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ΠΕΡIΛΗΨΗ

Ο νοσηλευτήσ µέσω τησ φυσικήσ του παρουσίασ καλείται να δηµιουργήσει το κατάλληλο θεραπευτικό περιβάλλον, ώστε να ανταποκριθεί µε επιτυχία στισ φυσικέσ και συναισθηµατικέσ ανάγκεσ του ασθενούσ.
Σκοπόσ: Σκοπόσ τησ παρούσασ εργασίασ είναι η προσέγγιση του πολύ σύνθετου θέµατοσ τησ επικοινωνίασ του
νοσηλευτικού προσωπικού µε τουσ ασθενείσ που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ.
Υλικό – Μέθοδοσ: Μελετήθηκαν περισσότερα από 40 άρθρα τα οποία δηµοσιεύθηκαν τα τελευταία 30 χρόνια σε
βιβλία και περιοδικά. Τα άρθρα αυτά αναζητήθηκαν µέσα από έγκυρεσ βάσεισ δεδοµένων (Medline, Scopus,
Mdconsult κ.α).
Αποτελέσµατα: Οι περισσότερεσ από τισ µελέτεσ που έχουν δηµοσιευθεί συνδέουν άµεσα την αδυναµία λεκτικήσ επικοινωνίασ των ασθενών, µε επεισόδια διέγερσησ και τρόµου τα οποία εµφάνισαν κατά τη διάρκεια τησ
νσηλείασ τουσ στη ΜΕΘ.
Συµπεράσµατα- Συζήτηση: Αν και το πρόβληµα τησ επικοινωνίασ των ασθενών στη ΜΕΘ έχει µελετηθεί επαρκώσ, πολύ λίγεσ λύσεισ έχουν προταθεί και ακόµα λιγότερεσ έχουν πρακτικά δοκιµαστεί στην πράξη. Η ιεράρχηση των αναγκών του ασθενούσ, η καλή συνεργασία και η ανθρώπινη ολιστική προσέγγιση µέσα από τη νοσηλευτική διεργασία, συµβάλλουν στην κάλυψη βασικών αναγκών επικοινωνίασ, και την παροχή ποιοτικήσ
θεραπευτικήσ φροντίδασ. Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση και η πρακτική εφαρµογή των κατάλληλων στρατηγικών επικοινωνίασ.
Λέξεισ κλειδιά: ΜΕΘ, στρατηγικέσ επικοινωνίασ, µη λεκτική επικοινωνία.

Εισαγωγή
Η εισαγωγή από την Frey του όρου «Νοσηλευτική διάγνωση» το 1973, συντέλεσε σε µεγάλο ποσοστό στο
να αποκτήσει η νοσηλευτική, αυτονοµία και επαγγελµατικό χαρακτήρα. Το ειδικό αυτό διαγνωστικό σύστηµα καθορίζεται από την επικοινωνία µεταξύ νοσηλευτών και ασθενών, επικοινωνία η οποία χαρακτηρίζεται
από λεκτικέσ και µη λεκτικέσ αλληλεπιδράσεισ, µε
στόχο τη συνεχή βελτίωση τησ νοσηλευτικήσ κλινικήσ πρακτικήσ. Σχεδόν το 40% των σοβαρά ασθενών
που τελικά χάνουν τη ζωή τουσ στα νοσοκοµεία, περνούν τισ τελευταίεσ µέρεσ και ώρεσ τησ ζωήσ τουσ σε
κάποιο κρεβάτι µονάδασ εντατικήσ θεραπείασ, και µε
µηχανική υποστήριξη τησ αναπνοήσ. Πολλοί από αυτούσ
τουσ ασθενείσ πεθαίνουν χωρίσ να τουσ δοθεί δυνατότητα να εκφράσουν σκέψεισ, επιθυµίεσ και ανά-
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γκεσ, ή ακόµα περισσότερο χωρίσ να µπορέσουν να
εκφράσουν τα συναισθήµατα τουσ απέναντι σε αγαπηµένα τουσ πρόσωπα.
Ιδιαιτερότητεσ στην επικοινωνία νοσηλευτών –
ασθενών στη ΜΕΘ
Οι περισσότερεσ από τισ µελέτεσ που έχουν δηµοσιευθεί αναφορικά µε τισ εµπειρίεσ και το άγχοσ των
ασθενών που νοσηλεύονται στισ µονάδεσ εντατικήσ
θεραπείασ (ΜΕΘ), συνδέουν άµεσα την αδυναµία λεκτικήσ επικοινωνίασ µε συναισθήµατα πανικού και ανασφάλειασ, διαταραχέσ ύπνου και άγχοσ.
Ο Fowler κατέγραψε µέσω συνεντεύξεων τισ εµπειρίεσ 10 χειρουργηµένων ασθενών οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ και χρειάστηκαν να παραµείνουν διασωληνοµένοι για µικρό χρονικό διάστηµα. Όλοι οι
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συµµετέχοντεσ στη µελέτη FOWLER, λάµβαναν ηρεµιστικά ή και αναλγητικά φάρµακα, και οι µισοί από
αυτούσ τόνισαν την έλλειψη από µέρουσ του προσωπικού εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίασ µαζί τουσ.
Οι ασθενείσ περιγράφουν την αδυναµία τουσ να µιλήσουν ωσ «τροµακτική», «απογοητευτική»,και «φρικτή», (Fowler SB, 1997).
Πιο πρόσφατεσ µελέτεσ, περιγράφουν στρέβλωση
των διαδικασιών σκέψησ, παραλήρηµα καθώσ και διαταραχή των γνωστικών λειτουργιών καθώσ και τησ
δυνατότητασ λήψησ αποφάσεων τα οποία αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια τησ νοσηλείασ στη ΜΕΘ, και τα
οποία εγείρουν σηµαντικούσ προβληµατισµούσ για το
επίπεδο και τισ πραγµατικέσ ανάγκεσ επικοινωνίασ
αυτών των ασθενών (. Rier DA, 2000, Bernard GR et
al, 2001) .
Σε µία πρόσφατη αναδροµική µελέτη σχετικά µε
τισ στρεσσογόνεσ εµπειρίεσ των ασθενών που έλαβαν µηχανική υποστήριξη τησ αναπνοήσ σε ΜΕΘ, το
78,1% θυµάται έντονα την αδυναµία λεκτικήσ επικοινωνίασ, περιγράφοντασ την ωσ µέτρια ή πάρα πολύ
ενοχλητική. Σε κάποιουσ από αυτούσ τουσ ασθενείσ
αυτή η αδυναµία συνδέθηκε άµεσα µε επεισόδια διέγερσησ και τρόµου τα οποία εµφάνισαν κατά τη διάρκεια του µηχανικού αερισµού (Rotondi AJ, 2002).
Οµοίωσ σε προοπτική µελέτη σχετικά µε τον τρόπο
που βιώνουν οι διασωληνοµένοι ασθενείσ τη νοσηλεία τουσ στη ΜΕΘ, η σοβαρότητα τησ ασθένειασ τουσ,
ο αριθµόσ των ηµερών διασωλήνωσησ µε ταυτόχρονη αδυναµία λεκτικήσ επικοινωνίασ µε το περιβάλλον, συνδέθηκε σηµαντικά µε αισθήµατα θυµού ανησυχίασ και φόβου, µεταξύ των ασθενών που έλαβαν
θεραπεία µε µηχανική υποστήριξη τησ αναπνοήσ
(Robillard AB, 1994). Τα ευρήµατα αυτά, δείχνουν ότι
ο θυµόσ, ο φόβοσ και η ανησυχία, είναι πιο έντονα
στουσ βαρέωσ πάσχοντεσ ασθενείσ τησ ΜΕΘ οι οποίοι δεν µπορούν να µιλήσουν. Οι περισσότερεσ από τισ
µελέτεσ που έχουν δηµοσιευθεί είναι αναδροµικέσ
και αφορούν ασθενείσ οι οποίοι επιβίωσαν από κάποια
σοβαρή νόσο και εκ των υστέρων κλήθηκαν να περιγράψουν τισ εµπειρίεσ και τα συναισθήµατα τουσ.
Μέχρι σήµερα δεν υπάρχουν µελέτεσ που να αφορούν
βαρέωσ πάσχοντεσ ασθενείσ κατά τη διάρκεια τησ
διασωλήνοσησ και του µηχανικού αερισµού στη ΜΕΘ.
Πολύ περισσότερο δε που να αφορούν το βαθµό µε
τον οποίο οι βαρέωσ πάσχοντεσ ασθενείσ οι οποίοι
τελικά χάνουν τη µάχη µε τη ζωή είναι σε θέση να
επικοινωνούν µε το περιβάλλον τουσ, τισ ανάγκεσ και
τα συναισθήµατα που εκφράζουν.
Στα πλαίσια τησ καθηµερινήσ εκτίµησησ των προβληµάτων του ασθενή, είναι πολύ σηµαντικό να τονιστεί ότι οι περισσότεροι ασθενείσ βιώνουν συχνά κατά
τη διάρκεια τησ νοσηλείασ τουσ έντονα αισθήµατα
πόνου, πολλοί από τουσ οποίουσ δεν µπορούν να
εκφράσουν την ανάγκη τουσ για άµεση ανακούφιση,
λόγω ακριβώσ του µηχανικού αερισµού. Αυτή ακρι-

βώσ η µειωµένη επικοινωνία είναι ένα πολύ σηµαντικό εµπόδιο για την ακριβή αξιολόγηση και τη βέλτιστη διαχείριση του πόνου από µέρουσ του προσωπικού, γεγονόσ που επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα
ζωήσ αλλά και νοσηλείασ των ασθενών στη ΜΕΘ
(Puntillo KA, 1990, Desbiens NA, 1996). Τα ευρήµατα αυτά είναι σύµφωνα µε αντίστοιχα ευρήµατα άλλων
µελετών οι οποίεσ καταδεικνύουν το γεγονόσ ότι στισ
περισσότερεσ των περιπτώσεων ή επικοινωνία µε το
διασωληνοµένο ασθενή κατευθύνεται στο µεγαλύτερο µέροσ τησ από το νοσηλευτή του ασθενούσ, είναι
µικρήσ διάρκειασ, και αφορά κυρίωσ πληροφορίεσ,
εντολέσ και ζητήµατα που προκύπτουν κατά τη φροντίδα του ασθενούσ
Οι χειρονοµίεσ οι οποίεσ αποτελούν την κύρια µορφή µη λεκτικήσ επικοινωνίασ, συχνά αναστέλλεται
από τη χρήση περιοριστικών µέτρων, τα οποία συχνά
συναντώνται στισ ΜΕΘ για λόγουσ ασφάλειασ και προστασίασ του ασθενούσ (Happ MB, 2000). Επιπλέον
αυτοί οι περιορισµοί, εµποδίζουν τη χρήση εναλλακτικών µεθόδων επικοινωνίασ, όπωσ πίνακεσ, ηλεκτρονικά µέσα, γραπτά µηνύµατα. Αυτό το γεγονόσ
έχει αποδειχθεί ότι συµβάλλει στη δηµιουργία αισθηµάτων στρεσ, άγχουσ και κατάθλιψησ η οποία µπορεί
να οδηγήσει σε συναισθηµατική απόσυρση τουσ ασθενείσ που λαµβάνουν µηχανική υποστήριξη τησ αναπνοήσ. Στην ίδια µελέτη φάνηκε ότι ακόµα και η διακεκοµµένη χρήση περιορισµού των χεριών είχαν
περισσότερο αρνητικά αποτελέσµατα από όταν δεν
ήταν καθόλου σε χρήση. Τα αποτελέσµατα αυτά σε
κάθε περίπτωση πρέπει να ερµηνεύονται µε κάποια
επιφύλαξη, λόγω τησ έλλειψησ πληροφοριών που αφορούν τη φύση των περιστατικών, καθώσ και το επίπεδο επικοινωνίασ των νοσηλευόµενων ασθενών. Σε
κάθε περίπτωση πάντωσ προέχει η µέγιστη δυνατή
ασφάλεια των ασθενών και η τάση είναι πιο συχνή
επικοινωνία και µεγαλύτερη ακόµα ευαισθητοποίηση για τισ ανάγκεσ των ασθενών στουσ οποίουσ γίνεται χρήση περιοριστικών µεθόδων στο κρεβάτι τησ
ΜΕΘ. ∆ιαταραχέσ στο επίπεδο συνείδησησ λόγω επιδείνωσησ διαφόρων οργανικών παραµέτρων, αποτελεί το µεγαλύτερο εµπόδιο στην κατανόηση των µη
λεκτικών µηνυµάτων των ασθενών (Rier DA,2000).
Περιγραφικέσ µελέτεσ αναφορικά µε την επικοινωνία νοσηλευτών-ασθενών στη ΜΕΘ,κατέδειξαν ότι οι
νοσηλευτέσ επικοινωνούν πιο συχνά και πιο θετικά
µε τουσ ασθενείσ που εµφανίζουν µεγαλύτερο βαθµό ανταπόκρισησ από ότι µε αυτούσ που έχουν µειωµένη ανταπόκριση (Salyer J,1985, Baker C 1996). Η
επίδραση τησ παρουσίασ µελών τησ οικογένειασ του
ασθενούσ στο επίπεδο τησ επικοινωνίασ του µε το
περιβάλλον είναι υπό µελέτη, και σίγουρα αποτελεί
ένα αρκετά πολύπλοκο θέµα όταν αναφερόµαστε σε
ασθενείσ στη ΜΕΘ, (Leathart AJ, 1994, Happ MB,2000,).
Τα περισσότερα µέλη του οικογενειακού περιβάλλοντοσ φαίνονται ανέτοιµα να παίξουν το ρόλο του «διερ-
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µηνέα», στην περίπλοκη και συναισθηµατικά φορτισµένη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ασθενήσ
τουσ, και αποφασίζουν να παίξουν το ρόλο τησ «φωνήσ»
του ασθενή, εκφράζοντασ τισ προσωπικέσ τουσ θέσεισ
και απόψεισ για τισ ανάγκεσ του ασθενή, αλλά και για
το µέλλον τησ θεραπευτικήσ αγωγήσ. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία περαιτέρω έρευνα για τισ αλληλεπιδράσεισ στην επικοινωνία µεταξύ των ασθενών
και των οικογενειών τουσ µια και αυτή αφορά επιπλέον και την οργάνωση του επισκεπτηρίου στισ µονάδεσ εντατικήσ θεραπείασ, που τουλάχιστον στην Ελλάδα είναι ακόµα πολύ περιορισµένο.
Ο ρόλοσ των νοσηλευτών στη βελτίωση
του επιπέδου επικοινωνίασ των ασθενών τησ ΜΕΘ
Ο νοσηλευτήσ µέσο τησ φυσικήσ του παρουσίασ, τησ
διάθεσήσ του να πληροφορεί, να εξηγεί και να απαντά στισ ερωτήσεισ του ασθενούσ, δηµιουργεί το κατάλληλο «θεραπευτικό πεδίο», ώστε να ανταποκριθεί
µε επιτυχία στισ φυσικέσ και συναισθηµατικέσ του
ανάγκεσ. Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί, η δηµιουργία
ενόσ κλίµατοσ εµπιστοσύνησ ανάµεσα στο νοσηλευτή
και τον ασθενή. Η νοσηλευτική διεργασία, ωσ επιστηµονική µέθοδοσ άσκησησ τησ νοσηλευτικήσ, επιτυγχάνεται µε το διάλογο, µέσα σε διαπροσωπικό κλίµα
και ειδικέσ δεξιότητεσ τησ λεκτικήσ και µη λεκτικήσ
επικοινωνίασ. Ολόκληρη η νοσηλευτική άλλωστε είναι
διαπροσωπική επικοινωνία.
Μία σπουδαία νοσηλεύτρια-ερευνητήσ η Patricia
Ashworth, µελέτησε πλήθοσ παραµέτρων που αφορούν την επικοινωνία των νοσηλευτών µε τουσ ασθενείσ τησ ΜΕΘ, και δηµοσίευσε τα αποτελέσµατα τησ
το 1980 σε ένα βιβλίο µε τίτλο «care to communicate»
Στην έρευνα τησ η Ashworth περιγράφει τη φύση και
το περιεχόµενο των αλληλεπιδράσεων σε ένα δείγµα
39 ασθενών και 112 νοσηλευτών. Στο 71% των περιπτώσεων που µελετήθηκαν η επικοινωνία µεταξύ νοσηλευτή και ασθενή ήταν µικρήσ διάρκειασ (<1 λεπτό),
και αφορούσε κυρίωσ θέµατα φυσικήσ φροντίδασ του
ασθενή. Οι δυσκολίεσ στην επικοινωνία µπορεί να επιδεινώσουν τη λεγόµενη «ψύχωση τησ ΜΕΘ», (Assworth
1987, Black-deeny & Mckenna 1997) µία κλινική οντότητα που χαρακτηρίζεται από διαταραχέσ συµπεριφοράσ, που µπορούν να φτάσουν µέχρι παραισθήσεων
και ψευδαισθήσεων, και η οποία πυροδοτείται από το
στρεσσογόνο περιβάλλον τησ ΜΕΘ.
Επικοινωνία κατά το τέλοσ τησ ζωήσ στη ΜΕΘ
Η µονάδα εντατικήσ θεραπείασ σχετίζεται µε υψηλό
ποσοστό βαρύτητασ και θνητότητασ των νοσηλευόµενων ασθενών. Φροντίδα ασθενούσ σε τελικό στάδιο
ζωήσ, ορίζεται ωσ η ολιστική φροντίδα ασθενών των
οποίων η ασθένεια τουσ δεν ανταποκρίνεται στη θεραπευτική αγωγή. Η φιλοσοφία αυτήσ τησ φροντίδασ
είναι να δώσεισ τη µέγιστη ποιότητα παρεχόµενων
υπηρεσιών φροντίδασ που να καλύπτουν όλεσ τισ φυσι-
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κέσ, ψυχολογικέσ και πνευµατικέσ ανάγκεσ του ασθενούσ και τησ οικογένειασ του.
Η φροντίδα ασθενών κατά το τελικό στάδιο τησ
ζωήσ αποτελεί για τουσ επαγγελµατίεσ υγείασ και ειδικά για όσουσ εργάζονται στη µονάδα εντατικήσ θεραπείασ ίσωσ τη µεγαλύτερη πρόκληση που έχουν να
αντιµετωπίσουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τουσ
και που καταξιώνει τη νοσηλευτική επιστήµη.
Η επικοινωνία µε αυτήν την κατηγορία ασθενών
αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό κοµµάτι αυτήσ τησ
φροντίδασ.
Πρόσφατεσ µελέτεσ σχετικά µε φροντίδα τελικού
σταδίου στη ΜΕΘ, δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στη σηµασία παροχήσ πνευµατικήσ και συναισθηµατικήσ υποστήριξησ στουσ ασθενείσ και τισ οικογένειεσ τουσ. Οι
νοσηλευτικέσ διαγνώσεισ που περιλαµβάνονται θα
χρειαστεί να εξατοµικεύονται για κάθε ασθενή. Η επικοινωνία µε τον ασθενή ακόµα και αυτή τη λεπτή φάση
τησ νοσηλείασ του στη ΜΕΘ, µπορεί ναι απαιτήσει το
ίδιο επίπεδο επαγρύπνησησ και το χρόνο, που απαιτεί η επιθετική υποστήριξη τησ ζωήσ.
Ο Buckman στο βιβλίο του “communication in
palliative care. A practical guide», τονίζει ότι το βασικότερο σηµείο στην επικοινωνία των νοσηλευτών µε
τουσ ασθενήσ στο τελικό στάδιο τησ νόσου, είναι η
συνειδητοποίηση ότι η πραγµατικότητα είναι πάντα
πιο περίπλοκη από οποιονδήποτε σχεδιασµό. Απαιτεί
δε από το προσωπικό τησ ΜΕΘ µία στάση που χαρακτηρίζεται από µεγάλη σοβαρότητα και αίσθηµα ευθύνησ.
Τα βήµατα που προτείνει ο ερευνητήσ προσ την
κατεύθυνση τησ βελτίωσησ τησ επικοινωνίασ περιλαµβάνουν:
! Να µάθει ο νοσηλευτήσ τι γνωρίζει η οικογένεια του
ασθενή για τη διάγνωση.
! Να ανταποκριθεί στα συναισθήµατα του ασθενή και
τησ οικογένειασ του.
! Να αφιερώνει χρόνο για να ακούσει τον ασθενή και
την οικογένεια του.
! Να σχεδιάσει ένα ρεαλιστικό πλάνο φροντίδασ που
να κατευθύνεται στισ πραγµατικέσ ανάγκεσ του ασθενή.
Συµπεράσµατα
Η προσπάθεια αποκωδικοποίησησ των αναγκών των
ασθενών κατά τη διάρκεια τησ διασωλήνοσησ, οδηγεί
σε κοινά συµπεράσµατα. Τα αποτελέσµατα µελετών
δείχνουν ότι οι βαρέωσ πάσχοντεσ ασθενείσ, εκφράζουν συχνά την ανάγκη να εκφράσουν τα συναισθήµατα τουσ, είτε αυτά αφορούν την εξέλιξη τησ ασθένειασ τουσ, είτε την οικογένεια και το σπίτι τουσ. Αυτή η
ανάγκη τουσ όµωσ φαίνεται να είναι µικρότερη από
εκείνη που αφορά τισ άµεσεσ φυσικέσ τουσ ανάγκεσ
ή κλινικά συµπτώµατα.
Από την πλευρά του νοσηλευτικού προσωπικού, οι
παράγοντεσ που εντοπίστηκαν να περιορίζουν την επι-
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κοινωνία τουσ µε τουσ διασωληνοµένουσ ασθενείσ,
περιλαµβάνουν το µεγάλο φόρτο εργασίασ, τη δυσκολία στην ανάγνωση των χειλιών, την αδυναµία των
ασθενών να γράψουν, τη σοβαρότητα τησ ασθένειασ
που επέβαλε την ενασχόληση µε τισ ζωτικέσ λειτουργίεσ του ασθενή, τησ προσωπικότητασ του ασθενούσ.

αλλά και τησ έλλειψησ τεχνικών µέσων υποβοηθούµενησ επικοινωνίασ.
Ο νοσηλευτήσ καλείται σε ένα περιβάλλον υψηλήσ
τεχνολογίασ, να ισορροπήσει ανάµεσα στισ προσωπικέσ του αξίεσ τουσ φόβουσ και τισ απογοητεύσεισ,
κάνοντασ τον ασθενή το επίκεντρο τησ φροντίδασ.

ABSTRACT

DIMENSIONS IN THE COMMUNICATION BETWEEN PATIENTS AND NURSES IN THE ICU
Stoufis Nikolaos1, Lepidou Maria2
[1. RN, ICU, Konstantopouleio General Hospital of N. Ionia, Athens, 2. RN,ICU Genaral Hospital of Chios]
Nurse in the icu is called to create a proper therapeutic environment, that successfully corresponds in the
patients physical and emotional needs.
Purpose: The purpose of the present study is to approach the very complicated item of the communication
between Nurses and Patients in the ICU
Material and Method: They were studied more than 40 articles which were published the last 30 years. These
articles were sought through internationally recognized search engines (Medline, Scopus, Mdconsult etc).
Results: The majority of the studies connect directly the patients inability to communicate with episodes of
anxiety and terror during their stay in the icu area.
Conclusion: Although the problem of communication in the icu has been sufficiently studied, few things has
been tried in practice.
Holistic nursing as an attitude and philosophy may enhance the nurses understanding of patients needs
through the development of valid training and assessment tools for improving communication skills of the
nursing team.
Key Words: ICU, Communication Strategies, Non Verbal Communication
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