση στο να αντιµετωπίσω το θάνατο
είναι η πίστη µου στην µεταθάνατο ζωή
29. Βλέπω το θάνατο ωσ ανακούφιση από τα βάρη αυτήσ τησ ζωήσ
30. Ο θάνατοσ δεν είναι ούτε καλόσ ούτε κακόσ
31. Ανυποµονώ για τη ζωή µετά το θάνατο
32. Η αβεβαιότητα του τι συµβαίνει µετά το θάνατο µε ανησυχεί
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Εµβολιαστική κάλυψη µαθητών
ηλικίασ 6-16 ετών σε περιοχή
τησ ελληνικήσ επαρχίασ
Ευαγγελία Μαστραπά 1, Άρησ Υφαντήσ 2, ∆έσποινα Χανιώτη 3, Ελένη Σιαµάγκα 4,
Ιωάννησ Πρέσσασ 5, Γεωργία Ράπτη 3, Σοφία Τσιρίγκα 1
1. Επισκέπτρια Υγείασ TE ,M.Sc, Κέντρο Υγείασ Στυλίδασ, 2. Νοσηλευτήσ TE, M.Sc, Γ.Ν. Λαµίασ,
3. Νοσηλεύτρια ΤΕ, 4. Επίκουροσ Καθηγήτρια, ΤΕΙ Λαµίασ, 5. Φοιτητήσ Νοσηλευτικήσ ΤΕΙ Λαµίασ.

ΠΕΡIΛΗΨΗ
Σκοπόσ: Ήταν η αξιολόγηση τησ εµβολιαστικήσ κάλυψησ των µαθητών τησ περιοχήσ ευθύνησ Κέντρου Υγείασ Στυλίδασ του Νοµού Φθιώτιδασ κατά τα έτη 2006 -2008, όπωσ αυτή καταγράφεται κατά τη συµπλήρωση
του Ατοµικού ∆ελτίου Υγείασ.
Υλικό και µέθοδοσ: Το δείγµα τησ έρευνασ αποτέλεσαν 611 µαθητέσ και των δύο φύλων (319 αγόρια) ηλικίασ 6-16 ετών, των Α΄, Γ΄, και Ε΄ τάξησ ∆ηµοτικών Σχολείων τησ περιοχήσ ευθύνησ Κέντρου Υγείασ Στυλίδασ του Νοµού Φθιώτιδασ, καθώσ επίσησ και τησ Α΄ Γυµνασίου και τησ Α΄ Λυκείου, αντίστοιχα, των οποίων
και αξιολογήθηκαν τα Ατοµικά ∆ελτία Υγείασ (Α∆Υ). Το επίπεδο στατιστικήσ σηµαντικότητασ ορίστηκε στο
p=0,05, ενώ χρησιµοποιήθηκε η στατιστική δοκιµασία χ2.
Αποτελέσµατα: 19 παιδιά (52,20%) ήταν αγόρια και 292 (47,80%) ήταν κορίτσια. Πλήρωσ εµβολιασµένα για
το σύνολο των εµβολίων ήταν 139 αγόρια και 132 κορίτσια, ποσοστό 43,57% και 44,1% αντίστοιχα. ∆εν διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικέσ διαφορέσ µεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Το µεγαλύτερο ποσοστό ελλιπούσ εµβολιασµού αφορά στο εµβόλιο έναντι του µηνιγγιτιδόκοκκου (45,51%) και έπονται αυτό τησ ανεµευλογιάσ και το MMR µε ποσοστό 14,42%.
Συµπέρασµα: Σηµαντικό ποσοστό παιδιών σχολικήσ ηλικίασ και των δύο φύλων παρουσιάζεται ελλιπώσ εµβολιασµένο. Οι µεγαλύτερεσ ελλείψεισ εντοπίζονται σε εµβόλια που εισήχθησαν τα τελευταία στο Εθνικό πρόγραµµα εµβολιασµών.
Λέξεισ Κλειδιά: Ατοµικό ∆ελτίο Υγείασ, εµβόλια, Προαγωγή υγείασ .

Εισαγωγή
Παρά τισ προσπάθειεσ που καταβάλλονται από τισ
υγειονοµικέσ αρχέσ παγκοσµίωσ, τα λοιµώδη νοσήµατα εξακολουθούν να προσβάλλουν εκατοµµύρια
παιδιά µε συχνά θανατηφόρα κατάληξη. Νοσήµατα
όπωσ η ελονοσία, οι πνευµονίεσ από πνευµονιόκοκκο, η ιλαρά, αλλά και ο κοκκύτησ, η διφθερίτιδα και
ο τέτανοσ ευθύνονται για µεγάλο µέροσ τησ παιδικήσ
θνησιµότητασ. 235 χρόνια µετά την ανακάλυψη του
πρώτου εµβολίου το 1775, διαθέτουµε σήµερα 30

περίπου εµβόλια. και η χώρα µασ έχει επιδείξει σηµαντικό έργο στον τοµέα των εµβολιασµών(Κάσιµοσ,
2003, Κωνσταντόπουλοσ 2005). Νόσοι όπωσ η διφθερίτιδα και η πολιοµυελίτιδα δεν έχουν κάνει την εµφάνισή τουσ εδώ και χρόνια και άλλεσ τείνουν να εκλείψουν. Ωστόσο, οι µετακινήσεισ πληθυσµού των
τελευταίων δεκαετιών, σε συνδυασµό µε τον πληµµελή έλεγχο και την καταγραφή των νοσηµάτων δεν
επιτρέπουν τον εφησυχασµό των υγειονοµικών
αρχών(Philalithis,1995). Η Ελλάδα δεν διαθέτει Εθνι-
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ΠΊΝΑΚΑΣ 1. Σύνθεση του δείγµατοσ κατά φύλο
Φύλο
Αγόρια
Κορίτσια
Σύνολο

Ν

%

319
292
611

52,20
47,80
100

κό Μητρώο Καταγραφήσ Εµβολιασµών, ενώ µόλισ τα
τελευταία χρόνια έχει πραγµατοποιήσει Πανελλήνιεσ
Εθνικέσ Μελέτεσ Εµβολιασµού το 1997, το 2001 και
το 2006. (Παναγιωτόπουλοσ, Βαλάσση-Αδάµ 1998,
Παναγιωτόπουλοσ και συν. 2002α, Παναγιωτόπουλοσ
και συν. 2002β). Σήµερα στην Ελλάδα το ποσοστό των
εµβολιαζόµενων παιδιών υπολογίζεται µε βάση τα
στοιχεία, που υπάρχουν στην Υπηρεσία Κοινωνικήσ
Στατιστικήσ του Υπουργείου Υγείασ και Πρόνοιασ (ΥΥΠ)
και στο Τµήµα Παρακολούθησησ τησ Κατανάλωσησ
και Επάρκειασ Προϊόντων του Εθνικού Οργανισµού
Φαρµάκων (ΕΟΦ) (Κουρέα-Κρεµαστινού, 2006). Ωστόσο, το η κεντρική κυβέρνηση συλλέγει στοιχεία για
τουσ εµβολιασµούσ, που γίνονται µόνο στουσ κρατικούσ φορείσ, 4,6% του Ι.Κ.Α. και περίπου 18% στα
Κέντρα Υγείασ, ενώ είναι γνωστό ότι οι υπόλοιποι
γίνονται από τουσ ιδιώτεσ παιδίατρουσ, οι οποίοι δεν
είναι υποχρεωµένοι να ενηµερώνουν το Υπουργείο,
ενώ η αντιπροσωπευτικότητα στισ καταγραφέσ των
Παιδιατρικών Κλινικών και των Κέντρων Υγείασ ελέγχεται αφού αυτέσ αφορούν σε νοσηλευόµενα παιδιά
ή σε εκείνα που προσέρχονται στα εξωτερικά ιατρεία
(Νούλα και συν 2008).
Σκοπόσ τησ παρούσησ έρευνασ ήταν η καταγραφή
και η αξιολόγηση των ευρηµάτων σχετικά µε την τήρηση του προγράµµατοσ εµβολιασµών τα οποία προέκυψαν κατά την συµπλήρωση του Ατοµικού ∆ελτίου Υγείασ των µαθητών τησ περιοχήσ ευθύνησ Κέντρου Υγείασ
Στυλίδασ του Νοµού Φθιώτιδασ κατά τα έτη 2006 -2008.
Υλικό και Μέθοδοσ
Το υλικό τησ έρευνασ αποτέλεσαν 611 µαθητέσ και
των δύο φύλων, αγόρια 52,20% (319), κορίτσια 47,80%
(292), ηλικίασ 6-16 ετών, των Α΄, Γ΄, και Ε΄ τάξησ ∆ηµοτικών Σχολείων τησ περιοχήσ ευθύνησ Κέντρου Υγεί-

ασ Στυλίδασ του Νοµού Φθιώτιδασ, καθώσ επίσησ και
τησ Α΄Γυµνασίου και τησ Α΄Λυκείου, αντίστοιχα, των
οποίων και αξιολογήθηκαν τα Ατοµικά ∆ελτία Υγείασ
(Α∆Υ). Σηµειώνεται ότι η προληπτική εξέταση του Ατοµικού ∆ελτίου Υγείασ µαθητή κατ’ εντολή του Υπουργείου Υγείασ και του Υπουργείου Παιδείασ διεξάγεται και συµπληρώνεται µετά από επιµελή εξέταση των
µαθητών κάθε χρόνο. Η εξέταση των µαθητών τησ
µελέτησ έγινε στο Κέντρο Υγείασ Στυλίδασ από ιατρούσ
γενικήσ ιατρικήσ, παιδίατρο, παθολόγο, οδοντίατρο,
επισκέπτριεσ υγείασ, νοσηλεύτριεσ και κοινωνικούσ
λειτουργούσ, αναλόγωσ τησ υπό έλεγχο πάθησησ και
τησ αντίστοιχησ προληπτικήσ παρέµβασησ. Τα ευρήµατα τησ κάθε εξέτασησ καταγράφονται στο Ατοµικό
∆ελτίο Υγείασ και σε περίπτωση εντόπισησ προβλήµατοσ υγείασ δίνεται έντυπο παραποµπήσ για πιο ειδικό έλεγχο του µαθητή και η παραποµπή καταγράφεται και στο Α∆Υ. Στην παρούσα µελέτη παρουσιάζονται
τα ευρήµατα που αφορούν στον εµβολιασµό των µαθητών. Ωσ πλήρωσ εµβολιασµένα για κάποια ασθένεια
θεωρήθηκαν εκείνα τα παιδιά που είχαν πραγµατοποιήσει το σύνολο των προβλεποµένων δόσεων του
εµβολίου έναντι τησ συγκεκριµένησ ασθένειασ. Ωσ
συνολικά πλήρωσ εµβολιασµένα θεωρήθηκαν εκείνα τα παιδιά που είχαν πραγµατοποιήσει το σύνολο
των δόσεων όλων των προβλεποµένων εµβολίων για
την ηλικία τουσ.
Για την καταγραφή των αποτελεσµάτων και τη στατιστική τουσ επεξεργασία χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 17.0. Το επίπεδο στατιστικήσ σηµαντικότητασ ορίστηκε στο p=0,05, ενώ χρησιµοποιήθηκε
η στατιστική δοκιµασία χ2.
Αποτελέσµατα
319 παιδιά (52,20%) ήταν αγόρια και 292 (47,80%) ήταν
κορίτσια (πίνακασ 1). Πλήρωσ εµβολιασµένα για το
σύνολο των εµβολίων που περιλαµβάνονται στο επικαιροποιηµένο πρόγραµµα εµβολιασµών ήταν 139 αγόρια και 132 κορίτσια, ποσοστό 43,57% και 44,1% αντίστοιχα. Χωρίσ βιβλιάριο ήταν 18 αγόρια (5,65%) και 16
κορίτσια (5,39%), ενώ ένα µόνο αγόρι ήταν ανεµβολίαστο. ∆εν διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικέσ διαφορέσ µεταξύ αγοριών και κοριτσιών (πίνακασ 2). Το

ΠΊΝΑΚΑΣ 2. Κατανοµή εµβολιαστικήσ κάλυψησ των εξετασθέντων µαθητών κατά φύλο
Φύλο
Πλήρεισ
Ελλιπείσ
Ανεµβολίαστα
Ανευ βιβλιαρίου εµβολιασµών
Σύνολο

Αγόρια

%

Κορίτσια

%

139
161
1
18
319

43,57
50,47
0,31
5,65
100

132
151
16
292

44,10
50,51
5,39
100

Χ2, p>0,05
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ΠIΝΑΚΑΣ 3. Κατανοµή ελλιπών εµβολίων των
εξετασθεντων µαθητών κατά κατηγορία εµβολίου
Είδοσ εµβολίου

Ν

%

D.T.P. SABIN
D.T. Ενηλίκου
B.C.G.
Ηπατίτιδασ Β
Μηνιγγίτιδασ C
Ανεµευλογιάσ
M.M.R.
Σύνολο

4
50
4
22
142
45
45
312

1.30
16
1,30
7,05
45,51
14,42
14,42
100

µεγαλύτερο ποσοστό ελλιπούσ εµβολιασµού αφορά στο
εµβόλιο έναντι του µηνιγγιτιδόκοκκου (45,51%) και
έπονται αυτό τησ ανεµευλογιάσ και το MMR µε ποσοστό 14,42% (πίνακασ 3).
Συζήτηση
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα τησ παρούσησ µελέτησ, µεγάλο ποσοστό παιδιών δεν είχαν πραγµατοποιήσει το σύνολο των προβλεποµένων εµβολιασµών,
ενώ σηµαντικόσ αριθµόσ παιδιών δεν είχε πραγµατοποιήσει όλεσ τισ απαιτούµενεσ δόσεισ, ακόµα και
στα εµβόλια που είχαν ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών πριν από το 1990. Σηµειώνεται ότι
έρευνα διεξήχθη σε ηµιαστική περιοχή τησ Στερεάσ
Ελλάδασ, ένα γεωγραφικό διαµέρισµα, του οποίου οι
επιδόσεισ στο ζήτηµα του εµβολιασµού είναι από τισ
χαµηλότερεσ στην Ελλάδα. Πράγµατι, σύµφωνα µε
έρευνα που έγινε το 2006 σε όλη την Ελλάδα, σε εθνικό αντιπροσωπευτικό δείγµα µαθητών και στην οποία
εκτιµήθηκε η εµβολιαστική κάλυψη των παιδιών,
έφηβων και προκύπτει ότι µε εξαίρεση τα µεγάλα
αστικά κέντρα και τησ περιφέρειεσ τησ Μακεδονίασ,
τησ Θεσσαλίασ και το νοµό Αττικήσ, οι υπόλοιπεσ
περιοχέσ υπολείπονται (5-10%) στην πραγµατοποίηση ακόµα και των πρώτων δόσεων του εµβολίων. Τα
ποσοστά αυτά έχουν χειρότερη εικόνα όταν πρόκειται για την έγκαιρη πραγµατοποίηση των δόσεων ή
για την τελευταία αναµνηστική δόση. Ωσ παράδειγµα αναφέρεται η περίπτωση του εµβολίου DTP, όπου
το ποσοστό πραγµατοποίησησ τησ 5ησ δόσησ κατέρχεται στο 56% για το πανελλαδικό δείγµα. (Παναγιωτόπουλοσ και συν., 2006). Συνεπώσ αν και το επίπεδο εµβολιασµού στη χώρα µασ κρίνεται ικανοποιητικό
(για τα «κλασικά» εµβόλια και µε ελάχιστεσ εξαιρέσεισ κυµαίνεται άνω του 70% για το σύνολο των παιδιών), πολλά αποµένουν ακόµα να γίνουν από τισ υπηρεσίεσ υγείασ για την πλήρη υγειονοµική κάλυψη
στον τοµέα των λοιµωδών νοσηµάτων. Ασ σηµειωθεί
ότι κάποιεσ µειονοτικέσ οµάδεσ υστερούν σηµαντικά στο επίπεδο εµβολιασµό τουσ, γεγονόσ που καθι-

στά επιτακτική την ανάγκη παρεµβάσεων στισ αντίστοιχεσ περιπτώσεισ. Τοπικήσ κλίµακασ µελέτεσ επιβεβαιώνουν ότι εικόνα στην ελληνική ύπαιθρο αφήνει πολλά περιθώρια παρεµβάσεων. Σύµφωνα µε
έρευνα σε αγροτική περιοχή τησ Λάρισασ, µόνο το
22,71% είχε ολοκληρώσει τουσ προβλεπόµενουσ για
την ηλικία εµβολιασµούσ, ενώ όλα σχεδόν τα παιδιά
είχαν πραγµατοποιήσει 4 δόσεισ DTP. Όσον αφορά
στο MMR το 50% των παιδιών τησ Α’ τάξησ Γυµνασίου δεν είχαν εµβολιαστεί µε την επαναληπτική δόση,
ενώ για την ηπατίτιδα Β στην Α’ τάξη Γυµνασίου το
19,6% των παιδιών δεν είχε εµβολιαστεί µέχρι τότε.
(Βήνη 2000). Σε άλλη µελέτη προ 15ετίασ στην περιοχή τησ Στυλίδασ, ο πληµµελήσ εµβολιασµόσ των παιδιών ανερχόταν στο 45%. Οι µαθητέσ του Γυµνασίου
και Λυκείου εµφανίζονταν πληµµελώσ εµβολιασµένοι σε ποσοστό 69,8% έναντι 10,2% των µαθητών των
∆ηµοτικών σχολείων (Μαστραπά 1996). Παρά την
πάροδο των ετών, τα προβλήµατα µε την πληµµελή
εµβολιαστική κάλυψη παραµένουν.
Η συνολική αναλόγια απόκρισησ στα παιδιά Α’
δηµοτικού είναι σχετικά υψηλή (88%), η απόκριση
σε ειδικέσ οµάδεσ του πληθυσµού και στουσ εφήβουσ (Γ’ γυµνασίου) είναι χαµηλότερη. Για τα εµβόλια που είχαν ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών πριν από το 1990 (DTP, Πολιοµυελίτιδασ,
MMR) επιτυγχάνονται πολύ υψηλά επίπεδα εµβολιασµού στα παιδιά του δηµοτικού, DTP 3 δόσεισ 99%,
4 δόσεισ 98%, 5 δόσεισ 90%. MMR 1 δόση 98%. Ωστόσο όσον αφορά αυτά τα εµβόλια, το πιο σηµαντικό
πρόβληµα παρουσιάζεται µε τη δεύτερη δόση του
εµβολίου MMR µε ποσοστό 77% των παιδιών τησ
χώρασ που έχει λάβει τη δεύτερη δόση, ενώ για τα
παιδιά µεταναστών το ποσοστό αυτό είναι 52% και
αρκετά χαµηλότερο για τουσ αθίγγανουσ. Χαµηλή
κάλυψη µε 2 δόσεισ εµβολίου για ιλαρά βρέθηκε για
τα παιδιά τησ Γ’ γυµνασίου (80%). Σηµειώνεται ότι ο
στόχοσ που έχει θέσει ο ΠΟΥ στο πλαίσιο τησ στρατηγικήσ τησ εξάλειψησ τησ εγχώριασ ιλαράσ από την
Ευρώπη είναι να επιτευχτεί ο εµβολιασµόσ του 95%
του παιδικού πληθυσµού µε δυο δόσεισ MMR. Το επίπεδο εµβολιαστικήσ κάλυψησ για ιλαρά που βρέθηκε στην µελέτη είναι συµβατό µε το γεγονόσ ότι συνεχίζουν να εκδηλώνονται επιδηµίεσ ιλαράσ στην Ελλάδα,
όπωσ η επιδηµία που έγινε το 2006 – 2006, η όποια
προσέβαλε κατά κύριο λόγο παιδιά τησ τσιγγάνικησ
µειονότητασ καθώσ και µετανάστεσ, αλλά και εφήβουσ και νέουσ του γενικού πληθυσµού (Παναγιωτόπουλοσ και συν., 2006).
Για τα εµβόλια που εντάχθηκαν στο Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών έωσ την αρχή τησ δεκαετίασ
του 2000 (ηπατίτιδασ Β το 1998 και του αιµόφιλου
ινφλουέντσασ τύπου b το 2002) υπάρχει υψηλή κάλυψη µε την πρωτογενή σειρά εµβολιασµού: 95% µε
τισ απαιτούµενεσ 3 δόσεισ εµβολίου για ηπατίτιδα
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Β και 90% για αιµόφιλο ινφλουέντσασ τύπου b (Hib).
Για τα εµβόλια που εντάχθηκαν στο Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών το 2006, δηλαδή περίπου το
διάστηµα που διεξαγόταν η µελέτη, η εµβολιαστική
κάλυψη ποικίλει. Με συζευγµένο εµβόλιο για µηνιγγιτιδόκοκκο οροοµάδασ C (MCVC)- που ήταν διαθέσιµο στο εµπόριο από το 2001- είχαν εµβολιαστεί
περίπου 7 στα 10 παιδιά (72%). Όπωσ είναι αυτονόητο, σχεδόν για το σύνολο των εµβολιασµών αυτών
το κόστοσ του εµβολίου είχε καταβληθεί από την
οικογένεια και η µεγάλη πλειοψηφία τουσ (87%) είχε
γίνει στον ιδιωτικό τοµέα. Με συζευγµένο 7δύναµο
εµβόλιο κατά του πνευµονόκοκκου (PCV7) και µε
εµβόλιο ανεµευλογιάσ (Var)- που κυκλοφόρησαν
στην Ελλάδα το 2005- δηλαδή λίγο µόνο καιρό πριν
τη διεξαγωγή τησ µελέτησ, τα ποσοστά κάλυψησ ήταν
χαµηλά (5% και 13% αντιστοίχωσ), όπωσ αναµενόταν(Παναγιωτόπουλοσ και συν , 2006).

Τα παιδιά τησ Γ’ γυµνασίου εµφανίζουν χαµηλότερα επίπεδα εµβολιαστικήσ κάλυψησ από αυτά των
µικρότερων παιδιών. Ιδιαίτερη σηµασία έχει το ανεπαρκέσ επίπεδο κάλυψησ µε δυο δόσεισ εµβολίου
MMR (80%), το σχετικά χαµηλό επίπεδο εµβολιασµού για ηπατίτιδα Β (85%) και η πολύ χαµηλότερη
κάλυψη µε εµβόλιο µηνιγγιτιδόκοκκου οροοµάδασ
C (43%). Σηµειώνεται ότι ένα ποσοστό 5,5% περίπου των παιδιών δεν προσκόµισαν βιβλιάριο, αφήνοντασ ερωτηµατικά για τη σωστή καταγραφή και
παρακολούθηση τησ ανάπτυξησ του παιδιού.Η ενίσχυση των δηµοσίων εµβολιαστικών κέντρων ώστε
να αυξηθούν οι δυνατότητεσ των γονέων να προσφεύγουν σε αυτά αποτελεί, εποµένωσ, ακρογωνιαίο λίθο
για την αύξηση τησ εµβολιαστικήσ κάλυψησ στη χώρα
µασ, ιδίωσ για παιδιά από ειδικέσ πληθυσµιακέσ
οµάδεσ και από οικογένειεσ µε χαµηλέσ οικονοµικέσ δυνατότητεσ.

ABSTRACT
ORIGINAL ARTICLE
THE VACCINE COVERAGE OF SCHOOLCHILDREN (6-16 YEARS OLD) IN A GREEK PROVINCE
E. Μastrapa1, A. Ifantis2, D. Hanioti3, E. Siamanga4, I. Pressas5, Georgia Rapti3, S. Tsiringa1
[1. M.Sc., Health Visitor of Health Center at Stylida, 2. RN, M.Sc., General Hospital of Lamia, 3.RN, 4. Assistant
Professor of TEI Lamia, 5. Nursing student of TEI Lamia]
Aim: To assess the vaccine coverage of schoolchildren in the responsibility area of a Health Center, as recorded
during Personal Health Card ( PHC) fill-in procedure.
Material and methods: The sample consisted of 611 pupils( boys: 319), aged 6-16 years old of the 1st, 3rd and 5th
grade of Elementary School as well of 1st Junior High School class and 1st High School class, in the responsibility
area of Stylida Health Center. Their PHC records were evaluated. X2 was used for comparison and statistical significance
was set at p=0,05.
Results: 319 children ( 51.20%) were boys and 292(47.80%) were girls. Fully vaccinated for all the recommended
vaccines were 139 boys and 132 girls, 43.57% and 44.1% respectively. No statistical differences were observed between
boys and girls. Most low vaccination coverage refers to meningococcus vaccine ( 45,51%) followed by MMR and
varicella –zoster vaccine (14.42%.
Conclusions: A considerable percentage of school children of both sexes s presented with vaccination coverage
deficits. Most deficits occur in vaccines lately introduced in The National Vaccination Program.
Key words: Personal Health Card (PHC), vaccine, Health Promotion.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Βήνη ∆., Ζαβόσ Χ., Λιάπη Α., Σιώµου Τ., Σκεντέρησ Ν. (2000). Ευρήµατα από το Ατοµικό ∆ελτίο Υγείασ του Μαθητή και Περαιτέρω

[30]

Αξιολόγησή τουσ. 38ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, σελ.277.
2. Κάσιµοσ Χ (2003). Προφυλακτικοί Εµβολιασµοί. Νέα Παιδιατρικά
Χρονικά. 3 (1):21-25.
3. Κουρέα - Κρεµαστινού Τζ., (2006). Βασικά Θέµατα ∆ηµόσιασ Υγεί-

Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης

TOMOS4_TEFXOS1

5/11/11

11:22 AM

Page 31

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚH ΕΡΓΑΣΊA
ασ. Ε.Σ.∆.Υ., 296-7, 359-360, 362-4.
4. Κουρέα-Κρεµαστινού Τζ., Τζανακάκη Τ., (2004). Εθνικό Κέντρο Αναφοράσ Μηνιγγίτιδασ, :15.
5. Κωνσταντόπουλοσ Γ.Α., (2005). Εξελίξεισ στην Παιδιατρική, ∆ιαγνωστική και Θεραπευτική. Μετεκπαιδευτικό Σεµινάριο Παιδιατρικήσ. Β’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών.
6. Μαστραπά Ε., Βέλλιοσ ∆., Χατζόπουλοσ Ν., και συν. (1996). Νοσηρότητα παιδιών ηλικίασ 5-15 ετών στην περιοχή Στυλίδασ Λαµίασ.
Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γενικήσ Ιατρικήσ, Χαλκιδική.
7. Νούλα Μ., Γκεσούλη Ε., Μαστρογιάννησ ∆., και συν. (2008).
Vaccination coverage in primary school children of urban and
suburban population in central Greece. Ιατρικά Χρονικά. ΚΑ΄ (10):
486-90.
8. Παναγιωτόπουλοσ Τ., Βαλάσση–Αδάµ Ε (1998). Πανελλαδική µελέτη κατάστασησ εµβολιασµού. Ινστιτούτο υγείασ του παιδιού, ∆ιεύθυνση Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ, Αθήνα
9. Παναγιωτόπουλοσ Τ., Βαλάσση–Αδάµ Ε., Σαραφίδου Ε. και συν.
(2002). Εθνική µελέτη Εµβολιασµών 2001: Κάλυψη µε εµβόλιο για

ηπατίτιδα Β, αιµοφιλο ινφλουέντζασ τύπου b και µηνιγγιτιδόκοκκο,
40o Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη (περίληψη).
10. Παναγιωτόπουλοσ Τ., Βαλάσση–Αδάµ Ε., Σαραφίδου Ε. και συν.
(2002). Εθνική µελέτη Εµβολιασµών 2001: Κάλυψη µε DTP και
MMR, 4o Πανελλήνιο Συνέδριο ∆ηµόσιασ υγείασ και Υπηρεσιών
υγείασ , Αθήνα ( περίληψη).
11. Παναγιωτόπουλοσ Τ. και οµάδα µελέτησ, Εθνική Σχολή ∆ηµόσιασ
Υγείασ του παιδιού, Ινστιτούτο Υγείασ του παιδιού, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψησ Νοσηµάτων (τµήµα Επιδηµιολογικήσ επιτήρησησ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκησ (Ιατρικό τµήµα), Πανεπιστήµιο Κρήτησ (τοµέασ κοινωνικήσ Ιατρικήσ), Υπουργείο
Υγείασ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγύη, (2006). Εθνική µελέτη κατάστασησ εµβολιασµού και συχνότητασ φυµατικήσ λοίµωξησ στα
παιδιά, σελ. 6, 8, 15-23, 32-35.
12. Philalithis AE (1995). Health Service Reforms in Bulgaria:
Constraints and Opportunities, στο: Ηealth Challenges for
Countries of Central and Eastern Europe and the Newly Independent
States, Harrington P., Ritsatakis A. ( Eds), Copenhagen, Denmark.

Τόµος 4 - Τεύχος 1

[31]

TOMOS4_TEFXOS1

5/11/11

11:22 AM

Page 32

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚH ΕΡΓΑΣΊA

Εκτίµηση των Αναγκών Εκπαίδευσησ
και Κατάρτισησ των Ανθρώπινων Πόρων Υγείασ
στη Χώρα µασ στο Πλαίσιο του Εθνικού
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ΠΕΡIΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Η εκπαίδευση και κατάρτιση βοηθάει στη βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελµατιών υγείασ και συµβάλλει στην αύξηση τησ αποδοτικότητασ τουσ. Οι κατάλληλα εκπαιδευµένοι εργαζόµενοι, µπορούν να ανταποκρίνονται στισ τρέχουσεσ και µελλοντικέσ ανάγκεσ του πληθυσµού. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 αποτελεί µοναδική ευκαιρία για το σχεδιασµό σύγχρονησ
εκπαίδευσησ και κατάρτισησ του ανθρώπινου δυναµικού του υγειονοµικού τοµέα προσ αυτή την κατεύθυνση
Σκοπόσ: Σκοπόσ τησ εργασίασ αυτήσ ήταν η εκτίµηση των αναγκών εκπαίδευσησ και κατάρτισησ των επαγγελµατιών υγείασ τησ χώρασ µασ µε βάση το υγειονοµικό πρότυπο του πληθυσµού. Αποτελεί επικαιροποιηµένη εκδοχή του κειµένου που χρησιµοποιήθηκε για διαβούλευση στο θέµα τησ ανάπτυξησ ανθρώπινου
δυναµικού στο πλαίσιο του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου 2007-2013, του Υπουργείου Υγείασ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγύησ
Υλικό-Μέθοδοσ: Συγκεντρώθηκαν δηµογραφικά και επιδηµιολογικά δεδοµένα του ελληνικού πληθυσµού τα
οποία συνδυάστηκαν µε συναφείσ πολιτικέσ ανθρωπίνων πόρων από διεθνείσ οργανισµούσ µέσω βιβλιογραφικήσ αναζήτησησ στισ ιστοσελίδεσ τουσ.
Συµπεράσµατα: Ο ρόλοσ τησ πολιτείασ είναι καθοριστικόσ στη διαµόρφωση κατάλληλησ πολιτικήσ και στη
θέσπιση στόχων και στρατηγικών για την επίτευξη τησ ανάπτυξησ του ανθρώπινου δυναµικού. Βασικά θέµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν προσ αυτή την κατεύθυνση είναι η λεπτοµερήσ καταγραφή του υπάρχοντοσ δυναµικού (αριθµοί και χαρακτηριστικά), η πρόβλεψη για µελλοντικέσ υπηρεσίεσ, η βελτίωση τησ ποιότητασ και των δεξιοτήτων του, µέσω επενδύσεων σε προγράµµατα εκπαίδευσησ και κατάρτισησ περιλαµβανοµένησ
τησ δια βίου εκπαίδευσησ και τησ εκπαίδευσησ στισ νέεσ τεχνολογίεσ.
Λέξεισ-κλειδιά:
∆ια-βίου εκπαίδευση κατάρτιση, επαγγελµατίεσ υγείασ, επαγγελµατικά προσόντα, δεξιότητεσ
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1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού είναι ουσιώδησ παράµετροσ στην ανάπτυξη των
ανθρώπινων πόρων του συστήµατοσ υγείασ (Cedefop
2009). Η εκπαίδευση επειδή βοηθά στην απόκτηση
γνώσεων και δεξιοτήτων και η κατάρτιση επειδή βοηθά στη διατήρηση και ανανέωσή τουσ. Ένα καλά εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό παρέχει ποιοτικέσ υπηρεσίεσ που ανταποκρίνονται στισ προσδοκίεσ και
απαιτήσεισ του πληθυσµού και συµβάλλει στην ασφάλεια των ασθενών. Επιπλέον είναι µια από τισ τρεισ
παραµέτρουσ τησ πολιτικήσ των ανθρώπινων πόρων,
η οποία συνοψίζεται ωσ εξήσ: «τα κατάλληλα εκπαιδευµένα άτοµα, στισ σωστέσ αναλογίεσ και στισ κατάλληλεσ θέσεισ εργασίασ» (WHO 2006).
Με αφορµή το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξησ 2007-2013 επιχειρείται η σκιαγράφηση των σύγχρονων αναγκών εκπαίδευσησ και κατάρτισησ του
δυναµικού υγείασ µε βάση το υγειονοµικό προφίλ του
πληθυσµού και στόχο την αναδιοργάνωση και µεταρρύθµιση του Εθνικού Συστήµατοσ Υγείασ τησ χώρα µασ
στην κατεύθυνση τησ ποιότητασ και αποδοτικότητασ
(Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγύησ 2005)
Η ∆ιεθνήσ Εµπειρία
Ο Παγκόσµιοσ Οργανισµόσ Υγείασ και η Ευρωπαϊκή
Ένωση, µε ηγετική θέση στη διαµόρφωση πολιτικήσ
υγείασ, έχουν θέσει σε υψηλή προτεραιότητα το θέµα
τησ ανάπτυξησ του ανθρώπινου δυναµικού το οποίο
αποτελεί κρίσιµο παράγοντα για τη µεταρρύθµιση των
συστηµάτων υγείασ ώστε να ανταποκρίνονται στισ
ανάγκεσ του πληθυσµού, όπωσ φαίνεται και από τισ
σχετικέσ εκθέσεισ. (Commission of the European
Communities 2008, European Commission 2010).
Βασική προϋπόθεση αυτήσ τησ ανάπτυξησ είναι η
επιλογή και υιοθέτηση αποτελεσµατικών και σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραµµάτων, τα οποία θα
έχουν στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τησ εργασίασ, αφού οι δεξιότητεσ οι οποίεσ απαιτείται να αναπτύξουν οι επαγγελµατίεσ υγείασ, είναι κάθε φορά συνδεδεµένεσ µε
το υγειονοµικό προφίλ, την κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη, τισ αξίεσ και τισ προτεραιότητεσ τησ κοινωνίασ (WHO 2006, European Commission 2010).

Το ελληνικό πλαίσιο
Στη χώρα µασ η απουσία εθνικήσ πολιτικήσ ανθρώπινων πόρων δυσκολεύει τον προγραµµατισµό κατάλληλων υπηρεσιών για την αποτελεσµατική κάλυψη
του πληθυσµού. Η κατάσταση γίνεται ακόµα δυσκολότερη εξ’ αιτίασ τησ έλλειψησ συστήµατοσ καταγραφήσ και παρακολούθησησ των µεγεθών και των
χαρακτηριστικών του δυναµικού υγείασ. Ένα τέτοιο
σύστηµα πληροφόρησησ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, για τη δηµιουργία επιτυχηµένησ εθνικήσ
πολιτικήσ ανθρώπινων πόρων (European Commission
2009). Η πολιτική αυτή θα πρέπει να θέτει σαφείσ
άξονεσ στον τοµέα τησ προσφοράσ (εκπαίδευση και
κατάρτιση), τησ ζήτησησ (πρόσληψη και απασχόληση) και τησ διοίκησησ (ανάπτυξη, γεωγραφική κατανοµή, παραγωγικότητα) και µετρήσιµουσ στόχουσ
(Ανδριώτη 1998)
Ειδικότερα, η βελτίωση τησ ποιότητασ των παρεχοµένων υπηρεσιών, προϋποθέτει την αναδιοργάνωση των προγραµµάτων σπουδών, τησ εκπαίδευσησ,
κατάρτισησ και δια βίου εκπαίδευσησ και τη διακρίβωση τουσ (accreditation), τον καθορισµό των ειδικοτήτων (licensing) και το συναφέσ περιεχόµενο των
σπουδών (Mladovsky et al 2009).
Σε αναφορά µε τα προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσησ και κατάρτισησ, στον Πίνακα 1 φαίνεται διαχρονικά ότι, η συµµετοχή των Ελλήνων ηλικίασ 2564 ετών ήταν σηµαντικά χαµηλότερη τόσο από τον
µέσο όρο των παλαιών ΕΕ15 όσο και από το µέσο
όρο των κρατών µελών τησ ΕΕ25 ή ΕΕ27 αντίστοιχα. Συγκεκριµένα, περίπου 2 στουσ δέκα παρακολούθησαν κάποιασ µορφήσ εκπαίδευση και κατάρτιση στη χώρα µασ κατά την περίοδο 1993-2007
έναντι περίπου 8 στισ χώρεσ ΕΕ15 (ΕΣΥΕ 2009,
Boateng 2009). Το γεγονόσ αυτό υποδηλώνει τη
χαµηλή αξιοποίηση τέτοιων πρωτοβουλιών, που αποτελούν µοναδική δυνατότητα για ανανέωση των γνώσεων του εργατικού δυναµικού. Η ανάλυση του Εθνικού µασ Συστήµατοσ Εκπαίδευσησ και Κατάρτισησ
(Ε&Κ) µε τη βοήθεια δεικτών (Σαρρήσ και συν 2006)
εµφανίζει καθαρά, αφ’ ενόσ την υστέρηση αυτών
των κρίσιµων µηχανισµών στη χώρα µασ σε σχέση
µε του Ευρωπαϊκούσ µέσουσ όρουσ (EUROSTAT
2009) (Σχήµα 1), αφ’ ετέρου τη δυσκολία σύγκλισησ

ΠIΝΑΚΑΣ 1. Συµµετοχή το ελληνικού και του πληθυσµού τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωσησ
ΕΕ15 και ΕΕ25 σε κάποιου είδουσ εκπαίδευση κατά τα έτη 1993-2007
1993
Ελλάδα
ΕΕ (25)
EΕ (15)

1.1
:
:

1994 1995
1.0
:
:

0.9
:
:

1996

1997

0.9
:
5.7

0.9
:
5.7

1998 1999
1.0
:
:

1.3
:
8.2

2000

2001

2002

1.1
7.9
8.4

1.4
7.8
8.3

1.2
7.9
8.5

2003 2004 2007
2.7
9.2
9.9

2.0 2.1
9.9 9.7*
10.6 8.4

Πηγή: Boateng 2009
*EU-27 member states

Τόµος 4 - Τεύχος 1 [33]

5/11/11

11:22 AM

Page 34

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚH ΕΡΓΑΣΊA

80

ΣΧHΜΑ 1. Συµµετοχή του πληθυσµού ηλικίασ 25-64 ετών
σε προγράµµατα κατάρτισησ, στισ χώρεσ του ΟΟΣΑ, 2007
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Πηγή: OECD (2010), Εducation at a Glance 2010, Table A5, 1a, available at http://dx.doc.org/10.1787/888932310168.

τόσο ποσοτικά (απαίτηση υψηλών ρυθµών) όσο και
ποιοτικά (έλλειψη στρατηγικών «κρίκων») (OECD
2010).
Η αξιολόγηση που έγινε στα προγράµµατα κατάρτισησ που υλοποιήθηκαν από φορείσ του Υπουργείου
Υγείασ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγύησ, στο πλαίσιο του
προηγούµενου Στρατηγικού Πλαίσιο Ανάπτυξησ 20002006 έδειξε αδυναµία σύνδεσησ τησ κατάρτισησ µε
την καθηµερινή άσκηση του έργου τουσ, καθώσ και
αδυναµία εκτίµησησ τησ επίπτωσησ τησ επαγγελµατικήσ εκπαίδευσησ στην επαγγελµατική τουσ κουλτούρα (Σαρρήσ και συν 2006).
Εξέλιξη και Επιδηµιολογικό Προφίλ του Πληθυσµού
Το επιδηµιολογικό προφίλ του ελληνικού πληθυσµού,
σύµφωνα µε τον ΠΟΥ και την Ελληνική Στατιστική Αρχή
(ΕΛΣΤΑΤ), είναι παρόµοιο µε εκείνο που περιγράφεται για τισ αναπτυγµένεσ χώρεσ. Η κυριότερεσ αιτίεσ
θανάτου του πληθυσµού είναι τα νοσήµατα του κυκλοφορικού (48%), τα κακοήθη νεοπλάσµατα (25%), τα
νοσήµατα του αναπνευστικού (7%) και οι εξωτερικέσ
κακώσεισ και δηλητηριάσεισ (5%). Τα τροχαία ατυχήµατα είναι η κυριότερη αιτία θανάτου για τισ ηλικίεσ
µέχρι 44 ετών και είναι υψηλότερη στη χώρα µασ σε
σχέση µε το µέσο όρο τησ ΕΕ (27). Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια δείχνει να µειώνεται και
αυτό φαίνεται ότι οφείλεται στουσ ελέγχουσ κατανά-
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λωσησ οινοπνεύµατοσ στουσ οδηγούσ καθώσ και στην
αγωγή υγείασ στα σχολεία. Τα κακοήθη νεοπλάσµατα
επηρεάζουν κυρίωσ τα άτοµα µέσησ ηλικίασ, ενώ τα
νοσήµατα του κυκλοφορικού είναι η κυριότερη αιτία
θανάτου στισ ηλικίεσ 60+
Σε ότι αφορά τη γεννητικότητα αυτή παραµένει σταθερή σε 1,3 παιδιά ανά γυναίκα από τισ αρχέσ τησ
δεκαετίασ του ’90 ευρισκόµενη σηµαντικά κάτω του
επιπέδου αντικαταστάσεωσ. Έτσι, σύµφωνα µε τισ εκτιµήσεισ του Eurostat 2008 και τησ ΕΛΣΤΑΤ 2010, ο πληθυσµόσ τησ χώρασ θα αρχίσει να µειώνεται από το
2020, ενώ το ποσοστό των ηλικιωµένων 65+ θα αυξηθεί και θα ανέλθει σε 21% το ίδιο έτοσ και σε 32% το
2050.
Έχει ευρύτατα τεκµηριωθεί σε µεγάλο αριθµό µελετών, ότι τα ατοµικά πρότυπα συµπεριφοράσ, καθώσ
και το κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον, ενοχοποιούνται σε µεγάλο βαθµό για τα χρόνια νοσήµατα.
Έτσι στο Σχήµα 2 φαίνεται η αύξηση του αριθµού των
παχύσαρκων και υπέρβαρων στη χώρα µασ, ενώ σε ότι
αφορά το κάπνισµα, η χώρα µασ έχει το υψηλότερο
ποσοστό στην ΕΕ αφού το 46,8% των ανδρών και το
29% των γυναικών ηλικίασ άνω των 15 ετών καπνίζει.
Η γήρανση του πληθυσµού και η συµµετοχή στην
αναλογική νοσηρότητα και θνησιµότητα των καρδιαγγειακών νοσηµάτων, νεοπλασµάτων, ατυχηµάτων, ψυχικών διαταραχών και του διαβήτη θα βαίνει συνεχώσ
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ΣΧHΜΑ 2. Εκτίµηση του επιπολασµού υπέρβαρων και παχύσαρκων
κατά φύλο σε επιλεγµένεσ χώρεσ τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωσησ το 2010
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αυξανόµενη, υποδηλώνοντασ και την ανάγκη για παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών πρόληψησ, περίθαλψησ, φροντίδασ και αποκατάστασησ στον πληθυσµό.
Εκ παραλλήλου η µείωση τησ γεννητικότητασ και η
µεταβολή του προφίλ τησ ελληνικήσ οικογένειασ σηµατοδοτεί την ανάγκη για επέκταση των δοµών βοήθειασ και φροντίδασ για την Τρίτη ηλικία και την αντίστοιχη επένδυση σε υποδοµέσ και προσωπικό ώστε να
µπορεί να ανταποκριθεί σ’ αυτέσ τισ µεταβολέσ (Ανδριώτη και Ρουµελιώτη 2007).
Σε ότι αφορά στη γεννητικότητα επειδή θα βαίνει
συνεχώσ µειούµενη, αναµένεται να µειωθεί η ζήτηση
για µαιευτήρια και µαιευτικά κρεβάτια, καθώσ και σε
αντίστοιχο δυναµικό συναφών ειδικοτήτων. Η ζήτηση
όµωσ για νοσηλεία νεογνών υψηλού κινδύνου αναµένεται να αυξηθεί, µε στόχο τη µείωση τησ περιγεννητικήσ και νεογνικήσ θνησιµότητασ, οι οποίεσ αν και
έχουν βελτιωθεί θεαµατικά µεταξύ των ετών 1971-
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2007 έχουν περιθώριο περαιτέρω βελτίωσησ. Στην
κατεύθυνση αυτή θα βοηθήσει η ορθή εφαρµογή του
προγαµιαίου πιστοποιητικού σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα προγεννητικήσ διάγνωσησ. Παράλληλα η αντιµετώπιση τησ υπογονιµότητασ θα απαιτήσει αντίστοιχεσ επενδύσεισ σε υψηλή τεχνολογία και εκπαιδευµένο
προσωπικό (Ανδριώτη και Ρουµελιώτη 2007).
Οι Προοπτικέσ
Το πλαίσιο τησ πολιτικήσ για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, λαµβάνοντασ υπόψη τισ ιδιαιτερότητεσ τησ χώρασ µασ, είναι απαραίτητο να βασιστεί στη δέσµευση τησ κεντρικήσ διοίκησησ
για τισ αναγκαίεσ µεταρρυθµίσεισ, στη θέσπιση και
εφαρµογή σχετικήσ νοµοθεσίασ, την ανάπτυξη συστηµάτων καταγραφήσ, πληροφόρησησ και ανάλυσησ των
δεδοµένων τησ χώρασ (Commission of the European
Communities 2008).
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Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε προτείνονται:
! Η δηµιουργία πολιτικήσ ανθρωπίνων πόρων. Στο
πλαίσιο τησ αναζήτησησ µιασ µεταρρύθµισησ του υγειονοµικού τοµέα στην Ελλάδα, ο σχεδιασµόσ και η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων αποτελεί υψηλή προτεραιότητα προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι
διαγραφόµενεσ προκλήσεισ από την κοινωνία τησ γνώσησ και τισ τεχνολογικέσ εξελίξεισ όπωσ έχουν περιγραφεί στη σχετική βιβλιογραφία (Cedefop 2008)
! ∆ηµιουργία συστήµατοσ τεκµηρίωσησ και έρευνασ
των επαγγελµατιών υγείασ. Είναι προφανέσ ότι για
την υλοποίηση τησ σχετικήσ πολιτικήσ στον τοµέα
των ανθρωπίνων πόρων χρειάζεται η θέσπιση σταθερού συστήµατοσ συλλογήσ και επεξεργασίασ στατιστικών δεδοµένων για την παρακολούθηση τησ εξέλιξησ τουσ, τησ συµβολήσ τουσ στην ποιότητα των
υπηρεσιών και τη µέτρηση τησ παραγωγικότητασ.
Αυτό µπορεί να γίνει µέσω τησ ίδρυσησ Παρατηρητήριου Ανθρώπινων Πόρων, θεσµόσ ο οποίοσ προτείνεται και από τον ΠΟΥ (Rechel et al 2006)
! Ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων σε αριθµούσ, ειδικότητεσ και η ποιότητα τουσ. Η διαρθρωτική και τεχνολογική αλλαγή που θα προκύψουν από τουσ πυλώνεσ
του αναπροσανατολισµού του Εθνικού Συστήµατοσ
Υγείασ θα φέρουν στο επίκεντρο τισ νέεσ γνώσεισ και
τεχνολογίεσ (e-health και health intelligence, βιονανο-ΤΠΕ) (Υπουργείο Ανάπτυξησ 2005) και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο µελλοντικό σχεδιασµό. Στο
πλαίσιο αυτό, κρίνονται απαραίτητεσ οι επενδύσεισ σε
υποδοµέσ (ΜΕΘ, ΤΕΠ), µε παράλληλη εκπαίδευση και
κατάρτιση ανάλογου αριθµού ανθρώπινου δυναµικού
που θα είναι σε θέση να χειρίζεται την υψηλή τεχνολογία (Kachur and Krajic 2006)
! Αναθεώρηση τησ εκπαίδευσησ, κατάρτισησ και δια
βίου εκπαίδευσησ καθώσ και καθιέρωση και επέκταση τησ εκπαίδευσησ σε υφιστάµενεσ και νέεσ
τεχνολογίεσ. Στη χώρα µασ υπάρχει σοβαρό πρόβληµα εκπαίδευσησ ιδιαίτερα σε ότι αφορά θέµατα προγραµµάτων σπουδών, διαδικασίασ και αξιολόγησησ
τουσ. Η ίδρυση Εθνικού Κέντρου ∆ιακρίβωσησ αναµένεται να βοηθήσει σηµαντικά προσ αυτή την κατεύθυνση. Η στρατηγική σηµασία των ανθρωπίνων πόρων,
που θα υλοποιήσουν την πολιτική τησ κεντρικήσ διοίκησησ για την υγεία κάνει επιτακτική την ανάγκη
δηµιουργίασ επαγγελµατιών διεπιφάνειασ, αναδεικνύοντασ σε κρίσιµο παράγοντα τουσ εκπαιδευτικούσ και υποστηρικτικούσ µηχανισµούσ κάθε είδουσ
(McKee et al 2006). Στουσ µηχανισµούσ αυτούσ περιλαµβάνονται το θεσµοθετηµένο Εκπαιδευτικό Σύστηµα (Σχολεία, Πανεπιστήµια, ΤΕΙ, αρχική επαγγελµατική κατάρτιση), η δια βίου εκπαίδευση (ενηλίκων,
ειδικών οµάδων, άτυπεσ µορφέσ), αλλά και τα Συστήµατα Πιστοποίησησ των γνώσεων και των δεξιοτήτων, οι επαγγελµατικέσ οργανώσεισ, η δηµόσια διοί-
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κηση και τέλοσ το ανθρώπινο κεφάλαιο/απόθεµα
(γνώσεων δεξιοτήτων), που είναι συσσωρευµένο σε
µια κοινωνία
! Έλεγχοσ τησ προσφοράσ ιατρικού δυναµικού, ενθάρρυνση του για την κατάληψη µη κορεσµένων ειδικοτήτων. Η διατύπωση αυτή υποδηλώνει την ανάγκη για
εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου εκπαίδευση ικανού αριθµού γιατρών κυρίωσ στη γενική ιατρική, δηµόσια υγεία, γηριατρική, ογκολογία, ψυχιατρική, επειγοντολογία, ιατρική τησ εργασίασ, νεογνολογία, λοιπών
επαγγελµατιών στουσ ανωτέρω τοµείσ καθώσ και εκπαίδευση όλων των επαγγελµατιών υγείασ στισ νέεσ τεχνολογίεσ και τισ τεχνολογίεσ αιχµήσ (Κυριόπουλοσ και
συν 1996). Αποτέλεσµα των εξελίξεων θα είναι η µείωση των αναγκών σε µαιευτικά κρεβάτια και σε ανθρώπινο δυναµικό συναφών ειδικοτήτων (µαιευτήρεσ, µαίεσ), µε παράλληλη ανάγκη για επένδυση σε νεογνολογικά
τµήµατα και µονάδεσ νοσηλείασ προώρων νεογνών
υψηλού κινδύνου, που θα βοηθήσει και στη µείωση
τησ περιγεννητικήσ και νεογνικήσ θνησιµότητασ
! Πρόσληψη και ορθολογική στελέχωση των υπηρεσιών µε ικανό αριθµό νοσηλευτών και λοιπών επαγγελµατιών υγείασ. Η αναλογία νοσηλευτών προσ κατοίκουσ είναι ακόµα πολύ χαµηλή στη χώρα µασ σε σχέση
µε τισ άλλεσ χώρεσ τησ ΕΕ. Ο αριθµόσ των λοιπών
επαγγελµατιών υγείασ που απασχολείται στον υγειονοµικό τοµέσ είναι άγνωστοσ και επιβάλλεται να µελετηθεί διεξοδικά και να βελτιωθεί, γεγονόσ το οποίο
θα συντελέσει στη βελτίωση τησ ποιότητασ των παρεχοµένων υπηρεσιών (Πιερράκοσ και συν 2006)
! Υιοθέτηση σύγχρονων µεθόδων διοίκησησ και γεωγραφικήσ ισοκατανοµήσ. Ειδικότερα η εκπαίδευση και
κατάρτιση σε σύγχρονεσ µεθόδουσ διοίκησησ και διαχείρισησ αποτελεί πάγιο επαναλαµβανόµενο αίτηµα
των επαγγελµατιών υγείασ. Ο συνδυασµόσ των δύο
αυτών παραµέτρων θα συµβάλει σηµαντικά στη βελτίωση τησ παραγωγικότητασ, τησ πρόσβασησ αλλά και
τησ ποιότητασ των παρεχοµένων υπηρεσιών
! Κινητικότητα και “brain drain” Στο πλαίσιο τησ ελεύθερησ µετακίνησησ των εργαζοµένων, ενθαρρύνεται
η κινητικότητα των επαγγελµατιών υγείασ, µεταξύ των
χωρών τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωσησ και καταβάλλεται
προσπάθεια διευκόλυνσησ τουσ, µέσω τησ διαµόρφωσησ και αναθεώρησησ τησ σχετικήσ εθνικήσ νοµοθεσίασ των κρατών µελών. Το “brain drain” θεωρείται
µείζον θέµα για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, έχει τη µορφή τησ εκροήσ πόρων και αποτέλεσµα αυτού είναι η συµµετοχή των χωρών αναχώρησησ
στο σχηµατισµό πλούτου στισ χώρεσ υποδοχήσ. Το
θέµα ερευνάται σε επίπεδο ∆ιεθνών Οργανισµών και
φορέων (European Union 2005)
Συµπεράσµατα
Η οργάνωση υπηρεσιών πρόληψησ, η βελτίωση τησ
προσπελασιµότητασ και η εφαρµογή στρατηγικών
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για τον επηρεασµό του τρόπου ζωήσ (lifestyles) του
πληθυσµού έχουν θεµελιώδη σηµασία, αφού η επένδυση στην υγεία έχει αποδειχτεί ότι είναι άξονασ
ανάπτυξησ µιασ χώρασ και δεν µπορούν να εφαρµοστούν χωρίσ κατάλληλα εκπαιδευµένο ανθρώπινο
δυναµικό. Οι επενδύσεισ σε νέα εκπαιδευτικά προγράµµατα και τεχνολογίεσ, σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη των επαγγελµατιών υγείασ σύµφωνα µε τισ
ανάγκεσ του πληθυσµού και τησ αγοράσ εργασίασ,
αποτελούν τη βάση τησ υγειονοµικήσ µεταρρύθµισησ, δεδοµένου ότι η υγειονοµική κρίση στην Ελλάδα είναι κυρίωσ πρόβληµα ανθρώπινου δυναµικού.
Η περιγραφή των θέσεων εργασίασ ώστε να αντικατοπτρίζουν τισ δεξιότητεσ του προσωπικού, είναι
θέµα προτεραιότητασ. Αυτό θα τουσ δώσει την δυνατότητα να εφαρµόζουν τισ νέεσ γνώσεισ που έχουν

αποκτηθεί µέσω τησ εκπαίδευσησ και κατάρτισησ
στην καθηµερινή τουσ πρακτική και θα συµβάλει
στην αποτελεσµατικότητα των σχετικών επενδύσεων για το ανθρώπινο δυναµικό του υγειονοµικού
τοµέα. Παράλληλα, η ασφάλεια του ασθενούσ προϋποθέτει κατάλληλα εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό του οποίου οι δεξιότητεσ εκσυγχρονίζονται
συνεχώσ κατά τη διάρκεια τησ επαγγελµατικήσ του
ζωήσ. Η επιτυχία αυτών των πολιτικών, προϋποθέτει την εφαρµογή σύγχρονων κανόνων διοίκησησ στον
υγειονοµικό τοµέα. Τέλοσ είναι απαραίτητη η επίτευξη ευρείασ συναίνεσησ, τησ πολιτείασ µε τουσ
επαγγελµατίεσ υγείασ, δεδοµένου ότι αυτοί καλούνται να υλοποιήσουν την πολιτική υγείασ τησ χώρασ.
Οι µεταρρυθµίσεισ οδηγούνται σε αποτυχία χωρίσ
την ενηµέρωση, συνεργασία και υποστήριξη τουσ.

ABSTRACT
ORIGINAL ARTICLE
HUMAN RESOURCES FOR HEALTH NEEDS ASSESSMENT OF LIFE-LONG LEARNING IN THE FRAMEWORK OF THE
STRATEGIC NATIONAL DEVELOPMENT PLAN 2007-2013
D. Andrioti1, D. Kommatas2, A. Skitsou3, G. Charalambous4, C. Baro5
[1. BA, MSc, PhD, Health Economist, Scientific Collaborate of TEI of Athens, 2. BA, MSc, Political Scientist, Chief of
Educational Directorate of Ministry of Health and Social Solidarity, 3. BA, MSc, PhD, Lawyer, Professor of Frederic
University, Cyprus, 4. Chief of Emergency Department, Ippokrateion General Hospital of Athens, 5. RN, Ministry of
Health and Social Solidarity]
Background: Education and training contribute to better responsiveness and performance. Relevant policies should
be based on the population health needs assessment. The National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013
is a unique opportunity for planning modern education and training so that human resources for health meet current
and future needs of the population
Aim: The aim of this study was to assess health professionals’ training needs and life-long learning in our country,
based on population profiles, and was one of the consultation documents under the National Strategic Development
Plan (NSDP) 2007-2013
Method: Demographic and epidemiological data of the Greek population were combined with relevant human resources
policies described by international organizations
Conclusion: Leadership is crucial in shaping the appropriate policy and establishing goals and strategies to achieve
human resource development. Key issues to be addressed to this direction is detailed inventory of existing capacity
(numbers and characteristics), the provision for future services, improving the quality and skills, through investment
in education and training, including lifelong learning and education in new technologies.
Key words: Life long learning, health professional, skills, competencies.
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Θεραπεία τησ χρόνιασ νεφρικήσ
ανεπάρκειασ: µελέτη κόστουσ
των µεθόδων αιµοκάθαρσησ µε φύσιγγα
και διττανθρακικό διάλυµα
και τησ αιµοδιαδιήθησησ
Παρασκευή Θεοφίλου
∆ρ. Ψυχολογίασ Υγείασ, Εθνική Σχολή ∆ηµόσιασ ∆ιοίκησησ, Τµήµα ∆ιοίκησησ Υπηρεσιών Υγείασ, Αθήνα

Σκοπόσ: Η οικονοµική αποτίµηση τησ αιµοκάθαρσησ (ΑΚ) σε Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) ιδιωτικήσ
κλινικήσ. Ειδικότερα, γίνεται συγκριτική ανάλυση του κόστουσ αιµοκάθαρσησ µεταξύ τησ µεθόδου µε διττανθρακικά και τησ αιµοδιαδιήθησησ.
Πληθυσµόσ µελέτησ: 120 ασθενείσ µε ΧΝΑ τελικού σταδίου, οι οποίοι υποβάλλονταν σε αιµοκάθαρση στη
ΜΤΝ τησ κλινικήσ για το έτοσ 2006.
Υλικό και Μέθοδοσ: Κατεγράφησαν τα δηµογραφικά, κλινικά και οικονοµικά στοιχεία από τουσ φακέλουσ των ασθενών. Από την οικονοµική διεύθυνση τησ κλινικήσ συλλέχτηκαν δεδοµένα σχετικά µε τη
µισθοδοσία του προσωπικού, τον κεφαλαιουχικό και τεχνολογικό εξοπλισµό, αποσβέσεισ, δαπάνεσ για
πάγια και λοιπά αναλώσιµα. Χρησιµοποιήθηκαν τιµέσ του 2006 και ωσ µονάδα κόστουσ θεωρήθηκε η
συνεδρία.
Αποτελέσµατα: Παρουσιάζεται το κόστοσ συνεδρίασ εκάστησ µεθόδου αιµοκάθαρσησ. Το συνολικό κόστοσ
τησ συνεδρίασ αιµοκάθαρσησ µε αιµοδιαδιήθηση υπερέχει κατά 30% περίπου τησ µεθόδου µε διττανθρακικό
διάλυµα. Η σηµαντική αυτή αύξηση του κόστουσ οφείλεται στο επιπλέον υγειονοµικό υλικό που απαιτείται στη
συγκεκριµένη µέθοδο (σάκοι και γραµµέσ αιµοδιαδιήθησησ).
Συµπεράσµατα: Η αιµοκάθαρση αποτελεί µία ιδιαίτερα ακριβή µέθοδο αντιµετώπισησ των πασχόντων από
ΧΝΑ, δεδοµένου ότι βασίζεται κυρίωσ στη χρήση καινοτόµων τεχνολογιών. Ανάλογεσ αναλύσεισ οικονοµικήσ αξιολόγησησ δε θεωρούνται πλήρωσ τεκµηριωµένεσ, όταν δε λαµβάνουν υπόψη τουσ την κλινική υπεροχή και δεν την αποδίδουν σε όρουσ κόστουσ-αποτελεσµατικότητασ.
Λέξεισ-κλειδιά: οικονοµική αξιολόγηση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, αιµοκάθαρση, αιµοδιαδιήθηση.

Εισαγωγή
Στην Ιατρική, στισ δυτικέσ κυρίωσ κοινωνίεσ, οι
τελευταίεσ δεκαετίεσ χαρακτηρίζονται από µεγάλα
επιτεύγµατα στην αντιµετώπιση των διαφόρων νοσηµάτων. Η σύγχρονη τεχνολογία και ιδιαίτερα ο κλά-

δοσ τησ βιοτεχνολογίασ, που έχει επεκταθεί σηµαντικά στα πεδία τησ αντιµετώπισησ πολλών παθολογικών καταστάσεων καθώσ και τησ ιατρικήσ φροντίδασ ασθενών, προσφέρει πλέον αυξηµένεσ
δυνατότητεσ διατήρησησ και επιµήκυνσησ τησ ζωήσ
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για µεγάλεσ κατηγορίεσ αρρώστων, που κάποτε αφήνονταν στην τύχη τουσ (Αποστόλου, 2000). Έτσι, πέραν
πλέον τησ επιβίωσησ, ο τρόποσ που κανείσ επιβιώνει, η δυνατότητα πλήρουσ ή µερικήσ αποκατάστασησ, καθώσ και η αξιολόγησή τησ, έγιναν πρόσθετοι ιατρικοί στόχοι. Η σηµερινή κοινωνία του δυτικού
κόσµου είναι µία κοινωνία που γερνά περισσότερο
απ’ ότι παλιά, µε συνέ¬πεια την αύξηση και επικράτηση των χρόνιων νοσηµά¬των. Εξ ορισµού, µία
θεραπεία που απευθύνεται σε χρό¬νιουσ ασθενείσ
δεν αποσκοπεί στην ίαση αλλά κυρίωσ στην αύξηση του προσδόκιµου επιβίωσησ και τη διατή¬ρηση
µίασ αξιοπρεπούσ ποιότητασ τησ υπόλοιπησ ζωήσ
τουσ.
Είναι γεγονόσ ότι από το τέλοσ τησ δεκαετίασ του
’70, γίνεται µία συνεχήσ προσπάθεια για την αντιµετώπιση τησ Χρόνιασ Νεφρικήσ Ανεπάρκειασ (ΧΝΑ)
µε αποτέλεσµα την εµφάνιση όλο και πιο καινούργιων µηχανηµάτων αιµοκάθαρσησ, λιγότερο δαπανηρών και λιγότερο κουραστικών για τον ίδιο τον
ασθενή. Γύρω από αυτά τα ζητήµατα άρχισε να αναπτύσσεται έντονοσ προβληµατισµόσ ανάµεσα στουσ
οικονοµολόγουσ τησ υγείασ µε αντικείµενο την επίτευξη του χαµηλότερου δυνατού κοινωνικού και
οικονοµικού κόστουσ σε συνδυασµό µε την αποτελεσµατικότερη µέθοδο θεραπείασ, έτσι ώστε να προσφέρεται στο νεφροπαθή η καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωήσ.
Όλα τα παραπάνω, στισ ανεπτυγµένεσ χώρεσ,
λήφθηκαν σοβαρά υπ’ όψη στη χάραξη τησ πολιτικήσ υγείασ στον τοµέα των ασθενών µε ΧΝΑ, µε απο-

ΓΡΑΦΗΜΑ 1. Πραγµατοποιηθείσεσ συνεδρίεσ
ανά τύπο αιµοκάθαρσησ για το έτοσ 2006

30%
70%

Αιµοκάθαρση µε αιµοδιαδιήθηση
Αιµοκάθαρση µε διττανθρακικό
διάλυµα και φύσιγγα διττανθρακικών

τέλεσµα την υιοθέτηση τησ µεταµόσχευσησ νεφρού
σαν κυρίαρχησ µορφήσ θεραπείασ.
Στη χώρα µασ, ούτε η πολιτεία ούτε οι ασφαλιστικοί φορείσ δεν έχουν ασχοληθεί µε τη σύγκριση
κόστουσ-οφέλουσ µεταξύ των εναλλακτικών µορφών
θεραπείασ, παρ’ ότι ξοδεύονται µεγάλα ποσά για τη
συγκεκριµένη οµάδα ασθενών, µε αποτέλεσµα να
παραµένει σα βασική µορφή θεραπείασ η αιµοκάθαρση στο νοσοκοµείο.
Η αναγκαιότητα λοιπόν για τον περιορισµό του
κόστουσ σε συνδυασµό µε την ύπαρξη των επιλογών
σε κάθε πράξη ή λειτουργία που απαιτεί οικονοµικέσ
θυσίεσ καθιστούν την οικονοµική αξιολόγηση ωσ ένα
απαραίτητο µεθοδολογικό εργαλείο, το οποίο συµβάλλει στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων (Κυριόπουλοσ,
Νιάκασ, 1994). Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση των ιδιωτικών επενδύσεων, η εφαρµογή τησ οικονοµικήσ αξιολόγησησ στον ιδιωτικό τοµέα έχει ωσ στόχο το να δικαιολογήσει την επιλογή συγκριµένων
αποφάσεων, µε κριτήρια καθαρά οικονοµικά και µε
στόχο το τελικό κέρδοσ.
Κρίνεται εποµένωσ επιτακτική η διενέργεια οικονοµικών µελετών µε σκοπό την καταγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα τo κόστοσ,
έτσι ώστε η έρευνα να στραφεί προσ συγκεκριµένα
µέτρα µε στόχο την ελαχιστοποίησή του.
Η συγκεκριµένη εργασία µέσα από την οικονοµική αξιολόγηση µίασ από τισ δύο µεθόδουσ εξωνεφρικήσ κάθαρσησ, τησ αιµοκάθαρσησ, φιλοδοξεί να συµβάλλει ή τουλάχιστον να κεντρίσει το ενδιαφέρον για
την ανάπτυξη περαιτέρω προβληµατισµού και µελέτησ µίασ εναλλακτικήσ µορφήσ χρηµατοδότησησ. Επιπλέον, ο υπολογισµόσ του κόστουσ τησ συγκεκριµένησ θεραπείασ µπορεί να αποτελέσει την αφετηρία
για την πραγµατοποίηση µελετών κόστουσ-αποτελεσµατικότητασ, δίνοντασ τη δυνατότητα συγκριτικήσ
αξιολόγησησ τησ αποτελεσµατικότητασ και τησ αποδοτικότητασ αυτών.
Υλικό και Μέθοδοσ
Στη συγκεκριµένη µελέτη, ο υπολογισµόσ αφορά το
κόστοσ τησ αιµοκάθαρσησ σε ιδιωτική κλινική το 2006.
Η όλη προσπάθεια βασίστηκε στα στοιχεία από τουσ
φακέλουσ των ασθενών που συλλέχθηκαν από τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) τησ ιδιωτικήσ κλινικήσ
«Κυανούσ Σταυρόσ». Ωσ µονάδα µέτρησησ, χρησιµοποιήθηκε η συνεδρία αιµοκάθαρσησ.
Για την εκτίµηση του κόστουσ τησ αιµοκάθαρσησ,
εφαρµόστηκε η µέθοδοσ ανάλυσησ κόστουσ (cost
analysis), κατά την οποία έγινε καταγραφή των παραγόντων που συµβάλλουν στη διαµόρφωση του τελικού κόστουσ τησ θεραπευτικήσ µεθόδου υποκατάστασησ τησ νεφρικήσ λειτουργίασ. Ειδικότερα, για την
εκτίµηση κάθε συστατικού που αφορά χρήση πόρων
(π.χ. παρακλινικέσ εξετάσεισ, φάρµακα, υγειονοµικό
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ΠIΝΑΚΑΣ 1: Συνολικό κόστοσ συνεδρίασ εκάστησ µεθόδου αιµοκάθαρσησ
ΑΚ µε ∆ιττανθρακικά

Αιµοδιαδιήθηση

Κατανοµή λειτουργικού κόστουσ
Μισθοδοσία
Φάρµακα
Εξοπλισµόσ (συντήρηση - απόσβεση)
Κτιριακέσ εγκαταστάσεισ
Εργαστηριακέσ εξετάσεισ
Υγειονοµικό υλικό
Υποστηρικτικέσ υπηρεσίεσ & λοιπά αναλώσιµα
ΣΥΝΟΛΟ
υλικό κ.λπ.), ακολουθήθηκε η µικροκοστολόγηση
(Drummond, 1997).
Τον υπό µελέτη πληθυσµό για τον προσδιορισµό
του κόστουσ αποτέλεσαν οι 120 µόνιµοι ασθενείσ µε
ΧΝΑ τελικού σταδίου, οι οποίοι υποβάλλονταν σε αιµοκάθαρση στη ΜΤΝ τησ κλινικήσ για το έτοσ 2006.
Η µονάδα λειτουργεί 6 ηµέρεσ την εβδοµάδα (∆ευτέρα-Σάββατο) ενώ υπάρχουν 21 σταθµοί αιµοκάθαρσησ. Στη διάρκεια του 2006, πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 18.801 συνεδρίεσ αιµοκάθαρσησ. Στη µονάδα
τεχνητού νεφρού τησ ιδιωτικήσ κλινικήσ «Κυανούσ
Σταυρόσ», πραγµατοποιούνται οι παρακάτω δύο τύποι
αιµοκάθαρσησ:
! Αιµοκάθαρση µε διττανθρακικό διάλυµα και φύσιγγα διττανθρακικών,
! Αιµοδιαδιήθηση (HDF) µε τη χρησιµοποίηση µεµβρανών υψηλήσ διαπερατότητασ.
Από το σύνολο των συνεδριών αιµοκάθαρσησ, οι
οποίεσ πραγµατοποιήθηκαν το 2006 (18.801), οι
13.161 (70%) έγιναν µε διττανθρακικό διάλυµα και
φύσιγγα διττανθρακικών ενώ οι υπόλοιπεσ 5.640 έγιναν µε τη µέθοδο τησ αιµοδιαδιήθησησ (30%) (γράφηµα 1).
Όπωσ φαίνεται, στη συγκεκριµένη κλινική γίνεται
ευρεία εφαρµογή τησ αιµοκάθαρσησ µε διττανθρακικό διάλυµα και φύσιγγα διττανθρακικών σε σύγκριση
µε την αιµοδιαδιήθηση (HDF) µε τη χρησιµοποίηση
µεµβρανών υψηλήσ διαπερατότητασ.
Για τον υπολογισµό του κόστουσ, µελετήθηκαν οι
παρακάτω παράγοντεσ:
! το κόστοσ µισθοδοσίασ για το προσωπικό, το οποίο
απασχολείται στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.
! το κόστοσ των φαρµάκων που λαµβάνουν οι αιµοκαθαιρόµενοι ασθενείσ και που σχετίζονται µε τη θεραπεία τησ χρόνιασ νεφρικήσ ανεπάρκειασ.
! το κόστοσ εξοπλισµού (αγορά - απόσβεση - συντήρηση).
! το κόστοσ των κτιριακών εγκαταστάσεων.
! το κόστοσ των εργαστηριακών εξετάσεων.

43.00
151.87
21.46
5.32
7.53
97.08
3.35
329.61 e

43.00
151.87
21.46
5.32
7.53
189.14
3.35
421.67e

το κόστοσ του υγειονοµικού υλικού (γενικού και ειδικού) που χρησιµοποιείται για τη διεκπεραίωση µίασ
συνεδρίασ αιµοκάθαρσησ, ανάλογα µε τον τύπο τησ
αιµοκάθαρσησ.
! το κόστοσ των υποστηρικτικών υπηρεσιών και λοιπών αναλωσίµων (νερό, τηλέφωνο, θέρµανση κ.τ.λ.).
!

Αποτελέσµατα
Στον πίνακα 1, παρουσιάζεται το συνολικό κόστοσ συνεδρίασ εκάστησ µεθόδου αιµοκάθαρσησ. Ειδικότερα,

ΓΡΑΦΗΜΑ 2. Συνολικό κόστοσ
µίασ συνεδρίασ αιµοκάθαρσησ µε φύσιγγα
και διττανθρακικό διάλυµα

2% 2%
7%
29%
46%

70%
13%

Φάρµακα
Μισθοδοσία
Εργαστηριακέσ εξετάσεισ
Κτιριακέσ εγκαταστάσεισ
Υγειονοµικό υλικό

1%

Εξοπλισµόσ
(συντήρησηαπόσβεση)
Υποστηρικτικέσ
υπηρεσίεσ & λοιπά
αναλώσιµα
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3. Συνολικό κόστοσ
µίασ συνεδρίασ αιµοκάθαρσησ µε τη µέθοδο
τησ αιµοδιαδιήθησησ

1% 2%
5%
45%
36%
70%
10%
Φάρµακα
Μισθοδοσία
Εργαστηριακέσ εξετάσεισ
Κτιριακέσ εγκαταστάσεισ
Υγειονοµικό υλικό

1%
Εξοπλισµόσ
(συντήρησηαπόσβεση)
Υποστηρικτικέσ
υπηρεσίεσ & λοιπά
αναλώσιµα

το συνολικό κόστοσ µίασ συνεδρίασ ανέρχεται στα
329.61 ευρώ για την αιµοκάθαρση µε φύσιγγα και διττανθρακικό διάλυµα.
Το µεγαλύτερο µέροσ από το κόστοσ τησ συνεδρίασ
καταλαµβάνουν τα φάρµακα µε 46% µιασ και η ερυθροποιητίνη που λαµβάνεται από τουσ ασθενείσ κοστίζει πολύ ακριβά. Ακολουθούν το υγειονοµικό υλικό µε
29%, αφού τα υλικά, τα οποία χρησιµοποιούνται (π.χ.
φίλτρα) είναι επίσησ ιδιαίτερα ακριβά και στη συνέχεια η µισθοδοσία του προσωπικού µε ποσοστό 13%
επί του συνολικού κόστουσ (γράφηµα 2).

Από την άλλη πλευρά, το συνολικό κόστοσ µίασ
συνεδρίασ ανέρχεται στα 421.67 ευρώ για την αιµοκάθαρση µε τη µέθοδο τησ αιµοδιαδιήθησησ (πίνακασ 1).
Η αύξηση αυτή κατά 30% περίπου σε σύγκριση
µε την αιµοκάθαρση µε φύσιγγα και διττανθρακικό
διάλυµα οφείλεται στα επιπλέον υλικά που χρησιµοποιούνται στη συγκεκριµένη µέθοδο και τα οποία
είναι ιδιαίτερα ακριβά (σάκοι και γραµµέσ αιµοδιαδιήθησησ). Εποµένωσ, στην αιµοδιαδιήθηση αυξάνεται το ποσοστό συµµετοχήσ του υγειονοµικού υλικού και ανέρχεται στο 45% επί του συνολικού κόστουσ
αιµοκάθαρσησ ενώ ακολουθούν το κόστοσ των φαρµάκων µε 36% και τησ µισθοδοσίασ µε 10% (γράφηµα 3).
Στον πίνακα 2, παρουσιάζεται το κόστοσ ανά ασθενή για το 2006, ο οποίοσ παρακολουθεί πρόγραµµα
αιµοκάθαρσησ µε διττανθρακικά. Το κόστοσ ανέρχεται στα 51.419.16 ευρώ.
Το µεγαλύτερο µέροσ καταλαµβάνουν τα φάρµακα
µε 46%. Ακολουθούν το υγειονοµικό υλικό µε 29% και
στη συνέχεια η µισθοδοσία του προσωπικού µε ποσοστό 13% επί του συνολικού κόστουσ.
Αναφορικά µε το ετήσιο κόστοσ ανά ασθενή, ο οποίοσ παρακολουθεί πρόγραµµα αιµοκάθαρσησ µε τη
µέθοδο τησ αιµοδιαδιήθησησ, αυτό ανέρχεται στα
65.780.52 ευρώ για το 2006 (πίνακασ 3).
Στην αιµοδιαδιήθηση αυξάνεται το ποσοστό συµµετοχήσ του υγειονοµικού υλικού και ανέρχεται στο
45% επί του συνολικού κόστουσ αιµοκάθαρσησ ανά
ασθενή ενώ ακολουθούν το κόστοσ των φαρµάκων µε
36% και τησ µισθοδοσίασ µε 10%.
Συζήτηση
Είναι αδιαµφισβήτητο ότι η βελτίωση τησ γνώσησ σε
θέµατα αποτελεσµατικότητασ και κόστουσ των διαφόρων υγειονοµικών παρεµβάσεων θα επιτρέψει την
επίτευξη του τελικού στόχου που είναι η σωστή και
η οικονοµικά αποτελεσµατική διαχείριση τησ αρρώστιασ (disease management) (Λιαρόπουλοσ, 1996α).

ΠIΝΑΚΑΣ 2. Ετήσιο κόστοσ ανά ασθενή (αιµοκάθαρση µε φύσιγγα και διττανθρακικό διάλυµα)
Κατανοµή λειτουργικού κόστουσ

Κόστοσ ανά ασθενή (σε e)

% (Ποσοστό)

6708.00
23691.72
3347.76
829.92
1174.68
15144.48
522.60
51.419.16

13%
46%
7%
2%
2%
29%
1%
100%

Μισθοδοσία
Φάρµακα
Εξοπλισµόσ (συντήρηση - απόσβεση)
Κτιριακέσ εγκαταστάσεισ
Εργαστηριακέσ εξετάσεισ
Υγειονοµικό υλικό
Υποστηρικτικέσ υπηρεσίεσ & λοιπά αναλώσιµα
ΣΥΝΟΛΟ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Ετήσιο κόστοσ ανά ασθενή (αιµοκάθαρση µε τη µέθοδο τησ αιµοδιαδιήθησησ)
Κατανοµή λειτουργικού κόστουσ

Κόστοσ ανά ασθενή (σε e)

% (Ποσοστό)

6708.00
23691.72
3347.76
829.92
1174.68
29505.84
522.60
65780.52

10%
36%
5%
1%
2%
45%
1%
100%

Μισθοδοσία
Φάρµακα
Εξοπλισµόσ (συντήρηση - απόσβεση)
Κτιριακέσ εγκαταστάσεισ
Εργαστηριακέσ εξετάσεισ
Υγειονοµικό υλικό
Υποστηρικτικέσ υπηρεσίεσ & λοιπά αναλώσιµα
ΣΥΝΟΛΟ

Απαραίτητο εργαλείο σε αυτή τη διαδικασία αποτελούν οι µελέτεσ κοινωνικοοικονοµικήσ αποτίµησησ,
οι οποίεσ στηρίζονται στα αποτελέσµατα του ιατρικού έργου για να απαριθµήσουν είτε το κόστοσ του
συγκεκριµένου έργου ή να συγκρίνουν εναλλακτικέσ
θεραπευτικέσ παρεµβάσεισ που έχουν διαφορετικό
κόστοσ και συνέπειεσ (Κυριόπουλοσ, Νιάκασ, 1994,
Γείτονα, 1996).
Η αιµοκάθαρση αποτελεί µία ιδιαίτερα ακριβή
µέθοδο αντιµετώπισησ των πασχόντων από ΧΝΑ, δεδοµένου ότι βασίζεται κυρίωσ στη χρήση καινοτόµων
τεχνολογιών.
Το κόστοσ αυξάνεται µε τη χρησιµοποίηση νέων
µεθόδων αιµοκάθαρσησ, όπωσ αυτή τησ αιµοδιαδιήθησησ που εξετάστηκε. Τα ακριβότερα υλικά που χρησιµοποιούνται αυξάνουν κατά 30% περίπου το κόστοσ
σε σχέση µε την αιµοκάθαρση µε φύσιγγα και διάλυµα διττανθρακικών.
Τα φάρµακα αποτελούν το σηµαντικότερο παράγοντα στη διαµόρφωση του κόστουσ αφού καταλαµβάνουν το 46% από το συνολικό κόστοσ τησ µεθόδου
τησ αιµοκάθαρσησ µε διττανθρακικά εξαιτίασ τησ ερυθροποιητίνησ που αποτελεί ένα ιδιαίτερα ακριβό φάρµακο.
Επιπρόσθετα, ένασ από τουσ βασικότερουσ παράγοντεσ που διαµορφώνουν το υψηλό κόστοσ είναι και
το υγειονοµικό υλικό, το οποίο στην αιµοκάθαρση µε
φύσιγγα και διττανθρακικό διάλυµα καλύπτει το 29%
από το συνολικό κόστοσ τησ µεθόδου. Σε αυτό συµβάλλει το υψηλό κόστοσ των φίλτρων που χρησιµοποιούνται µία µόνο φορά για κάθε συνεδρία.
Το κόστοσ µισθοδοσίασ αποτελεί τον τρίτο σηµαντικό παράγοντα διαµόρφωσησ του τελικού κόστουσ
µε ποσοστό συµµετοχήσ 13% επί του συνολικού κόστουσ
τησ αιµοκάθαρσησ µε φύσιγγα και διάλυµα διττανθρακικών.
Περνώντασ στην αιµοκάθαρση µε τη µέθοδο τησ
αιµοδιαδιήθησησ, οι κυριότεροι παράγοντεσ που διαµορφώνουν το συνολικό κόστοσ είναι οι ίδιοι. Ωστόσο, τα ποσοστά αλλάζουν λόγω των ακριβών υλικών

που χρησιµοποιούνται στη µέθοδο αυτή, µε αποτέλεσµα την αύξηση του ποσοστού του υγειονοµικού υλικού (45% από 29% µε φύσιγγα και διάλυµα διττανθρακικών) στο συνολικό κόστοσ τησ αιµοκάθαρσησ µε τη
συγκεκριµένη µέθοδο.
Τα αποτελέσµατα τησ συγκεκριµένησ µελέτησ αναφορικά µε τη συγκριτική αποτίµηση των δύο παραπάνω µεθόδων αιµοκάθαρσησ συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα παρόµοιων ερευνών (Tediosi et al., 2001,
Piccoli et al., 1997, Rodriguez-Carmona et al., 1996),
βάσει των οποίων η αιµοκάθαρση µε τη µέθοδο τησ
αιµοδιαδιήθησησ αποτελεί πιο ακριβή µορφή θεραπείασ σε σύγκριση µε την αιµοκάθαρση µε διττανθρακικά.
Εποµένωσ, γίνεται σαφέσ ότι η καταγραφή του
κόστουσ τησ αιµοκάθαρσησ µασ δίνει τη δυνατότητα
από τη µία πλευρά να εστιάσουµε στουσ παράγοντεσ,
οι οποίοι διαµορφώνουν το συνολικό κόστοσ (εφόσον
η συγκεκριµένη µέθοδοσ αποτελεί την πιο διαδεδοµένη στην Ελλάδα), έτσι ώστε να µπορέσουµε να συµβάλουµε στον έλεγχό του και από την άλλη τη δυνατότητα σύγκρισησ, αναφορικά µε το κόστοσ, µε τισ
εναλλακτικέσ θεραπείεσ υποκατάστασησ τησ νεφρικήσ λειτουργίασ, δηλαδή τησ περιτοναϊκήσ κάθαρσησ
και τησ µεταµόσχευσησ νεφρού.
Αυτό άλλωστε δείχνουν και µία σειρά από έρευνεσ, ότι η αιµοκάθαρση είναι πιο ακριβή από την περιτοναϊκή κάθαρση κατά 20% (Kontodimopoulos et al.,
2005, Rozenbaum et al., 1985, Goeree et al., 1995,
Rodriguez-Carmona et al., 1996), 60% ακριβότερη,
σε άλλεσ έρευνεσ, µε διάλυµα διττανθρακικών και
διπλάσια µε τη µέθοδο τησ αιµοδιαδιήθησησ (Tediosi
et al., 2001). Αυτό βασίζεται στο γεγονόσ ότι η θεραπεία γίνεται στο νοσοκοµείο µε αποτέλεσµα να αποφέρει σηµαντικά κόστη προσωπικού σε αντίθεση µε
την περιτοναϊκή διάλυση που πραγµατοποιείται στο
σπίτι. Στην περίπτωση αυτή όµωσ το κόστοσ του να
εκπαιδεύσει κανείσ έναν ασθενή να εφαρµόζει τη
θεραπεία ο ίδιοσ στο σπίτι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη (Kontodimopoulos et al., 2005).

Τόµος 4 - Τεύχος 1 [43]

TOMOS4_TEFXOS1

5/11/11

11:22 AM

Page 44

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚH ΕΡΓΑΣΊA
Επιπρόσθετα, το κόστοσ ανά ασθενή για το 2006
ανέρχεται στα 51.419.16 ευρώ για την αιµοκάθαρση
µε διττανθρακικά. Από την άλλη πλευρά, το ετήσιο
κόστοσ ανά ασθενή ανέρχεται στα 65.780.52 ευρώ για
την αιµοδιαδιήθηση. Η διαφορά αυτή εξηγείται, όπωσ
αναφέρθηκε και πρωτύτερα, λόγω των ακριβότερων
υλικών, τα οποία χρησιµοποιούνται στην αιµοκάθαρση µε τη µέθοδο τησ αιµοδιαδιήθησησ.
Με δεδοµένο λοιπόν το συνεχώσ αυξανόµενο
κόστοσ αντιµετώπισησ τησ ΧΝΑ και τη σπανιότητα
των διαθέσιµων πόρων, τα δεδοµένα από τέτοιεσ
έρευνεσ µπορεί να αποδειχθούν χρήσιµα σε επίπεδο λήψησ αποφάσεων επιλογήσ µεθόδων θεραπείασ τησ νεφρικήσ ανεπάρκειασ. Τη δυνατότητα αυτή
οφείλει να αξιοποιήσει η χώρα µασ και υπό την
έννοια αυτή πρέπει να δοθεί µεγάλη βαρύτητα στη
χρήση των τεχνικών οικονοµικήσ αξιολόγησησ αντί
τησ συχνά εφαρµοζόµενησ σιωπηρήσ λήψησ αποφάσεων, όπου οι επιλογέσ και η πολύ σπουδαία υπόθεση τησ κατανοµήσ των πόρων στηρίζεται σε συνή-

θεισ ιατρικέσ πρακτικέσ και ιστορικά δεδοµένα χωρίσ
να συνυπολογίζονται οι παρούσεσ ανάγκεσ και φυσικά οι προτιµήσεισ και η ποιότητα ζωήσ των ασθενών. Υπό αυτέσ τισ συνθήκεσ, αποφεύγοντασ δηλαδή την εφαρµογή επιστηµονικών µεθόδων αξιολόγησησ,
αφενόσ δεν καθίσταται εφικτή η ορθολογική κατανοµή των πόρων και η οικονοµική αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων υγείασ και αφετέρου µπορεί να δηµιουργούνται προβλήµατα ισότητασ και
κοινωνικήσ δικαιοσύνησ γιατί η κακή χρήση των
πόρων ίσωσ οδηγεί σε αποκλεισµούσ παροχήσ νέων
υπηρεσιών υγείασ σε σηµαντικά τµήµατα του πληθυσµού.
Ευχαριστίεσ
Η συγγραφέασ οφείλει ευχαριστίεσ στη διοίκηση τησ
κλινικήσ «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ», και ιδιαίτερα στον
διοικητικό διευθυντή κο Κώστα Παπαλαζάρου για την
πολύτιµη βοήθειά του στη συλλογή των οικονοµικών
στοιχείων.

ABSTRACT
ORIGINAL ARTICLE
TREATMENT OF CHRONIC KIDNEY DISEASE: COST ANALYSIS OF BICARBONATE DIALYSIS AND
HAEMODIAFILTRATION
Paraskevi Theofilou , P h D P s y c h o l o g i s t , N a t i o n a l S c h o o l o f P u b l i c A d m i n i s t r a t i o n , D e p ar t m e n t o f M a n a g e m e n t o f
Health Services, Athens
Aim: The economic assessment of haemodialysis (HD) in a Unit of Artificial Kidney of a private clinic. More specifically,
cost analysis of bicarbonate dialysis and haemodiafiltration is used.
Population Study: 120 patients with end - stage renal disease, undergoing HD in the Unit of Artificial Kidney of the
clinic in 2006.
Material and Method: The demographic, clinical and economic characteristics were recorded from the files of
patients. Data were collected by the finance management of the clinic with regards to the payroll of personnel,
the capital and technological equipment, dampings, fixed costs and other consumables. Prices of 2006 were used
and one HD session was considered as the unit of cost.
Results: The total cost of an HD session with haemodiafiltration surpasses by 30% of the method of bicarbonate
dialysis. This important increase of cost is due to the additional sanitary material that is required in the particular
method (bags and lines of haemodiafiltration).
C o n c l u s i o n s : HD is an especially expensive method regarding the treatment of end - stage renal disease
patients, based on the use of innovative technologies. Similar analyses of economic evaluation are not fully
documented, if they do not take into account of the clinical superiority and they do not attribute in terms of
cost -effectiveness.
Key words: Economic Assessment, chronic Kidney disease, bicarbonate dialysis, haemodiafiltration
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Συναισθηµατική νοηµοσύνη-θεωρία
και εφαρµογέσ στη νοσηλευτική διοίκηση
Ζωή Βόρρη
Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc στη Ψυχική Υγεία ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Εργαστηριακόσ Συνεργάτησ ΤΕΙ Αθηνών Νοσηλευτική Β΄

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη (ΣΝ) αναφέρεται στη βιβλιογραφία σαν ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό του επιτυχηµένου ηγέτη. Καθώσ το σύστηµα υγείασ αλλάζει µε ταχείσ ρυθµούσ οι ηγέτεσ του συστήµατοσ αυτού χρειάζεται να εφαρµόζουν καινοτόµα µοντέλα ηγεσίασ επικεντρωµένα στη δηµιουργία δεσµών
και σχέσεων εµπιστοσύνησ. Οι ηγέτεσ νοσηλευτέσ που διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά τησ ΣΝ ενισχύουν
τισ οργανωτικέσ ικανότητεσ του προσωπικού και την αποτελεσµατικότητα του οργανισµού που διοικούν.
Σκοπόσ: Η παρούσα εργασία στόχο έχει να παρουσιάσει την βιβλιογραφία που είναι σχετική µε τη συναισθηµατική νοηµοσύνη και τισ συνέπειέσ τησ στη νοσηλευτική διοίκηση.
Ανασκόπηση Βιβλιογραφίασ: Η ανασκόπηση τησ βιβλιογραφίασ έγινε χρησιµοποιώντασ τισ διεθνείσ βάσεισ
δεδοµένων (MEDLINE, PUBMED) καλύπτοντασ µια περίοδο από το 1998 έωσ το 2008. Επιπλέον συµπεριελήφθησαν µια σειρά από σχετικά άρθρα.
Συµπεράσµατα: Οι συναισθηµατικά έξυπνοι ηγέτεσ νοσηλευτέσ διαθέτουν αυτογνωσία, εποπτικέσ ικανότητεσ, διαχειρίζονται τόσο τα δικά τουσ συναισθήµατα όσο και αυτά του προσωπικού τουσ µε αποτέλεσµα να
δηµιουργούν οµάδεσ ικανέσ να επιζήσουν στο συνεχώσ µεταβαλλόµενο περιβάλλον τησ υγείασ.
Λέξεισ Κλειδιά: συναισθηµατική νοηµοσύνη, νοσηλευτική διοίκηση, ηγετικέσ ικανότητεσ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη (Σ.Ν) είναι ένασ όροσ
που απαντάται ολοένα και συχνότερα στη βιβλιογραφία τησ κοινωνικήσ ψυχολογίασ (Cherniss, 2002),
καθώσ και στα νοσηλευτικά περιοδικά (Cadman &
Brewer 2001). Τα συστήµατα υγείασ µεταβάλλονται
γρήγορα και επικεντρώνονται περισσότερο στισ σχέσεισ .Οι ηγέτεσ για να επιτύχουν πρέπει να δουλεύουν
περισσότερο µε την καρδιά τουσ και να διαθέτουν αυτό
που είναι γνωστό διεθνώσ ωσ “soft skills”(Kerfoot
,1996). Συγκεκριµένα οφείλουν να έχουν ενσυναίσθηση (empathy) προσ τουσ εργαζόµενουσ , να ενθαρρύνουν ατοµικέσ και οµαδικέσ σχέσεισ, να αναγνωρίζουν
τη συνεισφορά του κάθε µέλουσ τησ οµάδασ, να αναλύουν τη συναισθηµατική πλευρά του κάθε θέµατοσ
και να προβλέπουν τισ αντιδράσεισ του προσωπικού.
Η συναισθηµατική πλευρά τησ ηγεσίασ απαιτεί
µοναδικέσ ικανότητεσ. Συγκεκριµένα απαιτεί οι ηγέ-
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τεσ να αναγνωρίζουν τόσο τα δικά τουσ όσο και τα
συναισθήµατα των άλλων, να χρησιµοποιούν τα συναισθήµατα στο τρόπο τησ σκέψησ τουσ, να κατανοούν
και να αιτιολογούν µε συναίσθηµα και να διαχειρίζονται τα συναισθήµατά τουσ, αλλά και αυτά του προσωπικού τουσ . Τα άτοµα που φέρονται µε αυτό τον τρόπο αναφέρονται ωσ συναισθηµατικά ευφυή άτοµα κατά
τουσ Mayer και Salovey (Mayer & Salovey, 1997).
Τι είναι η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη (Σ.Ν.);
Η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη ορίζεται ωσ η ικανότητα του ατόµου να αναγνωρίζει τα δικά του συναισθήµατα, τα συναισθήµατα των άλλων, να δηµιουργεί κίνητρα για τον εαυτό του και να χειρίζεται σωστά τα
συναισθήµατα και τισ σχέσεισ του (Goleman, 1998).
Ορίζεται ακόµη ωσ η ικανότητα αντίληψησ, αξιολόγησησ, έκφρασησ και διαχείρισησ των συναισθηµάτων
((Mayer & Salovey , 1997).
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Περιγραφέσ τησ Σ.Ν. υπάρχουν από τότε που εµφανίζονται αναφορέσ σχετικά µε την ανθρώπινη συµπεριφορά. Από τουσ αρχαίουσ Έλληνεσ φιλοσόφουσ έωσ
την Παλαιά και την Καινή ∆ιαθήκη , από τον Σαίξπηρ
έωσ τον Thomas Jefferson και τη σύγχρονη ψυχολογία, η συναισθηµατική διάσταση τησ λογικήσ θεωρείται θεµελιώδεσ στοιχείο τησ ανθρώπινησ φύσησ
(T.Bradberry &J.Greeaves ,2006 ) . Παραδοσιακά ο
όροσ νοηµοσύνη σχετιζόταν µε την απόδοση στο τεστ
νοηµοσύνησ (IQ test), υπήρξαν ωστόσο ερευνητέσ που
διαπίστωσαν γρήγορα και πωσ οι µη γνωστικέσ πλευρέσ είναι εξίσου σηµαντικέσ, όπωσ ο Wechsler που
όρισε τη νοηµοσύνη ωσ την ικανότητα του ατόµου να
δρα σκοπίµωσ και να συναλλάσσεται αποτελεσµατικά
µε το περιβάλλον του(Wechsler, 1958), ο Garner που
έγραψε για την «πολλαπλή νοηµοσύνη» κ.α. (Garrdner,1983).
Όµωσ µόλισ το 1990 οι Salovey και Mayer ανέπτυξαν
για πρώτη φορά τον όρο Συναισθηµατική Νοηµοσύνη.
Αλλά και αυτή η προσέγγιση έµεινε αφανήσ ωσ το 1995
που γίνεται η έκδοση του βιβλίου του Daniel Goleman
“Emotional Intelligence : Why it can matter more
than IQ”, οπότε παρέχεται µια πληρέστερη εικόνα τησ
ικανότητασ που σχετίζεται µε την επιτυχία τόσο στη
ζωή όσο και στην εργασία σε σχέση µε τη γνωστική

νοηµοσύνη. Η έννοια τησ Σ.Ν εξήγησε γιατί δυο άνθρωποι που έχουν τον ίδιο δείκτη νοηµοσύνησ ενδέχεται
να φτάσουν σε διαφορετικά επίπεδα επιτυχίασ.
Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν δυο προσεγγίσεισ τησ Συναισθηµατικήσ Νοηµοσύνησ του Daniel
Goleman και των John Mayer, Peter Salovey που αν
και διαθέτουν πολλά κοινά στοιχεία ωσ προσ τισ υποθέσεισ και τισ προσδοκίεσ για την επίδραση τησ Συναισθηµατικήσ Νοηµοσύνησ διαφέρουν στο γεγονόσ ότι
ο πρώτοσ προτείνει έναν πιο γενικό κοινωνικό-συναισθηµατικό ορισµό ενώ οι δεύτεροι περιγράφουν τη
Σ.Ν. ωσ γνωστικό-συναισθηµατική ικανότητα παρά
σαν χαρακτηριστικό τησ προσωπικότητασ.
Το µοντέλο Σ.Ν. των P. Salovey και J. Mayer
Η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη ωσ ικανότητα
Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζεται το µοντέλο των
Salovey&Mayer, το οποίο περιγράφει τισ τέσσερισ ικανότητεσ τησ Σ.Ν. και τισ αντίστοιχεσ συναισθηµατικέσ
διαδικασίεσ, οι οποίεσ είναι στοιχειοθετηµένεσ µε
τέτοιο τρόπο ώστε κάθε κατηγορία από κάτω προσ τα
πάνω να αντιστοιχεί σε πιο απλέσ ικανότητεσ τησ αντίληψησ και έκφρασησ του συναισθήµατοσ, σε αντίθεση µε την ανώτερη κατηγορία που περιλαµβάνει τη

ΣΧHΜΑ1: Το µοντέλο Συναισθηµατικήσ Νοηµοσύνησ
των John Mayer,Peter Salovey( Mayer& Salovey, 1997)
Στοχαστική Ρύθµιση του Συναισθήµατοσ για την προαγωγή τησ συναισθηµατικήσ και πνευµατικήσ ανάπτυξησ
Ικανότητα να είσαι ανοιχτόσ σε συναισθήµατα
Ικανότητα να προσκολλάσαι ή να αποσπάσαι στοχαστικά από ένα συναίσθηµα
Ικανότητα να καταγράφεισ στοχαστικά συναισθήµατα
Ικανότητα να διαχειρίζεσαι συναισθήµατα χωρίσ να µεταβάλλεται η όποια πληροφορία περιέχουν
Κατανόηση και Ανάλυση των συναισθηµάτων /υιοθέτηση συναισθηµατικήσ γνώσησ
Ικανότητα να χαρακτηρίζεισ συναισθήµατα και να αναγνωρίζεισ τισ σχέσεισ µεταξύ τουσ
Ικανότητα να αποδίδεισ τισ σηµασίεσ που εµπεριέχουν τα συναισθήµατα σχετικά µε συσχετίσεισ
Ικανότητα να κατανοείσ σύνθετα συναισθήµατα
Ικανότητα να αναγνωρίζεισ πιθανέσ µεταβάσεισ µεταξύ των συναισθηµάτων
Συναισθηµατική ∆ιευκόλυνση τησ σκέψησ
Η σκέψη ακολουθεί των συναισθηµάτων που κατευθύνουν την προσοχή
Τα συναισθήµατα είναι επαρκώσ έντονα και διαθέσιµα που µπορούν να αναπαραχθούν
Οι συναισθηµατικέσ αλλαγέσ τησ διάθεσησ τροποποιούν τισ προοπτικέσ του ατόµου
Συναισθηµατικέσ καταστάσεισ ενθαρρύνουν διαφορετικέσ προσεγγίσεισ σε συγκεκριµένα προβλήµατα
Αντίληψη, Αξιολόγηση και Έκφραση του συναισθήµατοσ
Ικανότητα να αναγνωρίζεισ συναισθήµατα
Ικανότητα να αναγνωρίζεισ συναισθήµατα άλλων µέσα από τη γλώσσα, την εµφάνιση, τη συµπεριφορά
Ικανότητα να εκφράζεισ ακριβώσ τα συναισθήµατα σου
Ικανότητα να διακρίνεισ µεταξύ τησ ειλικρινήσ και µη ειλικρινήσ έκφρασησ του συναισθήµατοσ

Τόµος 4 - Τεύχος 1 [47]

TOMOS4_TEFXOS1

5/11/11

11:22 AM

Page 48

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΣΧHΜΑ2: Το µοντέλο Συναισθηµατικήσ Νοηµοσύνησ του D. Goleman (Daniel Goleman, 1998)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Αυτεπίγνωση
Επίγνωση των συναισθηµάτων
Αυτοαξιολόγηση
! Αυτοπεποίθηση

Αυτορύθµιση

Κίνητρα Συµπεριφοράσ

Αυτοέλεγχοσ
Αξιοπιστία
! Ευσυνειδησία
! Προσαρµοστικότητα
! Καινοτοµία

Τάση προσ επίτευξη
∆έσµευση
! Πρωτοβουλία
! Αισιοδοξία

!

!

!

!

!

!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Ενσυναίσθηση

Κοινωνικέσ ∆εξιότητεσ

Κατανόηση των άλλων
Προσανατολισµόσ στην παροχή υπηρεσιών
! Ενίσχυση τησ ανάπτυξησ των άλλων
! Πολιτική Αντίληψη

Επιρροή
Επικοινωνία
! Ηγεσία
! Επίλυση των συγκρούσεων
! Καλλιέργεια δεσµών
! Συνεργασία
! Οµαδικέσ ικανότητεσ

!

!

!

!

συνειδητή και παράλληλα στοχαστική ρύθµιση του
συναισθήµατοσ.
Η αντίληψη, η αξιολόγηση και έκφραση του συναισθήµατοσ αποτελούν την κατώτερη κατηγορία του
σχήµατοσ 1 και αφορούν στην ακρίβεια µε την οποία
τα άτοµα µπορούν να αντιληφθούν, να αξιολογήσουν
και να εκφράσουν τα συναισθήµατα τουσ. Η δεύτερη
κατηγορία αφορά στη συναισθηµατική διευκόλυνση
των γνωστικών διαδικασιών. Αυτή εστιάζει στο πωσ
το συναίσθηµα επηρεάζει το γνωστικό σύστηµα ώστε
να το εξοπλίζει για πιο αποτελεσµατική επίλυση προβληµάτων, αιτιολόγηση, λήψη αποφάσεων και πιο
δηµιουργικέσ προσπάθειεσ. (Palfai& Salovey,1993).Η
τρίτη κατηγορία του σχήµατοσ αφορά στην ικανότητα τησ κατανόησησ των συναισθηµάτων και τησ χρησιµοποίησησ τησ συναισθηµατικήσ γνώσησ. Η ανώτερη κατηγορία του µοντέλου Σ.Ν. των Mayer και
Salovey αφορά στη συνειδητή ρύθµιση των συναισθηµάτων ώστε να προάγεται η συναισθηµατική και
πνευµατική ανάπτυξη του ατόµου και περιλαµβάνει
τη ρύθµιση τησ εµπειρίασ και τησ έκφρασησ των
συναισθηµάτων αποσκοπώντασ στην επίτευξη των
στόχων του ατόµου.
Το µοντέλο Σ.Ν. του Daniel Goleman
Η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη
ωσ χαρακτηριστικό τησ προσωπικότητασ
Το µοντέλο τησ Σ.Ν του Goleman που απεικονίζεται
στο παρακάτω σχήµα δίνει έµφαση σε ατοµικέσ διαφορέσ στην οργάνωση και έκφραση των συναισθηµάτων και συναφών κοινωνικών δεξιοτήτων όπωσ η ενσυναίσθηση, τα κίνητρα, η προσαρµοστικότητα και γενική
συγκινησιακή κατάσταση.

Μέτρηση τησ Σ.Ν.
Οι Petrides και Furnham (Petrides & Furnham, 2001)
πρότειναν έναν ιδεολογικό διαχωρισµό µεταξύ των δύο
προσεγγίσεων τησ Συναισθηµατικήσ Νοηµοσύνησ βάσει
τησ χρησιµοποιούµενησ µεθοδολογίασ µέτρησήσ τουσ.
Η προσέγγιση τησ Σ.Ν. ωσ ικανότητα µετράται µε τεστ
µέγιστησ απόδοσησ ενώ η προσέγγισή τησ ωσ χαρακτηριστικό τησ προσωπικότητασ µετράται µε ερωτηµατολόγια αυτοαναφοράσ.
Η µέτρηση τησ Σ.Ν ωσ ικανότητα είναι προβληµατική επειδή η συµφυήσ υποκειµενική φύση τησ συναισθηµατικήσ εµπειρίασ υπονοµεύει την προσπάθεια
ανάπτυξησ τεστ µέγιστησ απόδοσησ, παρόµοια δηλαδή µε τα IQ tests. Για την παράκαµψη αυτού του προβλήµατοσ υιοθετήθηκαν διαδικασίεσ βαθµολόγησησ
που προσπαθούν να δηµιουργήσουν σωστέσ επιλογέσ
µεταξύ πολλών εναλλακτικών.
Οι πιο διακεκριµένεσ κλίµακεσ µέτρησησ αυτήσ
τησ προσέγγισησ τησ Σ.Ν. είναι το Multifactor Emotional
and Intelligence Scale (MEIS, Mayer, Caruso, Salovey,
1999)και το Mayer-Salovey-Caruso Emotion and
Intelligence Test CMSCEIT; Mayer , Salovey, Caruso
2002). Οι πιο χρησιµοποιούµενεσ κλίµακεσ µέτρησησ
τησ Σ.Ν ωσ χαρακτηριστικό τησ προσωπικότητασ είναι:
Emotional Quotient Inventory EQ-i(Bar-On,1997),
Emotional Competence Inventory ECI (Boyatzis,
Goleman, Hay/McBer,1999), Trait Emotional Intelligence
Questionnaire TEIQue (Petrides&Furnham,2003).
Ανάπτυξη τησ Σ.Ν.
Πρόσφατεσ νευροσυµπεριφορικέσ έρευνεσ αποδεικνύουν ότι η Σ.Ν µπορεί να αναπτυχθεί µέσα από παρακίνηση, άσκηση και ανατροφοδότηση. Ο Goleman υπο-
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Σ.Ν. στο χώρο εργασίασ
Ο βαθµόσ στον οποίο η Σ.Ν. συµβάλλει στην προσωπική και επαγγελµατική επιτυχία παραµένει άγνωστοσ. Είναι όµωσ αναµφίβολη η συµβολή τησ στην επιτυχία είτε όταν αυτή ορίζεται ωσ ικανότητα του ατόµου
για αυτεπίγνωση, αυτοκυριαρχία, αυτοέλεγχο, ευσυνειδησία και δυνατότητα να µπαίνει στη θέση των
άλλων, να τουσ κατανοεί, να τουσ ασκεί επιρροή, να
επικοινωνεί και να συνεργάζεται όπωσ παρουσιάστηκε από τον Daniel Goleman ,είτε όταν ορίζεται ωσ η
ικανότητα αντίληψησ, αξιολόγησησ, έκφρασησ και διαχείρισησ των συναισθηµάτων όπωσ παρουσιάστηκε
από τουσ Mayer και Salovey
Αυτό συµβαίνει γιατί τα συναισθηµατικά νοήµονα
άτοµα καταφέρνουν να µεταδίδουν καλύτερα τισ ιδέεσ και τουσ στόχουσ τουσ µε τρόπο που δεν επιδέχεται αµφισβητήσεισ, κάνοντασ τουσ άλλουσ να αισθάνονται κατάλληλοι στο εργασιακό τουσ περιβάλλον
(Goleman,1998), καθώσ και γιατί η Σ.Ν. σχετίζεται µε
τισ κοινωνικέσ ικανότητεσ που απαιτούνται για συνεργασία και εποµένωσ α) είναι χρήσιµη για τη δηµιουργία οµαλά συνεργαζόµενων οµάδων, β)οι ηγέτεσ µε
Σ.Ν. σε συνεργασία µε το εργατικό δυναµικό µπορούν
να επιδράσουν στισ σχέσεισ των ατόµων και να συµβάλλουν στην αύξηση τησ ατοµικήσ και οµαδικήσ συναισθηµατικήσ νοηµοσύνησ και στην οργανωσιακή δέσµευση (Cherniss, 2001)

ασθενών, να ενισχύουν τη συναδελφική αλληλεγγύη,
να ελαχιστοποιούν τισ συγκρούσεισ µεταξύ των οµάδασ ώστε αυτή να είναι αποτελεσµατική και να αποφεύγει την επαγγελµατική εξουθένωση (burnout).
Αυτά όµωσ σηµαίνουν ότι οι ηγέτεσ στοχεύουν σε ένα
υψηλό επίπεδο συναισθηµατικήσ νοηµοσύνησ ώστε
να αναγνωρίζουν και να χρησιµοποιούν τη συναισθηµατική πληροφορία στισ κοινωνικέσ σχέσεισ τουσ µε
το προσωπικό και τουσ ασθενείσ.
Οι νοσηλευτέσ ηγέτεσ µε Σ.Ν. κατανοούν τα συναισθήµατα και επηρεάζουν τα συναισθήµατα των άλλων.
Αν το συναίσθηµα του ανθρώπινου δυναµικού οδηγείται προσ το φάσµα του ενθουσιασµού, τότε η αποδοτικότητα αυξάνεται, ενώ αντίθετα αν τα συναισθήµατα οδηγούνται προσ το άγχοσ ή την απογοήτευση τότε
προκαλείται αποσυντονισµόσ και δυσαρµονία υποσκάπτοντασ τα συναισθηµατικά θεµέλια που επιτρέπουν
στουσ ανθρώπουσ να προοδεύσουν.
Σύµφωνα µε τον Ryback (Ryback, 1998) ο συναισθηµατικά νοήµων ηγέτησ εκδηλώνει δέκα βασικέσ
συµπεριφορέσ:
1. ∆εν κρατά επικριτική στάση στουσ υφισταµένουσ
του
2. ∆ιαθέτει κατανόηση για τα συναισθήµατα των άλλων
3. Είναι ειλικρινήσ για τισ προθέσεισ του
4. Αναλαµβάνει τισ ευθύνεσ του
5. ∆ίνει σηµασία στη λεπτοµέρεια
6. Είναι εκφραστικόσ
7. Είναι υποστηρικτικόσ
8. Είναι αποφασιστικόσ και επιλύει συγκρούσεισ
9. ∆ιαθέτει ζήλο
10. Εχει αυτοπεποίθηση και αφήνει τουσ γύρω του να
αναδείξουν τισ ικανότητέσ τουσ

Σ.Ν. και νοσηλευτική διοίκηση
Η παρουσία τησ Σ.Ν. στουσ επαγγελµατίεσ νοσηλευτέσ ιδιαίτερα µετά την µεταβολή του συστήµατοσ παροχήσ φροντίδασ προσ µια ολιστική θεώρηση του ασθενούσ είναι απαραίτητη. Στρατηγικέσ όπωσ η συνεργασία,
η ανοιχτή επικοινωνία νοσηλευτή – ασθενή , η αναγνώριση των δικών του συναισθηµάτων , των συναδέλφων, των ασθενών, η διαχείριση των συναισθηµάτων
τόσο εσωτερικά όσο και µέσα στισ σχέσεισ του (νοσηλευτή – προϊστάµενο, νοσηλευτή – νοσηλευτή – νοσηλευτή- νοσηλευτή – γιατρό, νοσηλευτή – ασθενή ή και
οικογένεια), αποτελούν σηµαντικά στοιχεία τησ νέασ
νοσηλευτικήσ πραγµατικότητασ.
Ιδιαίτερα ο ρόλοσ του νοσηλευτή – ηγέτη είναι κρίσιµοσ στη δηµιουργία θετικού και υποστηρικτικού
περιβάλλοντοσ ώστε να βοηθήσει τουσ νοσηλευτέσ να
αντιµετωπίσουν το στρεσ των δικών τουσ συναισθηµάτων και των ασθενών ή των συναδέλφων τουσ .
Μ΄αυτό τον τρόπο αυξάνεται η ικανοποίηση τόσο των
ασθενών όσο και των νοσηλευτών.
Είναι σηµαντικό οι νοσηλευτέσ – ηγέτεσ να δηµιουργούν κλίµα ικανοποίησησ του προσωπικού και των

Ο Goleman σε άρθρο του (2000) κάνει λόγο για έξι διαφορετικούσ τύπουσ (στυλ) ηγεσίασ που συνδέονται άµεσα µε τισ διαστάσεισ τησ συναισθηµατικήσ νοηµοσύνησ. Οι τύποι αυτοί είναι: ο καταπιεστικόσ (coercive),
ο οραµατιστήσ (visionary), ο ανθρωπιστικόσ (affiliative),
ο δηµοκρατικόσ (democratic), ο καθοδηγητικόσ
(pacesetting) και ο συµβουλευτικόσ (coaching). Οι
πραγµατικά επιτυχηµένοι και αποτελεσµατικοί ηγέτεσ
δεν χρησιµοποιούν µόνο ένα τύπο ηγεσίασ ,αλλά εναλλάσσουν στυλ ανάλογα µε τισ ανάγκεσ τησ εργασίασ.
Οι συναισθηµατικά νοήµονεσ νοσηλευτέσ ηγέτεσ
εµπνέουν στουσ άλλουσ ενθουσιασµό για ένα όραµα
και µια κοινή αποστολή, παίρνουν πρωτοβουλία και
δρουν ωσ ηγέτεσ ανεξάρτητα από τη θέση τουσ, βοηθούν τουσ άλλουσ να έχουν καλή επίδοση.
Με δεδοµένη τη χαοτική φύση του συστήµατοσ
υγείασ οι ηγέτεσ νοσηλευτέσ που έχουν αυτέσ τισ ικανότητεσ µπορούν να αποτελέσουν πολύτιµη πηγή για
τουσ οργανισµούσ υγείασ.
Ωστόσο, αξιόπιστεσ και έγκυρεσ έρευνεσ γύρω από
τη Σ.Ν. στο χώρο τησ υγείασ στα πλαίσια τησ ελληνικήσ επικράτειασ πρέπει ακόµη να πραγµατοποιηθούν.

στηρίζει ότι για να αυξήσει κάποιοσ τη Σ.Ν. πρέπει να
διακόψει παλιέσ συµπεριφορέσ και να δηµιουργήσει
νέεσ απόλυτα εξατοµικευµένεσ «Σ.Ν.» δεν µπορεί να
υπάρξει χωρίσ τη βαθιά επιθυµία και τη συνειδητή
προσπάθεια του ατόµου (Goleman,1998).
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ABSTRACT
REVIEW
EMOTIONAL INTELLIGENCE: THEORY AND THE IMPLICATIONS IN THE NURSING LEADERSHIP
Zoi Vorri RN, BSc, MSc Mental Health
Background: Emotional intelligence is popular in literature as an important characteristic for successful leaders.
Health care is changing rapidly and leaders should use modern models of leadership focused on creating relationships
based on trust. Nurse leaders who exhibit characteristics of emotional intelligence enhance staff organizational
skills and effectiveness of their work.
Aim: This paper aims to present an analysis of the literature on Emotional Intelligence and explore the implications
of it for the nursing leadership.
Method: A literature search was undertaken using international databases (MEDLINE, PUBMED) covering the period
1998 to 2008. A hand-search of relevant journals added to the data.
Conclusions: Emotionally intelligent nurse leaders who are self-aware, supervisory skillful, capable of address the
emotional side of their staff can develop strong synergized teams, necessary for the survival during this changing
healthcare landscape.
Key words: Emotional intelligence, nursing administration, competence, leadership
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Ο ρόλοσ των επαγγελµατιών υγείασ
και η βελτίωση τησ ποιότητασ υπηρεσιών
στα νοσοκοµεία
∆ρ. Γιάννησ Μάρκοβιτσ 1, Σοφία Μοναστηρίδου 2
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∆ηµόσιασ ∆ιοίκησησ και Αυτοδιοίκησησ, 2. Νοσηλεύτρια, Γ.Ν.Θ. «Ο Άγιοσ ∆ηµήτριοσ»

ΠΕΡIΛΗΨΗ

Η ποιότητα στισ παρεχόµενεσ υπηρεσίεσ υγείασ είναι σηµαντική για την παροχή φροντίδασ υγείασ στουσ
ασθενείσ. Τα βασικά στοιχεία τησ σχετίζονται µε το ανθρώπινο δυναµικό, την οργάνωση και τισ διαδικασίεσ
και τα αποτελέσµατα µε τισ παρεχόµενεσ υπηρεσίεσ. Οι µέθοδοι που υπάρχουν για τη βελτίωση τησ ποιότητασ έχουν να κάνουν µε τη ∆ιοίκηση Ολικήσ Ποιότητασ, τα συστήµατα διασφάλισησ ποιότητασ και τισ ποσοτικέσ µετρήσεισ που αφορούν στην ποιότητα και την σχέση κόστουσ-ωφέλειασ. Ο ρόλοσ του ανθρώπινου
παράγοντα στη βελτίωση τησ ποιότητασ µέσα από την εφαρµογή του θεωρητικού υποδείγµατοσ του Donabedian
είναι ουσιαστικόσ, καθώσ εµπλέκεται και στισ τρεισ παραµέτρουσ που αφορούν στην ποιότητα υπηρεσιών
υγείασ. Τέλοσ, όσον αφορά στην υλοποίηση προγραµµάτων βελτίωσησ τησ ποιότητασ στο χώρο των νοσοκοµείων, στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, όπου παρατηρήθηκε ότι στην χώρα µασ υπάρχει καθυστέρηση στην
εφαρµογή τουσ και απουσία οργανωµένησ και συστηµατικήσ ενασχόλησησ µε τη διασφάλιση τησ ποιότητασ
και την υλοποίηση αντίστοιχων προγραµµάτων.
Λέξεισ κλειδιά: ποιότητα υπηρεσιών, επαγγελµατίασ υγείασ, Donabedian, ∆ιοίκηση Ολικήσ Ποιότητασ, διασφάλιση ποιότητασ

Εισαγωγή
Η υγεία είναι ένα κοινωνικό αγαθό που πρέπει να παρέχεται τόσο καθολικά στο κοινωνικό σύνολο, όσο και
µε την προσήκουσα ποιότητα έτσι ώστε τα αποτελέσµατά τησ να είναι τα επιθυµητά και αναγκαία για τουσ
πολίτεσ. Η ποιότητα, γενικά στην παραγωγή αγαθών
και παροχή υπηρεσιών, ορίζεται ωσ µια δυναµική κατάσταση η οποία συνδέεται µε τα προϊόντα, τισ υπηρεσίεσ, τουσ ανθρώπουσ, τισ διαδικασίεσ και το περιβάλλον και η οποία ανταποκρίνεται ή ξεπερνά τισ
προσδοκίεσ του πελάτη (Παπανικολάου, 2007).
Όσον αφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείασ,
ο Donabedian (1980) την όρισε ωσ εκείνο το είδοσ
φροντίδασ, το οποίο αναµένεται να µεγιστοποιήσει την
καλή υγεία και ευεξία του ασθενή, λαµβανοµένων υπόψη των ωφελειών και των απωλειών που εµπεριέχει
η διαδικασία περίθαλψησ, σε όλα τα επιµέρουσ τησ
σηµεία. Ουσιαστικά, µέσα από τον παραπάνω ορισµό,

οριοθετείται η ποιότητα στισ υπηρεσίεσ υγείασ µέσα
από τρεισ παραµέτρουσ: το τεχνικό µέροσ που έχει να
κάνει µε τισ υποδοµέσ και τα µέσα που απαιτούνται
για την παροχή υγείασ, το διαπροσωπικό µέροσ που
αφορά στισ γνώσεισ, ειδικότητεσ και ικανότητεσ του
ανθρώπινου δυναµικού του χώρου τησ υγείασ, και η
τρίτη παράµετροσ, έχει να κάνει µε την ξενοδοχειακή
υποδοµή και τισ συναφείσ παροχέσ προσ τουσ ασθενείσ κατά τη διάρκεια τησ νοσηλείασ τουσ.
Επίσησ, ο Maxwell (1984) προσδιορίζει την ποιότητα στην υγεία, µε βάση τισ παραµέτρουσ: πρόσβαση
– προσπελασιµότητα, δηλαδή, τη δυνατότητα των χρηστών υπηρεσιών υγείασ να έχουν πρόσβαση στη φροντίδα υγείασ στο σωστό χρόνο και τόπο σύµφωνα µε
τισ ανάγκεσ τουσ, ισότητα, αποτελεσµατικότητα, αποδοχή και καταλληλότητα. Στη συνέχεια, προστέθηκαν
από τον Οργανισµό Οικονοµική Συνεργασίασ και Ανάπτυξησ οι έννοιεσ τησ φροντίδασ και τησ ασφάλειασ.

Τόµος 4 - Τεύχος 1 [51]
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Στα επόµενα κεφάλαια, αναλύεται η έννοια τησ ποιότητασ των υπηρεσιών στον υγειονοµικό τοµέα, οι τρόποι και οι πρακτικέσ για τη βελτίωση τησ ποιότητασ
τησ υγείασ, ο ρόλοσ και η συνεισφορά των εργαζοµένων σε αυτή τη βελτίωση και τέλοσ, παρουσιάζονται
παραδείγµατα από την εφαρµογή προγραµµάτων βελτίωσησ τησ ποιότητασ στο χώρο τησ υγείασ και σε νοσηλευτικά ιδρύµατα.
Η ποιότητα στισ υπηρεσίεσ υγείασ
Η ποιότητα υπηρεσιών (service quality) είναι η µορφή
και το είδοσ τησ υπηρεσίασ που προσφέρεται σε έναν
ασθενή και η αντίληψη που έχει ο ασθενήσ γι’ αυτή την
υπηρεσία. Αυτή µπορεί να θεωρηθεί ωσ η «γενική αξιολόγηση τησ τελειότητασ ή τησ ανωτερότητασ µιασ οντότητασ, και ότι αυτή η κρίση ή αξιολόγηση είναι παρόµοια µε την στάση και σχετίζεται µε, αλλά δεν είναι
ισοδύναµη, την ικανοποίηση [Μπορούµε] να δούµε την
ποιότητα υπηρεσιών όπωσ την λαµβάνουν οι πελάτεσ
από µια συναλλαγή» (Dedeke, 2003: 277-8) και στην
προκειµένη περίπτωση η ποιότητα υπηρεσιών είναι αυτή
που λαµβάνουν οι ασθενείσ όταν νοσηλεύονται σε ένα
νοσοκοµείο. Αυτή η ποιότητα υπηρεσιών έχει διάφορεσ
διαστάσεισ και βάση αυτών, αναπτύσσονται τα σχετικά
µεθοδολογικά εργαλεία. Το σηµαντικότερο και ευρέωσ
χρησιµοποιούµενο είναι το ερωτηµατολόγιο SERVQUAL.
Οι διαστάσεισ τησ ποιότητασ υπηρεσιών που µετράει
είναι οι ακόλουθεσ (Parasuraman, et al., 1986 & 1988):
Αξιοπιστία (Reliability): η δυνατότητα του νοσοκοµείου να εκπληρώσει τισ υποσχέσεισ του και να παρέχει
την υπηρεσία µε ακρίβεια και σοβαρότητα σε όλουσ
τουσ ασθενείσ.
Ανταπόκριση (Responsiveness): η προθυµία του νοσοκοµείου και του προσωπικού να βοηθήσει τουσ ασθενείσ
σε όλα τα θέµατα και να παρέχει άµεσα την υπηρεσία.
∆ιασφάλιση (Assurance): η γνώση και η τεχνική εξειδίκευση του προσωπικού και οι δυνατότητέσ του να
µεταβιβάσουν και να προβάλλουν εµπιστοσύνη, αξιοπιστία και ασφάλεια στουσ ασθενείσ.
Ενσυναίσθηµα (Empathy): η παροχή τησ υπηρεσίασ
µε φροντίδα, κατανόηση και εξατοµικευµένη προσοχή σε όλουσ τουσ ασθενείσ.
Α π τ ά χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά ( T a n g i b l e s ) : η εµφάνιση των
εγκαταστάσεων, η αξιοπιστία και η καλή κατάσταση
του εξοπλισµού όλων των υπηρεσιών, η εµφάνιση,
παρουσία και καθαριότητα του προσωπικού, οι συνθήκεσ και η λειτουργικότητα τησ επικοινωνίασ και των
υλικών τησ τεχνολογίασ.
Όσον αφορά στην ποιότητα υπηρεσιών υγείασ (healthcare
service quality), ο Donabedian (Λιαρόπουλοσ, 2007:
242-3) υποστήριξε ότι υπάρχουν τρεισ διαστάσεισ στην
παροχή τησ φροντίδασ:
! Το τεχνικό µέροσ (technical, science of medicine):
αναφέρεται στην εφαρµογή τησ επιστήµησ και τησ
τεχνολογίασ για την καλύτερη δυνατή αντιµετώπιση
του προβλήµατοσ υγείασ του ασθενή.
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Το διαπροσωπικό µέροσ (interpersonal, art of
medicine): αναφέρεται στην ανθρώπινη/ψυχολογική διάσταση τησ αντιµετώπισησ του ασθενή από τον
γιατρό και τουσ άλλουσ επαγγελµατίεσ υγείασ, τη
συµπεριφορά τουσ απέναντί του η οποία υπαγορεύεται από την επαγγελµατική τουσ ηθική και δεοντολογία τα ήθη τησ κοινωνίασ και τισ προσδοκίεσ των
ασθενών.
! Η ξενοδοχειακή υποδοµή (amenities): αναφέρεται
στο χώρο, το περιβάλλον και τισ συνθήκεσ υπό τισ
οποίεσ προσφέρονται οι φροντίδεσ, την ξενοδοχειακή υποδοµή και τισ ανέσεισ.
Συγκρίνοντασ τισ δύο παραπάνω απόψεισ για την ποιότητα υπηρεσιών, την πρώτη που είναι γενική και τη
δεύτερη που εξειδικεύεται στην παροχή υγειονοµικήσ φροντίδασ, διαπιστώνεται ότι η ξενοδοχειακή υποδοµή του Donabedian αντιστοιχίζεται µε τα χειροπιαστά του Parasuraman και των συναδέλφων του. Το
διαπροσωπικό µέροσ έχει να κάνει µε το ενσυναίσθηµα και µε την ανταπόκριση, ενώ το τεχνικό µέροσ µπορεί να αντιστοιχισθεί µε την αξιοπιστία και τη διασφάλιση που µετράει το SERVQUAL.
Συµπερασµατικά, η υψηλήσ ποιότητασ περίθαλψη
στον υγειονοµικό τοµέα και συγκεκριµένα σε µια νοσοκοµειακή µονάδα πρέπει να διαθέτει τα εξήσ χαρακτηριστικά (WHO, 1993):
! Υψηλό επίπεδο επαγγελµατισµού από το προσωπικό – ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό.
! Αποτελεσµατικότητα στη χρήση των διαθεσίµων
πόρων για την καλύτερη και περισσότερο αξιόπιστη
παροχή φροντίδασ υγείασ.
! Μείωση των κινδύνων για τουσ ασθενείσ είτε αυτέσ
αφορούν στην υγειονοµική περίθαλψη, είτε στισ ενδονοσοκοµειακέσ λοιµώξεισ, είτε στισ χειρουργικέσ
επεµβάσεισ.
! Ικανοποίηση του ασθενή από την παρεχόµενη υγεία,
φροντίδα υγείασ και περίθαλψησ.
! Τελική θετική επίδραση στο επίπεδο υγείασ του ασθενή µέσα από την εφαρµογή ολοκληρωµένων προγραµµάτων φροντίδασ υγείασ, αγωγήσ και προαγωγήσ υγείασ.
!

Τρόποι και πρακτικέσ βελτίωσησ τησ ποιότητασ
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται κάποιοι από
τουσ τρόπουσ και πρακτικέσ για τη βελτίωση τησ ποιότητασ στον υγειονοµικό τοµέα. Οι παρακάτω πρακτικέσ έχουν εφαρµοσθεί σε διάφορουσ κλάδουσ τόσο
τησ µεταποίησησ, όσο και του τοµέα των υπηρεσιών
και προσαρµόζονται ανάλογα µε το πεδίο εφαρµογήσ,
οπότε δεν είναι αποκλειστικά ειδικά προγράµµατα για
την υγεία και τον χώρο των νοσοκοµείων.
Η ∆ιοίκηση Ολικήσ Ποιότητασ (Total Quality Management
- TQM) στοχεύει να επιτύχει σε ένα οργανισµό τα παρακάτω, µέσα από την µεγιστοποίηση τησ αξίασ των παρεχοµένων υγειονοµικών υπηρεσιών, όπωσ αυτέσ γίνονται αντιληπτέσ από τουσ ασθενείσ, λαµβάνοντασ υπόψη

TOMOS4_TEFXOS1

5/11/11

11:22 AM

Page 53

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
και επιδιώκοντασ την συµµετοχή των εργαζοµένων του
υγειονοµικού φορέα (Αλεξιάδησ & Σιγάλασ, 1999: 7881):
! Αύξηση τησ ικανοποίησησ του ασθενή
! Συνεχή βελτίωση τησ ποιότητασ των παρεχοµένων
υπηρεσιών
! ∆ιασφάλιση µεγάλησ αποτελεσµατικότητασ του νοσοκοµείου σε σχέση µε το κόστοσ λειτουργίασ
! Αύξηση τησ ικανότητασ του νοσοκοµείου για καινοτοµίεσ και ευελιξία
! Συµπίεση του χρόνου ικανοποίησησ αιτηµάτων ασθενών και περίθαλψησ
! Βελτίωση τησ αξιοποίησησ και αποτελεσµατικότητασ του ανθρώπινου δυναµικού του νοσοκοµείου
! Αύξηση του βαθµού αξιοποίησησ νέασ τεχνολογίασ,
δηλαδή, νέου εξοπλισµού και λογισµικού
Στο πλαίσιο εφαρµογήσ τησ ∆ιοίκησησ Ολικήσ Ποιότητασ εφαρµόζεται και η µεθοδολογία Six Sigma, που
στοχεύει στην ποιοτική βελτίωση των οργανισµών, τόσο
στην παραγωγική διαδικασία, όσο και στην παροχή
υπηρεσιών. Η συγκεκριµένη µέθοδοσ στοχεύει στην
µείωση έωσ και ελαχιστοποίηση των ελαττωµατικών
κοµµατιών ή προϊόντων που παράγονται από µια παραγωγική διαδικασία και η στατιστική τουσ απόκλιση δεν
ξεπερνάει τισ έξι τυπικέσ αποκλίσεισ (Six Sigma) από
την µέση τιµή ελαττωµατικών του δείγµατοσ που µετρείται. Η παραπάνω µέθοδοσ επεκτάθηκε και στην παροχή υπηρεσιών, µετρώντασ προβληµατικέσ διαδικασίεσ
στην παροχή µιασ δεδοµένησ υπηρεσίασ στον πελάτη
(Jenicke, et al., 2008). Αυτό σηµαίνει ότι η εφαρµογή
τησ µπορεί να είναι εφικτή και αποτελεσµατική σε ένα
υγειονοµικό ίδρυµα, καθώσ έχει πρακτικότητα και αξιοποιεί τισ γνώσεισ τησ στατιστικήσ κάνοντασ µετρήσεισ
στισ παρεχόµενεσ υπηρεσίεσ, οπότε µπορούν να διαµορφωθούν αντικειµενικά κριτήρια που θα οδηγούν
στην εφαρµογή ολοκληρωµένων λύσεων σχετικά µε τη
διαχείριση τησ ποιότητασ υπηρεσιών στην υγεία.
Από την άλλη πλευρά, η διασφάλιση και διαχείριση ποιότητασ είναι το σύνολο των προγραµµατισµένων
και συστηµατικών ενεργειών και διαδικασιών για να
εξασφαλισθεί ότι µια υγειονοµική υπηρεσία πληροί
συγκεκριµένεσ προδιαγραφέσ (Αλεξιάδησ & Σιγάλασ,
1999: 74). Οι οκτώ αρχέσ για τη διαχείριση ποιότητασ
σύµφωνα µε το ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησησ (ISO)
– προσαρµοσµένεσ στην υγεία – είναι οι ακόλουθεσ:
Εστίαση στον ασθενή: παροχή υγειονοµικών υπηρεσιών που στοχεύουν στην βελτίωση του επιπέδου
υγείασ και στην ολοκληρωµένη παροχή φροντίδασ
υγείασ και περίθαλψησ στουσ ασθενείσ.
Ηγεσία: εµφάνιση στρατηγικήσ και οραµατικήσ ηγεσίασ τόσο στο επίπεδο του νοσοκοµείου, όσο και των
κλινικών για την παροχή βέλτιστων και ολοκληρωµένων υγειονοµικών υπηρεσιών.
Συµµετοχή του προσωπικού: εµπλοκή και ενθάρρυνση του προσωπικού να συµµετέχει στισ πρωτοβουλίεσ

που στοχεύουν στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.
∆ιεργασιακή προσέγγιση: συνεργασία και αλληλοκάλυψη µεταξύ των λειτουργικών τµηµάτων του νοσοκοµείου.
Συστηµική προσέγγιση: αντιµετώπιση των λειτουργιών και εργασιακών αντικειµένων ωσ υποσυστήµατα
που εµφανίζουν εξάρτηση µεταξύ τουσ για την αρµονική λειτουργία του συνολικού συστήµατοσ που είναι
το νοσοκοµείο.
Συνεχήσ βελτίωση: αξιολογήσεισ των πρωτοβουλιών
ποιότητασ για να υπάρχει συνεχήσ βελτίωση και διόρθωση των λαθών και προβληµάτων από την εφαρµογή των ποιοτικών προγραµµάτων.
Αποφάσεισ βασισµένεσ σε δεδοµένα: συστηµατική και
ορθολογική καταγραφή µετρήσεων και δεδοµένων,
έτσι ώστε οι αποφάσεισ για τισ πρωτοβουλίεσ να βασίζονται σε µετρήσιµα και αξιολογήσιµα µεγέθη.
Σχέσεισ αλληλωφέλειασ µε τουσ προµηθευτέσ: ανάπτυξη σχέσεων και δεσµών µε τουσ προµηθευτέσ του
νοσοκοµείου, έτσι ώστε να υπάρχει αµοιβαίο όφελοσ
από την συνεργασία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίασ
και πληροφοριών.
Τέλοσ, µια µέθοδοσ που χρησιµοποιείται για την
αποτίµηση των προγραµµάτων διασφάλισησ και διαχείρισησ ποιότητασ είναι η ανάλυση κόστουσ χρησιµότητασ (cost utility analysis), η οποία χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση εναλλακτικών διαδικασιών ή
αποτελεσµάτων ωσ προσ µια µοναδική βάση µέτρησησ τησ «χρησιµότητασ». Η περισσότερο χρησιµοποιηµένη µονάδα µέτρησησ είναι τα Ποιοτικά Προσαρµοσµένα Έτη Ζωήσ (Quality-Adjusted Life Years – QALYs).
Η µέτρηση διαφορετικών µεταξύ τουσ προγραµµάτων
µπορεί να γίνει µε την αποτίµηση του οριακού κόστουσ
ανά QUALY (marginal cost per QUALY) που εξοικονοµείται σε κάθε πρόγραµµα (Robinson, 1993). Η
µέτρηση µε την χρήση των QUALYs έχει κατηγορηθεί
για διακρίσεισ σε βάροσ των ηλικιωµένων, για µη σύννοµεσ διαπροσωπικέσ συγκρίσεισ, για υποτίµηση ζητηµάτων ηθικήσ και για την εισαγωγή προκαταλήψεων
στην καταµέτρηση τησ ποιότητασ ζωήσ. Παρόλα αυτά,
ο Robinson (1993) υποστηρίζει ότι η τεχνική τησ ανάλυσησ κόστουσ χρησιµότητασ παραµένει η περισσότερο επιστηµονική επιλογή για την οικονοµική αξιολόγηση των προγραµµάτων υγειονοµικήσ περίθαλψησ,
η οποία όµωσ πρέπει να λαµβάνεται υπόψη µε προσοχή και επιφύλαξη. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τησ
χρησιµοποίησησ τησ ανάλυσησ κόστουσ χρησιµότητασ και συγκεκριµένα των QUALYs έχουµε στην Γερµανία µε την οικονοµική αξιολόγηση των προγραµµάτων µεταµόσχευσησ νεφρού (Greiner, et al., 2001).
Η επίδραση των εργαζοµένων
στο επίπεδο ποιότητασ των υπηρεσιών
Σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Donabedian (1988) η
ποιότητα στισ παρεχόµενεσ υπηρεσίεσ υγείασ, εξαρτάται από τισ εξήσ παραµέτρουσ.
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Τη δοµή (structure), δηλαδή, τα κτίρια, τον εξοπλισµό, τα υλικά και τουσ διαθέσιµουσ χρηµατικούσ
πόρουσ, τον αριθµό των εργαζοµένων συνολικά και
ανά κατηγορία, την κατάρτισή τουσ. την οργανωτική
δοµή, που περιλαµβάνει τον τρόπο διοίκησησ, τον
καταµερισµό των δραστηριοτήτων και τη διαδικασία
επιλογήσ του προσωπικού.
Τη διαδικασία (process), δηλαδή, όλεσ τισ ενέργειεσ
που κάνει ο ασθενήσ αναζητώντασ περίθαλψη καθώσ
και τον τρόπο µε τον οποίο του παρέχεται αυτή η περίθαλψη, τισ ενέργειεσ του ιατρού, ο οποίοσ θα χρησιµοποιήσει τη µία ή την άλλη διαγνωστική προσέγγιση, θα προτείνει κάποια αγωγή ή θα πραγµατοποιήσει
τη χειρουργική επέµβαση, τη µέση διάρκεια νοσηλείασ και µετεγχειρητικήσ νοσηλείασ και τη χρησιµοποίηση αντιβιοτικών υψηλού κόστουσ.
Την έκβαση (outcome), δηλαδή, τα αποτελέσµατα, τη
µεταβολή – τρέχουσα ή µελλοντική – στο επίπεδο υγείασ και ευεξίασ του ασθενή και την οφειλόµενη στην
ιατρική παρέµβαση ή σε άλλη προηγηθείσα υπηρεσία
φροντίδασ.
Λαµβάνοντασ υπόψη τισ παραπάνω παραµέτρουσ, η
επίδραση των εργαζοµένων στη βελτίωση τησ ποιότητασ τησ υγείασ µπορεί να καλύπτει και τισ τρεισ. Συγκεκριµένα, στη δοµή, η οργάνωση και ο καταµερισµόσ του
ανθρώπινου δυναµικού και οι πολιτικέσ που εφαρµόζονται από τη διοίκηση, π.χ., εκπαίδευση και κατάρτιση, οργανωσιακέσ διαδικασίεσ, διαδικασίεσ επιλογήσ
προσωπικού, κ.λπ., µπορούν να έχουν άµεση σχέση µε
τη βελτίωση και διασφάλιση τησ ποιότητασ. Η ύπαρξη
πιστοποιηµένων προγραµµάτων κατάρτισησ και µεθόδων διοίκησησ και επιλογήσ, είναι συστατικά στοιχεία
των µέτρων και κριτηρίων για την πιστοποίηση κατά ISO
9000. Όσον αφορά στη διαδικασία, η ύπαρξη τυποποιηµένων (standardized) διαδικασιών και εγχειριδίων
που αφορούν τόσο στην ιατρική όσο και στη νοσηλευτική εργασία, είναι βασικά στοιχεία ποιοτικήσ βελτίωσησ και µέτρησησ και αξιολόγησησ προγραµµάτων διασφάλισησ και διαχείρισησ ποιότητασ. Ούτωσ ή άλλωσ,
ένα σύστηµα διασφάλισησ ποιότητασ πρέπει να παρεµβαίνει στην οργανωτική δοµή, στισ διαδικασίεσ, στισ
διεργασίεσ και στα µέσα. Οπότε η παρέµβαση του ανθρώπινου παράγοντα είναι καθοριστική, καθώσ ο εργαζόµενοσ καλείται να υλοποιήσει τισ σχεδιασµένεσ διαδικασίεσ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα πρότυπα ποιότητασ.
Τέλοσ, σχετικά µε την έκβαση, οι µετρήσεισ αποτελεσµάτων των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείασ και επιπέδου υγείασ και ευεξίασ των πολιτών, µπορεί να αφορούν οργανισµούσ και θεσµούσ που καλούνται να
διαµορφώσουν πρότυπα για συγκριτικέσ επιδόσεισ
(benchmarking) µε σκοπό τη διαµόρφωση βέλτιστων
πρακτικών (best practices), αυτοί όµωσ που υλοποιούν τα προγράµµατα και τισ πρωτοβουλίεσ για τη βελτίωση τησ ποιότητασ είναι οι εργαζόµενοι. Είναι καίρια
η συµβολή τουσ, όχι µόνο γιατί είναι υποχρεωµένοι να
εκτελέσουν τισ διαταγέσ τησ διοίκησησ του νοσοκοµεί-
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ου, αλλά και γιατί οφείλει η διοίκηση να τουσ εµπλέξει στισ διοικητικέσ διεργασίεσ, ζητώντασ την συµµετοχή τουσ και το µοίρασµα των ωφεληµάτων (gainsharing)
από την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων.
Παραδείγµατα πρωτοβουλιών
και πρακτικών για τη βελτίωση τησ ποιότητασ
Σε Ευρωπαϊκή έρευνα σχετικά µε την υλοποίηση προγραµµάτων και πρωτοβουλιών για τη βελτίωση τησ
ποιότητασ (quality improvement) στον τοµέα και φορείσ
τησ υγείασ, διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερο αναφερόµενα επιτεύγµατα είχαν να κάνουν µε (Spencer &
Walshe, 2009: 24):
! Τον καθορισµό εθνικών συστηµάτων πιστοποίησησ
και διασφάλισησ τησ ποιότητασ (αναφέρθηκαν σε 17
κράτη-µέλη τησ Ε.Ε.).
! Τον καθορισµό εθνικήσ υπηρεσίασ ή φορέα για την
ποιότητα στον χώρο τησ υγείασ (13 κράτη-µέλη τησ
Ε.Ε.).
! Την επέκταση τησ δυνατότητασ επιλογήσ του ασθενούσ, των δικαιωµάτων και τησ ασφάλειάσ του (13
κράτη-µέλη).
! Τη βελτίωση τησ κατάρτισησ και αξιολόγησησ των
επαγγελµατιών υγείασ (12 κράτη-µέλη).
Στην Νέα Ζηλανδία, οι ασθενείσ θεωρούν ότι οι παράγοντεσ που διαµορφώνουν την αντίληψή τουσ για την
ποιότητα υπηρεσιών στην φροντίδα υγείασ είναι η αξιοπιστία, τα απτά χαρακτηριστικά, η διασφάλιση, το ενσυναίσθηµα, το φαγητό, η πρόσβαση στο σύστηµα υγείασ, τα αποτελέσµατα από την παροχή υγειονοµικών
υπηρεσιών, η είσοδοσ στο και έξοδοσ (εισιτήρια και
εξιτήρια) από το νοσηλευτικό ίδρυµα και η ανταπόκριση του υγειονοµικού προσωπικού (Clemes, et al.,
2001). Οι παραπάνω παράγοντεσ αντιστοιχούν µε αυτέσ
που αναφέρονται στο µεθοδολογικό εργαλείο SERVQUAL
και µε την ευρεία αντιµετώπισή τουσ καταγράφονται
από τον Donabedian.
Στην Ελλάδα η εφαρµογή προγραµµάτων βελτίωσησ τησ ποιότητασ δεν είναι επαρκώσ ανεπτυγµένη,
αν και έχουν γίνει προσπάθειεσ για οργανωµένη υλοποίηση πρακτικών, ειδικά, µέσα από τισ απαιτήσεισ
χρηµατοδότησησ που ορίζει το Ε.Σ.Π.Α. Είναι ενδεικτικό ότι µέχρι τα τέλη τησ δεκαετίασ του ’90 οι αναφορέσ για ύπαρξη τέτοιων προγραµµάτων στην υγεία
ήταν περιστασιακέσ και σε πρωτοβουλιακό επίπεδο
από τουσ επαγγελµατίεσ υγείασ και όχι από τισ διοικήσεισ των νοσοκοµείων ή κεντρικά από το αρµόδιο
υπουργείο (Theodorakioglou & Tsiotras, 2000). Συγκεκριµένα, µέχρι και τισ αρχέσ του 21ου αιώνα, στην
Ελλάδα το 91,7% των νοσοκοµείων δήλωνε ότι δεν
είχε θέσει την ποιότητα στην παροχή υγειονοµικών
υπηρεσιών ωσ διακριτό και µετρήσιµο στόχο ή ωσ
χωριστά χρηµατοδοτούµενο σκοπό. Επίσησ, µόνο το
16,6% των διοικήσεων των νοσοκοµείων εφαρµόζει
εργαλεία διαχείρισησ τησ ποιότητασ και το 41,7% αρκεί-
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ται µόνο σε εµπειρικέσ προσεγγίσεισ και µετρήσεισ
(Τούντασ, 203: 545).
Σε εµπειρική ποσοτική έρευνα που έγινε σε ασθενείσ δηµόσιου νοσοκοµείου, διαπιστώθηκε ότι τα ζητήµατα που αφορούν στην ικανότητα και επιστηµοσύνη
των γιατρών, στην υγιεινή των χώρων νοσηλείασ των
ασθενών σε συνάρτηση µε το χρόνο νοσηλείασ, στην
µορφή ασφάλισησ και στην συµπεριφορά του νοσηλευτικού προσωπικού καθόρισαν την ύπαρξη τησ ποιότητασ στο δηµόσιο νοσοκοµείο και έκαναν να νιώθουν
ικανοποιηµένοι οι ασθενείσ (Lekidou, et al., 2007).
Όσον αφορά στα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών
(ΤΕΠ) στα δηµόσια νοσοκοµεία, διαπιστώθηκε ότι οι
καθοριστικοί παράγοντεσ για την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών, έτσι ώστε να αισθάνονται ικανοποιηµένοι οι ασθενείσ από την παροχή φροντίδασ υγείασ είναι η αξιοπιστία, δηλαδή, η σταθερότητα τησ
φροντίδασ, η συνέπεια τησ εκτέλεσησ και η διάρκεια
των παρεχοµένων υπηρεσιών, η ανταπόκριση και η
ετοιµότητα του προσωπικού να εξυπηρετήσουν τον
ασθενή, η ικανότητα του προσωπικού, η προσβασιµότητα στισ υπηρεσίεσ υγείασ, η ευγένεια, κατανόηση και
επικοινωνία των επαγγελµατιών υγείασ σε συνάρτηση
µε τον επαγγελµατισµό του, την ασφάλεια και το περιβάλλον στον χώρο τησ υγείασ (Μαλλιαρού, κ.ά., 2009).
Τέλοσ, η εφαρµογή µεθόδων βελτίωσησ τησ Πρωτοβάθµιασ Φροντίδασ Υγείασ στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια είχαν να κάνουν µε τη δηµιουργία κλινικών οµάδων
διαχείρισησ τησ ποιότητασ από 5-6 γιατρούσ σε όλα τα
κέντρα υγείασ του νησιού και την καθιέρωση καρτών
υγείασ για 6.150 ασθενείσ. Το 97,6% των ασθενών ήταν
ικανοποιηµένοι από την προσωπική φροντίδα που έδειξαν οι γιατροί για το ιατρικό τουσ πρόβληµα, την ιατρι-

κή εξέτασή τουσ και την πληροφόρηση που είχαν για τα
συµπτώµατα και την ασθένεια. Από την άλλη πλευρά, τα
προβλήµατα στην υποδοµή και τα τεχνικά διαγνωστικά
µέσα ήταν τα βασικά εµπόδια για την παροχή υπηρεσιών υγείασ σε υψηλήσ ποιότητασ (Lionis, et al., 2004).
Επίλογοσ
Στην παρούσα εργασία αναλύθηκε η έννοια τησ ποιότητασ, δίνοντασ έµφαση στην ποιότητα στισ παρεχόµενεσ
υπηρεσίεσ και ιδιαίτερα στισ υπηρεσίεσ υγείασ. Μέσα
από την ανάλυση διαπιστώθηκαν ότι τα βασικά στοιχεία
τησ έχουν να κάνουν µε το ανθρώπινο δυναµικό, την
οργάνωση και τισ διαδικασίεσ και τα αποτελέσµατα µε
τισ παρεχόµενεσ υπηρεσίεσ προσ τουσ ασθενείσ. Οι
µέθοδοι που υπάρχουν για τη βελτίωση τησ ποιότητασ
είναι αρκετέσ, έχουν κατά βάση γενική εφαρµογή σε
διάφορεσ περιπτώσεισ παραγωγήσ αγαθών ή παροχήσ
υπηρεσιών, κάνοντασ την κατάλληλη προσαρµογή στην
επιµέρουσ περίπτωση. Αυτό σηµαίνει ότι ∆ιοίκηση Ολικήσ Ποιότητασ ή τα συστήµατα διασφάλισησ ποιότητασ
ακολουθούν κάποιουσ γενικά εφαρµόσιµουσ κανόνεσ,
οι οποίοι προσαρµόζονται και έχουν ειδική εφαρµογή
στον χώρο τησ υγείασ και συγκεκριµένα σε ένα νοσηλευτικό ίδρυµα. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύθηκε ο ρόλοσ
του ανθρώπινου παράγοντα στη βελτίωση τησ ποιότητασ µέσα από την εφαρµογή του θεωρητικού υποδείγµατοσ του Donabedian και παρουσιάσθηκαν παραδείγµατα από την υλοποίηση προγραµµάτων βελτίωσησ τησ
ποιότητασ στο χώρο των νοσοκοµείων, στο εξωτερικό
και στην Ελλάδα, όπου παρατηρήθηκε η καθυστέρηση
στην εφαρµογή τουσ και η απουσία οργανωµένησ και
συστηµατικήσ ενασχόλησησ µε τη διασφάλιση τησ ποιότητασ και την υλοποίηση αντίστοιχων προγραµµάτων.

ABSTRACT
REVIEW
THE ROLE OF HEALTHCARE PROFESSIONALS AND THE IMPROVEMENT OF SERVICE QUALITY IN HOSPITALS
Dr. Yannis Markovits1, Sofia Monastiridou2
[1. PhD., Aston Business School, Aston University, Birmingham, UK – National Centre of Public Administration and
Local Government, Thessaloniki, 2. Nurse, Agios Dimitrios Public Hospital, Thessaloniki]
The quality in the healthcare services is important for the provision of healthcare treatment for the patients. Its main
dimensions relate to human resources, organization and procedures, and the outcomes from the services offered
to patients. The methods available for the improvement of quality levels have to do with Total Quality Management,
systems for quality assurance and quantitative methods relevant to quality and the relationship between cost and
benefit. The role of the human factor for the improvement of quality through Donabedian’s conceptual framework is
substantial, since it is related to all three dimensions comprising healthcare services. Finally, as far as the implementation
of quality improvement programmes in hospitals, in Greece and abroad, it has been found that Greece lacks behind
other developed EU and OECD countries, due to the absence of organized and systematic activity on quality assurance
and development of relative quality programmes.
Keywords: service quality, health professionals, Donabedian, Total Quality Management, quality assurance
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Η συζήτηση ωσ αποτελεσµατικόσ
τρόποσ επικοινωνίασ στην καθηµερινή
νοσηλευτική πράξη
Μαρνέρασ Χρήστοσ1, Αρβανίτησ Γεώργιοσ2
1. Νοσηλευτήσ Τ.Ε.,MSc-Π.Φ.Υ., Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ρίου.
2. Νοσηλευτήσ Τ.Ε., Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ρίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η επικοινωνία είναι µια διαδικασία αλληλεπίδρασησ µε σκοπό την ανταλλαγή µηνυµάτων, έµφυτη σε κάθε
άνθρωπο, αλλά που οι επί µέρουσ τεχνικέσ και δεξιότητέσ τησ είναι δυνατό να διδαχθούν. Οι Νοσηλευτέσ
είναι από τη φύση του επαγγέλµατόσ τουσ «επαγγελµατίεσ» τησ επικοινωνίασ, αφού η νοσηλευτική στηρίζεται στη δυνατότητα που έχουν αναπτύξει προκειµένου να δηµιουργούν καλέσ διαπροσωπικέσ σχέσεισ µε
τουσ ασθενείσ.
Λέξεισ Κλειδιά: συζήτηση, επικοινωνία, συµβουλευτική, νοσηλευτική πράξη, ποµπόσ, δέκτησ, µήνυµα, ασθενήσ.

Εισαγωγή
Η επικοινωνία είναι µια διαδικασία αλληλεπίδρασησ µε σκοπό την ανταλλαγή µηνυµάτων, έµφυτη σε
κάθε άνθρωπο. (Επικοινωνώ ...άρα υπάρχω). Στη
διαπροσωπική επικοι¬νωνία, αλληλεπιδραστική στην
ουσία τησ σχέση, οι άνθρωποι, που µοιράζονται τουσ
ρόλουσ του ποµπού και του δέκτη, φέρουν αµοιβαία
την ευθύνη για τη δηµιουργία ενόσ κοινού νοήµατοσ
και τη διαµόρφωση ενόσ κοινού κώδικα επικοινωνίασ.
Το φαινόµενο τησ επικοινωνίασ είναι σύνθετο και
ο τρόποσ που γίνεται κατανοητό καθορίζει τον τύπο
των παρεµβάσεων στισ ανθρώπινεσ σχέσεισ σε όλεσ
τισ µορφέσ (Μπακιρτζήσ, 2002). Τρεισ είναι οι διαστάσεισ που καθορίζουν την ανθρώπινη επικοινωνία, σε
σχέση κυρίωσ µε τουσ στόχουσ αλλά και τον τρόπο που
πραγµατοποιείται:
! η εγωκεντρική
! η αλλοκεντρική
! η αλληλοκεντρική.
Η εγωκεντρική επικοινωνία έχει σκοπό να καλύψει προσωπικέσ ανάγκεσ του ίδιου του ατόµου, που
αναλαµβάνει την πρωτοβουλία να επικοινωνήσει. Η
αλλοκεντρική επικοινωνία έχει στόχο να καλύψει ανά-

γκεσ άλλων προσώπων και όχι αυτού που αναλαµβάνει την πρωτοβουλία να αναπτύξει µια επικοινωνιακή
σχέση. Τέλοσ, η αλληλοκεντρική ή οµοκεντρική διάσταση τησ επικοινωνίασ είναι αυτή που αφορά την ίδια
τη σχέση µεταξύ των προσώπων που επικοινωνούν,
µέσα από την οποία ικανοποιούνται µε αµοιβαιότητα
οι ανάγκεσ όλων των συµµετεχόντων.
Η Επικοινωνία στην καθηµερινή
νοσηλευτική πράξη
Η ουσιώδησ διάσταση τησ επικοινωνίασ στο Νοσοκοµείο όσον αφορά το ρόλο του νοσηλευτή, είναι αρχικά η αλλοκεντρική. Ο νοσηλευτήσ, έρχεται σε άµεση
διαπροσωπική επικοινωνία µε τουσ ασθενείσ του, µε
σκοπό να επιδράσει µε θετικό τρόπο στη διαµόρφωση στάσεων, αντιλήψεων και συµπεριφορών, που σκοπό έχουν την αντιµετώπιση του προβλήµατοσ υγείασ
που αντιµετωπίζουν και κατ’ επέκταση αν αυτό είναι
εφικτό την πλήρη ίαση τουσ.
Όσον αφορά τουσ ασθενείσ, η επικοινωνία την
οποία οι ίδιοι καλούνται να αναπτύξουν µέσα στο
χώρο του Νοσοκοµείου είναι η εγωκεντρική, αφού
σκοπόσ τησ είναι η υιοθέτηση συµπεριφοράσ τέτοιασ, που οδηγεί αρχικά στην αποδοχή του προβλήµα-
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΜΙΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
ΠΟΜΠΟΣ

ΜΗΝΥΜΑ

∆ΕΚΤΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ
Περιεχόµενο

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Πλαίσιο
Συµµετέχοντεσ-Μηνύµατα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Αποτελεσµατική
επικοινωνία

τοσ υγείασ που αντιµετωπίζει, και κατ’ επέκταση η
θεραπεία του. Όµωσ αυτή η σχέση µετουσιώνει την
επικοινωνία µεταξύ νοσηλευτή- αρρώστου σε µια
αλληλοδιαµορφωτική, επικοινωνιοκεντρική σχέση
(Mialaret, 1991), όπου τόσο ο ασθενήσ όσο και ο
νοσηλευτήσ µέσα από µια διαλεκτική σχέση αυτοκεντρικήσ και αλλοκεντρικήσ επικοινωνίασ συναντώνται ωσ πρόσωπα στα πλαίσια µιασ «συναντησιακήσ»
σχέσησ. Ο Carl Rogers (1952) αναγνώρισε τη βαθιά
ψυχική φύση και λειτουργία του φαινοµένου τησ επικοινωνίασ µε τισ έννοιεσ τησ ενσυναίσθησησ και τησ
γνησιότητασ, µέσω των οποίων επιτυγχάνεται η ουσιαστική συνάντηση µεταξύ ποµπού – δέκτη.
Η ανάγκη για καλή επικοινωνιακή σχέση εποµένωσ, ασθενή και νοσηλευτή στο νοσοκοµείο είναι προφανήσ από τη στιγµή που είναι βασικό συστατικό τησ
καλήσ λειτουργίασ τησ σχέσησ µεταξύ τουσ. (Θεοφιλίδησ, 1997), µην ξεχνούµε ότι η καλή λειτουργία τησ
σχέσησ αυτήσ αποτελεί βασικό συστατικό τησ διαδικασίασ τησ προαγωγήσ υγείασ του ασθενή.
Ουσιαστικά καλή επικοινωνία είναι αυτή που διευκολύνει τη δηµιουργία σχέσεων, ο νοσηλευτήσ ενθαρρύνει ή αποθαρρύνει, προτρέπει ή αποτρέπει, προσελκύει ή αποµακρύνει τουσ ασθενείσ του µε τον τρόπο
που επικοινωνεί µαζί τουσ. Συγκεκριµένα, η καλή επικοινωνιακή σχέση νοσηλευτή – ασθενή συντελεί στην
ανάπτυξη, τησ αίσθησησ του ασθενή για καλύτερη αντιµετώπιση του προβλήµατοσ υγείασ που αντιµετωπίζει , βοηθά στην κοινωνική επαφή και στην ανάπτυξη
καλύτερων διαπροσωπικών σχέσεων µεταξύ των ασθενών και νοσηλευτών, συντελεί στην κάλυψη των ψυχολογικών αναγκών, αποδοχήσ και ασφάλειασ που κάθε
άτοµο και ιδιαίτερα οι ασθενείσ σε αυτή τη φάση που
βρίσκονται χρειάζονται.

[58]

Θεωρούµε ότι ο ρόλοσ του νοσηλευτή συνδέεται
άµεσα και ουσιαστικά µε τον ρόλο του «συµβούλου»
(Maslow, 1970 & 1973, Rogers, 1969) και υποστηρίζουµε την αναγκαιότητα προώθησησ τησ συµβουλευτικήσ στο χώρο του Νοσοκοµείου, µε τρόπο ώστε να
διευκολυνθεί η εξέλιξη τησ απλήσ σχέσησ νοσηλευτή – ασθενή σε ευρύτερη συµβουλευτική σχέση. (Κοσµίδου-Hardy 1993, Κοσµόπουλοσ 1996).
Άλλωστε, ο ίδιοσ ο στόχοσ αυτήσ τησ προσπάθειασ στο Νοσοκοµείο δεν είναι άλλοσ από το να διευκολύνει τον ασθενή προσ µια ολόπλευρη και υγιή ανάπτυξη, επιτυχή αξιοποίηση του εαυτού του, επιτυχή
αντιµετώπιση προβληµάτων που συναντά, στην παρούσα δύσκολη φάση τησ ζωήσ του, και λήψη καλών αποφάσεων. (Καλούρη, 1992).
Προκειµένου όµωσ ο νοσηλευτήσ να είναι σε
θέση να ανταποκριθεί στον ρόλο του ωσ συµβούλου
θα πρέπει µεταξύ άλλων να είναι σε θέση να µπορεί να αξιοποιεί τα κατάλληλα χαρακτηριστικά προσωπικότητασ του και να ενεργοποιεί επικουρικέσ
για τον σκοπό του τεχνικέσ επικοινωνίασ. Θα πρέπει µε τη συµπεριφορά του να προσφέρει τη δυνατότητα βοήθειασ προσ τουσ ασθενείσ του, να καλλιεργεί κλίµα εµπιστοσύνησ, ενθάρρυνσησ, αποδοχήσ
και όχι απόρριψησ. Είναι προφανέσ ότι η συµπεριφορά του νοσηλευτή είναι εκείνη που σηµατοδοτεί
το είδοσ των σχέσεων που αναπτύσσονται ή είναι
δυνατόν να αναπτυχθούν µεταξύ νοσηλευτή και ασθενή. (Καλούρη, 2002).
Ο νοσηλευτήσ, ωσ λειτουργόσ συµβουλευτικήσ,
χαρακτηρίζεται ή θα έπρεπε να χαρακτηρίζεται από
ιδιαίτερεσ επικοινωνιακέσ ικανότητεσ. Όχι µόνο να
γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά και τισ προϋποθέσεισ µιασ αποτελεσµατικήσ επιτυχηµένησ συζή-
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τησησ, αλλά και να είναι σε θέση να τα χρησιµοποιεί. Όµωσ, ασ µη ξεχνάµε ότι έρευνεσ έχουν καταδείξει ότι λόγω των διαφόρων προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο νοσηλευτήσ πολλέσ φορέσ όχι µονό
αδυνατεί να χρησιµοποιήσει τεχνικέσ αποτελεσµατικήσ επικοινωνίασ, αλλά αναζητά ο ίδιοσ συµβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη (Καλούρη, Αθανασούλα, 2002).
Αν καλόσ νοσηλευτήσ είναι αυτόσ που έχει καλό
γνωσιολογικό επίπεδο για την επιστήµη του, επίσησ
καλόσ νοσηλευτήσ είναι αυτόσ που χειρίζεται αποτελεσµατικά τισ επικοινωνιακέσ τεχνικέσ και δεξιότητεσ. Είναι αυτόσ που ωσ ποµπόσ εκπέµπει µε τρόπο που ο δέκτησ – ασθενήσ να κατανοεί αυτά που
εκπέµπονται. Είναι αυτόσ που έχει τη δυνατότητα να
διαφορο¬ποιεί την συµπεριφορά του προσ όφελοσ
µιασ ελεύθερησ επικοινωνιακήσ/συµβουλευτικήσ
σχέσησ. Στην περίπτωση δε, τησ συµβουλευτικήσ επικοινωνιακήσ σχέσησ του νοσηλευτή είναι σαφέσ ότι
αναφερόµαστε:
Α) Στην αµφίδροµη, υιοθετώντασ διαδραστικά µοντέλα επικοινωνίασ (Μακ Κουέηλ 1993, Καζάζη 1995),
και όχι την µονόδροµη επικοινωνία, όπου ο ποµπόσ
όχι µόνον ενδιαφέρεται για την ορθή λήψη και αποκωδικοποίηση του µηνύµατοσ, αλλά ανατροφοδοτείται από την αντίδραση του λήπτη και η επικοινωνία
καθίσταται περισσότερο αποτελεσµατική (Καλούρη,2002)
Β) Στην κυκλική και όχι ευθύγραµµη επικοινωνία,
όπου ενισχύεται η αµοιβαιότητα τησ επικοινωνιακήσ
διαδικασίασ µέσα από την επιλεκτική λήψη και κατ’
επέκταση αποκωδικοποίηση των µηνυµάτων του
ποµπού από τον αποδέκτη (Καλούρη, 2002).
Γ) Στην αλλοκεντρική ή και αλληλοκεντρική επικοινωνιακή προσέγγιση, η οποία αφορά την ίδια τη σχέση µεταξύ των προσώπων που επικοινωνούν, τη συνάντηση, την επικοινωνία και όχι την εγωκεντρική
επικοινωνία όπου το άτοµο επικοινωνεί για τισ δικέσ
του µόνον ανάγκεσ (Μπακιρτζήσ, 2002).
∆) Στην φυσική, εκ του σύνεγγυσ και όχι εξ αποστάσεωσ επικοινωνία, η οποία πραγµατοποιείται µε τη
φυσική παρουσία του ποµπού και του δέκτη
Ε) Τόσο στην λεκτική όσο και στη µη λεκτική επικοινωνία (Pease 1991, Κοµνηνάκησ 1998, Verderber,
1997). Εξάλλου δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν
καταλήξει στο συµπέρασµα ότι το 65% τησ επικοινωνίασ είναι αποτέλεσµα τησ µη λεκτικήσ συµπεριφοράσ και µόνο το 35% αποτέλεσµα τησ λεκτικήσ
(Burgoon, etal. 1989)
Θεωρείται απαραίτητο η επικοινωνία να πραγµατοποιείται ελευθέρα, να υπάρχει ατµόσφαιρα αποδοχήσ, να υπάρχουν ενδείξεισ ότι οι ιδέεσ του ασθενή λαµβάνονται πράγµατι υπόψη. Κάθε άποψη, σχόλιο
ή ιδέα να αντιµετωπίζεται θετικά, όλα τα συµµετέχοντα µέλη να δίνουν προσοχή στα δρώµενα, να µη
µονοπωλείται η επικοινωνία µόνο από κάποια άτοµα

στην οµάδα και να προσφέρεται η δυνατότητα ανταλλαγήσ απόψεων και σεβασµού αυτών των απόψεων
από όλα τα µετέχοντα στην επικοινωνιακή σχέση άτοµα (Douglas, 2000).
Ενώ λοιπόν η σηµασία τησ καλήσ επικοινωνιακήσ σχέσησ είναι προφανήσ, δεν είναι λίγεσ οι φορέσ
που δη¬µιουργούνται για κάποιουσ λόγουσ προβλήµατα στην επικοινωνία, προβλήµατα τα οποία µπορεί να σχετίζονται µε τον ποµπό, τον δέκτη, το µέσοδίαυλο επικοινωνίασ ή και αυτό ακόµη το περιεχόµενο
του µηνύµατοσ (∆ηµητρόπουλοσ & Καλούρη, 2002).
Τα κίνητρα και οι εµπειρίεσ του ποµπού και του
δέκτη, του νοσηλευτή δηλαδή και του ασθενή, τα
προσδοκώµενα, οι κοινωνικέσ µασ αντιλήψεισ, η
συναισθηµατική µασ κατάσταση, ο κώδικασ που χρησιµοποιούµε, τροποποιούν συνειδητά ή ασυνείδητα
την εκποµπή και αντίστοιχα τη λήψη του µηνύµατοσ.
Παρωθητικά ερεθίσµατα συντελούν στη δηµιουργία
καλήσ επικοινωνιακήσ – κωδικοποιητικήσ και αποκωδικοποιητικήσ – σχέσησ και διασφαλίζουν καλύτερεσ διαπροσωπικέσ σχέσεισ (∆ηµητρόπουλοσ &
Καλούρη, 2002).
Ακόµη, σηµαντικό ρόλο στην καλή επικοινωνία
και τισ αποτελεσµατικέσ διαπροσωπικέσ σχέσεισ
παίζει το πώσ οι δύο συνοµιλητέσ αντιλαµβάνονται
τον εαυτό τουσ. Άτοµα µε θετική αυτοεικόνα και θετικό αυτοσυναίσθηµα, σε αντίθεση µε τα άτοµα µε
χαµηλή αυτοεικόνα, έχουν την τάση να αποδέχονται
και τουσ άλλουσ και να αποκωδικοποιούν τα επικοινωνιακά µηνύµατα µε τον τρόπο που θεωρούν ότι θα
επιθυµούσε ο συνοµιλητήσ τουσ (Verderber, 2000.
Remy, 1988) καθιστώντασ αποτελεσµα¬τικότερη την
επικοινωνία.
Χαρακτηριστικά Αποτελεσµατικήσ Επικοινωνίασ
Πότε όµωσ θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε αποτελεσµατική την επικοινωνία; Θα λέγαµε όταν «υλοποιούνται οι σκοποί για τουσ οποίουσ γίνεται», όταν
«οι διαπροσωπικέσ σχέσεισ διευκολύνονται στον
µέγιστο βαθµό», όταν οι συµµετέχοντεσ έχουν κοινούσ κώδικεσ, όταν υπάρχει επαρκήσ επικοινωνιακή ικανότητα, όταν η επικοινωνιακή συµπεριφορά
είναι κατάλληλη και αποτελεσµατική (Καλούρη,
2002). Είναι δε κατάλληλη και αποτελεσµατική, όταν
εκφράζει τον συγκεκριµένο σκοπό και το κίνητρο
του ποµπού, όταν επιτυγχάνει τουσ στόχουσ τησ, όταν
συµµορφώνεται µε όσα αναµένονται στην επικοινωνιακή αυτή σχέση (Spitzberg, 1997) και όταν τελικώσ το εκπεµπόµενο µήνυµα γίνεται αποδεκτό από
τον λήπτη ακριβώσ όπωσ θα το ήθελε και το εννοούσε ο ποµπόσ.
Οι βασικέσ αρχέσ τησ διαπροσωπικήσ επικοινωνίασ, ενισχύοντασ ή µη, τισ διαπροσωπικέσ σχέσεισ,
που δίνονται από τον Verderber (2000) δεν απέχουν
πολύ, στην θετική τουσ εκδοχή και παρουσίαση, από
τισ βασικέσ δεξιότητεσ τησ συµβουλευτικήσ σχέσησ:
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α. Η διαπροσωπική επικοινωνία είναι διαδικασία δηµιουργίασ και διαπραγµάτευσησ σχέσεων. Το µήνυµα
δεν µεταφέρει απλώσ τισ επιθυµητέσ -προσ µετάδοση- πληροφορίεσ αλλά µεταφέρει και τα στοιχεία εκείνα που καθορίζουν µια σχέση, όπωσ στοργή, ασφάλεια, απόρριψη, ειρωνεία, έλεγχο, κυριαρχία...
β. Η διαπροσωπική επικοινωνία είναι σκόπιµη. «Κάθε
µορφή διαπροσωπικήσ επικοινωνίασ κατευθύνεται
προσ την επίτευξη ενόσ στόχου, ανεξάρτητα από το αν
αυτό γίνεται συνειδητά ή όχι» (Kellermann, 1990)
γ. Η διαπροσωπική επικοινωνία επιτυγχάνεται στηριζόµενη σε δεξιότητεσ που διδάσκονται και µαθαίνονται, άρα και βελτιώνεται προκειµένου να καταστεί
περισσότερο αποτελεσµατική)
δ. Η διαπροσωπική επικοινωνία είναι διαρκήσ. Συνειδητά ή µη συνειδητά, µε λεκτικά ή µη λεκτικά µηνύµατα κάθε άτοµο εκπέµπει συνεχώσ προσ τουσ άλλουσ
µηνύµατα, τα οποία αντίστοιχα, σε συνάρτηση µε το
ενδιαφέρον και τισ ανάγκεσ τουσ, οι άλλοι τα δέχονται και τα αποκωδικοποιούν ή αντίθετα τα απορρίπτουν.
Για την καλή επικοινωνία απαραίτητη παρουσιάζεται εκτόσ των άλλων (Mialaret, 1991) η χρήση ενόσ
ενιαίου κώδικα συµβόλων. Όταν τα λεκτικά µηνύµατα δηλαδή δεν συµφωνούν ή συγκρούονται µε τα µη
λεκτικά αντίστοιχα που εκπέµπει ο συνοµιλητήσ µασ,
η επικοινωνία παρουσιάζεται ανειλικρινήσ και η διαπροσωπική σχέση διαταράσσεται. Τα θετικά µη λεκτικά µηνύµατα ενισχύουν την αξιοπιστία και την ειλικρίνεια του συνοµιλητή µασ, και θετική εικόνα για το
συνοµιλητή µασ σηµαίνει θετική τάση για την δηµιουργία ή την ενίσχυση τησ διαπροσωπικήσ σχέσησ
µαζί του. Το αµοιβαίο ενδιαφέρον για την επικοινωνία, ποµπού και δέκτη, και η εκδήλωση αυτού του
ενδιαφέροντοσ αντίστοιχα, από τον έναν προσ τον άλλο,
δηµιουργούν το θετικό κλίµα που ευνοεί την αποτελεσµατική ανταλλαγή απόψεων και τη δηµιουργία και
διατήρηση καλών διαπροσωπικών σχέσεων (Καλούρη, 2002).
Ο στόχοσ δεν είναι µονοσήµαντοσ, επιδιώκουµε
την κατανόηση και την αποδοχή από τον άλλο, τον συνοµιλητή µασ, και αποφεύγουµε τον ατέλειωτο και εγωκεντρικό µονόλογο. Ο καλόσ ακροατήσ βοηθά στην
επικοινωνιακή σχέση και παράλληλα προσφέρει τα
εχέγγυα για τη δηµιουργία καλήσ και στενήσ διαπροσωπικήσ σχέσησ.
Ο καλόσ συνοµιλητήσ διαµορφώνει τα µηνύµατα
του µε σαφήνεια και ακρίβεια, δεν διστάζει να τα αµφισβητήσει και να τα επανεξετάσει, στοχεύει στη δηµιουργία κλίµατοσ εµπιστοσύνησ, κατανοώντασ και αντιδρώντασ θετικά στισ συναισθηµατικέσ και λοιπέσ
εµπειρίεσ του άλλου ατόµου (∆ηµητρόπουλοσ & Καλούρη, 2002).
Οι βασικέσ αρχέσ µιασ αποτελεσµατικήσ συζήτησησ, συνοπτικά, είναι:
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η αρχή τησ ποιότητασ, σύµφωνα µε την οποία οι
πληροφορίεσ που µεταδίδονται πρέπει να είναι
1
ακριβείσ, αληθείσ και να µην υπάρχει σκόπιµη τροποποίηση τησ αλήθειασ,
η αρχή τησ ποσότητασ, σύµφωνα µε την οποία η
υπερβολική συντοµία ή η υπερβολική φλυαρία,
παροχή περισσότερων ή συνειδητά λιγότερων πληροφοριών από όσεσ είναι αναγκαίεσ δεν βοηθούν την
συνεργατικότητα, αρχή απαραίτητη στισ καλέσ διαπροσωπικέσ σχέσεισ,
η αρχή τησ σχετικότητασ, συµφωνά µε την οποία
οι πληροφορίεσ που µεταδίδονται µε τη συζήτηση θα πρέπει να συνδέονται µε το θέµα. ∆ιακοπή τησ
συζήτησησ από έναν από τουσ συµµετέχοντεσ ή απρόσµενη αλλαγή θέµατοσ δεν ευνοεί την καλή επικοινωνία και διαταράσσει τισ διαπροσωπικέσ σχέσεισ,
και τέλοσ
η αρχή του τρόπου, σύµφωνα µε την οποία η σκέψη και η έκφραση τησ θα πρέπει να παρουσιάζεται σαφήσ και οργανωµένη από τουσ συµµετέχοντεσ στην συζήτηση (∆ηµητρόπουλοσ & Καλούρη,
2002)

2
3
4

Επίλογοσ
Η ειλικρίνεια, ο προσωπικόσ τόνοσ στα εκπεµπόµενα µηνύµατα, η συνοχή και η εναρµόνιση στα λεκτικά και µη λεκτικά µηνύµατα, η ορθή και αποτελεσµατική αποκωδικοποίηση των εκπεµπόµενων και
λαµβανόµενων µηνυµάτων, η προσοχή και ενεργητική ακρόαση, η ενσυναίσθηση και η παρωθητική εποικοδοµητική κριτική στον συνοµιλητή, η αποφυγή των
συγκρούσεων, η διάθεση για αµφίδροµη επικοινωνία, η εµπιστοσύνη, η αφοσίωση αλλά και η ελεγχόµενη αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων και από τα
δυο κοµµάτια που αποτελούν ένα κλασσικό σχήµα
επικοινωνίασ, είναι µερικά από τα βασι¬κά στοιχεία
που ενισχύουν τισ καλέσ διαπροσωπικέσ σχέσεισ,
(Nofsinger 1991, Douglas 1999, Filley 1975, Cahn
1990, Prisbell & Andersen 1980, Coombs 1987,
∆ηµητρόπουλοσ & Καλούρη, 2002) αποτελώντασ ταυτόχρονα βασικά στοιχεία για την απαραίτητη συµβουλευτική επικοινωνιακή δεξιότητα κάθε σωστού επαγγελµατία-νοσηλευτή.
Η αποτελεσµατική επικοινωνία είναι λοιπόν το
απαραίτητο µέσο, αλλά και το αναγκαίο υπόβαθρο
για τη δηµιουργία καλών διαπροσωπικών σχέσεων.
Οι καλέσ διαπροσωπικέσ σχέσεισ είναι η βάση για
την σωστή και ολόπλευρη ανάπτυξη υγιών διαπροσωπικών σχέσεων, και ειδικότερα στο χώρο του
Νοσοκοµείου, όπου το ένα κοµµάτι από το σχήµα
τησ επικοινωνίασ που αναφερθήκαµε ο ασθενήσ βρίσκεται σε δυσχερή θέση λόγω του προβλήµατοσ υγείασ που αντιµετωπίζει. Η καλή λειτουργία του συγκεκριµένου κοµµατιού είναι καθοριστικόσ παράγων για
την ίαση του.
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ABSTRACT
REVIEW
THE DISCUSSION AS AN EFFECTIVE WAY OF COMMUNICATION IN DAILY NURSING PRACTICE
Marneras Christos1, Arvanitis Georgios 2
[1. Nurse T.E., MSc -PHDc, University Hospital of Rio, 2. Nurse T.E., Hospital of Rio]
The communication is an interaction process aiming at the exchange of messages. It is innate in each person, but
some techniques and skills are teachable. The nurses are considered "professionals" in communication, since
nursing is based upon the competence to create good interpersonal relations with the patients.
Words Keys: discussion, communication, consultation, nursing practice, transmitter, receptor, message, patient.
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Ευφυή φορετά συστήµατα υγείασ
για την εκτίµηση καρδιαγγειακών
και αναπνευστικών προβληµάτων
Χ. Καλοκαιρινόσ1, ∆. Ζήκοσ2, Ι. Μαντάσ3
1. Φυσικόσ, MsC Πληροφορικήσ Υγείασ, 2. Νοσηλευτήσ ΠΕ, MsC, PhD Πληροφορικήσ Υγείασ,
3. Καθηγητήσ Πληροφορικήσ Υγείασ
Εργαστήριο πληροφορικήσ υγείασ τµήµατοσ Νοσηλευτικήσ ΕΚΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Είναι διεθνώσ κοινή η πρακτική και η προσπάθεια τησ µείωσησ του µέσου χρόνου νοσηλείασ σε δευτεροβάθµιο ή τριτοβάθµιο νοσηλευτικό ίδρυµα. Οι νέεσ τεχνολογίεσ δίνουν τη δυνατότητα αξιόπιστα να υπάρχει
ενδυναµωµένη φροντίδα και εκτόσ νοσοκοµειακών µονάδων, γεγονόσ ιδιαίτερα σηµαντικό σε µία κοινωνία
µε διαρκώσ αυξανόµενο πληθυσµό άνω των 65 ετών.
Τα έξυπνα φορετά συστήµατα µπορούν να αποτελέσουν εργαλείο για την προληπτική φροντίδα όλων των
ανθρώπων. Η συγκεκριµένη εργασία αποτελεί µια εµπεριστατωµένη µελέτη, βασισµένη στην ανασκόπηση
τησ σχετικήσ έντυπησ και ηλεκτρονικήσ Ελληνικήσ και ∆ιεθνούσ βιβλιογραφίασ. Έχει σκοπό τησ να παρουσιάσει την υπάρχουσα κατάσταση που αφορά τα ευφυή φορετά συστήµατα µε έµφαση στην εκτίµηση καρδιαγγειακών και αναπνευστικών προβληµάτων.
Παρουσιάζονται θέµατα που σχετίζονται µε την τηλειατρική, την τηλεφροντίδα, τισ τεχνολογίεσ πληροφορικήσ και επικοινωνιών. Στη συνεχεία, περιγράφονται έννοιεσ σε σχέση µε τα βιολογικά σήµατα, τη λειτουργία των βιοαισθητήρων που αφορούν µετρήσεισ ζωτικών παραµέτρων του ανθρώπινου οργανισµού.
Λέξεισ κλειδιά: Τηλειατρική, φορετά συστήµατα, βιοαισθητήρασ, βιοσήµατα, υπηρεσίεσ υγείασ, τηλεπικοινωνίεσ, τηλεφροντίδα, ευφυέσ βιοιατρικό ένδυµα

Εισαγωγή
Η βελτίωση τησ ποιότητασ και τησ αποτελεσµατικότητασ τησ παρακολούθησησ τησ υγείασ συνεπάγεται την
ανάπτυξη εναλλακτικών προτάσεων στισ παραδοσιακέσ
µεθόδουσ για την πρόληψη των ασθενειών και τη συνεχή παρακολούθηση τησ υγείασ στο χώρο τησ Κοινότητασ(Πρωτοβάθµια Φροντίδασ Υγείασ).
Πολλοί διαφορετικοί όροι χρησιµοποιούνται για τον
προσδιορισµό ενόσ νέου τοµέα, όπωσ Φορέσιµοι Υπολογιστέσ (Wearable Computers), Έξυπνα Ενδύµατα
(Smart Clothes), Ευφυή Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα (Intelligent Textiles). Η συνένωση ηλεκτρονικών
και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων θα προσφέρει
σηµαντικέσ ευκαιρίεσ βελτίωσησ στην υγεία και την
ασφάλεια των ατόµων που συµµετέχουν σε προγράµµατα κατ’ οίκον νοσηλείασ µε ταυτόχρονη χρήση τησ
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Τηλεϊατρικήσ µέσω έξυπνων φορετών συστηµάτων.
Σκοπόσ τησ παρούσασ βιβλιογραφικήσ ανασκόπησησ είναι η µελέτη των φορετών συστηµάτων στην υγεία
και των τεχνολογιών υποστήριξησ τουσ. Πρόκειται,
ουσιαστικά για τη λεπτοµερή καταγραφή και προτεινόµενη εφαρµογή του θεσµού κατ’ οίκον νοσηλείασ µε
ταυτόχρονη χρήση τησ Τηλεϊατρικήσ µέσω έξυπνων
φορετών συστηµάτων για ασθενείσ µε καρδιαγγειακά
και αναπνευστικά νοσήµατα.
Υλικό και µέθοδοσ
Πραγµατοποιήθηκε Συστηµατική-Κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση σε βάσεισ δεδοµένων και σε Ελληνόφωνη και Αγγλόφωνη ηλεκτρονική και έντυπη βιβλιογραφία .Οι λέξεισ ευρετηρίου που χρησιµοποιήθηκαν
ήταν Τηλεϊατρική, φορετά συστήµατα, βιοαισθητήρασ,
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βιοσήµατα, υπηρεσίεσ υγείασ, τηλεπικοινωνίεσ, τηλεφροντίδα, ευφυέσ βιοιατρικό ένδυµα.
Αποτελέσµατα
Σήµερα το σπίτι θεωρείται το πλέον κατάλληλο περιβάλλον για τον ασθενή και την αντιµετώπιση των προβληµάτων του (κατ’ οίκον νοσηλεία). Για το λόγο αυτό οι
τηλεµατικέσ τεχνολογίεσ βρίσκονται στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντοσ καθώσ είναι οι καταλληλότερεσ για να
αλλάξουν διαδικασίεσ και διεργασίεσ αντιµετώπισησ
προβληµάτων υγείασ. Οµάδεσ ειδικών µπορούν να επιληφθούν του περιστατικού, ακόµα κι αν οι ειδικοί βρίσκονται σε διαφορετικά σηµεία. [Richard Wootton, και
λοιποί. 2006]
Παρά το υψηλό κόστοσ των σχετικών επενδύσεων,
οι τηλεµατικέσ τεχνολογίεσ προσφέρουν τισ καλύτερεσ
δυνατέσ λύσεισ για τον έλεγχο των δαπανών.[http://
mpl.med.uoa.gr/ekpaideytiko-yliko/i-y-stin-iatrik/tileiatrik.
pdf]
Η έξυπνη ένδυση µπορεί να ενισχύσει ακόµα περισσότερο τα επιθυµητά αποτελέσµατα.
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΕΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Η επιτυχήσ χρησιµοποίηση τόσο των φορετών συστηµάτων όσο και του συνολικού συστήµατοσ τηλεφροντίδασ, προϋποθέτει την ύπαρξη και εφαρµογή βασικών
προτύπων (standars). Αναφερόµαστε στον υπόλοιπο
εξοπλισµό µεταφοράσ τησ πληροφορίασ, δηλαδή τουσ
Η/Υ και τα δίκτυα µετάδοσησ και λήψησ των δεδοµένων
που θα συλλέγονται από τα φορετά συστήµατα κυριότερα όµωσ αναφερόµαστε στο προσωπικό που θα πρέπει
να είναι εξειδικευµένο στην εφαρµοζόµενη τεχνολογία,
ούτωσ ώστε να µπορεί να τα παρακολουθεί και θα τα
υποστηρίζει.[ A.C.Norris 2002]
Ένα πλάνο λειτουργίασ µπορεί να είναι το ακόλουθο:
Εντόσ νοσοκοµείων ή ιατρικών κέντρων να υπάρχει
µία θέση ελέγχου η οποία µε τον ανάλογο εξοπλισµό
παρακολουθεί τα εισερχόµενα δεδοµένα. Οι χειριστέσ
των Η/Υ θα πρέπει να είναι γνώστεσ του αντικειµένου, µε
ανάλογη εκπαίδευση και εξειδίκευση. Οι απαιτούµενοι
γιατροί θα πρέπει κι αυτοί να µπορούν να χρησιµοποιήσουν την εισερχόµενη πληροφορία και να λάβουν έγκαιρα την βέλτιστη απόφαση για την υγεία του ασθενούσ.
Ένα ευφυέσ φορετό σύστηµα πρέπει να είναι ελαφρύ και άνετο. Η κατανάλωση ενέργειασ πρέπει να είναι
µικρή. Αν απαιτείται φόρτιση, αυτή θα πρέπει να γίνεται εύκολα, γρήγορα. Το κόστοσ του θα πρέπει να είναι
µικρό Να είναι απλό στη χρήση, και ασφαλέσ. Να έχει
ενσωµατωµένη ικανότητα επεξεργασίασ και ενεργοποίησησ συναγερµού. Επιπροσθέτωσ, πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτικά σε συνθήκεσ καταπόνησησ.[Μ. Περδικούρη, και λοιποί 2005], [Fabrice Axisa, και λοιποί SEPTEMBER
2005]
Η πρόοδοσ στισ επιστήµεσ και τισ τεχνολογίεσ πχ.
µικρο- και νανοτεχνολογίεσ έχει δώσει νέεσ δυνατότη-

τεσ στην κατασκευή κι εφαρµογή βιοαισθητήρων που
είναι αόρατοι και πολύ αποτελεσµατικοί.
Οι βιοαισθητήρεσ συλλέγουν τα βιοϊατρικά δεδοµένα όµωσ από εκεί και πέρα η µετάδοση, η µορφοποίηση και η αξιοποίησή τουσ απαιτεί ένα σύνολο από τεχνολογίεσ τηλεπικοινωνιών. Εδώ περιλαµβάνονται ασύρµατεσ
τεχνολογίεσ µικρήσ και µεγάλησ εµβέλειασ όπωσ Bluetooth,
GPRS & UMTS. [Field M.J. 1996], [http://el.wikipedia.
org/wiki/Bluetooth/GSM]
Εφαρµογέσ Ευφυών Φορετών Συστηµάτων
Σήµερα, στην παγκόσµια αγορά διατίθεται ένα περιορισµένο πλήθοσ τεχνολογιών που αφορούν ευφυή φορετά
βιοϊατρικά συστήµατα. [Μ. Περδικούρη, και λοιποί 2005]
Το Lifeshirt τησ Αµερικανικήσ εταιρίασ VIVOMETRICS
αποτελεί το πλέον αναπτυγµένο και κλινικά δοκιµασµένο φορετό ιατρικό σύστηµα, το οποίο παρέχει αδιάλειπτη παρακολούθηση περιπατητικών ασθενών, µέσω
καταγραφήσ και τοπικήσ αποθήκευσησ αναπνευστικών
και καρδιακών παραµέτρων.
Είναι το πρώτο φορετό σύστηµα µη επεµβατικήσ
συνεχούσ παρακολούθησησ που µπορεί να συλλέξει
δεδοµένα, δηµιουργώντασ µια συνεχή εικόνα – προφίλ
τησ υγείασ του ατόµου ενώ αυτό εκτελεί κανονικά τισ
καθηµερινέσ του δραστηριότητεσ.[ http:// www.msobiz.com
/site/SleepApnea /Vivo/]
Οι χρήστεσ φορούν ένα ελαφρύ ένδυµα το οποίο µπορεί να πλυθεί κανονικά και σε πλυντήριο. Ενσωµατωµένοι αισθητήρεσ συλλέγουν στοιχεία που αφορούν την
καρδιοπνευµονική λειτουργία του οργανισµού. Μπορεί
να συνδυαστεί µε προαιρετικέσ περιφερειακέσ συσκευέσ και να παρακολουθεί λειτουργίεσ όπωσ, ηλεκτροκαρδιογράφηµα, ηλεκτρο-µυογράφηµα, περιοδική κίνηση
ποδιών, θερµοκρασία σώµατοσ, κορεσµόσ οξυγόνου
αίµατοσ, πίεση CO2 στο αίµα, αρτηριακή πίεση, βήχασ.
[http:// www. pdacortex. com/Vivo Metrics.htm]
Η καρδιά του συστήµατοσ Lifeshirt είναι µια τεχνολογία παρακολούθησησ που στηρίζεται σε µια επαγωγική µέθοδο η οποία ονοµάζεται πληθυσµογραφία
(plethysmografhy).
Το υπό παρακολούθηση άτοµο µπορεί να αναφέρει
µάλιστα από µόνο του συµπτώµατα, δραστηριότητεσ
καθώσ και τη φαρµακευτική αγωγή που λαµβάνει σε
έναν φορητό υπολογιστή παλάµησ (PDA), που συνδέεται απευθείασ µε το γιλέκο.
Το σύστηµα µπορεί επίσησ να περιλαµβάνει ένα ηλεκτρονικό ηµερολόγιο των ασθενών (Vivolog Digital Diary)
όπου µπορούν να καταγράφονται τα δεδοµένα του χρήστη.
Το Lifeshirt Sleep Diagnosis µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την παρακολούθηση του ύπνου Με τη
χρήση αυτήσ τησ συσκευήσ βελτιώνεται η ταχύτητα, η
ποιότητα και η οικονοµική απόδοση των µελετών ύπνου,
αφού πλέον οι ασθενείσ µπορούν να παρακολουθούνται
από το σπίτι τουσ. Σηµαντική είναι η χρήση του Lifeshirt
Sleep Diagnosis σε ότι αφορά την ανίχνευση τησ Obstructive
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Sleep Apnea (OSA). Το Lifeshirt είναι ένα άνετο ένδυµα το οποίο µπορεί να παρέχει µια υψηλήσ ποιότητασ
συλλογή δεδοµένων σε άνετο για τον ασθενή περιβάλλον αντικαθιστώντασ την πιθανόν δυσάρεστη εξέτασή
του στο εργαστήριο.[Σφάλµα! Η αναφορά τησ υπερ-σύνδεσησ δεν είναι έγκυρη.], [Ψυχάρη Χ. 2005]
Το Vivo Responder είναι ένα ακόµη φορετό σύστηµα παρακολούθησησ που µπορεί σε πραγµατικό χρόνο
να συγκεντρώσει στοιχεία ζωτικήσ σηµασίασ (αναπνευστικά, καρδιακά καθώσ και άλλουσ φυσιολογικούσ δείκτεσ) πριν, κατά τη διάρκεια και µετά από κάποια δραστηριότητα. Αφορά οµάδεσ που εκτελούν επικίνδυνεσ
και δύσκολεσ εργασίεσ – αποστολέσ, όπωσ πυροσβέστεσ και προσωπικό των σωµάτων ασφαλείασ.
[http://www.vivometrics.com/]
Περιλαµβάνει ένα ελαφρύ κι άνετο ιµάντα εφαπτόµενο στο θώρακα, που παρέχει φυσιολογικά δεδοµένα
σε πραγµατικό χρόνο. Είναι σχεδιασµένο ώστε να αντέχει ακόµα και στα πιο καταπονητικά περιβάλλοντα.
Το Φορετό Σύστηµα Wealthy είναι ένα φορητό σύστηµα παρακολούθησησ των ζωτικών σηµείων του ανθρώπινου οργανισµού επί 24ώρου βάσεωσ, µε
σκοπό:[http://www.wealthy.gr]
! Τον έλεγχο τησ κατάστασησ υγείασ και την έγκαιρη ανίχνευση τησ ασθένειασ.
! Την βοήθεια των χρηστών σε φάση αποκατάστασησ
! Την ενηµέρωση των χρηστών για την πορεία τησ υγείασ τουσ
! Την µείωση των οικονοµικών δαπανών των χρηστών
Χρησιµοποιεί σύγχρονα εργαλεία υψηλήσ τεχνολογίασ όπωσ έξυπνουσ αισθητήρεσ υπό µορφή ινών και
νηµάτων καθώσ και προηγµένεσ τεχνικέσ επεξεργασίασ
σηµάτων.
Το υλικό είναι υπο-αλλεργικό, µπορεί να πλυθεί,
είναι αρκετά ελαστικό ώστε ακολουθεί τη µορφή του
σώµατοσ, χωρίσ να ενοχλεί το χρήστη, ενώ τα αγώγιµα
στοιχεία είναι όλα ενσωµατωµένα στο ύφασµα, ώστε να
επιτρέπουν την άνεση και την απόλυτη ελευθερία κινήσεων κατά τη διάρκεια του ελέγχου των σηµάτων. ∆ύο
µη-υφαντικοί µικροηλεκτρονικοί αισθητήρεσ χρησιµοποιούνται για να συλλέξουν την εσωτερική θερµοκρασία και θερµοκρασία δέρµατοσ του χρήστη.
[http://www.wealthy-ist.com/]
Το Healthwear πάτησε πάνω στα αποτελέσµατα τησ
ερευνητικήσ δουλειάσ που έγινε στο πλαίσιο του Wealthy
και απέδειξε στην πράξη τα µεγάλα οφέλη από την υλοποίηση ενόσ τέτοιου εγχειρήµατοσ στην καθηµερινή
πρακτική.
Μία ακόµη φορετή συσκευή είναι το Smart Shirt τησ
Sensatex, που αρχικά είχε σχεδιαστεί από το Georgia
Institute of Technology. Είναι ένα κοντοµάνικο µπλουζάκι που συλλέγει από όποιον το φοράει αρκετά από τα
βασικά ζωτικά σήµατα του οργανισµού, ενώ είναι σε
θέση να ανιχνεύει και τισ κινήσεισ του. Μπορεί να ραφτεί
ανάλογα ώστε να µπορεί να φορεθεί από οποιονδήποτε. Ένα µωρό που φοράει το smart shirt, µπορεί να έχει
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υπό παρακολούθηση τα ζωτικά του σήµατα ώστε να αποφευχθεί το σύνδροµο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου
(sudden infant death syndrome, SIDS), που παρατηρείται κυρίωσ κατά τη διάρκεια του ύπνου.[Park J. And
Mar 2009]
Για να καλυφθούν οι ανάγκεσ σχετικά µε τη µακροπρόθεσµη, συνεχή παρακολούθηση ασθενών, κυρίωσ
µεγάλων σε ηλικία, αναπτύχθηκε µία διακριτική, µικρή
συσκευή παρακολούθησησ σε µορφή δαχτυλιδιού.[Ikeda
K., και λοιποί. 1991]
Ο αισθητήρασ είναι εφοδιασµένοσ µε οπτοηλεκτρικά εξαρτήµατα που επιτρέπουν τη µακροπρόθεσµη παρακολούθηση τησ αρτηριακήσ πίεσησ του αίµατοσ καθώσ
και τον κορεσµό του οξυγόνου στο αίµα συνεχώσ και µε
µη επεµβατικό τρόπο. Αυτά τα σήµατα αναµεταδίδονται
σε έναν σπιτικό υπολογιστή για διάγνωση τησ καρδιαγγειακήσ κατάστασησ του ασθενούσ. Το δαχτυλίδι µε τον
αισθητήρα είναι εντελώσ ασύρµατο και µε µικρό µέγεθοσ ώστε ο ασθενήσ να µπορεί να το φοράει άνετα 24
ώρεσ την ηµέρα.
Μία αντίστοιχη συσκευή επίσησ αναπτύχθηκε και
από τουσ µηχανικούσ του ΜΙΤ.
Τα έξυπνα ενδύµατα και γενικότερα τα έξυπνα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα αποτελούν νέα κεφάλαια
στην ιστορία των προϊόντων. Η πρόοδοσ στην υφαντική
τεχνολογία, η εφαρµοσµένη µηχανική µέσω υπολογιστών και η επιστήµη των υλικών προάγουν µια νέα γενιά
λειτουργικών υφασµάτων. Η ανάπτυξη πραγµατικά διαδραστικών ηλεκτρονικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων είναι τεχνικά δυνατή
Η συνεχήσ ελάττωση του µεγέθουσ των ηλεκτρονικών στοιχείων έχει καταστήσει δυνατή τη δηµιουργία
όλο και µικρότερων ηλεκτρονικών συσκευών. Συσκευέσ οι οποίεσ είναι πιο εύκολο να µεταφερθούν ή ακόµα
και να φορεθούν, όπωσ οι εφαρµογέσ του wearable
computing (φορέσιµη υπολογιστική δυνατότητα), έχουν
αρχίσει να εµφανίζονται και να εξαπλώνονται µε ταχύτατουσ ρυθµούσ. Το όραµα τησ φορέσιµησ τεχνολογίασ
είναι να µπορεί να ελέγξει, να προειδοποιήσει, να ενηµερώσει, να χαλαρώσει, ή και να διασκεδάσει αυτόν που
τη φοράει. Επιπλέον, παρέχεται στο χρήστη η επιθυµητή ιδιωτικότητα και ασφάλεια [Mann S., 1997]
Οι φορέσιµοι υπολογιστέσ µπορούν να ενοποιηθούν
µε το καθηµερινό ντύσιµο, µε τη χρήση αισθητήριων
κυκλωµάτων ενσωµατωµένων σε αγώγιµα υφαντικά. Γι
αυτό και η έξυπνη ένδυση είναι κατά µία έννοια η εξέλιξη του wearable computing.
Οι περισσότερεσ εφαρµογέσ των υπολογιστών που
µπορούν να φορεθούν είναι σε ερευνητικό επίπεδο.
Πολλά ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, συµπεριλαµβανοµένων
των MIT, Carnegie Mellon University (CMU), Georgia
Tech και Tampere University of Technology, έχουν
µελετήσει ενεργά τη φορέσιµη υπολογιστική δυνατότητα.
Μια εφαρµογή είναι το VIvago WristCare που είναι
µια συσκευή για την αυτόµατη καταγραφή τησ ευεξίασ
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ενόσ ατόµου όλο το εικοσιτετράωρο και την αποστολή
των δεδοµένων σε ένα κέντρο που ονοµάζεται MultiLink
και απέχει µέχρι 20 µέτρα.
Το AMON (Advanced Care Alert Portable Telemedical
MONitor) είναι ένα ακόµα παράδειγµα φορέσιµου συστήµατοσ παρακολούθησησ τησ υγείασ. Είναι σχεδιασµένο
για να καταγράφει και να αξιολογεί τα ζωικά σηµεία µε
τη χρήση προηγµένων βιοαισθητήρων.
Το SenseWear PRO armband τησ BodyMedia, είναι
ένασ πολυ-αισθητήρασ που παρακολουθεί το σώµα και
επιτρέπει τη συνεχή καταγραφή των ζωτικών σηµείων
και των δεδοµένων τησ φυσικήσ δραστηριότητασ.
Η Micropaq από την WelchAllyn είναι ένα παράδειγµα µικρήσ, ελαφριάσ, φορέσιµησ από τον ασθενή, συσκευήσ, µε χαρακτηριστικά φορητού µόνιτορ. Το R TEST
Evolution 3 από την Novacor αποτελεί µια ακόµα εφαρµογή που δίνει τη δυνατότητα συνεχούσ αυτόµατησ παρακολούθησησ τησ καρδιάσ. Μια σειρά από παρόµοιεσ
εφαρµογέσ έχουν κατασκευαστεί από τισ εταιρείεσ
Baxter, CardGuard και Reynolds Medical.
Για τη µέτρηση των καρδιακών παλµών και του ηλεκτροκαρδιογραφήµατοσ, αναπτύχθηκαν τα Textrodes,
τα οποία είναι κατασκευασµένα από ίνεσ ανοξείδωτου
ατσαλιού και χρησιµοποιούνται σε άµεση επαφή µε το
δέρµα στο Πανεπιστήµιο Ghent.
Για τη µέτρηση τησ αναπνοήσ αναπτύχθηκε ένασ ακόµα αισθητήρασ από κλωστοϋφαντουργικά υλικά. Η ζώνη
Respibelt είναι επίσησ κατασκευασµένη από νήµα ανοξείδωτου ατσαλιού [Axisa F., και λοιποί 2005]

Συζήτηση
Οι λύσεισ των φορέσιµων αυτών συστηµάτων πρέπει να
είναι έτσι σχεδιασµένεσ ώστε να είναι φιλικέσ προσ το
χρήστη, και αρκετά ευφυείσ ώστε να εντοπίζουν αν ο
ασθενήσ τισ χρησιµοποιεί σωστά. Επιπροσθέτωσ, τα συστήµατα θα πρέπει να είναι επαρκώσ διακριτικά για να µην
διαταράσσουν το συνηθισµένο τρόπο ζωήσ του ασθενή
και να επιτρέπουν την επικοινωνία µε έναν ειδικό, όποτε αυτή κρίνεται απαραίτητη.[ Wollina Uκαι λοιποί, 2003]
Συµπεράσµατα
Ο έλεγχοσ των δαπανών µπορεί να γίνει µέσω των τηλεµατικών τεχνολογιών, λαµβάνοντασ υπόψη ότι όλεσ οι
πληροφορίεσ και τα δεδοµένα που παράγονται ή αξιοποιούνται για την αντιµετώπιση ενόσ περιστατικού, καταγράφονται µε ηλεκτρονικό τρόπο. Η καταγραφή επιτρέπει την ανάλυση και αξιολόγηση και κατά συνέπεια την
αντιστοίχηση µε δείκτεσ αποτελεσµατικότητασ και φυσικών δαπανών.
Αν τέλοσ θυµηθούµε ότι η Τηλεϊατρική είναι ουσιαστικά «υποβοηθούσεσ τεχνολογίεσ» κι όχι ένασ νέοσ
κλάδοσ ιατρικήσ, τότε µπορούµε εύκολα να δεχτούµε
ότι η οργάνωση και παροχή για παράδειγµα κατ’ οίκον
νοσηλείασ, θα αποτελέσει αντικείµενο έντονου ανταγωνισµού µεταξύ δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων.
Αποτελεί ουσιαστικά υποχρέωση των επαγγελµατιών υγείασ να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν τα τηλεµατικά συστήµατα προσ όφελοσ των ασθενών και των
ιδίων.

ABSTRACT
REVIEW
“SMART WEARABLE BIOMEDICAL SYSTEMS” FOR THE MONITORING OF CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY
DISORDERS
Ch. Kalokairinos 1, D. Zikos2, J. Mantas3
[1. Physicist, MSc Health Informatics, 2. Nurse RN, BSc, MSc, PhD Health Informatics, 3. Professor Health Informatics,
Laboratory Health Informatics of Nursing Department, National and Kapodistrian University of Athens]
In an international level, the effort of reducing the mean time of hospitalization in secondary and tertiary health care
institutions constitutes a common practice. Modern technologies provide the possibility of reliable and empowered
health care, out of hospitals. This fact becomes very important given that in contemporary societies the population
older than 65 years old constantly increases. “Smart Wearable Biomedical Systems” could play a key-role in the
preventive health care. The present article constitutes a thorough study, based on the review of relevant printed and
on-line Greek and International literature. The purpose of the study is to present current situation about “Smart Wearable
Biomedical Systems”, focusing on the monitoring of cardiovascular and respiratory disorders. Topics like telemedicine,
telecare, informatics’ and communications’ technologies are presented as well. Additionally, concepts relatively biological
signs and the operation of biosensors regarding measuring vital parameters of human body are described.
Keywords: Telemedicine, wearable systems, biosensors, life signs, health services, telecommunications, telecare,
smart clothes.
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Ε λ λ η ν ι κ ό
περιοδικό τησ

Νοσηλευτικήσ
Επιστήµησ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Το Ελληνικό Περιοδικό τησ Νοσηλευτικήσ Επιστήµησ
(ΕΠΝΕ) είναι το επίσηµο περιοδικό τησ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. Είναι ένα διεπιστηµονικό περιοδικό µε σύστηµα κριτών, µε σκοπό την προώθηση τησ
Νοσηλευτικήσ επιστήµησ στην Ελλάδα.
Το Ελληνικό Περιοδικό τησ Νοσηλευτικήσ Επιστήµησ
παρέχει την δυνατότητα για τη δηµοσίευση ακαδηµαϊκών άρθρων που εκθέτουν ερευνητικά συµπεράσµατα, ανασκοπήσεισ βασισµένεσ στην έρευνα, άρθρα
συζήτησησ και σχόλια που ενδιαφέρουν το διεθνέσ
αναγνωστικό κοινό των επαγγελµατιών, των εκπαιδευτικών, των διοικητών και των ερευνητών σε όλουσ τουσ
τοµείσ τησ νοσηλευτικήσ, και των επιστηµών φροντίδασ υγείασ.
ΤΥΠΟΙ ΑΡΘΡΩΝ
Το ΕΠΝΕ δηµοσιεύει τα άρθρα κάτω από τρεισ κύριεσ
κατηγορίεσ:
- Άρθρα σύνταξησ
- Τα άρθρα σύνταξησ που είναι σχετικά σύντοµα (µέγιστο 200 λέξεων).
- Πρωτότυπα άρθρα - ερευνητικέσ εργασίεσ
• Τα πλήρη άρθρα που αναφέρονται σε πρωτογενή
έρευνα µπορούν να είναι µέχρι 5.000 λέξεισ.
• Τα πρωτόκολλα των κλινικών δοκιµών πρέπει να
είναι µέχρι 2.500 λέξεισ. Οι συγγραφείσ πρέπει να
δηλώσουν τον αριθµό µητρώου τησ δοκιµήσ (εάν
υπάρχει), καθώσ επίσησ και πότε θα παρουσιαστούν
τα συµπεράσµατα.
Ανασκοπήσεισ και σύντοµεσ παρουσιάσεισ (µέχρι 2000
λέξεισ)
• Ανασκοπήσεισ, που περιλαµβάνουν:
- συστηµατικέσ ανασκοπήσεισ, µετα-ανάλυση,
- βιβλιογραφικέσ ανασκοπήσεισ,
- πολιτικέσ ανασκοπήσεισ.
- άλλου είδουσ (π.χ κοινωνικο-οικονοµικέσ)
• Άρθρα κριτικήσ βιβλίων: Να είναι µέχρι 1000 λέξεισ.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ
Οι συγγραφείσ πρέπει να υποβάλλουν τα χειρόγραφα
στο περιοδικό ηλεκτρονικά µέσω του ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου του περιοδικού: journal@enne.gr. Όλη
η αλληλογραφία, συµπεριλαµβανοµένησ τησ ανακοίνωσησ τησ απόφασησ του υπεύθυνου σύνταξησ και των
αιτηµάτων για επανεξέταση, θα γίνονται µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Η υποβολή ενόσ άρθρου, προϋποθέτει ότι δεν έχει δηµοσιευθεί προηγουµένωσ, ότι
δεν είναι υπό εξέταση για δηµοσίευση αλλού και ότι
εάν γίνει αποδεκτό δεν θα δηµοσιευθεί αλλού, στα
αγγλικά ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, χωρίσ τη γραπτή συγκατάθεση του εκδότη.
∆ιαδικασία αξιολόγησησ
Αρχικά όλα τα άρθρα αξιολογούνται από την συντακτική επιτροπή και κατανέµονται ανά θεµατικό τοµέα
στουσ κριτέσ. Ακολούθωσ γίνονται αποδεκτά για δηµοσίευση µετά από µια διπλή µυστική αξιολόγηση από
τουλάχιστον δύο κριτέσ.
Οι κριτέσ αποφαίνονται εάν το άρθρο είναι:
(α) Αποδεκτό για δηµοσίευση χωρίσ τροποποιήσεισ.
(β) Αποδεκτό για δηµοσίευση µε µικρέσ τροποποιήσεισ.
(γ) Αποδεκτό για δηµοσίευση κατόπιν σηµαντικών τροποποιήσεων.
(δ) Μη αποδεκτό για δηµοσίευση στην παρούσα µορφή.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ
Γενικέσ οδηγίεσ: Οι υποβληθείσεσ εργασίεσ πρέπει
να είναι κατάλληλεσ για διεθνέσ ακροατήριο και οι
συγγραφείσ δεν πρέπει να περιορίζονται µόνο στισ
εθνικέσ και πολιτικέσ πρακτικέσ και την εγχώρια νοµοθεσία. Κάθε άρθρο πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή του συγγραφέα, υπόδειγµα τησ οποίασ υπάρχει
στην σελίδα του περιοδικού που φιλοξενείται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση τησ ΕΝΕ: www.enne.gr
Στην επιστολή θα αναφέρονται τα ακόλουθα:
• Βεβαίωση ότι η εργασία δεν έχει δηµοσιευτεί ολόκληρη ή τµήµα αυτήσ σε άλλο περιοδικό.
• ∆ήλωση ότι το τελικό κείµενο τησ εργασίασ αναγνώστηκε και εγκρίθηκε από όλουσ τουσ συγγραφείσ.
• Γραπτή βεβαίωση άδειασ (Αρ. πρωτοκόλλου έγκρισησ) διεξαγωγήσ τησ µελέτησ από την Επιτροπή Ηθικήσ και ∆εοντολογίασ του φορέα στον οποίο διεξήχθη η εν λόγω µελέτη.
• Το ονοµατεπώνυµο, την ταχυδροµική και την ηλεκτρονική διεύθυνση καθώσ και το τηλέφωνο του συγγραφέα που είναι υπεύθυνοσ για την αλληλογραφία.
Αναλυτικέσ πληροφορίεσ σχετικά µε τη διαδικασία
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ηλεκτρονικήσ υποβολήσ του άρθρου δηµοσιεύονται
στην ιστοσελίδα µασ.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ
Οργανώστε το χειρόγραφο στην ακόλουθη σειρά: τίτλοσ του άρθρου, σελίδα τίτλου, ευχαριστίεσ, περίληψη και λέξεισ κλειδιά, κείµενο, βιβλιογραφικέσ αναφορέσ, πίνακεσ, αριθµοί, παράρτηµα (γραµµατοσειρά:
TIMES NEW ROMAN µέγεθοσ 12, 1.5 διάστηµα γραµµών). Παρακαλούµε αριθµήστε τισ σελίδεσ του χειρογράφου σασ.
Τίτλοσ: Ο τίτλοσ ενόσ άρθρου πρέπει να περιγράφει το
θέµα του και όπου είναι σχετικό τον πληθυσµό, το κλινικό πρόβληµα και την µέθοδο τησ έρευνάσ του.
Σελίδα τίτλου: Η σελίδα τίτλου περιλαµβάνει:
• Το πλήρεσ όνοµα, τον πλήρη τίτλο του άρθρου (µέχρι
90 χαρακτήρεσ), τα ακαδηµαϊκά και επαγγελµατικά
προσόντα και το ινστιτούτο για κάθε συγγραφέα.
• Την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για τον
κάθε συγγραφέα.
• Την ηµεροµηνία υποβολήσ του άρθρου.
Ευχαριστίεσ: Γράφονται ευχαριστίεσ στουσ βασικούσ
συνεισφέροντεσ.
Περίληψη: Οι περιλήψεισ πρέπει να είναι µέχρι 250
λέξεισ, και δεν πρέπει να περιλάβουν βιβλιογραφικέσ
αναφορέσ ή τισ συντµήσεισ.
Οι περιλήψεισ των ερευνητικών εργασιών πρέπει να
υιοθετήσουν τουσ ακόλουθουσ τίτλουσ, όπου είναι
δυνατόν: (α) Εισαγωγή, (β) Υλικό και µέθοδοσ, (γ)
Αποτελέσµατα, (δ) Συζήτηση, (ε) Περιορισµοί µελέτησ και (στ) Συµπεράσµατα, τα οποία πρέπει να αφορούν τουσ στόχουσ και τισ υποθέσεισ µελέτησ. Kαι
προτάσεισ για εφαρµογή των αποτελεσµάτων στην
κλινική πράξη.
Οι περιλήψεισ για τισ ανασκοπήσεισ πρέπει να παρέχουν µια περίληψη υπό τουσ ακόλουθουσ τίτλουσ,
όπου είναι δυνατόν: Εισαγωγή, σκοπόσ, επί µέρουσ
στόχοι, ανασκόπηση βιβλιογραφίασ: πηγέσ δεδοµένων, µέθοδοι ανασκόπησησ, αποτελέσµατα, συµπεράσµατα.
Οι περιλήψεισ για τα άρθρα κριτικήσ βιβλίων πρέπει
να παρέχουν µια συνοπτική περίληψη τησ γραµµήσ
επιχειρήµατοσ που ακολουθείται και συµπερασµάτων.
Λέξεισ-κλειδιά: Ο αριθµόσ αυτών να είναι µέχρι έξι
λέξεισ-κλειδιά κατά αλφαβητική σειρά, οι οποίεσ
προσδιορίζουν ακριβώσ το θέµα του άρθρου, σκοπό
και µέθοδο. Χρησιµοποιήστε τον ιατρικό θησαυρό τίτλων (MeSH®) και (CINAHL) όπου είναι δυνατόν.
Κείµενο: Στην εισαγωγή του κειµένου απαιτείται για
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όλα τα άρθρα να έχουν µια αναφορά σε αυτό που είναι
ήδη γνωστό για το θέµα και τι είναι αυτό που το άρθρο
προσθέτει στην νοσηλευτική επιστήµη. Αναλόγωσ τησ
κατηγορίασ του άρθρου ακολουθείται η ακόλουθη µορφή:
Οι ανασκοπήσεισ πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνουν (α) Εισαγωγή, (β) Σκοπό, (γ) Υλικό και µέθοδο,
(δ) Αποτελέσµατα, (ε) Συζήτηση, (στ) Συµπεράσµατα
και να ακολουθούν την ανάπτυξη τησ περίληψησ αλλά
σε µεγαλύτερη έκταση.
Οι ερευνητικέσ εργασίεσ πρέπει να ακολουθούν συγκεκριµένη δοµή: (α) Εισαγωγή, (β) Υλικό και µέθοδοσ,
(πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η χρονική περίοδοσ συγκέντρωσησ των δεδοµένων, η πηγή των δεδοµένων, το µέγεθοσ και η µέθοδοσ επιλογήσ του δείγµατοσ, λεπτοµέρειεσ για το πώσ επιλέχθηκαν, κριτήρια
επιλογήσ και αποκλεισµού, αριθµοί αυτών που εισάγονται και που αφήνουν τη µελέτη, τα σχετικά κλινικά και δηµογραφικά χαρακτηριστικά, η µεθοδολογία
συλλογήσ των δεδοµένων, το εργαλείο για τη συλλογή των δεδοµένων, η άδεια χρήσησ αυτού, η διαδικασία στάθµισησ αυτού, το ποσοστό ανταπόκρισησ, το
είδοσ τησ στατιστικήσ ανάλυσησ που χρησιµοποιήθηκε), (γ) Αποτελέσµατα που πρέπει να συνοδεύουν ακριβείσ τιµέσ στατιστικήσ σηµαντικότητασ (δ) Συζήτηση,
(ε) Περιορισµοί µελέτησ και (στ) Συµπεράσµατα, τα
οποία πρέπει να αφορούν τουσ στόχουσ και τισ υποθέσεισ µελέτησ. και προτάσεισ για εφαρµογή των αποτελεσµάτων στην κλινική πράξη.
Οι ενδιαφέρουσεσ περιπτώσεισ διακρίνονται στα τµήµατα: (α) Εισαγωγή, (β) Περιγραφή περίπτωσησ, (γ)
Σχόλιο.
Οι βραχείεσ δηµοσιεύσεισ διακρίνονται στα τµήµατα:
(α) Εισαγωγή, (β) Υλικό και µέθοδοσ, (γ) Αποτελέσµατα, (δ) Συζήτηση.
Πίνακεσ/αριθµοί: Οι πίνακεσ και οι αριθµοί είναι τυπωµένοι µόνο όταν εκφράζουν κάτι περισσότερο από αυτό
που µπορεί να γίνει από τισ λέξεισ. Οι πίνακεσ πρέπει να αριθµηθούν µε συνέπεια και να τουσ δοθεί ένασ
κατάλληλοσ τίτλοσ και κάθε πίνακασ να δακτυλογραφείται σε ξεχωριστή σελίδα.
Μονάδεσ µέτρησησ: Μετρήσεισ µήκουσ, ύψουσ, βάρουσ
και όγκου πρέπει να αναφέρονται σε µετρικέσ µονάδεσ σύµφωνα µε τα διεθνώσ αναγνωρισµένα σύµβολα.
Συντµήσεισ: Αποφύγετε τισ συντµήσεισ οπουδήποτε
είναι δυνατόν. Οποιεσδήποτε συντµήσεισ που οι συγγραφείσ σκοπεύουν να χρησιµοποιήσουν, πρέπει να
καταγραφούν πλήρωσ και να ακολουθηθούν από γράµµατα εντόσ παρενθέσεωσ την πρώτη φορά που εµφανίζονται.
Οι συντµήσεισ των τίτλων των περιοδικών πρέπει να
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γράφονται σύµφωνα µε το Index Medicus, που δηµοσιεύονται κάθε χρόνο, τον Ιανουάριο, σε χωριστό τεύχοσ (List of Journals Indexed in Index Medicus). Για
τισ συντµήσεισ των ελληνικών περιοδικών υπάρχει o
σχετικόσ κατάλογοσ του ΙΑΤΡOΤΕΚ.
Στατιστική: Πρέπει να χρησιµοποιηθούν πρότυποι και
διεθνώσ αναγνωρισµένοι µέθοδοι παρουσίασησ στατιστικού υλικού.
Συγκατάθεση Ενηµέρωσησ: Οι συγγραφείσ θα πρέπει
να επιβεβαιώσουν ότι τήρησαν τισ αρχέσ δεοντολογίασ για την έρευνα, όπωσ αυτέσ διατυπώνονται σαφώσ
από τη ∆ιεθνή Επιτροπή Εκδοτών Ιατρικών Επιστηµονικών Περιοδικών (International Committee of Medical
Journal Editors, www. icmje.org) και τη ∆ιακήρυξη
του Ελσίνκι (World Medical Association Declaration
of Helsinki, 2000). ∆ηλαδή όπου είναι απαραίτητο οι
συγγραφείσ πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι τα αποτελέσµατα των µελετών τουσ προέκυψαν από ερευνητικέσ εργασίεσ, που η συγκατάθεση ενηµέρωσησ λήφθηκε από τουσ συµµετέχοντεσ ανθρώπουσ και τισ αρµόδιεσ
αρχέσ ηθικήσ και δεοντολογίασ.
Άδειεσ: Η άδεια να αναπαραχθεί το προηγουµένωσ
δηµοσιευµένο υλικό πρέπει να ληφθεί εγγράφωσ από
τον κάτοχο πνευµατικών δικαιωµάτων.
Ερωτηµατολόγια: Ερωτηµατολόγια και προγράµµατα
αξιολόγησησ που χρησιµοποιούνται στισ ερευνητικέσ
µελέτεσ που δεν είναι καθιερωµένα και γνωστά πρέπει να περιληφθούν ωσ παράρτηµα.
Βιβλιογραφικέσ Αναφορέσ: Όλεσ οι δηµοσιεύσεισ που
αναφέρονται στο κείµενο πρέπει να παρουσιαστούν
σε έναν κατάλογο βιβλιογραφικών αναφορών. Οι αναφορέσ πρέπει να δοθούν µε το σύστηµα «Harvard»
Revised for 2009 version 3.0 editions of: The Coventry
University (CU) Harvard Reference Style Guide
v3.0,Quickstart Guide v3.0,Glossary v3.0.

Παράδειγµα:
1. Για βιβλίο µε ένα συγγραφέα: Biggs, G. (2000) Gender and Scientific
Discovery. 2nd edn. London: Routledge
2. Για βιβλίο µε πολλαπλούσ συγγραφείσ: Ong, E., Chan, W. and Peters,
J. (2004) Advances in Engineering. 2nd edn. London: Routledge
3. Για ένα κεφάλαιο ή δοκίµιο συγκεκριµένου συγγραφέα σε ένα
βιβλίο: Aggarwal, B. (2004) “Has the British Bird Population
Declined?” In a Guide to Contemporary Ornithology. ed by Adams,
G. London: Palgrave, 66-99
4. Για ένα τυπωµένο άρθρο σε περιοδικό: Padda, J. (2003) “Creative
Writing in Coventry”. Journal of Writing Studies 3 (2) 44-59
5. Για µια ιστοσελίδα: Centre of Academic Writing The List of References
Illustrated [online] available from http://home.ched.coventry.
ac.uk/caw/harvard/index.htm [Sept 2009]
6. Για ένα άρθρο σε ηλεκτρονικό περιοδικό: Dhillon, B. (2004) “Should
Doctors Wear Ties?” Medical Monthly [online] 3 (1) 55-88. available
from http://hospitals/infections/latest-advice [20 April 2005]

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν υποβάλλετε ένα άρθρο που έχει ήδη αξιολογηθεί
από την συντακτική επιτροπή του ΕΠΝΕ, παρακαλώ
να συνυποβάλλετε ηλεκτρονικό µήνυµα που παρέχει
τισ τυχόν παρατηρήσεισ σασ στα σχόλια του εκδότη και
των κριτών.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Οι Αποδείξεισ τησ διακίνησησ των άρθρων γίνονται
ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.
Ανάτυπα
Τρία ανάτυπα θα δοθούν δωρεάν στον υπεύθυνο επικοινωνίασ του άρθρου.
Πνευµατικά δικαιώµατα
Τα Πνευµατικά δικαιώµατα των δηµοσιευθέντων άρθρων
ανήκουν στουσ συγγραφείσ. Το Περιοδικό διατηρεί το
δικαίωµα τησ αναπαραγωγήσ ή τησ αναδηµοσίευσησ
του άρθρου µε σκοπό την προαγωγή τησ Νοσηλευτικήσ Επιστήµησ.
Η ΕΝΕ θα προβεί σε όλεσ τισ απαραίτητεσ ενέργειεσ
για την εγγύηση τησ προστασίασ των πνευµατικών
δικαιωµάτων των συγγραφέων.
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Ε λ λ η ν ι κ ό
περιοδικό τησ

Νοσηλευτικήσ
Επιστήµησ
Επιτοµή χρήσιµων πληροφοριών
Σύσταση τησ ΕΝΕ
Η ΕΝΕ συστήθηκε δια του Νόµου 3252/2004 υπό την µορφή Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου και λειτουργεί ωσ επίσηµοσ επαγγελµατικόσ σύλλογοσ των Νοσηλευτών. Η εγγραφή σε αυτήν όλων των Νοσηλευτών, είναι
υποχρεωτική, όπωσ συµβαίνει σε κάθε αντίστοιχο επιµελητήριο άλλων επαγγελµατιών που λειτουργεί ωσ ρυθµιστικόσ φορέασ και επίσηµοσ σύµβουλοσ τησ Πολιτείασ (Πανελλήνιοσ Ιατρικόσ Σύλλογοσ, ∆ικηγορικόσ Σύλλογοσ
Αθηνών, Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδοσ, κ.τ.λ).
Κυριότεροι σκοποί τησ ΕΝΕ
Για να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι που πρέπει όλοι οι
νοσηλευτέσ να είναι εγγεγραµµένοι, παραθέτουµε τουσ
βασικότερουσ στόχουσ που περιγράφει ο Νόµοσ 3252/2004
και που καλείται να επιτελέσει η Ε.Ν.Ε:
• την προαγωγή και ανάπτυξη τησ Νοσηλευτικήσ ωσ
ανεξάρτητησ και αυτόνοµησ επιστήµησ και τέχνησ
• την έρευνα, ανάλυση και µελέτη των νοσηλευτικών
θεµάτων και τη σύνταξη και υποβολή επιστηµονικά
τεκµηριωµένων µελετών για τα διάφορα νοσηλευτικά
προβλήµατα 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 επιχορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλουσ διεθνείσ οργανισµούσ
• την έκδοση πιστοποιητικών, απαραίτητων για την άδεια
άσκησησ επαγγέλµατοσ των Νοσηλευτών
• τον περιορισµό τησ αντιποίησησ του νοσηλευτικού
επαγγέλµατοσ
• την αξιολόγηση τησ παρεχόµενησ νοσηλευτικήσ φροντίδασ
• την εκπροσώπηση τησ χώρασ σε διεθνείσ οργανισµούσ
του νοσηλευτικού κλάδου
• την έκδοση περιοδικού, ενηµερωτικού δελτίου, συγγραµµάτων και φυλλαδίων για την ενηµέρωση των
µελών τησ αλλά και του κοινωνικού συνόλου
• τη µελέτη υγειονοµικών θεµάτων και την οργάνωση
επιστηµονικών συνεδρίων αυτόνοµα ή σε συνεργασία
µε άλλουσ φορείσ
• τη δηµιουργία επιτροπήσ δεοντολογίασ και ηθικήσ του
επαγγέλµατοσ του νοσηλευτή
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• 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 νοσηλευτέσ
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.
∆ιάρθρωση τησ ΕΝΕ
Η ΕΝΕ διαρθρώνεται σε Κεντρική ∆ιοίκηση, που εδρεύει στην Αθήνα και σε επτά Περιφερειακά Τµήµατα, που
λειτουργούν σε κάθε Υγειονοµική Περιφέρεια τησ χώρασ.
Κεντρική ∆ιοίκηση
Η Κεντρική ∆ιοίκηση αποτελείται από 15µελέσ ∆.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, ακολουθούν τον αριθµό των Υγειονοµικών Περιφερειών
(Υ.Π.Ε) και είναι τα ακόλουθα:
1. 1ο Π.Τ. Αττικήσ: Λεωφόροσ Βασιλίσσησ Σοφίασ 47,
Τ.Κ. 10676, τηλ. 210 3648044, 048 και fax. 210 3617859
και 210 3648049
2. 2ο Π.Τ. Πειραιώσ και Αιγαίου: Λεωφόροσ Βασιλίσσησ Σοφίασ 47, Τ.Κ. 10676, τηλ. 210 3648044, 048
και fax. 210 3617859 και 210 3648049
3. 3ο Π.Τ. Μακεδονίασ: Μαβίλη 11, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.
54630, τηλ. 2310522822 και fax. 2310522219
4. 4ο Π.Τ. Μακεδονίασ και Θράκησ: Μαβίλη 11, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54630, τηλ. 2310522229 και fax. 2310522219
5. 5Ο Π.Τ. Θεσσαλίασ και Στερεάσ Ελλάδασ: Ναυαρίνου
2, Λάρισα, Τ.Κ. 41223, τηλ. 2410284866 και fax. 2410284871
6. 6ο Π.Τ. Πελοποννήσου, Ιονίων νήσων, Ηπείρου και
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∆υτικήσ Ελλάδασ: Υπάτησ 1 και Ν.Ε.Ο Πάτρασ – Αθήνασ, Πάτρα, Τ.Κ. 26441, τηλ και fax. 2610 423830
7. 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 φωτογραφίεσ,
το αποδεικτικό τησ τραπεζικήσ κατάθεσησ των 65 e, απλό
φωτοαντίγραφο τησ άδειασ άσκησησ επαγγέλµατοσ και
προαιρετικά από τουσ τίτλουσ που τυχόν κατέχει 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 ∆ελτίο Ταυτότητασ Νοσηλευτή.
Άδεια άσκησησ επαγγέλµατοσ
Για την έκδοση από τισ κατά τόπουσ Νοµαρχίεσ τησ άδειασ άσκησησ του νοσηλευτικού επαγγέλµατοσ, οι νοσηλευτέσ οφείλουν να συµπεριλάβουν, µεταξύ των δικαιολογητικών, και βεβαίωση εγγραφήσ στο οικείο Περιφερειακό
Τµήµα τησ Ε.Ν.Ε. Με την παραλαβή τησ άδειασ άσκησησ
επαγγέλµατοσ, υποχρεούνται να καταθέσουν άµεσα αντίγραφο αυτήσ, στο Περιφερειακό Τµήµα όπου ανήκουν.
Βάσει του Νόµου 3252/2004, όποιοσ ασκεί τη νοσηλευτική χωρίσ να έχει άδεια άσκησησ επαγγέλµατοσ διώκεται
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 ∆.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., αναστέλλεται αυτοδίκαια η άδεια άσκησησ επαγγέλµατοσ.
Όργανα διοίκησησ
Η Ε.Ν.Ε διοικείται από την Συνέλευση των Αντιπροσώπων και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα Περιφερειακά Τµήµατα διοικούνται από την Γενική Συνέλευση και το Περιφερειακό Συµβούλιο.
∆ιεθνήσ εκπροσώπηση τησ Ε.Ν.Ε
Η Ε.Ν.Ε είναι µέλοσ τησ Ευρωπαϊκήσ Οµοσπονδίασ Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου Νοσηλευτών (F.E.P.I),
κατέχοντασ µια από τισ επτά θέσεισ του ∆ιοικητικού 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 διοίκησησ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τησ Ε.Ν.Ε, εκλέγεται από την
Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Οι Αντιπρόσωποι εκλέγονται 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 συµµετέχουν 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
λειτουργούν και ωσ Πειθαρχικά Συµβούλια.
Ο δευτεροβάθµιοσ πειθαρχικόσ έλεγχοσ, καθώσ και ο
πειθαρχικόσ έλεγχοσ των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Περιφερειακών Συµβουλίων ασκείται
από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο, στο οποίο προεδρεύει Εφέτησ των Πολιτικών ∆ικαστηρίων.
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
προώθηση τησ Νοσηλευτικήσ Επιστήµησ στην Ελλάδα.
Το «Ελληνικό Περιοδικό τησ Νοσηλευτικήσ Επιστήµησ»
αποτελεί ένα αξιόπιστο, σύγχρονο, τριµηνιαίο επιστηµονικό περιοδικό που εκδίδεται στην Ελληνική και την
Αγγλική γλώσσα 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 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα (ΑΤΕΙ και
ΑΕΙ) τησ ηµεδαπήσ και τησ αλλοδαπήσ.
Παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα σε νέουσ επιστήµονεσ να έχουν εύκολη πρόσβαση στη γνώση και στην πρόοδο τησ νοσηλευτικήσ ενώ αποτελεί το επιστηµονικό βήµα
για τουσ νοσηλευτέσ που απασχολούνται στην εκπαίδευση και στην κλινική νοσηλευτική να δηµοσιεύσουν το έργο
τουσ και να δεχθούν εποικοδοµητικέσ κριτικέσ. Στο περιοδικό δηµοσιεύονται ερευνητικέσ µελέτεσ, ανασκοπήσεισ,
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
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το µηνιαίο ενηµερωτικό περιοδικό «Ο Ρυθµόσ τησ Υγείασ», µε σκοπό την ανάδειξη του νοσηλευτή ωσ ενιαίασ
ψυχοσωµατικήσ, και επαγγελµατικήσ οντότητασ, µε
ενδιαφέροντα που κινούνται πέρα από τα τετριµµένα,
αγκαλιάζοντασ όλα τα επίπεδα τησ πολύπλευρησ κοινωνικήσ του υπόστασησ.
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 κοινωνικό του προορισµό.
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 ολοκληρώσει κάποια σηµαντικά έργα που αποτελούν πάγια αιτήµατα τησ νοσηλευτικήσ κοινότητασ, ορισµένα από τα
οποία ήδη άρχισαν να εκπονούνται:
• Καθορισµόσ και κοστολόγηση των νοσηλευτικών πράξεων
• ∆ηµιουργία ανοιχτήσ γραµµήσ επικοινωνίασ µε σκοπό την καταγραφή και επίλυση των προβληµάτων των
νοσηλευτών
• Ενίσχυση των διεθνών σχέσεων των ελλήνων νοσηλευτών µε οργανισµούσ, fora και ινστιτούτα του εξωτερικού

Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης

• ∆ηµιουργία 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
• ∆ιοργάνωση επιστηµονικών συνεδρίων και ηµερίδων
µε µοριοδότηση των συνέδρων νοµικά ισχύουσα και
κατοχυρωµένη
• ∆ηµιουργία Ειδικών Επιτροπών Έργου, όπωσ Εκπαίδευσησ, Τεκµηρίωσησ, ∆ιεθνών 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

