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Τόμος 4 - Τεύχος 2 [3]

ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Πανεπιστημιακή Νοσηλευτική Εκπαίδευση

ΤΤηηςς  ΑΑθθηηννάάςς ΚΚααλλοοκκααιιρριιννοούύ,,  ΑΑνν.. KKααθθηηγγήήττρριιααςς
ΚΚοοιιννοοττιικκήήςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς,,  ΕΕΚΚΠΠΑΑ,, ΑΑρρχχιισσυυννττάάκκττηηςς
ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΠΠεερριιοοδδιικκοούύ  ττηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς
ΕΕππιισσττήήμμηηςς

Η
Νοσηλευτική Επιστήμη στοχεύει στην ολιστι-

κή φροντίδα του ατόμου και συμβάλλει στην

προαγωγή της υγείας, την πρόληψη της αρρώ-

στιας, τη φροντίδα των σωματικά και ψυχικά αρρώ-

στων, των ατόμων με αναπηρία ή/και τις ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των υγιών και ασθε-

νών ατόμων. 

Σε διεθνές επίπεδο ξεκινώντας από την διακή-

ρυξη του World Health Organization στο Μόναχο το

2000 διατυπώθηκε ότι «.. η ποιότητα των παρεχό-

μενων υπηρεσιών υγείας επηρεάζεται άμεσα από το

επίπεδο εκπαίδευσης των νοσηλευτών που την παρέ-

χουν..», καλώντας όλα τα κράτη μέλη του να υιοθε-

τήσουν την πανεπιστημιακή εκπαίδευση για τους

νοσηλευτές τους. Η άποψη αυτή υποστηρίζεται και

από το International Council of Nurses (ICN), την

European Federation of Nurses Associations (EFN)

και την European Council of Nursing Regulators

(FEPI) των Ευρωπαϊκών κρατών. Καταλήγοντας στο

πλέον πρόσφατο γεγονός της συνάντησης της

International Federation of Red Cross/ Crescent

(IFRC/C) τον Μάιο του 2011 στην Μάλτα, όπου απο-

φασίστηκε η συνεργασία των χωρών μελών της για

ανάπτυξη Πανεπιστημιακών Σχολών Νοσηλευτικής.

Το σύστημα της τριτοβάθμιας νοσηλευτικής εκπαί-

δευσης, στη χώρα μας, συνεχίζει να παραμένει διχο-

τομημένο. 

Η 61η Σύνοδος Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανε-

πιστημίων αποφάσισε ομόφωνα (απόφαση 22, 26-

27 Ιουνίου 2009), μετά από εισήγηση της ΕΝΕ, για

ενιαία τριτοβάθμια πανεπιστημιακή νοσηλευτική

εκπαίδευση και για δημιουργία Πανεπιστημιακών

Τμημάτων Νοσηλευτικής σε όλες τις πόλεις που λει-

τουργούν Τμήματα Ιατρικών Σχολών. Οι προσπάθει-

ες των τελευταίων ημερών (Ιούλιος 2011) όλων των

«αμιγώς» νοσηλευτικών φορέων επιβεβαιώνουν την

ανάγκη ύπαρξης νοσηλευτικής εκπαίδευσης στον

πανεπιστημιακό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης,

όπου ευρίσκονται και οι άλλες επιστήμες υγείας.

Η αυτονομία της νοσηλευτικής επιστήμης, είναι

αυτονόητο ότι απαιτεί τόσο τον 1ο κύκλο σπουδών

(βασικό πτυχίο) όσο και τον 2ο κύκλο σπουδών (μετα-

πτυχιακό κύκλο με εξειδίκευση) καθώς τέλος και

τον 3ο κύκλο σπουδών (διδακτορικό δίπλωμα), ώστε

τελικά ο νοσηλευτής να έχει την δυνατότητα να εργα-

στεί σε υπηρεσίες υγείας, στο νοσοκομείο ή την κοι-

νότητα, καθώς και να ασχοληθεί με την εκπαίδευση

ή την έρευνα, σύμφωνα με την ολοκλήρωση των αντι-

στοίχων κύκλων σπουδών.
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[4] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚH ΕΡΓΑΣΊA

Παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση 

μη εφαρμογής αναζωογόνησης 

σε καρκινοπαθείς. Σύγκριση απόψεων μεταξύ

ασθενών και συγγενών πρώτου βαθμού

ΠΠοούύττοουυ  ΣΣοοφφίίαα  ΝΝοοσσηηλλεεύύττρριιαα  ΤΤΕΕ,,  MMSScc11,,  ΠΠααππααδδηημμηηττρρίίοουυ  ΛΛίίλλαα  PPhhDD22,,  ΧΧααννιιώώττηηςς  ΔΔηημμήήττρριιοοςς  PPhhDD33,,  
ΚΚααλλααϊϊττζζήήςς  ΙΙωωάάννννηηςς  MMDD44,,  ΞΞάάννθθοοςς  ΘΘεεόόδδωωρροοςς,,  PPhhDD55

1) Πούτου Σοφία, Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΜSc Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Α΄ Χειρουργική Κλινική, Γ.Π.Ν.Π, Τζάνειο. 
2) Παπαδημητρίου Λίλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθύντρια Αναισθησιολογικού τομέα, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα. 
3) Χανιώτης Δημήτριος, MD, PhD, Fesc, Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημία Αθηνών.

4) Καλαϊτζής Ιωάννης, MD, Α΄ Χειρουργική Κλινική, Γ.Π.Ν.Π, Τζάνειο. 
5) Ξάνθος Θεόδωρος, MD,PhD, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης,

Συντονιστής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση», 
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Περίληψη

ΕΕιισσααγγωωγγήή::  Η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΑ) είναι η αλληλουχία των ενεργειών που αποσκοπούν στην

επαναφορά του θύματος καρδιοαναπνευστικής ανακοπής. Η εφαρμογή ΚΑΑ σε ασθενείς με ανίατη, προοδευτικά

επιδεινούμενη νόσο έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και σήμερα αρκετά κράτη έχουν νομοθετήσει το δικαί-

ωμα του ασθενούς να αποφασίζει τη μη εφαρμογή αναζωογόνησης (ΜΕΑ). Στην Ελλάδα η άποψη του Έλληνα καρ-

κινοπαθούς για τη ΜΕΑ, δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς.

ΣΣκκοοππόόςς::  Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να διερευνήσει τις απόψεις του Έλληνα καρκινοπαθούς για τη ΜΕΑ, καθώς

και να συγκρίνει τις απόψεις ασθενών και συγγενών πρώτου βαθμού.

ΥΥλλιικκόό  κκααιι  ΜΜέέθθοοδδοοςς::  Συγκροτήθηκαν δύο ομάδες, η ομάδα Α που αποτελείτο από εκατό ασθενείς με κακοήθη νόσο

και η ομάδα Β που αποτελείτο από εκατό συγγενείς πρώτου βαθμού των ιδίων ασθενών. Το είδος και το στάδιο της

κακοήθειας δεν αποτέλεσε κριτήριο επιλογής. Οι δύο ομάδες ανθρώπων κλήθηκαν να συμπληρώσουν το ίδιο ερω-

τηματολόγιο που δομήθηκε με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία. Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε με τη μέθοδο της

συνέντευξης σε ήσυχο περιβάλλον, από το ίδιο άτομο. Ακολούθησε μονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική στα-

τιστική ανάλυση. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε < 0,05. 

ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα::  Στην ομάδα Α, ποσοστό 21% των ασθενών, δήλωσε πως θα υπέγραφε απόφαση ΜΕΑ. Από τη μονο-

παραγοντική ανάλυση προέκυψαν ως στατιστικά σημαντικοί παράγοντες η ενημέρωση του ασθενούς για τη νόσο (

p =0,017), το μορφωτικό επίπεδο του ασθενούς ( p=0,001), η παρουσία γενικευμένης νόσου ( p=0,046), ο συνδυα-

σμός οικογένειας και θεράποντος ιατρού για λήψη συμβουλής σχετικά με την απόφαση ΜΕΑ ( p=0,001) και η άπο-

ψη ότι δεν πρέπει να εφαρμόζεται ΚΑΑ σε κώμα, εγκεφαλική βλάβη και επιθυμία του ασθενούς (p=0,001). Από τη

πολυπαραγοντική ανάλυση παρέμειναν η εκπαίδευση (p=0,013) και η γενικευμένη νόσος (p=0,001). Στην ομάδα Β,

ποσοστό 16% των συγγενών θα συμφωνούσε με τη ΜΕΑ. 

ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα::  Στατιστικά σημαντικοί παράγοντες για την ομάδα Α, είναι η γενικευμένη νόσος και το επίπεδο εκπαί-

δευσης των ασθενών. Για τη ομάδα Β δεν προέκυψε κάποιος στατιστικά σημαντικός παράγοντας. Η συγκριτική μελέτη

των απόψεων των ομάδων Α και Β δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την απόφαση επιλογής ΜΕΑ.

ΛΛέέξξεειιςς--ΚΚλλεειιδδιιάά::  καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, μη εφαρμογή αναζωογόνησης, κακοήθης νόσος, γενικευ-

μένη νόσος
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚH ΕΡΓΑΣΊA

Εισαγωγή: 

Ως καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΑ) ορίζεται

η αλληλουχία των ενεργειών που αποσκοπούν στην επα-

ναφορά του θύματος καρδιακής ανακοπής στη ζωή και

τη βαθμιαία αποκατάσταση των ζωτικών λειτουργιών

του (Παπαδημητρίου, 2006, Nolan, 2004). Στόχος της

ΚΑΑ είναι η διατήρηση της παροχής οξυγονωμένου αίμα-

τος στους ιστούς, κυρίως στον εγκέφαλο και στην καρ-

διά. Ιδιαίτερη σημασία έχει η έγκαιρη έναρξη ΚΑΑ που

αυξάνει το ποσοστό επιβίωσης ασθενών με καρδιακή

ανακοπή έως και τρεις φορές (Valenzuela et al, 1997). 

Παράλληλα με τα θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής

Κ.Α.Α. όμως, δημιουργήθηκαν και ερωτηματικά για το όφε-

λος που προσφέρει σε ασθενείς τελικού σταδίου. Ήδη από

το 1974 ο Ιατρικός Σύλλογος Αμερικής πρότεινε να γίνεται

η λήψη της απόφασης μη εφαρμογής αναζωογόνησης (ΜΕΑ)

από τον ίδιο τον ασθενή όταν βρίσκεται σε τελικό στάδιο

της ασθένειάς του (American Heart Association, 1974).

Στην ίδια κατεύθυνση, η Αμερικανική Καρδιολογική Εται-

ρεία εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες το 1985, που αφο-

ρούσαν ηθικά και νομικά ζητήματα της Κ.Α.Α. Συγκεκρι-

μένα, οι οδηγίες προέτρεπαν τη ΜΕΑ σε περιπτώσεις που

ο ασθενής έχει δώσει τη σχετική εντολή (Gautier, 1990).

Χώρες όπως οι Η.Π.Α. και ο Καναδάς γρήγορα θέσπισαν

νομικό πλαίσιο για την απόφαση ΜΕΑ που κατοχυρώνει το

δικαίωμα του ασθενούς στη λήψη μιας τέτοιας απόφασης

(Council on Ethical & Judicial Affairs, 1991).

Ιδιαίτερη ομάδα ασθενών είναι αυτοί που πάσχουν

από κακοήθεια. Η παρουσία κακοήθους νόσου που δε

δύναται να αντιμετωπιστεί με κάποιο θεραπευτικό μέσο

και δεν υπάρχει η δυνατότητα ίασης, δημιουργεί προ-

βληματισμό για την ενδεχόμενη εφαρμογή ΜΕΑ. Απα-

ραίτητη προϋπόθεση είναι η επαρκής και αναλυτική ενη-

μέρωση του ασθενούς για την κατάσταση της υγείας του. 

Στην Ελλάδα, νομικό πλαίσιο MEA δεν υπάρχει. Ο Νέος

Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, εντούτοις προβλέπει την

υποχρέωση του θεράποντος ιατρού να ενημερώνει τον

ασθενή για τη νόσο του (Ν3418/2005 ΦΕΚ Α-287). Αξιο-

σημείωτο όμως είναι και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν

σαφείς βιβλιογραφικές αναφορές για τη συμπεριφορά του

Έλληνα καρκινοπαθούς, το επίπεδο ενημέρωσής του, και

τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση ΜΕΑ.

Σκοπός: 

Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να διερευνήσει τους παρά-

γοντες εκείνους που επηρεάζουν τη λήψη απόφασης

ΜΕΑ καθώς και να συγκρίνει τις απόψεις καρκινοπα-

θών και των συγγενών πρώτου βαθμού.   

Υλικό και Μέθοδος: 

Ο σχεδιασμός της μελέτης περιλάμβανε δύο ομάδες

ασθενών. Η ομάδα Α αποτελείτο από εκατό ασθενείς

που έπασχαν από κακοήθη νόσο και η ομάδα Β από εκα-

τό συγγενείς πρώτου βαθμού. Το είδος και το στάδιο της

κακοήθειας δεν αποτέλεσε κριτήριο επιλογής. Η μελέ-

τη πραγματοποιήθηκε από 1η Σεπτέμβρη του 2009 μέχρι

και τις 15 Φεβρουαρίου του 2010 σε δύο μεγάλα Νομαρ-

χιακά Νοσοκομεία του Νομού Αττικής. 

Οι δύο ομάδες ανθρώπων κλήθηκαν να συμπληρώ-

σουν το ίδιο ερωτηματολόγιο (παράρτημα 1). Το ερωτη-

ματολόγιο δομήθηκε με βάση την διεθνή βιβλιογραφία

(Heyland et al, 2006). Περιελάμβανε ερωτήσεις που

αφορούσαν δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων

(φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, είδος εργασίας),

ενώ κάποιες ερωτήσεις σχεδιάστηκαν για να πετύχουν

λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις απόψεις των

ερωτώμενων πάνω στο θέμα της ΜΕΑ. Επίσης κάποιες

ερωτήσεις αφορούσαν τις αντιλήψεις και τις πεποιθή-

σεις των συμμετεχόντων αλλά και το ενδεχόμενο από-

φασης ΜΕΑ σε δικό τους οικογενειακό άτομο.

Η διεξαγωγή της υφιστάμενης έρευνας έγινε με την

μέθοδο της συνέντευξης πρόσωπο με πρόσωπο, σε ήσυ-

χο, απομονωμένο περιβάλλον, όπου υπήρχε μόνο ο κύριος

ερευνητής και ο ερωτώμενος. Το ερωτηματολόγιο και

στις δύο ομάδες ανθρώπων συμπληρώθηκε από το ίδιο

άτομο. Τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα και μετά τη

συνέντευξη, αποθηκεύονταν σε ασφαλή χώρο χωρίς

πρόσβαση  προκειμένου να μην αλλοιωθούν τα στοιχεία.

Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση SPSS v.17.

Μελετήθηκαν όλοι οι παράγοντες που εξετάστηκαν σε

σχέση με τη λήψη απόφασης ΜΕΑ, και στις δύο ομάδες

με τη μέθοδο Pearson Chi-Square και Mann–Whitney.

Οι στατιστικά σημαντικοί παράγοντες μελετήθηκαν σε

μοντέλο πολυπαραγοντικής ανάλυσης, λογιστικής παλιν-

δρόμισης. Τέλος, έγινε στατιστική συγκριτική μελέτη

των απόψεων των δύο ομάδων ανθρώπων. Το επίπεδο

στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε p < 0,05.

ΠIΝΑΚΑΣ 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά 
του δείγματος

Χαρακτηριστικά Ομάδα Α Ομάδα Β
n =100 n =100

ΔΔιιάάμμεεσσηη  ΗΗλλιικκίίαα 61 54
ΦΦύύλλλλοο
Άρρεν 58 32
Θήλυ 42 68
ΟΟιικκοογγεεννεειιαακκήή  ΚΚααττάάσστταασσηη      
Έγγαμος 84 75
Άγαμος 16 25
ΎΎππααρρξξηη  ππααιιδδιιώώνν
Ναι 76 71
Όχι 24 29
ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη
Ναι 58 38
Όχι 42 62
ΟΟιικκοοννοομμιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο
Μέτριο – υψηλό 70 76
Χαμηλό 30 24
ΕΕππάάγγγγεελλμμαα
Εργαζόμενος/η 77 56
Άνεργος/η 23 44

Τόμος 4 - Τεύχος 2 [5]
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Αποτελέσματα: 

Το ποσοστό ανταπόκρισης στη μελέτη ήταν 100%. Τα

δημογραφικά στοιχεία της ομάδας Α και Β φαίνονται στον

πίνακα 1. Το 96% των ασθενών δε συμφώνησε με την

άποψη ότι ο θεράπων ιατρός πρέπει να ενεργεί μόνος

του. Το 66% δήλωσε πως θα συμβουλευόταν για τη ΜΕΑ

το οικογενειακό περιβάλλον και το θεράποντα ιατρό. Ένας

στους δύο ασθενείς συμφώνησε πως δε θα πρέπει να

γίνεται ΚΑΑ σε περίπτωση εγκεφαλικής βλάβης, κωμα-

τώδους κατάστασης και ύστερα από τη ρητή επιθυμία του

ασθενούς. Από τους εκατό ασθενείς οι 70 δήλωσαν μέτριο

έως υψηλό οικονομικό επίπεδο, ενώ 23 δήλωσαν πως

δεν εργάζονται. Σαράντα έξι (46) ασθενείς είχαν αρκετή

έως πολύ καλή ενημέρωση για τη νόσο τους, ενώ 21 ασθε-

νείς είχαν γενικευμένη νόσο (πίνακας 2).

ΠIΝΑΚΑΣ 2. Παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για ΜΕΑ, (Ομάδα Α).                         

Ομάδα Α (ασθενείς) Ναι Όχι Σύνολο P
(ν=21) (ν=79)         (ν=100) (<0,05)

ΦΦύύλλοο  
Άρρεν 11 47  58 0,557              
Θήλυ 10 32 42
ΟΟιικκοογγεεννεειιαακκήή  κκααττάάσστταασσηη                    
Έγγαμος\η 19 65 84 0,565              
Άγαμος\η 2 14 16
ΟΟιικκοοννοομμιικκόό  εεππίίππεεδδοο                        
Μέτριο-υψηλό 14 56 70 0,708              
Χαμηλό 7 23 30
ΕΕππάάγγγγεελλμμαα                                      
Εργαζόμενος\η 15 62 77 0,495              
Άνεργος\η 6 17 23
ΕΕννηημμέέρρωωσσηη                                        
Αρκετά-πολύ 15 31 46 00,,001177
Καθόλου 6 48 54
ΎΎππααρρξξηη  ππααιιδδιιώώνν                                              
ναι 19 55 76 0,053              
όχι 2 24 24
ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη**                                                    
ναι 19 39 58 00,,000011
όχι 2 40 42
ΓΓεεννιικκεευυμμέέννηη  ννόόσσοοςς                                          
ναι 21 13 34 00,,004466
όχι 0 66 66
ΗΗλλιικκίίαα  0,713
ΠΠοοιιόόνν  θθαα  σσυυμμββοουυλλεευυόόσσαασστταανν  γγιιαα  ττηη  ΜΜΕΕΑΑ;;  
Θεράπων ιατρός 2 11 13               
Οικογένεια        8 5 13 00,,000011
Συνδυασμός οικογένειας -γιατρού 5  61 66                             
Κανέναν 6 2 8
ΠΠόόττεε  δδεενν  ππρρέέππεειι  νναα  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  ΚΚΑΑΑΑ;;
Κώμα 0 3 3
Εγκεφαλική βλάβη      1 2 3 00,,000011
Επιθυμία ασθενούς      0 8 8                   
Όλα τα παραπάνω        20 30 50           
Κανένα από τα παραπάνω 0 36 36
ΠΠρρέέππεειι  οο  ιιααττρρόόςς  νναα  ααπποοφφαασσίίζζεειι  μμόόννοοςς  ττοουυ;;
Λίγο-Πολύ 0 4 4 0,99              
Καθόλου 21 75 96
*ως ναι ορίζεται η ολοκλήρωση εκπαίδευσης σε κάποια βαθμίδα (π.χ. δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο) 

ΠIΝΑΚΑΣ 3. Πολυπαραγοντική ανάλυση 
(λογιστική παλινδρόμιση), στην ομάδα Α.

Μεταβλητή P - τιμή

Εκπαίδευση 0,013
Γενικευμένη νόσος 0,000
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Η μονοπαραγοντική ανάλυση της ομάδας Α ανέδει-

ξε ως στατιστικά σημαντικούς τους εξής παράγοντες

(πίνακας 2): την ενημέρωση του ασθενούς για τη νόσο (

p =0,017), το μορφωτικό επίπεδο του ασθενούς ( p=0,001),

τη παρουσία γενικευμένης νόσου ( p=0,046), το συνδυα-

σμό οικογένειας και θεράποντος ιατρού για λήψη συμ-

βουλής σχετικά με την απόφαση ΜΕΑ ( p=0,001) και την

άποψη ότι δεν πρέπει να εφαρμόζεται ΚΑΑ σε κώμα,

εγκεφαλική βλάβη και επιθυμία του ασθενούς (p=0,001).

Παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή

κατάσταση, η ύπαρξη παιδιών, η οικονομική κατάσταση

και το επάγγελμα, δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικοί.

Οι παραπάνω στατιστικά σημαντικοί παράγοντες που

προέκυψαν από μονοπαραγοντική ανάλυση μελετήθη-

καν επιπλέον σε μοντέλο πολυπαραγοντικής ανάλυσης,

λογιστικής παλινδρόμισης (πίνακας 3). Στατιστικά σημα-

ντικοί παράγοντες παρέμειναν η εκπαίδευση (p=0,013)

και η γενικευμένη νόσος (p=0,001). 

Από την ομάδα Β, οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν

γυναίκες σε ποσοστό 68%, ενώ το υπόλοιπο 32% ήταν

ΠIΝΑΚΑΣ 4. Παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για ΜΕΑ, (Ομάδα Β)

Ομάδα Β (συγγενείς) Ναι Όχι Σύνολο P
(ν=16) (ν=84) (ν=100) (<0,05)

ΦΦύύλλοο
Άρρεν 6 26 32 0,607              
Θήλυ 10 58 68
ΟΟιικκοογγεεννεειιαακκήή  κκααττάάσστταασσηη                      
Έγγαμος\η   14 61 75 0,208              
Άγαμος\η 2 23 25
ΟΟιικκοοννοομμιικκόό  εεππίίππεεδδοο                          
Μέτριο-υψηλό   11 65 76 0,459              
Χαμηλό 5 19 24
ΕΕππάάγγγγεελλμμαα                                        
Εργαζόμενος\η 7 49 56 0,281              
Άνεργος\η 9 35 44
ΕΕννηημμέέρρωωσσηη                                        
Αρκετά-πολύ 13 81 94 00,,004499
Καθόλου 3 3 6
Ύπαρξη παιδιών                       
ναι        14 57 71 0,198              
όχι 2 27 29
ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη**                                                    
ναι 14 24 38 00,,004488
όχι 2 60 62
ΓΓεεννιικκεευυμμέέννηη  ννόόσσοοςς                                            
ναι 16 71 87 0,121              
όχι 0 13 13
ΗΗλλιικκίίαα 0,469
ΠΠοοιιόόνν  θθαα  σσυυμμββοουυλλεευυόόσσαασστταανν  γγιιαα  ττηη  ΜΜΕΕΑΑ;;                                        
Θεράπων ιατρό 3 3 6                
Οικογένεια     5 0 5               
Συνδυασμός οικογένειας-γιατρού     8 81 89 00,,000011
Κανέναν 0 0 0
ΠΠόόττεε  δδεενν  ππρρέέππεειι  νναα  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  ΚΚΑΑΑΑ;;
Κώμα 4 2 6
Εγκεφαλική βλάβη      3 1 4 00,,000011
Επιθυμία ασθενούς 0 0 0
Όλα τα παραπάνω           7 45 52         
Κανένα από τα παραπάνω 2 36 38
ΠΠρρέέππεειι  οο  ιιααττρρόόςς  νναα  ααπποοφφαασσίίζζεειι  μμόόννοοςς  ττοουυ;;
Λίγο-Πολύ   0 3 3 0,99            
Καθόλου 16 81 97
*ως ναι ορίζεται η ολοκλήρωση εκπαίδευσης σε κάποια βαθμίδα ( π.χ. δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο)
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άντρες, με διάμεση ηλικία τα 54 έτη. Το 75% του δείγμα-

τος δήλωσαν παντρεμένοι και το 71% είχε τουλάχιστον

ένα τέκνο. Σε ποσοστό 38%, οι συγγενείς δήλωσαν ότι

έχουν ολοκληρώσει κάποια βαθμίδα εκπαίδευσης (πίνα-

κας 1), το 76% δήλωσε πως έχει μέτριο έως υψηλό οικο-

νομικό επίπεδο, 94% ήταν ενήμεροι για τη νόσο του ασθε-

νούς, 89% θα προτιμούσαν να συμβουλευτούν για τη ΜΕΑ

τόσο το θεράποντα ιατρό όσο και άτομα της οικογένειας,

το 97% θεωρεί πως ο ιατρός δε πρέπει να αποφασίζει

μόνος του ενώ 52 στους 100 θεωρούν πως δε πρέπει να

εφαρμόζεται ΚΑΑ σε περίπτωση κώματος, εγκεφαλικής

βλάβης ή επιθυμίας του ασθενούς. (πίνακας 4).

Η μονοπαραγοντική ανάλυση της ομάδας Β ανέδει-

ξε ως στατιστικά σημαντικούς τους εξής παράγοντες

(πίνακας 4) : την ενημέρωση του συγγενούς για τη νόσο

( p<0,049), το μορφωτικό επίπεδο του συγγενούς ( p<0,048),

το συνδυασμό οικογένειας και θεράποντος ιατρού για

συμβουλή σχετικά με την απόφαση ΜΕΑ (p=0,001) και

το ότι δεν πρέπει να εφαρμόζεται ΚΑΑ σε κώμα, εγκε-

φαλική βλάβη και επιθυμία του ασθενούς (p=0,001).

Παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή

κατάσταση, η οικονομική κατάσταση, το επάγγελμα, η

ύπαρξη παιδιών και η γενικευμένη νόσος του ασθενούς,

δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικοί. Οι παραπάνω στα-

τιστικά σημαντικοί παράγοντες που προέκυψαν από μονο-

παραγοντική ανάλυση μελετήθηκαν επιπλέον σε μοντέ-

λο πολυπαραγοντικής ανάλυσης, λογιστικής παλινδρόμισης,

το οποίο δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντικό παράγοντα.

Η στατιστική συγκριτική ανάλυση των ομάδων Α και

Β δεν ανέδειξε διαφορά ως προς την απόφαση επιλο-

γής ΜΕΑ. Επίσης, καμία στατιστικά σημαντική διαφο-

ρά δεν ανεδείχθη από την συγκριτική μελέτη των άλλων

παραγόντων μεταξύ των δύο ομάδων.  

Συζήτηση: 

Η απόφαση για τη μη εφαρμογή ΚΑΑ σε ασθενείς με

κακοήθεια οποιουδήποτε σταδίου, είναι ένα πολυδιά-

στατο θέμα, με ιατρικές, κοινωνικές, θρησκευτικές και

πολιτισμικές προεκτάσεις. Ο κάθε ασθενής έχει τη δική

του άποψη και προσωπική στάση για την κατάσταση της

υγείας του. Σημαντικό ρόλο έχουν οι πεποιθήσεις, οι

προσωπικές αντιλήψεις, τα βιώματα και τα πιστεύω του

κάθε ασθενούς, καθώς επίσης και του στενού οικογε-

νειακού περιβάλλοντος.

Βιβλιογραφικές μελέτες αναφέρουν ότι η πλειοψη-

φία των ασθενών τελικού σταδίου, όταν ερωτηθούν και

αφού τους εξηγηθεί η διαδικασία εφαρμογής ΚΑΑ, δεν

επιθυμούν να αναζωογονηθούν σε περίπτωση ανακο-

πής (Liddle et al, 1994). Συγκεκριμένα το 86% των ηλι-

κιωμένων ασθενών δεν επιθυμεί την ΚΑΑ, εφόσον βρε-

θεί σε τελικό στάδιο της νόσου (Gunasekera et al, 1986).

Παράλληλα, μελέτες δείχνουν ότι η πλειοψηφία των

ασθενών δεν έχουν ερωτηθεί ποτέ από τον θεράποντα

ιατρό αν επιθυμούν τη ΜΕΑ σε περίπτωση ανακοπής,

ενώ οι περισσότεροι θα προτιμούσαν να είχαν ερωτη-

θεί (Burns et al, 2003). Προκύπτουν λοιπόν αρκετοί

παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για ΜΕΑ,

όπως η σοβαρότητα και το στάδιο της νόσου, η ηλικία ,

η ενημέρωση του ασθενούς, συνυπάρχουσες παθήσεις,

η παρουσία τέκνων, πολιτισμικές και θρησκευτικές

πεποιθήσεις κ.ά. (Keenan et al, 1997). 

Στη δική μας μελέτη, το ποσοστό των ασθενών που

θα λάμβαναν την απόφαση για ΜΕΑ είναι 21%. Είναι αξιο-

σημείωτο ότι και οι 21 ασθενείς που θα δέχονταν να

συζητήσουν τη ΜΕΑ είχαν όλοι γενικευμένη νόσο αν και

μόνο οι 15 είχαν κάποιου βαθμού ενημέρωση. Από τη

στατιστική ανάλυση προκύπτουν δύο κύριοι παράγοντες

που επηρεάζουν την απόφαση αυτή. Η ύπαρξη γενικευ-

μένης νόσου και το επίπεδο εκπαίδευσης του ασθενούς. 

Φαίνεται πως η νοσηρότητα και η γενικότερη κατά-

σταση υγείας ενός ασθενούς με γενικευμένη νόσο είναι

ένας καθοριστικός παράγοντας στη λήψη απόφασης για

ΜΕΑ, ακόμη και όταν ο ασθενής δεν έχει πλήρη επί-

γνωση του σταδίου της νόσου του. Συνήθως οι ασθενείς

τελικού σταδίου υποφέρουν από άλγος, ανορεξία, καχε-

ξία και αδυναμία, παράγοντες που επηρεάζουν τη φυσιο-

λογική σωματική δραστηριότητα (Gridelli et al, 2001).

Η διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση υγείας φαίνεται

πως προκαλεί συναισθήματα απογοήτευσης και οδηγεί

στην ενδεχόμενη απόφαση μη εφαρμογής Κ.Α.Α, ακό-

μη και εάν δεν έχει πλήρη ενημέρωση για το στάδιο και

την εξέλιξη της νόσου (Levin et al 2008). 

Επίσης το επίπεδο εκπαίδευσης του ασθενούς είναι

ο άλλος καθοριστικός παράγοντας στη μελέτη αυτή. Πράγ-

ματι, η ολοκλήρωση έστω και μιας βαθμίδας εκπαίδευ-

σης έναντι καμίας επηρεάζει θετικά τη λήψη της από-

φασης ΜΕΑ. Το επίπεδο εκπαίδευσης επιδρά θετικά στη

πνευματική καλλιέργεια ενός ατόμου, και συμβάλλει στην

ηθική συγκρότηση του χαρακτήρα του. Η απόφαση για τη

ΜΕΑ εμπεριέχει ηθικές και φιλοσοφικές προεκτάσεις

που απαιτούν στοιχειώδη πνευματικά εφόδια και ισχυρή

προσωπικότητα (Weise, 2005). Βέβαια, η παιδεία ενός

ατόμου δε καλλιεργείται μόνο με τη κατάκτηση κάποιας

βαθμίδας εκπαίδευσης, καθώς το περιβάλλον, οικογε-

νειακό και ευρύτερο κοινωνικό, συμβάλλουν εξίσου στην

εκπαιδευτική διαδικασία. Για την ελληνική πραγματικό-

τητα αυτό είναι ένα πολύτιμο συμπέρασμα, αφού με διά-

μεση ηλικία τα 61 έτη, φαίνεται πως στις συγκεκριμένες

γενεές η εκπαίδευση κατείχε ένα ευρύτερο ρόλο στην

ηθική και πνευματική συγκρότηση των ανθρώπων (Κορ-

διολής & Ρηγάτος, 1990, Ρηγάτος, 2000, Κουτσελίνης,

1999, Mystakidou et al, 2005, Mauroforou, 2001). 

Από τη μονοπαραγοντική ανάλυση, προκύπτει επίσης

πως 15 στους 21 ασθενείς είχαν ενημέρωση για την εξέ-

λιξη της νόσου και 19 στους 21 είχαν παιδιά, και παρόλο

που δεν αναδεικνύονται στατιστικά σημαντικοί παράγο-

ντες, αξίζουν τη προσοχή μας, καθώς ο μικρός αριθμός

του δείγματος ενδέχεται να επηρεάζει το αποτέλεσμα αυτό.

Επίσης, θα πρέπει να τονισθεί το ιδιαίτερα χαμηλό ποσο-

στό ενημέρωσης των ασθενών (46%), γεγονός που αντι-

κατοπτρίζει την ελληνική πραγματικότητα. Στη διαπίστω-

ση αυτή συμβάλλει και η επισήμανση πως οι 66 σους 100
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ασθενείς θα συμβουλεύονταν πέρα από το θεράποντα ιατρό

και την οικογένεια, ενώ 96 στους 100 ασθενείς θεωρούν

πως ο ιατρός δε πρέπει να αποφασίζει μόνος του. Συν-

δυάζοντας και τα αντίστοιχα ποσοστά της ομάδας Β ( 89%

και 97% ) και το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ενημέρωσης

των συγγενών (94%) εξάγουμε εύκολα το συμπέρασμα

πως στην ελληνική πραγματικότητα, η σχέση ιατρού και

ασθενούς υποκαθίσταται σε μεγάλο βαθμό από το συγγε-

νικό περιβάλλον. Από αυτή τη μελέτη προκύπτει πως, η

ελληνική οικογένεια κατέχει μείζων παρεμβατικό ρόλο,

ίσως και καθοριστικό στη λήψη αποφάσεων του έλληνα

καρκινοπαθούς.  Από τη μελέτη της ομάδας Β των συγ-

γενών, μόλις 16 στους 100 θα συζητούσαν το ενδεχόμε-

νο ΜΕΑ, ποσοστό που στατιστικά δε διαφέρει από αυτό

της ομάδας Α. Επίσης, 14 από τους 16 που πρόσκεινται

θετικά στο ενδεχόμενο ΜΕΑ έχουν ολοκληρώσει κάποια

βαθμίδα εκπαίδευσης και έχουν παιδιά. Αξιοσημείωτο

είναι πως και οι 16 που θα δέχονταν ΜΕΑ έχουν ασθε-

νείς με γενικευμένη νόσο όπως και στην ομάδα Α. Αν και

δε προκύπτει στατιστική σημαντικότητα, δε μπορούμε να

το παραβλέψουμε σαν γεγονός, που συνηγορεί στην άπο-

ψη ότι η νοσηρότητα και η διαρκώς επιδεινούμενη κατά-

σταση υγείας ενός καρκινοπαθούς με γενικευμένη νόσο

τελικού σταδίου, ίσως επηρεάζει και την άποψη του συγ-

γενικού περιβάλλοντος, όσον αφορά τη ΜΕΑ. Βέβαια,

στον αντίποδα, ένα μεγάλο ποσοστό συγγενών ασθενών

με γενικευμένη νόσο δε θα ήθελαν εφαρμογή ΜΕΑ. Ο

περιορισμένος αριθμός δείγματος και το ιδιαίτερα αυξη-

μένο ποσοστό γενικευμένης νόσου δε βοηθάει στην ασφα-

λή διεξαγωγή συμπερασμάτων. 

Η συγκριτική μελέτη των δύο ομάδων δεν ανέδειξε

στατιστικά σημαντική διαφορά, γεγονός που επιβεβαι-

ώνει τον ισχυρό δεσμό και ταύτιση απόψεων του ασθε-

νούς και της οικογένειας στον ελληνικό χώρο, όπως

προκύπτει και από άλλες μελέτες (Κορδιόλης, 2001,

Κάτσας, 2009). 

Περιορισμοί της έρευνας:

Tο μέγεθος του δείγματος περιορίζει την γενίκευση των

αποτελεσμάτων. Το δείγμα ελήφθη μόνο από δύο γενι-

κά νομαρχιακά νοσοκομεία της ίδιας πόλης και επιπρό-

σθετα η συλλογή των στοιχείων έγινε με κατασκευασμέ-

νο ερωτηματολόγιο, το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη

φορά στην παρούσα μελέτη. Η δομή του ερωτηματολο-

γίου βασίστηκε στην διεθνή βιβλιογραφία και ως εκ τού-

του η διαγνωστική του αξία μένει να διερευνηθεί. 

Επίσης οι απόψεις του κάθε ατόμου είναι υποκει-

μενικές και εκφράζουν προσωπικές αντιλήψεις και όχι

τα πραγματικά δεδομένα. 

Ακόμη αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι οι απο-

φάσεις τόσο των ασθενών όσο και των συγγενών δεν

λαμβάνονται βάσει των ίδιων κριτηρίων και έτσι η σύγκρι-

ση δεν είναι ενδεικτική.  

Συμπεράσματα:

Συμπερασματικά, παρά το περιορισμένο αριθμό του δείγ-

ματος και την έλλειψη πληροφόρησης των ασθενών, η

παρούσα μελέτη αναδεικνύει τη σημασία του μορφωτι-

κού επιπέδου του ασθενούς προκειμένου να λάβει την

απόφαση για μη εφαρμογής αναζωογόνησης, καθώς και

την σημασία της ύπαρξης γενικευμένης νόσου στη λήψη

της απόφασης αυτής. Επίσης, αποτυπώνεται ξεκάθαρα

ποια είναι η Ελληνική νοοτροπία. Ο θεσμός της οικογέ-

νειας διατηρείται ισχυρός και υπάρχει τάση να προστα-

τεύουν οι συγγενείς τον ευάλωτο ασθενή τους από τα

δυσάρεστα νέα. Έτσι λοιπόν η σχέση του έλληνα καρκι-

νοπαθούς με τον ιατρό του μετατρέπεται σε σχέση για-

τρού- οικογένειας - ασθενούς, φαινόμενο που παρατη-

ρείται και σε άλλες χώρες (Cherniack, 2002). Μεγαλύτερες

μελέτες στον ελληνικό χώρο ίσως να προσφέρουν ακό-

μη περισσότερες γνώσεις και να διαφωτίσουν ένα σύν-

θετο, πολύπλευρο θέμα όπως είναι η μη εφαρμογή ανα-

ζωογόνησης σε ασθενείς τελικού σταδίου.
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ABSTRACT

OORRIIGGIINNAALL  AARRTTIICCLLEE

FFAACCTTOORRSS  WWHHIICCHH  IINNFFLLUUEENNCCEE  TTHHEE  DDEECCIISSIIOONN  OOFF  DDNNRR  OONN  MMAALLIIGGNNAANNCCYY  PPAATTIIEENNTTSS..  CCOOMMPPAARRIISSOONN  OOFF  VVIIEEWWSS

BBEETTWWEEEENN  PPAATTIIEENNTTSS  &&  TTHHEEIIRR  FFIIRRSSTT  DDEEGGRREEEE  RREELLAATTIIVVEESS  

PPoouuttoouu  SSoopphhiiaa11,,  PPaappaaddiimmiittrriioouu  LLiillaa22,,  CChhaanniioottiiss  DDiimmiittrriiooss33,,  KKaallaaiittzziiss  JJoohhnn44,,  XXaanntthhooss  TThheeooddoorrooss55

[[11..  PPoouuttoouu  SSoopphhiiaa,,  RRNN,,  PPoosstt  GGrraadduuaattee  ooff  AAtthheennss  UUnniivveerrssiittyy  MMeeddiiccaall  SScchhooooll  ((MMSScc)),,  11sstt  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  SSuurrggeerryy

GGeenneerraall  HHoossppiittaall  ooff  PPiirreeuuss  TTzzaanneeiioo,,  22..  PPaappaaddiimmiittrriioouu  LLiillaa,,  AAssssoocciiaattee  PPrrooffeessssoorr  ooff  AAnnaaeesstthheessiioollooggyy,,  UUnniivveerrssiittyy

ooff  AAtthheennss,,  DDiirreeccttoorr  ooff  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAnnaaeesstthheessiiaa,,  ““EErrrriikkooss  DDyynnaanntt””  GGeenneerraall  HHoossppiittaall,,  AAtthheennss,,  GGrreeeeccee,,  33..

CChhaanniioottiiss  DDiimmiittrriiooss,,  MMDD,,  PPhhDD,,  FFeesscc,,  FFoouunnddaattiioonn  ooff  BBiioommeeddiiccaall  RReesseeaarrcchh,,  AAccaaddeemmyy  ooff  AAtthheennss,,  44..  KKaallaaiittzziiss  JJoohhnn,,

MMDD,,  11sstt  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  SSuurrggeerryy  GGeenneerraall  HHoossppiittaall  ooff  PPiirreeuuss  TTzzaanneeiioo,,  55..  XXaanntthhooss  TThheeooddoorrooss,,  MMDD,,PPhhDD,,  PPrreessiiddeenntt

““HHeelllleenniicc  SSoocciieettyy  ffoorr  CCaarrddiiooppuullmmoonnaarryy  RReessuusscciittaattiioonn””,,  MMooddeerraattoorr  MMSScc  pprrooggrraammmmee  ““CCaarrddiiooppuullmmoonnaarryy

RReessuusscciittaattiioonn””,,  MMeeddiiccaall  SScchhooooll,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AAtthheennss]]

BBaacckkrroouunndd:: Cardiopulmonary resuscitation (CPR) is a procedure of successive actions in order to resuscitate

patients with cardiac arrest. CPR in patients with malignant, incurable disease has been a matter of debate

and nowadays, several nations have declared the patient’s right to give the do not resuscitate order (DNR). In

Greece the view of the patients with malignancy on this matter, is not well documented.  

AAiimm::  The purpose of this study is to examine what factors influence the decision of DNR, in Greek patients with

malignancy, and to compare the views of the patients and their first degree relatives on this matter.

MMaatteerriiaallss  aanndd  MMeetthhooddss::  In this study there were two groups of people: group A that included one hundred

patients with malignancy, and group B that included one hundred first degree relatives of these patients. The

kind and the stage of the malignancy were not in the inclusion criteria. The total cohort of people was asked

to complete a questionnaire. One person interviewed the total cohort of participants. The interviews took place

in a quiet room. Univariate and multivariate analysis were conducted. Level of significance was set at <0,05. 

RReessuullttss::  In group A, 21% of patients would give the DNR order. The level of information of the patient (p=0,017),

the educational level (p=0,001), the presence of end stage disease (p=0,046), the combination of physician and

family, in decision making (p=0,001), and the fact that DNR must be implied in coma, cerebral injury and according

to the patient’s will were demonstrated as statistically significant with the univariate analysis. On the other hand

the educational level (p=0,013) and end stage disease (p=0,001) were shown independently statistically significant

following the multivariate analysis. In group B 16% of relatives would give the DNR order. 

CCoonncclluussiioonnss::  Statistically significant factors of group A were the presence of end stage disease and the

educational level of the patients. There was no statistically important factor for group B. Comparative analysis

of the views of groups A & B documented no statistically important differences in the DNR order.

KKeeyywwoorrddss::  cardiopulmonary resuscitation, do not resuscitate order, malignancy, incurable disease
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Ανάπτυξη και έλεγχος του ερωτηματολογίου

πεποιθήσεων για το θεσμό 

της κατ’ οίκον νοσηλείας (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.)

ΜΜααρριιάάννθθηη  ΑΑλλεεξξααννδδρροοπποούύλλοουυ  

Νοσηλεύτρια ΠΕ,MSc,PhD, 
Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά,ΜΕΤΑΞΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΕιισσααγγωωγγήή::  Αν και ο θεσμός της κατ’ οίκον νοσηλείας είναι από τους παλαιότερους δεν υπάρχουν εργαλεία μέτρη-

σης που να αφορούν στις πεποιθήσεις του κοινού για το θεσμό γενικά.

ΣΣκκοοππόόςς::  Ανάπτυξη και έλεγχος του ερωτηματολογίου πεποιθήσεων για το θεσμό της κατ’ οίκον νοσηλείας .

ΥΥλλιικκόό  κκααιι  ΜΜέέθθοοδδοοςς::  Με βάση την κλασική θεωρία ελέγχου ερωτηματολογίων και κατασκευής κλιμάκων κατα-

σκευάστηκαν κλίμακα γνώσης και κλίμακα στάσης. Για τη συλλογή των δεδομένων της πιλοτικής μελέτης χρη-

σιμοποιήθηκε επισκόπηση με συγχρονικό σχεδιασμό. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά σε

δείγμα ευκολίας 100 ατόμων (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2010). Η μελέτη εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο

και την Επιστημονική Επιτροπή του Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά.

ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα::  Ο έλεγχος αξιοπιστίας σταθερότητας απέδωσε συντελεστές συσχέτισης Pearson rp=0,81 (p<0,001)

για την κλίμακα γνώσης και rp=0,67 (p<0,01) για την κλίμακα στάσης. Η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής ελέγ-

χθηκε (α) με τον συντελεστή συσχέτισης Cronbach α και απέδωσε α=0,75 για την κλίμακα γνώσης και α=0,85

για την κλίμακα στάσης και (β) με ανάλυση παραγόντων που απέδωσε 4 παράγοντες για την κλίμακα γνώσης και

9 παράγοντες για την κλίμακα στάσης.

ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα::  Τελικά διαμορφώθηκαν 14 προτάσεις για την κλίμακα γνώσης και 32 προτάσεις για την κλίμα-

κα στάσης οι οποίες αποδίδουν ικανοποιητικά τις πεποιθήσεις του κοινού. Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητη η περαι-

τέρω διερεύνηση του ερωτηματολογίου.

ΛΛέέξξεειιςς  κκλλεειιδδιιάά::  κατ’ οίκον νοσηλεία, ανακουφιστική κατ’ οίκον φροντίδα, γνώση και στάση για κατ’ οίκον νοση-

λεία, ανάπτυξη ερωτηματολογίου.

Εισαγωγή

Ο θεσμός της κατ’ οίκον νοσηλείας υπάρχει άτυπα από

τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας οικογενειών και κοι-

νωνιών όπου παραδοσιακά τα μέλη της οικογένειας ή

της κοινότητας φρόντιζαν άτομα που είχαν ανάγκη στο

οικείο περιβάλλον τους. Στην Ελλάδα ο θεσμός έχει

ψηφιστεί δύο φορές (Νόμος 2071/1992 και Νόμος

2519/1997). Ήδη από το 1970 λειτουργούν υπηρεσίες

κατ’ οίκον νοσηλείας όπως η υπηρεσία του Ελληνικού

Ερυθρού Σταυρού και η κατ’ οίκον νοσηλεία των νοσο-

κομείων Μεταξά και Αγίων Αναργύρων (Καλοκαιρινού,

1999), όπως επίσης στα πλαίσια του ΕΣΥ λειτουργούν

υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας στα Νοσοκομεία Πατη-

σίων, Βόλου, Δράμας και Σύρου (Χαλαστάνη, 2002).

Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση με σκο-

πό να διερευνηθεί η ύπαρξη ερευνών που να αφορούν

στη γνώση και στη στάση ως προς το θεσμό της κατ’ οίκον

νοσηλείας. Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας πραγματο-

ποιήθηκε διαδικτυακά στις βιβλιοθήκες του Πανεπιστη-

μίου Αθηνών (www.lib.uoa.gr) και του Εθνικού Κέντρου

Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), με την επίσκεψη κατάλλη-

λων διαδικτυακών βάσεων δεδομένων (CINALH, MEDLINE,

ΕBSCO) και εκδοτικών οίκων (www.interscience.com

και www.sciencedirect.com), αλλά και μέσα από μηχα-

νές αναζήτησης για την αναζήτηση βιβλίων, διατριβών

και άρθρων. Δευτερογενής αναζήτηση έγινε από τις

βιβλιογραφικές αναφορές των άρθρων που βρέθηκαν

1ο
 ΒΡΑΒΕΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΝΕ 2
01

1
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στην πρώτη φάση της αναζήτησης. Λέξεις-Κλειδιά που

χρησιμοποιήθηκαν ήταν: κατ’ οίκον νοσηλεία, ανακου-

φιστική κατ’ οίκον φροντίδα, γνώση και στάση για κατ’

οίκον νοσηλεία, ανάπτυξη ερωτηματολογίου. Η αναζή-

τηση έγινε σε ελληνική και αγγλική βιβλιογραφία.

Η ανασκόπηση δεν απέδωσε μελέτες που να αφορούν

συγκεκριμένα σε γνώση και στάση ως προς το θεσμό της

κατ’ οίκον νοσηλείας. Όσες βρέθηκαν αναφέρονται σε γνώ-

ση των τεχνικών παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλεί-

ας (Albert 1992, Astarita et al 1998), σε διαθεσιμότητα

τέτοιων υπηρεσιών (Almuzaini et al 1998) και σε παράγο-

ντες που επηρεάζουν την αποδοχή της κατ’ οίκον νοση-

λείας (Boggatz et al 2009). Δε βρέθηκε συγκεκριμένο

εργαλείο μέτρησης που να εκτιμά την ενημέρωση για το

θεσμό και τη στάση του κοινού απέναντί του. Επίσης, όπου

εκτιμήθηκε γνώση αφορούσε σε νοσηλευτικές τεχνικές

και όχι ως προς την έννοια και τους σκοπούς του θεσμού.

Θέματα ηθικής

Για την πραγματοποίηση της μελέτης ζητήθηκε άδεια

έγκρισης από το Διοικητικό και το Επιστημονικό Συμ-

βούλιο του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πει-

ραιά (Ε.Α.Ν.Π.) Μεταξά, η οποία και εδόθη. Στη συνέ-

χεια ενημερώθηκαν οι προϊστάμενοι της Υπηρεσίας

Νοσηλείας στο Σπίτι και της Κλινικής Μιας Ημέρας.

Κάθε ερωτηματολόγιο συνοδευόταν από ενημερωτικό

σημείωμα που περιέγραφε το σκοπό και το τρόπο συμπλή-

ρωσης του ερωτηματολογίου. Οι συμμετέχοντες ενημε-

ρώθηκαν ότι η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ήταν

εθελοντική, ότι το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο και

ότι όλες οι απαντήσεις ήταν αυστηρά εμπιστευτικές.

Η μελέτη

ΣΣκκοοππόόςς  ττηηςς  μμεελλέέττηηςς

Σκοπός της μελέτης ήταν η ανάπτυξη ενός έγκυρου και

Ορισμός Έννοιας

Σχεδιασμός Κλιμάκων

Διασφάλιση Εγκυρότητας
(βιβλιογραφία, ευαναγνωσιμότητα,

πιλοτική εφαρμογή)

test-retest
Γνώση: rp=0,81 (p<0,001)
Στάση: rp=0,67 (p<0,001)

Cronbach
Γνώση1: α=0,21
Γνώση2: α=0,28
Στάση1: α=0,91
Στάση2: α=0,89

Cronbach
Γνώση α=0,75
Στάση α=0,85

Ανάλυση Παραγόντων
Γνώση 4 παράγοντες
Στάση 9 παράγοντες

Σχολιασμός 
από ειδικούς

Προκαταρκτική Μελέτη
Έλεγχος Αξιοπιστίας (Ν=13)

Πιλοτική Μελέτη
Έλεγχος Aξιοπιστίας (Ν=100)

Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.
1. Χαρακτηριστικά δείγματος

2. Κλίμακα Γνώσης (14 προτάσεις)
3. Κλίμακα Στάσης (32 προτάσεις)

3α. Θεωρητικό πλαίσιο
3β. Ρόλος Νοσηλευτών

3γ. Επιδράσεις στο άτομο

ΣΧΗΜΑ 1. Διαδικασία ανάπτυξης του Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.
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αξιόπιστου εργαλείου μέτρησης που να εκτιμά τις πεποι-

θήσεις του κοινού ως προς το θεσμό της κατ’ οίκον νοση-

λείας. Επιμέρους στόχοι ήταν να αξιολογηθούν η εγκυ-

ρότητα και η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου.

Μέθοδος

ΑΑννάάππττυυξξηη  εερρωωττηημμααττοολλοογγίίοουυ

Η ανάπτυξη του ερωτηματολογίου έγινε με βάση την

κλασική θεωρία ελέγχου ερωτηματολογίων και κατα-

σκευής κλιμάκων (Burns & Grove, 2001):

1
Με βάση τη βιβλιογραφία ορίσθηκε ο θεσμός της

κατ’ οίκον νοσηλείας, οι αρχές και οι σκοποί που τη

διέπουν, ο ρόλος του νοσηλευτή (Καλοκαιρινού 1999,

Ignatavicious 2008) και ελήφθη υπόψη η ελληνική νομο-

θεσία (Νόμος 2071/1992, Νόμος 2519/1997).

2
Από τους ορισμούς που προέκυψαν με τη τεχνική

του καταιγισμού ιδεών σχεδιάστηκαν οι κλίμακες

εκτίμησης γνώσης και στάσης.

3
Οι κλίμακες σχολιάστηκαν από δύο ειδικούς (άτο-

μα που διαθέτουν θεωρητικό και πρακτικό υπόβα-

θρο ως προς την κατ’ οίκον νοσηλεία) σχετικά με την

ακρίβεια και την καταλληλότητά τους και από13 νοση-

λευτές και μεταπτυχιακούς φοιτητές ως προς την ευα-

ναγνωσιμότητα και την ύπαρξη γραμματικών και συντα-

κτικών λαθών και διορθώθηκαν αναλόγως.

4
Διενεργήθηκε προκαταρκτική δοκιμή των κλιμάκων

και έγιναν οι ανάλογες τροποποιήσεις.

5
Πραγματοποιήθηκε πιλοτική μελέτη.

6
Έγινε ανάλυση των προτάσεων και έλεγχος της αξιο-

πιστίας των κλιμάκων.

7
Διατηρήθηκαν οι κατάλληλες προτάσεις και προέ-

κυψε το Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.

Η διαδικασία απεικονίζεται στο Σχήμα 1. 

ΕΕρρεευυννηηττιικκόόςς  σσχχεεδδιιαασσμμόόςς

Για την πιλοτική μελέτη χρησιμοποιήθηκε επισκόπηση

με συγχρονικό σχεδιασμό που έλαβε χώρα την περίοδο

Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2010.

ΔΔεείίγγμμαα

Για την προκαταρκτική δοκιμή το δείγμα αποτέλεσαν 13

νοσηλευτές και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Για την πιλο-

τική μελέτη χρησιμοποιήθηκε δείγμα ευκολίας 100 ατό-

μων (Burns & Grove, 2001, Cohen et al, 2008) που χρη-

σιμοποιεί τις υπηρεσίες της Κλινικής Μιας Ημέρας και

της Νοσηλείας στο Σπίτι του Ε.Α.ΝΠ. Μεταξά και που

ήταν είτε οι ίδιοι ασθενείς είτε άτομα που βοηθούν ή

φροντίζουν κάποιον ασθενή.

ΕΕρργγααλλεείίοο  μμέέττρρηησσηηςς

Το Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν. απαιτεί περίπου 10 λεπτά της ώρας

για να συμπληρωθεί και αποτελείται από τρία μέρη. Το

πρώτο μέρος αφορά σε χαρακτηριστικά του δείγματος.

Όλες οι ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου εκτός από μια

ερώτηση ανοικτού τύπου που διερευνά την άποψη των

συμμετεχόντων για τις υπηρεσίες που χρειάζεται να παρέ-

χονται στην κατ’ οίκον νοσηλεία. Το δεύτερο μέρος απο-

τελείται από την κλίμακα γνώσης 14 προτάσεων, οι οποί-

ες απαντώνται με τις επιλογές Σωστό, Λάθος και Δε

γνωρίζω (κωδικοποίηση: Σωστό=1 βαθμός, Λάθος=0 βαθ-

μοί, Δε γνωρίζω=2 βαθμοί). Το τρίτο μέρος αφορά στην

κλίμακα στάσης 32 προτάσεων που απαντώνται με τη χρή-

ση πενταβάθμιας κλίμακας Likert (Συμφωνώ απόλυτα

έως Διαφωνώ απόλυτα με κωδικοποίηση 1-5 βαθμοί ανα-

λόγως θετικών ή αρνητικών προτάσεων). Η κλίμακα στά-

ΠIΝΑΚΑΣ 1. Χαρακτηριστικά του δείγματος
(Ν=100)

Μεταβλητές Κατηγορίες N (%)
απαντήσεων

Φύλο Άρρεν 39
Θήλυ 61

Ηλικία (Ν=87) 54,39±14,7 έτη
Οικογενειακή Άγαμος/η 14 
κατάσταση Έγγαμος/η 69

Διαζευγμένος/η, σε διάσταση 2
Χήρος/α 15

Εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμια 27 
επίπεδο Δευτεροβάθμια 44 

Τριτοβάθμια 29
Κατηγορία Ασθενής 61

Άτομο που βοηθά/
προσέχει ασθενή 39

Χρήση υπηρεσιών Ναι 13
κατ’ οίκον Όχι 87
νοσηλείας
Διάρκεια χρήσης 0,96±1,45 έτη (περίπου 11 μήνες) 
υπηρεσίας κατ’ 
οίκον νοσηλείας 
(Ν=13)

ΠIΝΑΚΑΣ 2. Συσχετίσεις μεταξύ των τριών υποκλιμάκων της κλίμακας στάσης - 
Δείκτες συσχέτισης Spearman

Υποκλίμακες Ρόλος νοσηλευτών Επιδράσεις

Θεωρητικό πλαίσιο 0,513* 0,442*
Ρόλος νοσηλευτών - 0,656*

*Οι συσχετίσεις είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο p<0,01
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σης αποτελείται από τρεις υποκλίμακες. Η πρώτη (προ-

τάσεις 1-16) αφορά στη στάση απέναντι στο θεωρητικό

πλαίσιο της κατ’ οίκον νοσηλείας (έννοια, σκοποί, αρχές).

Η δεύτερη (προτάσεις 17-24) αφορά στη στάση απέναντι

στο ρόλο των νοσηλευτών στον θεσμό και η τρίτη (προ-

τάσεις 25-32) αφορά στη στάση απέναντι στις επιδράσεις

του θεσμού στο άτομο και στην οικογένεια.

Όπως ήδη αναφέρθηκε για τη διασφάλιση εγκυρότη-

τας του ερωτηματολογίου (περιεχομένου, κριτηρίου, δομής)

η συγγραφή του βασίστηκε στη βιβλιογραφία, ζητήθηκαν

οδηγίες από ειδικούς και σχολιασμός ως προς το πόσο

ευανάγνωστο και κατανοητό είναι το κείμενο και πραγ-

ματοποιήθηκαν προκαταρκτική και πιλοτική μελέτη.

Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του ερωτηματολο-

γίου (σταθερότητα, εσωτερική συνοχή) διενεργήθηκε έλεγ-

χος και επανέλεγχος αξιοπιστίας, υπολογίστηκε ο συντε-

λεστής αξιοπιστίας Cronbach’s α για τις δύο κλίμακες,

υπολογίστηκαν συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των υπο-

κλιμάκων και πραγματοποιήθηκε ανάλυση παραγόντων.

ΣΣττααττιισσττιικκήή  ααννάάλλυυσσηη

Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων της μελέτης

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 16 για

Windows (2007). Η αξιολόγηση της εσωτερικής συνο-

χής πραγματοποιήθηκε με τον υπολογισμό του δείκτη

Cronbach’s α. Προτάσεις με δείκτη ίσο η μεγαλύτερο

από 0,70 θεωρήθηκαν αποδεκτές (Burns & Grove, 2001).

Για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας σταθερότητας

χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson.

Συσχέτιση της τάξης 0,1-0,3 θεωρήθηκε χαμηλή, 0,31-

0,5 μέτρια και πάνω από 0,5 υψηλή (Burns & Grove, 2001).

Αποτελέσματα

ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά  δδεείίγγμμααττοοςς

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του

δείγματος του κοινού (Ν=100).

ΈΈλλεεγγχχοοςς  εεγγκκυυρρόόττηηττααςς  κκααιι  ααξξιιοοππιισσττίίααςς  

εερρωωττηημμααττοολλοογγίίοουυ

Κατόπιν των οδηγιών από ειδικούς το προκαταρτικό ερω-

τηματολόγιο δόθηκε σε 13 νοσηλευτές και μεταπτυχια-

κούς φοιτητές οι οποίοι το σχολίασαν και απάντησαν στις

δύο κλίμακες. Συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο δύο φορές

με μεσοδιάστημα τριών μηνών. Ο έλεγχος αξιοπιστίας

εσωτερικής συνοχής στην πρώτη συμπλήρωση απέδωσε

Cronbach α=0,21 για την κλίμακα γνώσης και Cronbach

α=0,91 για την κλίμακα στάσης. Στη δεύτερη συμπλήρω-

ση τα αποτελέσματα ήταν αντίστοιχα α=0,28 και α=0,89.

Για τον έλεγχο σταθερότητας πραγματοποιήθηκε ανά-

λυση συσχέτισης των αποτελεσμάτων στις δυο φορές

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Δεδομένου ότι στο

δείγμα των νοσηλευτών οι μεταβλητές ακολουθούσαν την

[14] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚH ΕΡΓΑΣΊA

ΠIΝΑΚΑΣ 3. Μήτρα φορτίσεων ορθογονικών παραγόντων για τις 14 μεταβλητές γνώσης

Παράγοντες
Μεταβλητές (ερωτήσεις γνώσης) 1 2 3 4

6 Η κατ’ οίκον νοσηλεία στοχεύει στην εκπαίδευση αυτοφροντίδας 
του ατόμου και της οικογένειας. ,,776677 -,148 -,071 ,382
11 Η συνεργασία ατόμου και οικογένειας με τον νοσηλευτή αποτελεί 
βασική αρχή της κατ’ οίκον νοσηλείας. ,,667711 ,177 ,348 ,217

10 Η κατ’ οίκον νοσηλεία αφορά μόνο στο άτομο που έχει πρόβλημα υγείας. ,,662233 ,281 ,322 -,166
7 Η κατ’ οίκον νοσηλεία εξασφαλίζει υπηρεσίες τις οποίες το άτομο 
και η οικογένειά του δεν έχουν πρόσβαση. ,,552255 ,323 ,054 -,115

12 Η κατ’ οίκον νοσηλεία παρέχεται μόνο από ιατρούς. ,063 ,,770077 ,250 -,068
2 Η κατ’ οίκον νοσηλεία δεν αποτελεί κομμάτι της πρωτοβάθμιας ,075 ,,663388 -,006 ,274
φροντίδας υγείας.

1 Η κατ’ οίκον νοσηλεία αφορά σε υπηρεσίες πρόληψης, 
θεραπείας και αποκατάστασης στο σπίτι. ,474 ,,552299 -,211 ,149
5 Η ανίχνευση προβλημάτων που απασχολούν το άτομο και την 
οικογένεια δεν αφορούν την κατ’ οίκον νοσηλεία. ,267 ,,447788 ,185 ,224

14 Οι υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας δεν καλύπτονται από τα 
ασφαλιστικά ταμεία. -,027 ,094 ,,770099 ,149
8 Στην κατ’ οίκον νοσηλεία υπάρχει εξατομικευμένη φροντίδα. ,088 ,354 ,,662244 ,118

9 Στην κατ’ οίκον νοσηλεία δεν γίνεται εκπαίδευση του ατόμου 
και της οικογένειας σε θέματα υγείας. ,379 -,144 ,,661199 ,076
13 Η υπηρεσία της κατ’ οίκον νοσηλείας είναι θεσμοθετημένη 
στην Ελλάδα. ,097 ,045 ,111 ,,668822

3 Κάθε νοσοκομείο στην Ελλάδα παρέχει υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας. -,076 ,354 -,001 ,,661177

4 Η κατ’ οίκον νοσηλεία αυξάνει τη μετάδοση λοιμώξεων. ,143 ,037 ,327 ,,552288
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Τόμος 4 - Τεύχος 2 [15]

έγινε ανάλυση παραγόντων βασικών συστατικών για τις

συσχετίσεις των 14 μεταβλητών της κλίμακας γνώσης

και των 32 μεταβλητών της κλίμακας στάσης.

Για την κλίμακα γνώσης προέκυψαν 4 παράγοντες που

εξηγούν το 52% της διακύμανσης και έχουν ρίζες ίσες ή

μεγαλύτερες από 1,00. Η ορθογωνική περιστροφή των

παραγόντων έδωσε τη δομή που φαίνεται στον Πίνακα 3.

Για την κλίμακα στάσης προέκυψαν 9 παράγοντες που

εξηγούν το 66% της διακύμανσης και έχουν ρίζες ίσες ή

μεγαλύτερες από 1,00. Η ορθογωνική περιστροφή των

παραγόντων έδωσε τη δομή που φαίνεται στον Πίνακα 4.

Συζήτηση

Παρόλο που στην Ελλάδα οργανωμένες υπηρεσίες κατ’

οίκον νοσηλείας υπάρχουν αρκετές δεκαετίες στα πλαίσια

του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ενώ στα τελευταία

είκοσι έτη ο θεσμός κατοχυρώθηκε συνταγματικά δύο

φορές δεν έχει υπάρξει ιδιαίτερη εξέλιξη τόσο σε θεω-

ρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Όπως ήδη αναφέρ-

θηκε στη βιβλιογραφική ανασκόπηση στον ελλαδικό χώρο

δεν υπάρχει μελέτη που να αφορά στις πεποιθήσεις του

κοινού απέναντι στο θεσμό. Αλλά και η αγγλική βιβλιογρα-

φία αποδίδει κυρίως μελέτες είτε σχετικές με την ικανο-

ποίηση των χρηστών από τέτοιες υπηρεσίες, είτε σχετικές

με τεχνικά ζητήματα παροχής φροντίδας σε υπηρεσίες

νοσηλείας στο σπίτι. Έτσι, η παρούσα μελέτη φαίνεται να

είναι η πρώτη που διαπραγματεύεται το συγκεκριμένο θέμα.

Με βάση την έλλειψη δεδομένων αναπτύχθηκε ερω-

τηματολόγιο το οποίο αξιολογήθηκε σε δύο διαφορετι-

κά δείγματα. Το πρώτο δείγμα αποτέλεσαν νοσηλευτές

οι οποίοι συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο δύο φορές.

Τα αποτελέσματα στους δείκτες αξιοπιστίας εσωτερι-

κής συνοχής μπορούν να εξηγηθούν από την ιδιότητα

των νοσηλευτών. Με άλλα λόγια οι νοσηλευτές είναι σχε-

τικά αναμενόμενο να απαντούν με περισσότερη άνεση

ερωτήσεις γνώσης του αντικειμένου τους όπως και να

εμφανίζουν θετικότερη στάση γεγονός που επηρεάζει

την αξιοπιστία των κλιμάκων. Ωστόσο, και οι δύο κλί-

μακες εμφάνισαν υψηλή σταθερότητα.

Ο έλεγχος της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου που

διανεμήθηκε στο κοινό απέδωσε αρκετά καλό δείκτη

αξιοπιστίας για την κλίμακα γνώσης και υψηλό δείκτη

αξιοπιστίας για την κλίμακα στάσης. Αυτό ενισχύει το

ότι η αξιοπιστία ενός εργαλείου δεν είναι μια αμετάβλη-

τη οντότητα, αλλά η εκτίμησή της είναι ειδική για το

δείγμα το οποίο ελέγχεται (Burns & Grove 2001). Επί-

σης, οι συσχετίσεις μεταξύ των τριών υποκλιμάκων επι-

βεβαιώνουν τη συνοχή του ερωτηματολογίου.

Η ανάλυση παραγόντων εξετάζει τις συσχετίσεις

μεταξύ μεγάλου αριθμού μεταβλητών ώστε να αναγνω-

ριστούν ομάδες μεταβλητών που συνδέονται περισσό-

τερο μεταξύ τους και οι οποίες προσδιορίζουν έναν

παράγοντα αποτυπώνοντας το μοτίβο απόκρισης των

ερωτώμενων (Burns & Grove 2001). Έτσι, για την ερμη-

νεία των τεσσάρων παραγόντων της κλίμακας γνώσης

πιθανές εξηγήσεις είναι:

� Ο 1ος παράγοντας, ο οποίος εξηγεί το μεγαλύτερο

ποσοστό διακύμανσης, φαίνεται να σχετίζεται με αρχές

που διέπουν την κατ’ οίκον νοσηλεία (προτάσεις

6,7,10,11)

� Ο 2ος παράγοντας φαίνεται να σχετίζεται με το θεω-

ρητικό πλαίσιο της κατ’ οίκον νοσηλείας (προτάσεις

1,2,5,12)

� Ο 3ος παράγοντας φαίνεται να σχετίζεται με υπηρε-

σίες που παρέχονται στην κατ’ οίκον νοσηλεία (προτά-

σεις 8,9,14) και

� Ο 4ος παράγοντας φαίνεται να σχετίζεται με το θεσμι-

κό πλαίσιο της κατ’ οίκον νοσηλείας (προτάσεις 3,4,13)

Για τους εννέα παράγοντες της κλίμακας στάσης

πιθανές εξηγήσεις είναι:

� Ο 1ος παράγοντας, ο οποίος εξηγεί το μεγαλύτερο

ποσοστό διακύμανσης, φαίνεται να σχετίζεται με τη φρο-

ντίδα και το ρόλο των συμμετεχόντων (προτάσεις 4,8,14,

17,18, 19, 20,22,27,32)

� Ο 2ος παράγοντας φαίνεται να σχετίζεται με την ενη-

μέρωση, την εκπαίδευση και τον έλεγχο στην ασθένεια

(προτάσεις 23,24,25,26)

� Ο 3ος παράγοντας φαίνεται να σχετίζεται με θεσμικά

ζητήματα (προτάσεις 1, 11, 12,15)

� Ο 4ος παράγοντας φαίνεται να σχετίζεται με τη συμ-

μετοχή και τη συνεργασία (προτάσεις 16,21,31)

� Ο 5ος παράγοντας φαίνεται να σχετίζεται με τη σύγκρι-

ση κατ’ οίκον νοσηλείας-νοσοκομείου ως προς τον χρό-

νο και το κόστος (προτάσεις 2,6,10,13)

� Ο 6ος παράγοντας φαίνεται να σχετίζεται με τη σύγκρι-

ση κατ’ οίκον νοσηλείας-νοσοκομείου ως προς την υγεία

των ατόμων (προτάσεις 3,30)

� Ο 7ος παράγοντας φαίνεται να σχετίζεται με διαδικα-

στικά ζητήματα (προτάσεις 5,7)

� Ο 8ος παράγοντας φαίνεται να σχετίζεται με την αίσθη-

ση ασφάλειας στην κατ’ οίκον νοσηλεία (πρόταση 28) και

� Ο 9ος παράγοντας φαίνεται να σχετίζεται με την αίσθη-

ση άνεσης και αποτελεσματικότητας στην κατ’ οίκον

νοσηλεία (προτάσεις 9,29)

Περιορισμοί της μελέτης

Στην πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου δε χρησιμο-

ποιήθηκε αντιπροσωπευτικό δείγμα αλλά δείγμα ευκο-

λίας το οποίο επιπρόσθετα προέρχεται από νοσοκο-

μείο στο οποίο λειτουργεί υπηρεσία νοσηλείας στο

σπίτι με συνέπεια να αυξάνεται η πιθανότητα ευαισθη-

τοποίησης του δείγματος στο συγκεκριμένο θέμα. Ανα-

φορικά με το μέγεθος δείγματος ήταν μικρό καθώς για

ανάπτυξη ερωτηματολογίου η βιβλιογραφία αναφέρει

ότι για κάθε πρόταση που θα αναπτυχθεί χρειάζεται

τουλάχιστον δεκαπλάσιος αριθμός συμμετεχόντων

(Burns & Grove, 2001). Επιπλέον, δεν έγινε έλεγχος

αξιοπιστίας σταθερότητας στο δείγμα του κοινού καθώς

δεν ήταν εφικτό αφού πρόκειται για δείγμα ευκολίας.

Τέλος, δε ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες ανατρο-

φοδότηση για το ερωτηματολόγιο γεγονός που θα βοη-

θούσε στην καλύτερη αξιολόγησή του.
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ΠIΝΑΚΑΣ 4. Μήτρα φορτίσεων ορθογονικών παραγόντων για τις 32 μεταβλητές στάσης 

Μεταβλητές Παράγοντες
(προτάσεις στάσης) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

19 Οι νοσηλευτές στην κατ’ οίκον νοσηλεία ,,777788 ,189 ,002 -,143 -,038 -,076 ,022 -,193 -,034 
δεν έχουν κατάλληλες ικανότητες για να 
ενημερώσουν για θέματα υγείας.
18 Οι νοσηλευτές στην κατ’ οίκον νοσηλεία ,,776666 ,274 ,046 -,263 ,100 ,071 -,039 -,064 -,016 
δεν έχουν τις ικανότητες να παράσχουν 
αποτελεσματική φροντίδα.
20 Οι νοσηλευτές στην κατ’ οίκον νοσηλεία ,,664444 ,161 ,134 ,320 ,012 -,050 -,258 ,164 ,142 
διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες για 
την αντιμετώπιση του πόνου.
17 Οι νοσηλευτές στην κατ’ οίκον νοσηλεία ,,662211 ,042 -,177 ,179 ,106 ,053 ,008 ,268 -,287 
δεν διαθέτουν χρόνο για την παρακολούθηση 
του ατόμου/οικογένειας.
8 Στην κατ’ οίκον νοσηλεία δεν είναι δυνατή ,,661166 -,049 ,053 ,172 ,082 ,046 ,220 ,105 ,328 
η εξατομικευμένη φροντίδα του ατόμου/
οικογένειας.
32 Στην κατ’ οίκον νοσηλεία ο ασθενής ,,661144 ,189 -,002 ,091 ,335 ,275 ,019 ,234 ,003 
δεν έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει 
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του.

14 Στην κατ’ οίκον νοσηλεία δεν είναι ,,556611 -,053 ,064 ,187 ,151 ,157 ,375 ,006 ,125
δυνατόν να εκτιμηθούν και να αντιμετω-
πιστούν οι ανάγκες ατόμου/οικογένειας.
27 Ο ασθενής στην κατ’ οίκον νοσηλεία ,,550066 -,002 ,207 -,019 ,310 ,008 ,087 ,226 -,134 
δεν αισθάνεται συνυπεύθυνος για απο-
φάσεις σχετικά με τη φροντίδα του.

22 Οι νοσηλευτές στην κατ’ οίκον νοσηλεία ,,447744 ,242 ,238 ,199 ,013 -,176 ,299 ,424 ,086 
δεν μπορούν να ανιχνεύσουν και να αντι-
μετωπίσουν τα προβλήματα του ατόμου 
και της οικογένειας.
4 Η ποιότητα της φροντίδας υγείας δεν ,,339944 -,311 -,151 ,060 ,151 ,273 -,012 -,255 ,297 
εξαρτάται από υπηρεσίες σαν την 
κατ’ οίκον νοσηλεία. 
25 Με την κατ’ οίκον νοσηλεία ο ασθενής ,005 ,,881166 -,047 ,164 ,094 ,042 ,044 ,060 ,077 
έχει τον έλεγχο σε θέματα υγείας και 
λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη 
φροντίδα του.
26 Με την κατ’ οίκον νοσηλεία ο ασθενής ,170 ,,770011 ,026 ,275 ,063 -,063 ,089 ,191 ,177 
έχει την ευκαιρία να λύσει απορίες 
σχετικές με τη νόσο και τη φροντίδα του.
24 Οι νοσηλευτές στην κατ’ οίκον νοσηλεία ,352 ,,666666 ,005 ,077 ,021 ,137 -,191 ,079 -,212 
διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες για να 
εκπαιδεύσουν το άτομο/οικογένεια σε 
θέματα υγείας.
23 Οι νοσηλευτές στην κατ’ οίκον νοσηλεία ,285 ,,661133 ,031 ,164 ,220 ,293 -,095 -,128 -,099 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με άλλες χρή- 
σιμες υπηρεσίες (πχ δωρεάν εξετάσεις, εμβόλια)
15 Στην κατ’ οίκον νοσηλεία συνεργάζονται ,084 ,002 ,,779933 ,228 ,112 ,183 -,180 -,130 -,077 
καλύτερα άτομο/οικογένεια και νοσηλευτής.
11 Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας πρέπει να 
προσφέρονται σε όλους τους ασθενείς ανεξαρτή-
τως κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης. ,023 ,020 ,,775522 ,040 ,029 -,202 ,108 ,079 ,036
12 Με την κατ’ οίκον νοσηλεία μπορεί να ,081 -,086 ,,664499 -,006 ,048 ,391 -,065 ,052 -,124 
επιτευχθεί αποσυμφόρηση των νοσοκομείων.
1 Η κατ’ οίκον νοσηλεία μπορεί να βοηθήσει ,046 ,218 ,,446655 ,313 ,059 ,392 -,060 ,134 ,185 
στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων 
υπηρεσιών υγείας.
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚH ΕΡΓΑΣΊA

κανονική κατανομή χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέ-

τισης Pearson. Η ανάλυση συσχέτισης για την κλίμακα

γνώσης απέδωσε rp=0,81 (p<0,001) και για την κλίμακα

στάσης rp=0,67 (p<0,01). Σε αυτήν την προκαταρκτική φάση

έγιναν διορθώσεις στις προτάσεις του ερωτηματολόγιου

και προστέθηκαν δύο προτάσεις στην κλίμακα γνώσης. 

Ακολούθησε η πιλοτική μελέτη στην οποία το ερω-

τηματολόγιο διανεμήθηκε σε κοινό. Ο έλεγχος αξιοπι-

στίας εσωτερικής συνοχής απέδωσε Cronbach α=0,75

για την κλίμακα γνώσης και α=0,85 για την κλίμακα στά-

σης. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις μετα-

ξύ των τριών υποκλιμάκων της κλίμακας στάσης. Δεδο-

μένου ότι στο δείγμα του κοινού οι μεταβλητές δεν ακο-

λουθούσαν την κανονική κατανομή χρησιμοποιήθηκε ο

συντελεστής συσχέτισης Spearman.

Για τη δυνατότητα πραγματοποίησης ανάλυσης παρα-

γόντων εφαρμόστηκε δειγματική καταλληλότητα με υπο-

λογισμό του ολικού συντελεστή συσχέτισης κατά Kaiser-

Meyer-Olkin ο οποίος βρέθηκε ίσος με 0,72 για την

κλίμακα γνώσης και 0,71 για την κλίμακα στάσης. Έτσι,

ΠIΝΑΚΑΣ 4. Μήτρα φορτίσεων ορθογονικών παραγόντων για τις 32 μεταβλητές στάσης (συνέχεια)

Μεταβλητές Παράγοντες
(προτάσεις στάσης) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

21 Οι νοσηλευτές στην κατ’ οίκον νοσηλεία ,142 ,204 ,020 ,,777799 -,111 ,041 -,042 -,248 -,068 
διαθέτουν χρόνο για την εξυπηρέτηση σχετικά 
με διαδικαστικά θέματα (πχ προγραμματισμός 
εξετάσεων, μεταφορά ασθενή κλπ).
16 Στην κατ’ οίκον νοσηλεία άτομο/οικογένεια -,085 ,145 ,448 ,,665533 ,062 ,076 -,117 -,002 ,130 
και νοσηλευτής σχεδιάζουν και αποφασίζουν 
μαζί για θέματα φροντίδας.

31 Στην κατ’ οίκον νοσηλεία ο ασθενής έχει τη ,067 ,466 ,129 ,,664455 ,165 ,126 ,057 ,197 -,005 
δυνατότητα να συμμετάσχει σε αποφάσεις για 
τη φροντίδα του.
13 Το οικονομικό κόστος των υπηρεσιών ,245 ,023 ,011 ,096 ,,771177 ,033 ,202 -,109 -,139 
υγείας μπορεί να αυξηθεί με την
κατ’ οίκον νοσηλεία.

2 Με την κατ’ οίκον νοσηλεία εξοικονομείται -,051 ,349 ,224 -,049 ,,668822 ,095 -,099 ,168 -,039 
χρόνος και χρήμα από τις υπηρεσίες υγείας.
10 Η υπηρεσία της κατ’ οίκον νοσηλείας δεν ,331 ,163 ,146 -,102 ,,556633 -,097 -,021 -,086 ,287 
είναι απαραίτητη σε όλα τα νοσοκομεία.

6 Η κατ’ οίκον νοσηλεία μπορεί να ,095 -,433 -,330 ,104 ,,552211 -,202 -,152 ,089 -,137
αντικαταστήσει πλήρως τη νοσηλεία στο
νοσοκομείο
3 Η κατ’ οίκον νοσηλεία μπορεί να βελτιώσει -,041 ,124 ,118 ,069 -,047 ,,777799 -,051 -,080 ,116 
την υγεία του ασθενή γρηγορότερα από ότι η 
εισαγωγή στο νοσοκομείο.

30 Η κατ’ οίκον νοσηλεία δεν βοηθά τον ,221 ,094 ,049 ,039 ,019 ,,668833 ,183 ,356 ,105 
ασθενή να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την 
ασθένεια του.
5 Η γραφειοκρατία που ακολουθείται στην ,033 -,067 -,102 -,066 ,050 ,041 ,,778822 ,076 -,007 
κατ’οίκον νοσηλεία είναι χρονοβόρα.

7 Οι προληπτικές παρεμβάσεις δεν είναι ,241 ,280 ,059 -,118 -,079 -,093 ,,553388 -,439 -,100 
απαραίτητες στην κατ’ οίκον
νοσηλεία.
28 Ο ασθενής στην κατ’ οίκον νοσηλεία δεν ,184 ,178 ,013 -,146 -,014 ,110 -,005 ,,771199 -,067
αισθάνεται ασφάλεια σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης (πχ λιποθυμία).

29 Στην κατ’ οίκον νοσηλεία ο ασθενής ,185 ,240 ,098 -,030 ,027 ,167 -,276 -,094 ,,665588
αισθάνεται καλύτερα επειδή βρίσκεται
στο χώρο του.
9 Οι υπηρεσίες της κατ’ οίκον νοσηλείας είναι ,163 ,198 ,230 -,085 ,226 -,141 -,254 -,075 --,,663355
ελλιπείς όταν δεν υπάρχει ο κατάλληλος 
εξοπλισμός.
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Συμπέρασμα

Αναπτύχθηκε ένα σχετικά έγκυρο και αξιόπιστο ερωτη-

ματολόγιο που εκτιμά τις πεποιθήσεις του κοινού ως

προς το θεσμό της κατ’ οίκον νοσηλείας. Ωστόσο, η επι-

κύρωση της εγκυρότητάς του χρειάζεται αλλεπάλληλη

επαλήθευση από ερευνητές διαφορετικών μελετών.

Σημασία για τη νοσηλευτική πρακτική

Η δημιουργία ενός αξιόπιστου και έγκυρου εργαλείου

μέτρησης δίνει ώθηση στη διενέργεια αξιόπιστων μελε-

τών που θα βοηθήσουν στην καλύτερη εκτίμηση των

συνθηκών και των αναγκών των ασθενών ώστε να προ-

ταθούν κατάλληλες πολιτικές υγείας με σκοπό τη βελ-

τίωση των παρεχομένων υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλεί-

ας, την κατάλληλη αντιμετώπιση από τους νοσηλευτές

αλλά και την ευαισθητοποίηση του κοινού και της πολι-

τείας για την αναγκαιότητα ουσιαστικής εφαρμογής του

θεσμού στην ελληνική πραγματικότητα.
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ABSTRACT

OORRIIGGIINNAALL  AARRTTIICCLLEE

DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  AANNDD  TTEESSTTIINNGG  OOFF  TTHHEE  HHOOMMEE  HHEEAALLTTHHCCAARREE  PPEERRCCEEPPTTIIOONN  QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREE  ((HH..HHCC..PP..QQ))

MMaarriiaanntthhii  AAlleexxaannddrrooppoouulloouu  RRNN,,BBSScc,,MMSScc,,PPhhDD,,  MMEETTAAXXAA  AAnnttiiccaanncceerr  HHoossppiittaall,,PPiirreeuuss,,GGrreeeeccee

IInnttrroodduuccttiioonn::  Although home healthcare is one of the oldest types of care there are no instruments concerning

public’s perceptions on it.

PPuurrppoossee::  Development and testing of the home healthcare perception questionnaire.

MMeetthhoodd::  Knowledge scale and attitude scale were constructed using Classic Test Theory. A cross-sectional

survey was employed to collect data for the pilot study. The study took place in the Metaxa Oncology Hospital,

Pireas, Greece in a convenience sample of 100 persons (October-December, 2010). Ethical approval was

granted by the hospital’s board and scientific committee.

RReessuullttss::  Correlational analysis was used to test stability reliability resulting in a Pearson coefficient rp=0.81

(p<0.001) for the knowledge scale and in a rp=0.67 (p<0.01) for the attitude scale. Internal consistency

reliability was tested (a) by using Cronbach’s α coefficient which resulted in an α=0.75 for the knowledge

scale and in an α=0.85 for the attitude scale and (b) by employing factor analysis which resulted in 4 factors

for the knowledge scale and in 9 factors for the attitude scale.

CCoonncclluussiioonn::  14 items were developed for the knowledge scale and 32 items for the attitude scale that

attribute satisfactory public’s perceptions.

KKeeyy  wwoorrddss::  home healthcare, hospice healthcare, knowledge and attitude on home healthcare, questionnaire

development.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΥΥππόόββααθθρροο::  Η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η εργασία των γυναικών οικιακών βοηθών δεν στηρίζεται στις ανά-

γκες της αγοράς εργασίας της εκάστοτε χώρας, αλλά κυρίως στις ανάγκες των εργαζόμενων γυναικών. Στην

Κύπρο υπάρχουν περίπου 23,000 γυναίκες οικιακές βοηθοί. 

ΣΣττόόχχοοιι::  Η αξιολόγηση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών αναγκών των οικιακών βοηθών στην Κύπρο

ΣΣυυμμμμεεττέέχχοουυσσεεςς::  Το δείγμα της μελέτης αποτελείτο από 40 γυναίκες οικιακές βοηθούς (30 από Φιλιππίνες και

10 από Σρι Λάνκα). Η δειγματοληψία που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των συμμετεχόντων ήταν τυχαία από

τόπους συγκέντρωσης αυτών των συγκεκριμένων ομάδων εθνικοτήτων στην κυρίως περιοχή της Λευκωσίας,

στην Κύπρο. Η συμμετοχή ήταν εθελοντική και συμμετέχουσες υπέγραψαν έντυπο συγκατάθεσης πριν την διε-

ξαγωγή της συνέντευξης. 

MMεεθθόόδδοοιι--ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα::  Χρησιμοποιήθηκε ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο βασισμένο στην ανασκόπηση βιβλιο-

γραφίας διεθνών και τοπικών μελετών για τις οικιακές βοηθούς και την υγεία των μεταναστριών. . Τα δεδομέ-

να αναλύθηκαν με την μέθοδο ColaizziΪs. Η παρούσα έρευνα αποτελεί μία πιλοτική μελέτη η οποία έχει σκοπό

να εγείρει θέματα και να αναπτύξει την βάση για μια μεγαλύτερη μελέτη.

ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα::  Οι συμμετέχουσες πρότειναν την διαμόρφωση και προώθηση εκστρατειών εκπαίδευσης/πλη-

ροφόρησης για τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) και το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανε-

πάρκειας (HIV/AIDS) στοχεύοντας στους μετανάστες και την κοινότητα ως ακριβώς την ανάγκη για εκπαίδευση

και κατάρτιση των μεταναστών στην Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία (ΣΑΥ) και την παροχή δωρεάν υπη-

ρεσιών υγείας στους μετανάστες .

ΛΛέέξξεειιςς  ΚΚλλεειιδδιιάά::  Μετανάστριες οικιακές βοηθοί, υγεία μεταναστών και οικιακές βοηθοί, σεξουαλική και αναπα-

ραγωγική υγεία και δικαιώματα 

Εισαγωγή

Στον σημερινό κόσμο Παγκοσμιοποίησης, η υγεία των

μεταναστών συχνά παραγνωρίζεται κυρίως λόγω της

παραπληροφόρησης και της έλλειψης συνειδητοποίη-

σης (International Organization Migration, 2003). Οι

περισσότεροι μετανάστες εργάτες εμπίπτουν στην κατη-

γορία των εθελοντών οικονομικών μεταναστών εργατών. 

Οι γυναίκες μετανάστριες οικιακές βοηθοί προσ-
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διορίζονται ως οι μετανάστριες οι οποίες οικιοθελώς

μεταναστεύουν από την μια χώρα στην άλλη με σκοπό

να παρέχουν υπηρεσίες, όπως οικοκυρές, φύλαξη των

παιδιών και φροντίδα του σπιτιού για ασθενείς και ηλι-

κιωμένους (CARAM Asia, 2003). Σε συνάρτηση με τις

ρυθμίσεις διαβίωσης, μερικές μένουν με τους εργο-

δότες τους ενώ άλλες διατηρούν τον δικό τους χώρο

διαβίωσης και πηγαίνουν δουλειά μερικές ώρες κάθε

μέρα. Αυτές με εξωτερική διευθέτηση χώρου διαμο-

νής έχουν περισσότερο από ένα εργοδότη. 

Παγκόσμια, οι γυναίκες αποτελούν σχεδόν το μισό

ποσοστό από όλους τους μετανάστες 95 εκατομμύρια (UN

2004; United Population Fund, 2006). Αυτές οι γυναίκες

αναζητούν καλύτερα δεδομένα διαβίωσης και περισσό-

τερες ευκαιρίες για τις οικογένειες και τα παιδιά τους.

Δεδομένα ερευνών σημειώνουν ότι εργοδότες μετανα-

στών έχουν συχνά καταγγελθεί για ψυχολογική βία, σωμα-

τική επίθεση και ξυλοδαρμό, σεξουαλική βία, περιορι-

σμό στην ελευθερία κινήσεων με την παρακράτηση των

διαβατηρίων τους ή με την απαγόρευση από τους εργο-

δότες να τις αφήσουν το σπίτι,  πολλές ώρες εργασίας,

αρνούμενοι την ιδιωτικότητα των μεταναστών και την πρό-

σβαση στις υπηρεσίες υγείας (UN, 2004, UNFPA, 2006). 

Σεξουαλική Υγεία 

Το Υπουργείο Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (DOH)

στην Στρατηγική του για σεξουαλική υγεία και του ιού

του HIV  αναφέρεται στην σεξουαλική υγεία ως “…ένα

σημαντικό μέρος της σωματικής και ψυχικής υγείας.

Είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ταυτότητας των ανθρώ-

πων μαζί με τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα για ιδιω-

τικότητα, οικογενειακή ζωή και την διαβίωση χωρίς δια-

κρίσεις. Σημαντικά στοιχεία της καλής σεξουαλικής

υγείας είναι οι ίσες σχέσεις και η σεξουαλική ικανο-

ποίηση, με την πρόσβαση στην πληροφόρηση και σε

υπηρεσίες με σκοπό την αποφυγή ανεπιθύμητης εγκυ-

μοσύνης, ασθένειας ή διαταραχής” (United Kingdom

Department of Health, DOH, 2001, art. 1.2.:7). 

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Οι μετανάστριες οικιακές βοηθοί αντιμετωπίζουν μεγα-

λύτερο ρίσκο ΣΜΝ συμπεριλαμβανομένου της μόλυνσης

από τον ιό του HIV/AIDS και είναι ευπαθείς στην παρα-

βίαση των αναπαραγωγικών τους δικαιωμάτων (UNAIDS,

2004). Για παράδειγμα, στην Σρι Λάνκα, όπου οι μετανά-

στες συχνά υποβάλλονται σε τεστ για HIV, σχεδόν όλα τα

καταγεγραμμένα περιστατικά HIV, εμφανίζονται μεταξύ

των μεταναστών εργατών οι οποίοι είχαν επιστρέψει από

την Μέση Ανατολή (UNAIDS, 2004). O Ειδικός Εισηγη-

τής (Special Rapporteur) για τα ανθρώπινα δικαιώματα

των Μεταναστών δήλωσε ότι μερικοί εργοδότες αποθαρ-

ρύνουν την επίσκεψη των μεταναστών εργατών σε για-

τρούς όταν είναι ασθενείς, ενώ τους υποβάλλουν σε εξέ-

ταση για HIV χωρίς την συγκατάθεση τους και τους

απολύουν εάν το τεστ βγει θετικό (UN, 2004). 

Οι γυναίκες που μεταναστεύουν, αντιμετωπίζουν πολ-

λαπλές διακρίσεις για το γεγονός ότι είναι μετανάστριες

και γυναίκες. Οι μετανάστριες, οι οποίες δεν μιλούν την

γλώσσα της χώρας υποδοχής και οι οποίες δεν έχουν

δουλειά είναι λιγότερο πιθανόν να επωφεληθούν από το

σύστημα υγείας της χώρας υποδοχής (Bollini et al., 2007).

Αυτές οι γυναίκες συνήθως στηρίζονται στους άντρες

και αδυνατούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας,

διότι δεν έχουν ασφάλιση υγείας (Carballero et al., 2008

στους Adanu and Johnson, 2009). 

To 2004, από τις 332 νέες εγγραφές μεταναστριών

οικιακών βοηθών στο υποστηρικτικό κέντρο για τους

μετανάστες Kalayaan στο Ηνωμένο Βασίλειο, ποσοστό

5% ανέφερε σεξουαλική κακοποίηση. Υπήρξαν επίσης

περιπτώσεις εργοδοτών οι οποίοι παρακρατούσαν δια-

βατήρια και σε αυτή την περίπτωση η πρόσβαση των μετα-

ναστριών οικιακών βοηθών στις βασικές υπηρεσίες όπως

είναι η υπηρεσίες υγείας απαγορεύεται (Brown, n.d.). 

H Δράση για τις Πρωτοβουλίες Υγείας (ACHIEVE),

ένας μη κυβερνητικός οργανισμός στις Φιλιππίνες ο

οποίος εφαρμόζει  προγράμματα για μετανάστευση και

υγεία πραγματοποίησε έρευνα σε σχέση με την μετανά-

στευση. Ήταν μία μελέτη 18 μηνών στις μεγαλύτερες

πόλεις των Φιλιππίνων, χρησιμοποιώντας συνεντεύξεις

με 302 μετανάστες εργάτες (Quesada, 2006). Τα απο-

τελέσματα κατέδειξαν ότι 24% των συμμετεχόντων δεν

είχαν γνώση των ΣΜΝ, ενώ 75% των συμμετοχόντων

ανέφεραν ότι είχαν σχετική γνώση με το HIV/AIDS και

33% των συμμετεχόντων είχαν γνώση των μεθόδων αντι-

σύλληψης. Πρέπει να σημειωθεί ότι 77% των συμμετε-

χόντων ανέφεραν ότι δεν είχαν καμία πιθανότητα να

μολυνθούν από τον HIV (Quesada, 2006). 

Περαιτέρω, κενά στην γνώση για τα σεξουαλικά και

αναπαραγωγικά δικαιώματα και την υγεία των μετανα-

στών γυναικών διαφάνηκαν στην διερευνητική μελέτη

των Zheng et al. (2001) με μετανάστριες γυναίκες σε

πέντε Κινέζικες πόλεις. Η μελέτη περιλάμβανε 22 ομά-

δες εστίασης με 146 νεαρές γυναίκες ηλικίας 16-25 και

58 εις βάθος συνεντεύξεις με άτομα-κλειδιά. Τα απο-

τελέσματα κατέδειξαν ότι οι περισσότερες συμμετέχου-

σες ήταν σεξουαλικώς δραστήριες, διέμεναν με τους

γονείς τους, οι οποίοι περίμεναν να παντρευτούν. Παρα-

τηρήθηκε επίσης έλλειψη γνώσης για τις μεθόδους αντι-

σύλληψης και για το που και πώς να αναζητήσουν επαγ-

γελματική βοήθεια. Η έκτρωση ήταν συχνά το αποτέλεσμα

του μη ασφαλούς σεξ (Zheng et al, 2001). 

Στις Φιλιππίνες, οι υπηρεσίες σεξουαλικής και ανα-

παραγωγικής υγείας δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις

πρωτοβάθμιες εγκαταστάσεις υγείας. Για παράδειγμα,

στη  Μανίλλα, απαγορεύεται η παροχή αντισυλληπτικών

στις κλινικές (International Planned Parenthood Federation,

United Nations Population Fund and the Global Coalition

on Women and AIDS, n.d.) Η απαγόρευση των αντισυλ-

ληπτικών μεθόδων μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό

ρόλο στην ανάπτυξη φοβιών και λανθασμένων αντιλήψε-

ων σχετικά με τις μεθόδους αντισύλληψης, οι οποίες μπο-

ρούν να οδηγήσουν στην αποφυγή χρήσης αντισύλληψης
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γενικότερα. Η αντισυλληπτική συμπεριφορά των μετανα-

στριών συχνά βασίζεται σε παραδοσιακές και αναξιόπι-

στες μεθόδους οι οποίες σχετίζονται με το πολιτισμικό

υπόβαθρο . Εάν χρησιμοποιούνται μέθοδοι αντισύλλη-

ψης, συνήθως βασίζονται σε προηγούμενες εμπειρίες,

όπως είναι η διακεκομμένη συνουσία (Spycher, n.d. στο

IPPF, 2005). Η έλλειψη γνώσης για το σύστημα υγείας

της χώρας υποδοχής καθιστά την πρόσβαση δύσκολη σε

πιο αξιόπιστες μεθόδους αντισύλληψης. Δυστυχώς, τα

δεδομένα υποστηρίζουν ότι οι μετανάστριες μαθαίνουν

για τις μεθόδους αντισύλληψης όταν μένουν έγκυες ή

μετά την γέννα. Με σκοπό οι μέθοδοι αντισύλληψης να

χρησιμοποιούνται με πιο αξιόπιστο τρόπο, είναι σημα-

ντικό να τους συζητήσουν με ένα σύμβουλο, να αναφέ-

ρουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες με σκοπό να ξεπερα-

στούν οι φοβίες (Spycher, n.d. στο IPPF, 2005). Σύμφωνα

με το Δίκτυο Δράσης και Ενημέρωσης για το HIV/AIDS,

στις Φιλιππίνες το 2002 πάνω από το 30% των ατόμων

που είναι οροθετικοί είναι μετανάστριες οικιακές βοη-

θοί οι οποίες έχουν ελλιπή γνώση για το HIV και σπάνια

υιοθετούν ασφαλές μεθόδους σεξ. Η παρεχόμενη πλη-

ροφόρηση για το HIV και άλλα ΣΜΝ δίδεται μόνο κατά

την διάρκεια εξέτασης για HIV στο οποίο υποχρεούνται

να υποβληθούν στην εκάστοτε χώρα (Health Action

Information Network, HIV/AIDS Philippines στο IPPF et

al., n.d.) Τα εμπόδια στην πρόσβαση των προφυλακτικών

περιλαμβάνουν: α) φτωχές προμήθειες, β) θρησκευτικές

απόψεις ότι τα προφυλακτικά ενθαρρύνουν την επιπο-

λαιότητα και είναι σημάδι του σεξουαλικού εμπορίου,

παράγοντες οι οποίοι οδηγούν σημαντικό αριθμό νεαρών

γυναικών (68%) να κάνουν έρωτα χωρίς να χρησιμοποι-

ούν καμία μορφή προφύλαξης (Policy Project 2003, στο

IPPF, n.d.) Επιπλέον, η θεραπεία ΣΜΝ δεν είναι δωρε-

άν στις κυβερνητικές κλινικές, το ίδιο και η εθελοντική

παροχή συμβουλευτικής και η εξέταση (IPPF et al, n.d.)

Διεθνείς στρατηγικές και πολιτικές για την παροχή

σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας (ΣΑΥ)

Μερικές από τις διεθνείς στρατηγικές και πολιτικές με

σκοπό την παροχή της σεξουαλικής και αναπαραγωγι-

κής υγείας αναφέρονται πιο κάτω:

α
Συνθήκη Όλων των Μορφών Φυλετικής Διάκρισης

η οποία προάγει το δικαίωμα στο υψηλότερο επίπε-

δο υγείας συμπεριλαμβανομένης και της αναπαραγω-

γικής υγείας στην παράγραφο 5ε(ΙV) (International

Convention of All forms of Racial Discrimination, n.d.)

β
Το Διεθνές Συνέδριο Πληθυσμού και Ανάπτυξης

(Κάιρο Αίγυπτος, 1994) το οποίο ήταν αποτέλεσμα

του Προγράμματος Δράσης ο οποίος καθορίζει το πλαί-

σιο προαγωγής και προστασίας της υγείας, συμπερι-

λαμβανομένης της αναπαραγωγικής υγείας (παρ. 7.2.-

8.3.5) (The International Conference on Population and

Development, ICPD, 2004)

γ
Η Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου (BFPA, 1995) και

το Πεκίνο 5(2000): “η καλή υγεία είναι σημαντικό να

οδηγεί σε αναπαραγωγική και γεμάτη ζωή και το δικαί-

ωμα όλων των γυναικών να έχουν έλεγχο πάνω σε όλους

τους τομείς της υγείας τους, συγκεκριμένα της γονιμό-

τητας τους, η οποία είναι βασική για την ενδυνάμωση

τους”. Τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών περι-

λαμβάνουν το δικαίωμα τους να έχουν έλεγχο πάνω και

να αποφασίζουν ελεύθερα και υπεύθυνα για ζητήματα

που σχετίζονται με την σεξουαλικότητα τους, συμπερι-

λαμβανομένου της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής

υγείας, χωρίς εξαναγκασμό, διάκριση και βία (Bejing

Declaration and Platform for Action, fourth world

conference for women 1995, παρ.92).

δ
Διεθνή Σύμφωνα στα Οικονομικά Δικαιώματα, Κοι-

νωνικά Δικαιώματα και Δικαιώματα Κουλτούρας

(ICESR) άρθρο 12, αναγνώριση του δικαιώματος για υψη-

λά πρότυπα σεξουαλικής υγείας και την απαίτηση των

κυβερνήσεων να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα με σκο-

πό να μειώσουν τις θνησιγένειες και τους μητρικούς

θανάτους (International Covenant on Economic Social

and Cultural Rights, 1976)

ε
Ειδική Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για την Βία

Ενάντια των Γυναικών (1994) (The United Nations

Special Rapporteur on Violence against women, 1994)

Η περίπτωση της Κύπρου

Στην Κύπρο, παρατηρείται μια εισροή Φιλιππινέζων και

Σρι Λανκέζων οικιακών βοηθών νόμιμων ή άτυπων. Οι

γυναίκες μετανάστριες αποτελούν μια ειδική ομάδα η

οποία αντιμετωπίζεται με διακρίσεις και θυματοποιείται

στην διαδικασία μετανάστευσης και ενσωμάτωσης στην

χώρα υποδοχής με όλους τους γνωστούς λόγους που σχε-

τίζονται με το φύλο (Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοι-

νωνικού Φύλου, MIGS 2006). Σύμφωνα με το Υπουργείο

Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας (2007) σχεδόν

23,000 οικιακές βοηθοί εργάζονται στην Κύπρο. 

Οι μετανάστριες οι οποίες εισέρχονται στην Κυπρια-

κή Δημοκρατία κάτω από το καθεστώς «οικιακές βοη-

θοί» και χρειάζεται να εργάζονται για συγκεκριμένο

εργοδότη του οποίου η αίτηση έχει γίνει αποδεκτή από

το Ληξιαρχείο και το Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανά-

στευσης του Υπουργείου Εσωτερικών για περισσότερο

από τέσσερα χρόνια. Είναι εξαιρετικής σημασίας όταν

γίνεται μία αίτηση για να εργοδοτηθεί ένα άτομο από

τρίτη χώρα, συνοδεύεται από ένα συμβόλαιο εργοδότη-

σης σφραγισμένο από το Τμήμα Εργασίας και το Υπουρ-

γείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στην περί-

πτωση των οικιακών βοηθών, αυτό παραμερίζεται και

εγείρεται το ερώτημα κατά πόσον αυτή ομάδα μετανα-

στών αναγνωρίζεται επίσημα ως μέρος του Εργατικού

δυναμικού της Κύπρου. Υπήκοοι Τρίτων χωρών εργοδο-

τούνται στην Κύπρο μόνο σε περιπτώσεις όπου ένας

εργοδότης ή ένα συγκεκριμένο τμήμα εργοδότησης δεν

καλύπτει τις ανάγκες των εθνικών/ευρωπαϊκών εργα-

τικών δυνάμεων ή τους αιτητές ασύλου οι οποίοι δια-

μένουν στην Κύπρο, αλλά αυτό δεν είναι ξεκάθαρο για

τους οικιακούς εργαζόμενους (ΜΙGS, 2007).

Στην Κύπρο, η πλειοψηφία των γυναικών οικιακών
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βοηθών, ζουν στα σπίτια των εργοδοτών τους και έχουν

συμβόλαιο εργοδότησης, μία τυποποιημένη σύμβαση η

οποία ετοιμάζεται από το Αστικό Ληξιαρχείο και το Τμή-

μα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσω-

τερικών σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εργασίας. Αυτά

τα συμβόλαια δημιουργούν μία σχέση εξάρτησης μετα-

ξύ εργοδότη και εργοδοτούμενου, καθιστώντας τες οικια-

κές βοηθούς πιο τρωτές στην εκμετάλλευση και παρα-

βιάζει το δικαίωμα τους να γίνουν μέλη των εργατικών

συνδέσμων. Ο μισθός τους είναι περίπου 260 ευρώ τον

μήνα και αυτό δεν αντανακλά καθόλου το παρόν κόστος

διαμονής στην Κύπρο. Η πλειοψηφία των εργοδοτών

συνεχίζει να πληρώνει ένα ποσό, χωρίς να υπολογίζει

την χρονιαία αύξηση του 5% η οποία προνοείται από το

συμβόλαιο. Στην Κύπρο, οι μεταναστευτικές πολιτικές

δεν είναι τόσο ευαίσθητες στο φύλο. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το Shadow Report για τη Συν-

θήκη εξάλειψης όλων των μορφών διάκρισης ενάντια των

γυναικών (Shadow Report for the Convention on Elimination

of all forms of Discrimination Against Women, (CEDAW)

η οποία ετοιμάστηκε από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελε-

τών Κοινωνικού Φύλου, (MIGS, 2006), όπως και σε άλλες

χώρες έτσι και στην Κύπρο, αυτές οι γυναίκες δύναται να

καταστούν θύματα ψυχικής εκμετάλλευσης, σεξουαλι-

κής παρενόχλησης ή και βιασμού. Για παράδειγμα, σε

μια έγκυο οικιακή βοηθό ο εργοδότης της, της είπε να

κάνει έκτρωση μέσα σε 24 ώρες ή θα απελαθεί. Αυτό δεν

είναι ασύνηθες για αυτές τις εργάτριες να απελαθούν εάν

παραπονεθούν (συνήθως για βία) στην αστυνομία από

τους εργοδότες τους (Panayiotopoulos, 2005). 

Υλικό και μέθοδος

ΣΣχχεεδδιιαασσμμόόςς  μμεελλέέττηηςς

Xρησιμοποιήθηκε δείγμα ευκολίας, μη πιθανοτήτων για

την επιλογή των συμμετοχόντων από τόπους συγκέντρω-

σης αυτών των συγκεκριμένων εθνικών ομάδων στην

κυρίως περιοχή της Λευκωσίας. Οι συμμετέχουσες ενη-

μερώθηκαν για τον σκοπό της μελέτης. Οι ημι-δομημέ-

νες συνεντεύξεις κράτησαν 30 λεπτά . Η συμμετοχή στην

μελέτη ήταν εθελοντική και οι συμμετέχουσες είχαν το

δικαίωμα να αποσυρθούν όποτε αυτοί ήθελαν. Τα δεδο-

μένα ήταν αυστηρώς εμπιστευτικά και δεν χρησιμοποι-

ήθηκαν ονόματα ή κωδικοί ή άλλα μέσα τα οποία θα

μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητα των συμμε-

τοχόντων. Μόνο ο ερευνητής είχε πρόσβαση στα δεδο-

μένα. Οι συμμετέχουσες συμπλήρωσαν ένα έντυπο συγκα-

τάθεσης. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στην

αγγλική γλώσσα και αυτό ήταν ένα σημαντικό εμπόδιο

στην περίπτωση που οι συνεντευξιαζόμενοι δεν ήξεραν

καλά αγγλικά. Αυτό συζητείται περαιτέρω στους περιο-

ρισμούς της μελέτης. 

ΣΣυυμμμμεεττέέχχοουυσσεεςς

Το δείγμα αποτελείτο από 40 γυναίκες μετανάστριες

οικιακές βοηθούς (30 Φιλιππινέζες και 10 Σρι Λανκέ-

ζες). Οι τριάντα (ν=30) γυναίκες οικιακές βοηθοί από

τις Φιλιππίνες, ήταν κατά μέσο όρο 33 ετών ενώ οι δέκα

(v=10) συμμετέχουσες από Σρι Λάνκα ήταν κατά μέσο

όρο 40 ετών. Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης,

οι μετανάστριες οικιακές βοηθοί αντιπροσωπεύουν τις

μετανάστριες οι οποίες κυρίως δουλεύουν ως καθαρί-

στριες στο σπίτι. 

ΗΗθθιικκήή

Όλα τα δεδομένα είχαν χρησιμοποιηθεί με εμπιστευτι-

κότητα και σύμφωνα με τον Περί Επεξεργασίας Δεδο-

μένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου)

Νόμος του 2001, αρ. 138(Ι)/2001 άρθρο 6(η): “η επε-

ξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά για στατιστι-

κούς και ερευνητικούς, σκοπούς, υπό τον όρο ότι λαμ-

βάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία

των υποκειμένων των δεδομένων” και άρθρο 11 (1), της

ίδιας νομοθεσίας, οι συμμετέχουσες ενημερώθηκαν για

τον σκοπό της μελέτης και την συμμετοχή τους. Οι συνε-

ντεύξεις ηχογραφήθηκαν, με την έγκριση των συμμε-

τοχόντων, καταγράφηκαν και στην συνέχεια κωδικοποι-

ήθηκαν και αναλύθηκαν (Ν 38(1)/2001). Σε γενικές

γραμμές, ακολουθήθηκαν οι ηθικές αρχές της έκθεσης

Belmont (1979). Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω οι συμ-

μετέχουσες υπέγραψαν έντυπο συγκατάθεσης γραμμέ-

νο στην αγγλική γλώσσα. Ένα σημαντικό στοιχείο της

ενημερωμένης συγκατάθεσης είναι το δικαίωμα από-

συρσης. Oι συνεντεύξεις φυλάχθηκαν σε ασφαλές μέρος

από την ερευνητική ομάδα και οι συμμετέχουσες δια-

βεβαιώθηκαν για την εμπιστευτικότητα.

ΑΑννάάλλυυσσηη  ΔΔεεδδοομμέέννωωνν

Οι απομαγνητοφωνήσεις καταγράφηκαν κατά λέξη και

αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας θεματική ανάλυση συμπε-

ριλαμβανομένου των εξής διαδικασιών: α) κωδικοποί-

ηση, β) κατηγοριοποίηση, γ) συγκέντρωση, δ) προσδιο-

ρισμό των σχεδίων και των εννοιών. Τα καταγεγραμμένα

δεδομένα, αντανακλάστηκαν και κωδικοποιήθηκαν γραμ-

μή με γραμμή με σκοπό να αναγνωριστούν οι σημαντι-

κές έννοιες, όπως είναι λέξεις ή φράσεις τις οποίες

χρησιμοποίησαν οι συμμετέχουσες και είχαν αναγνω-

ριστεί ως ενδιαφέρουσες ή σημαντικές από την ερευ-

νητική ομάδα. Οι κωδικοποιημένες σημαντικές έννοι-

ες συγκεντρώθηκαν και η σχέση μεταξύ των άλλων

συστάδων προσδιορίστηκε. Στην ποιοτική ανάλυση,

εφαρμόστηκε η μέθοδος ColaizziΪs (Saunders, 2003). 

ΠΠεερριιοορριισσμμοοίί  ττηηςς  ΜΜεελλέέττηηςς

Λόγω του μικρού μεγέθους του δείγματος δεν δύναται να

συνταχθούν περιγραφικά ή επαγωγικά συμπεράσματα για

μεγαλύτερες ομάδες. Υπήρχε έλλειψη διαθέσιμων δεδο-

μένων λόγω του σοβαρού προβλήματος στην γλώσσα επι-

κοινωνίας για τις συμμετέχουσες που ήταν από την Σρι

Λάνκα και μία έλλειψη προθυμίας να συμμετέχουν στην

μελέτη. Υπάρχει μία άνιση κατανομή του δείγματος καθώς

επιλέχθηκαν περισσότεροι συμμετέχουσες από τις Φιλιπ-

πίνες. Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί ένα αρχικό στά-
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διο (πιλοτικό) για τον σχεδιασμό μιας μεγαλύτερης μελέ-

της. Περαιτέρω, υπάρχει ουσιαστική έλλειψη από προη-

γούμενες τοπικές μελέτες στο θέμα. Η αναθεώρηση της

μεθόδου συλλογής δεδομένων κρίνεται αναγκαία ως ακρι-

βώς και η διεξαγωγή ομάδας εστίασης πριν την διεξα-

γωγή της κυρίως έρευνας, με σκοπό να προσδιοριστούν

τα θέματα, της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγεί-

ας, τα οποία θα συμπεριληφθούν στην μελέτη. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΔηημμοογγρρααφφιικκάά  (βλέπε πίνακα 1)

Ποιοτική ανάλυση (μέθοδος ColaizziΪs)

H μέθοδος Colaizzi’s (1978) περιλαμβάνει τα επτά στά-

δια:

1. Κάθε αντίγραφο των ερευνώμενων διαβάστηκε επί

λέξη, με σκοπό να αποκτηθεί η αίσθηση του συνόλου

2. Σημαντικές δηλώσεις και φράσεις σχετικά με το φαι-

νόμενο που μελετάται εξάγονται από κάθε αντίγραφο

3. Έννοιες διατυπώθηκαν από τις σημαντικές δηλώσεις

4. Οι έννοιες οργανώνονται σε θέματα και αυτά τα θέμα-

τα εξελίσσονται σε συστάδες θέματος και τελικά σε

κατηγορίες θέματος

5. Τα αποτελέσματα ενσωματώθηκαν σε μια πλούσια και

εξαντλητική περιγραφή της βιωμένης εμπειρίας

6. Η ουσιαστική δομή του φαινομένου διατυπώθηκε

7. Βήμα επικύρωσης

Τα ακόλουθα θέματα διαφάνηκαν από την ανάλυση των

συνεντεύξεων των συμμετοχόντων:

ΑΑ..  ΓΓννώώσσηη  γγιιαα  ττηηνν  σσεεξξοουυααλλιικκήή  κκααιι  ααννααππααρρααγγωωγγιικκήή  υυγγεείίαα

((ΣΣΑΑΥΥ))

Η γνώση των συμμετεχόντων από την Σρι Λάνκα για το

τι είναι η ΣΑΥ σχετίζεται μόνο με τα βασικά στοιχεία τα

οποία απαιτούνται για την σεξουαλική υγεία και τις σχέ-

σεις ισότητας ως ακριβώς και την σεξουαλική ικανο-

ποίηση και την αποφυγή της ανεπιθύμητης εγκυμοσύ-

νης, ασθένειας ή διαταραχής:

Σ2: “Έχει να κάνει με τα προβλήματα που σχετίζονται

με την σεξουαλικότητα”

Σ4: “Έχει να κάνει με την αντισύλληψη, να μην μείνεις

έγκυος”

Σχετικά με τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους

συμμετέχουσες από Σρι Λάνκα, διαφάνηκαν τα ακόλου-

θα θέματα:

ΑΑρρννηηττιικκήή  ππεεπποοίίθθηησσηη

Υπήρξαν συμμετέχουσες οι οποίες συνέδεαν την σεξου-

αλική και αναπαραγωγική υγεία με την κακοποίηση της

υγείας και σεξουαλικά προβλήματα. Σύμφωνα με τον

ορισμό η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία συνδέ-

εται με την απουσία ασθένειας ή αδυναμίας

Φ1: “Έχει να κάνει με την κακοποίηση της υγείας”

ΣΣεεξξ

Υπήρξαν συμμετέχουσες που συνέδεαν ς την ΣΑΥ με το

σεξ μόνο και τα θέματα τα οποία σχετίζονται με το σεξ:

Φ6: “Έχει να κάνει με το σεξ”

ΣΣεεξξοουυααλλιικκήή  ζζωωήή  κκααιι  μμέέλληη  ττοουυ  σσώώμμααττοοςς

Φ12: “Είναι σχετικά με την υγιεινή των κοριτσιών και τα

γυναικεία αναπαραγωγικά όργανα”

ΣΣεεξξοουυααλλιικκόόττηητταα  κκααιι  γγοοννιιμμόόττηητταα

Φ10: “Έχει να κάνει με το να είσαι γυναίκα, να έχεις παι-

διά”

ΣΑΥ και αντισύλληψη

Φ19: “Είναι σχετικά με τα μέσα προφύλαξης και το ασφα-

λές σεξ και με τις φυσικές, συναισθηματικές και πνευ-

ματικές ανάγκες”

ΣΣεεξξοουυααλλιικκήή  ααννααππααρρααγγωωγγιικκήή  υυγγεείίαα  σσχχεεττιιζζόόμμεεννηη  μμεε  ρροομμαα--

ννττιικκέέςς  κκααιι  σσεεξξοουυααλλιικκέέςς  σσχχέέσσεειιςς  

Φ26: “΄Εχει να κάνει με το τεστ Παπανικολάου και τις

σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ άλλων ανθρώπων”

ΣΧΉΜΑ 1. Περίληψη των δεδομένων ανάλυσης 

Συνεντεύξεις (n=40)

Σημαντικές δηλώσεις (n=311)

Διατυπωμένες έννοιες (n=312)

Ομαδοποιημένες διατυπωμένες έννοιες, 
βασισμένες στην δομή των συνεντεύξεων 

Θέματα (n=27)

Συστάδες θέματος (n=4)

Εξαντλητική περιγραφή του φαινομένου 
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ΒΒ..  ΕΕμμππεειιρρίίεεςς  ΣΣεεξξοουυααλλιικκήήςς  κκααιι  ΑΑννααππααρρααγγωωγγιικκήήςς  ΥΥγγεείίααςς  

ΙΙ..  ΣΣεεξξοουυααλλιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  

Οι συμμετέχουσες από την Σρι Λάνκα δεν φαίνετε να

είναι τόσο σεξουαλικά δραστήριες ή δεν ήταν ποτέ σεξου-

αλικά δραστήριες στην Κύπρο. Στις περισσότερες περι-

πτώσεις είναι παντρεμένες πίσω στην χώρα τους και

αυτό φαίνεται να είναι ο λόγος που δεν είναι σεξουαλι-

κά δραστήριες στην Κύπρο. Από τις γυναίκες συμμετέ-

χουσες οι οποίες ανέφεραν ότι είναι σεξουαλικά δρα-

στήριες στην Κύπρο είναι σεξουαλικά δραστήριες με

μόνιμο σύντροφο ο οποίος είναι ο άντρας τους ή μια στα-

θερή τους σχέση. 

Σ4: “Δεν είμαι σεξουαλικά δραστήρια και δεν είχα ποτέ

δεσμό στην Κύπρο”

Οκτώ από τις συμμετέχουσες από τις Φιλιππίνες ανέ-

φεραν ότι είναι σεξουαλικά δραστήριες. Σε όλες τις

περιπτώσεις, η σεξουαλική πράξη συνδέεται με το εάν

είχαν σύντροφο ή σχέση ή είχαν περιστασιακή σχέση.

Φ22: “Έχω ένα φίλο στην Κύπρο, αλλά όχι μια σοβαρή

σχέση, κάνουμε σεξ μια φορά τον μήνα”

Προηγούμενες ποιοτικές μελέτες (Quesada, 2006) υπο-

στηρίζουν ότι η μετατόπιση και η ρευστότητα των δομών

των Φιλιππίνων μεταναστριών  μόλις μετακινηθούν εκτός

χώρας και νοιώσουν κάπως απαλλαγμένες από τους

περιορισμούς της συμβατότητας οδηγεί στο ευρέως απο-

καλούμενο ως “ηθική διπλών προτύπων”. Oι γυναίκες

μετανάστριες οικιακές βοηθοί είναι ελεύθερες να εξε-

ρευνήσουν τις σεξουαλικές και ρομαντικές σχέσεις,

ασχέτως αν είναι παντρεμένες στην χώρα τους.

ΙΙΙΙ..  ΣΣυυννεειιδδηηττοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ααννττιισσυυλλλληηππττιικκώώνν  μμεεθθόόδδωωνν

Τα ακόλουθα θέματα διαφάνηκαν από την ανάλυση των

απαντήσεων των συμμετοχόντων από την Σρι Λάνκα:

ΣΣυυννεειιδδηηττοοπποοίίηησσηη  ααννττιισσύύλλλληηψψηηςς,,  μμηη  χχρρήήσσηη  

ππρροοφφυυλλάάξξεεωωνν//  ΕΕππιικκίίννδδυυννηη  σσεεξξοουυααλλιικκήή  σσυυμμππεερριιφφοορράά  

Σ2: “Γνωρίζω τα μέτρα αντισύλληψης, δεν έχω χρησι-

μοποιήσει ποτέ τίποτα εκτός από την διακεκομμένη

συνουσία”

ΣΣυυννεειιδδηηττοοπποοίίηησσηη  ααννττιισσύύλλλληηψψηηςς,,  χχρρηησσιιμμοοπποοιιώώννττααςς

μμεεθθόόδδοουυςς  ππρροοφφύύλλααξξηηςς  

Σ8: “Καταλαβαίνω τα μέτρα αντισύλληψης και έχω τοπο-

θετήσει το ενδομητριακό σπείραμα ενόσω ήμουν στην

Σρι Λάνκα”

Το τυπικό ποσοστό εγκυμοσύνης ανάμεσα στις γυναίκες

που χρησιμοποιούν το συνδυασμένο αντισυλληπτικό χάπι

διαφέρει ανάμεσα στον υπό μελέτη πληθυσμό,  έως 2-

8% το χρόνο. Το τέλειο ποσοστό εγκυμοσύνης του συν-

δυασμένου αντισυλληπτικού χαπιού, είναι 0.3% ανά χρό-

νο (James, 2007). Κακή χρήση του συνδυασμένου αντι-

συλληπτικού χαπιού και σχέσεις με διαφορετικούς συντρό-

φους μπορεί να οδηγήσουν σε εγκυμοσύνη και ΣΜΝ. Το

ενδομητριακό σπείραμα (σπιράλ) είναι 97% αποτελε-

σματικό, το οποίο σημαίνει ότι για κάθε 100 γυναίκες

που έχουν τοποθετήσει το ενδομητριακό σπείραμα, 3 θα

μείνουν έγκυες. Το ενδομητριακό σπείραμα δεν χάνει τις

αντισυλληπτικές του ενέργειες μόνο μετά από μερικά

χρόνια χρήσης. Η χρήση των ενδομητριακών σπειραμά-

των δεν αυξάνει το ρίσκο για απόκτηση ΣΜΝ, συμπερι-

λαμβανομένου του HIV. Εντούτοις, συνήθως γυναίκες οι

οποίες έχουν υψηλό κίνδυνο έκθεσης στην Γονόρροια ή

στα χλαμύδια δεν πρέπει να τοποθετούν ενδομητριακό

σπείραμα. Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν άλλες πιο κατάλ-

ληλες μέθοδοι είναι διαθέσιμες ή αποδεκτές σε αυτές,

ένας καταρτισμένος επαγγελματίας που μπορεί να αξιο-

λογήσει το συγκεκριμένο ρίσκο της κάθε γυναίκας μπο-

ρεί να αποφασίσει εάν αυτή μπορεί να χρησιμοποιήσει

το ενδομητριακό σπείραμα (IPPF, n.d.)

Tα ακόλουθα θέματα διαφάνηκαν από τις απαντήσεις

των συμμετοχόντων από τις Φιλιππίνες:

Φ2: “Γνωρίζω την αντισύλληψη και χρησιμοποιώ προ-

φυλακτικό”

ΣΣυυννεειιδδηηττοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  ααννττιισσύύλλλληηψψηηςς  κκααιι  μμέέσσαα  

ππρροοφφύύλλααξξηηςς  τταα  οοπποοίίαα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  μμόόννοο  γγιιαα

ααπποοφφυυγγήή  ααννεεππιιθθύύμμηηττηηςς  εεγγκκυυμμοοσσύύννηηςς  

Φ27: “Γνωρίζω τα μέτρα αντισύλληψης, αλλά δεν έχω

χρησιμοποιήσει ποτέ κανένα από αυτά και δεν γνωρί-

ζω γιατί δεν έμεινα έγκυος”

ΣΣυυννεειιδδηηττοοπποοίίηησσηη  ααννττιισσύύλλλληηψψηηςς//  ΕΕππιικκίίννδδυυννηη  

σσεεξξοουυααλλιικκήή  σσυυμμππεερριιφφοορράά  

Φ23: “Γνωρίζω τα μέτρα αντισύλληψης αλλά δεν έχω

χρησιμοποιήσει ποτέ τίποτα. Στις Φιλιππίνες, χρησιμο-

ποιούσα την θερμομετρική μέθοδο”

ΣΣυυννεειιδδηηττοοπποοίίηησσηη  ααννττιισσύύλλλληηψψηηςς  

λλόόγγωω  ππααρρεεχχόόμμεεννωωνν  ππλληηρροοφφοορριιώώνν  

Φ16: “Γνωρίζω τα μέτρα αντισύλληψης. Γνωρίζω αυτή

την πληροφορία διότι στο Πανεπιστήμιο είχα διαλέξεις

σχετικά με τον οικογενειακό προγραμματισμό”

ΣΣυυννεειιδδηηττοοπποοίίηησσηη  ααννττιισσύύλλλληηψψηηςς  σσχχεεττιικκήή  μμεε  ττηηνν

σσεεξξοουυααλλιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  

Φ15: “ Δεν γνωρίζω κανένα αντισυλληπτικό μέτρο επει-

δή δεν έχω κάνει ποτέ σεξ”

Τα αποτελέσματα από τις συμμετέχουσες από την Σρι

Λάνκα σε αυτή την συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με

τη χρήση αντισυλληπτικών μεθόδων σχετίζονται με τα

δεδομένα που περιέγραψε ο Spycher n.d. Εάν μερικές

από τις μεθόδους αντισύλληψης που χρησιμοποιούνται

στηρίζονται σε προηγούμενη εμπειρία όπως είναι η δια-

κεκομμένη συνουσία, αυτό σημαίνει ότι οι συμμετέχου-
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σες από την Σρι Λάνκα εμπλέκονται σε επικίνδυνη σεξου-

αλική συμπεριφορά. Υπάρχουν μερικοί ερευνητές οι

οποίοι υποστηρίζουν ότι η πραγματική αποτελεσματι-

κότητα της διακεκομμένης συνουσίας μπορεί να είναι

όμοια με την αποτελεσματικότητα των προφυλακτικών

παρόλο που η συγκεκριμένη περιοχή χρήζει περαιτέρω

έρευνας (Jones et. al 2009). Ο James (2007) υποστη-

ρίζει ότι το 27% των γυναικών που χρησιμοποιεί διακε-

κομμένη συνουσία ως μέθοδο προφύλαξης οδηγεί στην

ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη εάν την χρησιμοποιούν ως

τυπική μέθοδο. Σε σύγκριση με τις άλλες εναλλακτικές

μεθόδους αντισύλληψης όπως είναι το ενδομήτριο σπεί-

ραμα, ορμονικά αντισυλληπτικά και το αντρικό προφυ-

λακτικό, η διακεκομμένη συνουσία είναι λιγότερο απο-

τελεσματική για την αποφυγή εγκυμοσύνης (Hatcher

et. al, 2000). Η μέθοδος είναι κατά μεγάλο μέρος απο-

τελεσματική στην αποφυγή των ΣΜΝ, όπως είναι το HIV,

εφόσον η πρόωρη εκσπερμάτωση μπορεί να φέρει τα

προερχόμενα από ιό μόρια ή βακτηρίδια τα οποία μπο-

ρεί να μολύνουν τον σύντροφο εάν αυτό το υγρό έρχε-

ται σε επαφή με βλεννώδεις μεμβράνες. 

ΙΙΙΙΙΙ  ΣΣεεξξοουυααλλιικκάά  ππρροοββλλήήμμαατταα  κκααιι  

γγυυννααιικκοολλοογγιικκάά  ππρροοββλλήήμμαατταα  ααννααππααρρααγγωωγγήήςς

Οι περισσότερες συμμετέχουσες από την Σρι Λάνκα ανέ-

φεραν ότι δεν είχαν ποτέ σεξουαλικά ή αναπαραγωγι-

κά γυναικολογικά προβλήματα κατά την διαμονή τους

στην Κύπρο. Υπήρξαν μερικές συμμετέχουσες (ν=2) οι

οποίες ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν γυναικολογικά προ-

βλήματα τα οποία τους οδήγησαν στο να αναζητήσουν

βοήθεια από επαγγελματία υγείας. 

Σ3: “ Υποβλήθηκα σε εγχείρηση λόγω έκτοπου κύησης

που είχα πριν από 2 χρόνια. Δεν ήξερα ότι ήμουν έγκυος.

Έπαιρνα το αντισυλληπτικό χάπι και ακόμα έβλεπα περίο-

δο κανονικά αλλά πήγα σε γιατρό λόγω φοβερών πόνων

που είχα. Ο γιατρός έκανε υπέρηχο και μου είπε ότι είχα

έκτοπο κύηση. Η ζωή μου βρισκόταν σε κίνδυνο και

υπεβλήθηκα σε εγχείριση μερικές ώρες αργότερα”

Η πλειοψηφία των συμμετεχουσών από τις Φιλιππίνες

ανέφερε καθόλου σεξουαλικά ή αναπαραγωγικά προ-

βλήματα κατά την διαμονή τους στην Κύπρο:

Φ1: “Δεν είχα προβλήματα σχετικά με την σεξουαλική ή

αναπαραγωγική μου υγεία με την άφιξη μου στην Κύπρο”

Μόνο τρεις από τις συμμετέχουσες (ν=3) ανέφεραν γυναι-

κολογικό πρόβλημα και επισκέφτηκαν επαγγελματία

υγείας. Τα γυναικολογικά προβλήματα τα οποία ανέφε-

ραν συμπεριλάμβαναν: α) κύστη στις ωοθήκες, β) ανω-

μαλίες περιόδου. Σε μία από τις περιπτώσεις διενερ-

γήθηκε εγχείρηση. 

Φ5: “Είχα κύστη στην ωοθήκη μου. Επισκέφτηκα επαγ-

γελματία υγείας και υπεβλήθηκα σε εγχείρηση”

ΙΙVV..  ΕΕππααγγρρύύππννηησσηη  γγιιαα  τταα  ΣΣΜΜΝΝ,,  HHIIVV//AAIIDDSS

Ένας πολύ καλός δείκτης συμπεριφοράς για τη θετική

αναπαραγωγική υγεία είναι η έκταση της συνειδητοποί-

ησης των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων

συμπεριλαμβανομένου του HIV/AIDS. Οι συμμετέχου-

σες παρουσίασαν ένα επίπεδο συνειδητοποίησης και

κάποια γνώση για το  HIV, παρόλο που αυτό δεν σημαί-

νει συνειδητοποίηση των αιτιών πρόληψης τους. Αυτό

φαίνεται καλά με την ερώτηση σχετικά με την επαγρύ-

πνηση για τις αντισυλληπτικές μεθόδους . Οι περισσό-

τερες από τις συμμετέχουσες από την Σρι Λάνκα φαί-

νετε να είχαν συνείδηση των αντισυλληπτικών μεθόδων,

αλλά είτε δεν τις χρησιμοποιούν είτε χρησιμοποιούν την

Εθνικότητα Ηλικία Μόρφωση Οικογενειακή Κατάσταση Περίοδος Θρήσκευ- Μετανα- 
Εργοδό- μα στευτικό

τησης καθεστώς
και Μισθός στην Κύπρο

Φιλιππινέζες 30 Τριτο- Παντρε- Ελεύθερη Διαζ. Eλεύθερη 2.5-3 χρόνια Καθο- Ν=1 άτυποι
V=30 βάθμια μένοι με με με χωρίς 280 ευρώ λικοί Ν=1 νόμιμοι

Εκπαίδευση παιδιά παιδιά παιδιά παιδιά τον μήνα
(Πανεπι- ν=14 ν=7 Ν=4 ν=5
στήμιο ή 
Κολλέγιο 

στην 
χώρα τους) 

Σρι Λανκέζες 40 Δευτερο- Παντρε- Παντρε- Ελεύθερη3χρόνια Καθο- Άτυποι
Ν=10 βάθμια μένη με μένη χωρίς με παιδιά280 ευρώ λικοί ν=1

Εκπαίδεση παιδιά παιδιά και έγκυος τον μήνα
(Λύκειο) ν=8 ν=1 ν=1

ΠΊΝΑΚΑΣ 1. Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 
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διακεκομμένη συνουσία και αυτό υποδηλώνει επικίν-

δυνη σεξουαλική επαφή εφόσον επικρατεί η λανθασμέ-

νη άποψη της αποφυγής της εγκυμοσύνης, εντούτοις

καμία αξιόπιστη μέθοδος δεν χρησιμοποιείτε για την

πρόληψη των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημά-

των ΣΜΝ από τις συμμετέχουσες από την Σρι Λάνκα. Οι

μέθοδοι αντισύλληψης περιγράφονται λεπτομερώς στο

αντίστοιχο κεφάλαιο. 

Σ2: “Γνωρίζω το HIV και δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ

προβλήματα με καμία μόλυνση”

Για παράδειγμα η συμμετέχουσα Σ2 στην προηγούμενη

ερώτηση για την συνείδηση των αντισυλληπτικών μεθό-

δων αναφέρει ότι γνωρίζει αλλά δεν έχει χρησιμοποι-

ήσει ποτέ τίποτα εκτός από την διακεκομμένη συνου-

σία. Τα συνδυασμένα από το στόμα αντισυλληπτικά (ΣΣΑ)

όπως είναι το χάπι (σύμφωνα με τους Louv et. al, 1989

στο Morrison, 2007) παρουσίασαν αυξημένο κίνδυνο

χλαμυδιακής μόλυνσης και άλλων Σεξουαλικώς Μετα-

διδόμενων Νοσημάτων ΣΜΝ γιατί τα ΣΣΑ μπορεί να προ-

λαμβάνουν την εγκυμοσύνη εάν χρησιμοποιούνται σωστά

και επί τακτικής βάσεως, αλλά δεν μπορούν να χρησι-

μοποιηθούν για την πρόληψη των ΣΜΝ. Το ίδιο ισχύει

και για το σπιράλ. ΣΜΝ.

Οι συμμετέχουσες από τις Φιλιππίνες ανέφεραν

συνειδητοποίηση των ΣΜΝ (ν=30) και δεν αντιμετώπι-

σαν ποτέ προβλήματα σχετικά με ΣΜΝ. Εντούτοις, για

τις γυναίκες από την Σρι Λάνκα, οικειότητα με τα ΣΜΝ

δεν αποδεικνύει επίπεδο συνείδησης για τις αιτίες και

την πρόληψη στις περισσότερες περιπτώσεις. Συγκρί-

νοντας τις απαντήσεις που έδωσαν στο μέρος της συνεί-

δησης της αντισύλληψης, οι περισσότερες χρησιμοποι-

ούν αντισυλληπτικά τα οποία δεν είναι τόσο αξιόπιστα

στην πρόληψη από ΣΜΝ και μόνο προφυλάσσουν από

την εγκυμοσύνη ή σε μερικές περιπτώσεις είναι ανα-

ξιόπιστα στο να προφυλάσσουν από την εγκυμοσύνη.

Μόνο μία συμμετάσχουσα: Φ4: “Γνωρίζω για τα ΣΜΝ

και δεν είχα ποτέ προβλήματα επειδή είμαι πάντα προ-

σεκτική” δείχνει να χρησιμοποιεί προφυλάξεις άνκαι

σπάνια λόγω συμβουλευτικής που έλαβε πριν παντρευ-

τεί στις Φιλιππίνες. Τέσσερις από τις γυναίκες από τις

Φιλιππίνες εφαρμόζουν την διακεκομμένη συνουσία η

οποία είναι πολύ επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά

για όλους τους παράγοντες που καθορίστηκαν στο μέρος

που αναφερόταν στην συνείδηση αντισύλληψης και μία

από αυτές τις μεθόδους είναι η μέθοδος του ρυθμού. 

VV..  AAννεεππιιθθύύμμηηττηη  σσεεξξοουυααλλιικκήή  εεμμππεειιρρίίαα

Δύο από τις συμμετέχουσες από την Σρι Λάνκα ανέφεραν

σεξουαλική παρενόχληση είτε από τους εργοδότες τους,

είτε από μερικούς άντρες στον δρόμο. Οι συγγραφείς εικά-

ζουν ότι αυτά τα περιστατικά εμφανίζονται λόγω στερεό-

τυπων ότι οι γυναίκες μετανάστριες είναι πιο εύκολες. 

Σ4: “Δύο άντρες που καθάριζα τα σπίτια τους, μου ζήτη-

σαν να κάνω σεξ μαζί τους , αλλά αρνήθηκα”

Τρεις από τις συμμετέχουσες από τις Φιλιππίνες (ν=3)

δεν ανέφεραν κάποιο είδος σεξουαλικής παρενόχλη-

σης. Σε δύο από τις περιπτώσεις ο δράστης ήταν ο εργο-

δότης τους και η μορφή της παρενόχλησης στην μια

περίπτωση ήταν εκφραζόμενη με μηνύματα και προ-

σβλητικά σχόλια. Σε άλλες περιπτώσεις υπήρχε συμπε-

ριφορά σεξουαλικής φύσεως εκφραζόμενη με πράξεις

μέσω ανεπιθύμητων αγγιγμάτων της γυναίκας από τις

Φιλιππίνες ως ακριβώς στην πρώτη περίπτωση υπήρ-

χε σεξουαλική παρενόχληση, ακόμα κι αν έδωσε συγκα-

τάθεση λόγω φόβου. 

Φ1: “Ο εργοδότης της κόρης μου, μου ζήτησε να κάνω

σεξ μαζί του. Ένοιωσα παγιδευμένη και κάναμε σεξ για-

τί μου είχε υποσχεθεί ότι θα εργοδοτήσει την κόρη μου.

Δεν ζήτησα ποτέ ξανά την βοήθεια του με σκοπό να μην

διακυβεύσω την δουλειά της κόρης μου. Ομολόγησα το

γεγονός στον δικηγόρο μου με σκοπό να νοιώθω ασφα-

λής εάν ο άντρας αυτός ζητούσε στην κόρη μου να κάνει

σεξ μαζί του”

ΓΓ..  ΑΑννάάγγκκεεςς  κκααιι  ΥΥπποοσσττήήρριιξξηη  γγιιαα  ττηηνν  ΣΣεεξξοουυααλλιικκήή  κκααιι  ΑΑνναα--

ππααρρααγγωωγγιικκήή  ΥΥγγεείίαα  ((ΣΣΑΑΥΥ))  

II..  ΓΓννώώσσηη  γγιιαα  ττοο  ττιι  κκααλλύύππττεειι  ηη  αασσφφάάλλεειιαα  υυγγεείίααςς  ττοουυςς

Τα ακόλουθα θέματα προέκυψαν από τις απαντήσεις

των γυναικών από την Σρι Λάνκα σε αυτή την ερώτηση:

ΣΣυυννεειιδδηηττοοπποοίίηησσηη  γγιιαα  ττηηνν  αασσφφάάλλεειιαα  υυγγεείίααςς  

ααλλλλάά  δδεενν  ξξέέρροουυνν  ττιι  ττοουυςς  δδιιαασσφφααλλίίζζεειι  

Σ1: “Έχω ασφάλεια υγείας, αλλά δεν ξέρω τι καλύπτει

εάν καλύπτει τα έξοδα της επίσκεψης σε γιατρό για τα

σεξουαλικά και αναπαραγωγικά θέματα”

H πλειοψηφία των συμμετεχόντων από την Σρι Λάνκα

γνωρίζουν τι σημαίνει να έχεις ασφάλεια υγείας εντού-

τοις, μερικές δεν γνωρίζουν τι τους διασφαλίζει

ΣΣυυννεειιδδηηττοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  αασσφφάάλλεειιααςς  υυγγεείίααςς  

κκααιι  ττιι  ττοουυςς  δδιιαασσφφααλλίίζζεειι

Σ3: “Την περίοδο που έκαμα εγχείρηση δεν είχα ασφά-

λεια υγείας και κάλυψα μόνη μου όλα τα έξοδα. Τώρα

έχω ασφάλεια υγείας, η οποία καλύπτει τα έξοδα της

επίσκεψης σε επαγγελματία υγείας για τα σεξουαλικά

και αναπαραγωγικά θέματα”

Τα ακόλουθα θέματα προέκυψαν από τις απαντήσεις

των γυναικών από τις Φιλιππίνες:

ΓΓννώώσσηη  γγιιαα  ττοο  ττιι  κκααλλύύππττεειι  ηη  αασσφφάάλλεειιαα  υυγγεείίααςς  

Φ2: “ Έχω ασφάλεια υγείας η οποία καλύπτει την επί-

σκεψη σε γιατρό για τα σεξουαλικά και αναπαραγωγι-

κά θέματα”
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MMεερριικκήή  γγννώώσσηη  γγιιαα  ττηηνν  αασσφφάάλλεειιαα  υυγγεείίααςς  κκααιι  ττοο  ττιι  κκααλλύύππττεειι

Φ24: “ Έχω ασφάλεια υγείας που καλύπτει την επίσκε-

ψη μόνο σε επαγγελματία υγείας στο δημόσιο για την ΣΑΥ”

ΓΓννώώσσηη  γγιιαα  ττηηνν  αασσφφάάλλεειιαα  υυγγεείίααςς  ααλλλλάά  άάγγννοοιιαα  

ττοουυ  ττιι  κκααλλύύππττεειι  

Φ1: “ Δεν έχω ασφάλεια υγείας γιατί δεν έχω έγγραφα.

Γνωρίζω ότι είμαι υπεύθυνη για όλα τα έξοδα υγείας.

Όταν είχα προηγούμενη ασφάλεια υγείας δεν ήξερα εάν

καλύπτει κάποια έξοδα σχετικά με την σεξουαλική και

αναπαραγωγική υγεία εφόσον το έγγραφο ήταν στα Ελλη-

νικά”

ΆΆγγννοοιιαα  γγιιαα  ττηηνν  αασσφφάάλλεειιαα  υυγγεείίααςς  κκααιι  ττοουυ  ττιι  κκααλλύύππττεειι

Φ12: “Δεν ξέρω εάν έχω και δεν ξέρω τι καλύπτει”

Δεκατρείς από τις γυναίκες από τις Φιλιππίνες γνωρί-

ζουν για την ασφάλεια υγείας και το τι καλύπτει. Δύο

από τις γυναίκες από τις Φιλιππίνες έχουν μερική ιδέα

για το τι είναι η ασφάλεια υγείας αλλά δεν γνωρίζουν τι

καλύπτει. Μόνο μία συμμετάσχουσα γνωρίζει τι είναι η

ασφάλεια υγείας και τι καλύπτει. 

ΓΓννώώσσηη  γγιιαα  ττοο  ππώώςς  νναα  ααννααζζηηττήήσσοουυνν  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή

ββοοήήθθεειιαα//ΑΑννααζζηηττώώννττααςς  ββοοήήθθεειιαα  ααππόό  εεππααγγγγεελλμμααττίίαα  

Τέσσερις από τις συμμετέχουσες από την Σρι Λάνκα ανέ-

φεραν επίσκεψη στο γιατρό στην Κύπρο σχετικά με τα

ΣΜΝ και ανέφεραν ότι ένοιωσαν άνετα μαζί τους και

ανέφεραν ρητώς πόση κατανόηση έδειξαν οι γιατροί σε

οικονομικά θέματα. Σε μία περίπτωση ο γιατρός ήταν ο

οικογενειακός γιατρός του εργοδότη της και αυτό σχε-

τίζετε με το γεγονός ότι ένοιωθε άνετα.

Σ6: “Επισκέφθηκα γιατρό στην Κύπρο για υπέρηχο. Ένοι-

ωσα άνετα επειδή είναι ο οικογενειακός γιατρός του

εργοδότη μου”

Tα πιο κάτω θέματα προέκυψαν από την ανάλυση των

δηλώσεων των γυναικών από τις Φιλιππίνες: 

ΑΑννααζζηηττώώννττααςς  ββοοήήθθεειιαα  ααππόό  εεππααγγγγεελλμμααττίίαα//

ΘΘεεττιικκέέςς  εεμμππεειιρρίίεεςς

Φ5: “ Επισκέφθηκα γιατρό στην Κύπρο για υπέρηχο,

όταν ανακάλυψα ότι είχα κύστη στις ωοθήκες. Ένοιω-

σα άνετα με τον γιατρό γιατί ήταν γυναίκα”

ZZηηττώώννττααςς  ββοοήήθθεειιαα  ααππόό  εεππααγγγγεελλμμααττίίαα//

ΑΑρρννηηττιικκήή  εεμμππεειιρρίίαα

Φ3: “Έχω επισκεφθεί γιατρό για να κάνω το τεστ Παπα-

νικολάου σε Γενικό Νοσοκομείο αλλά ένοιωσα πολύ

προσβεβλημένη όταν υπαινίχθηκε ότι είχα κάμει σεξ

κατά την διάρκεια των 3 χρόνων που ήμουν στην Κύπρο

και το αρνιόμουνα. Με αμφισβητούσε”

ΑΑννααζζηηττώώννττααςς  ββοοήήθθεειιαα  ααππόό  εεππααγγγγεελλμμααττίίαα  

υυγγεείίααςς  σσυυννδδεεδδεεμμέέννοο  μμεε  θθέέμμαατταα  κκοουυλλττοούύρρααςς  

Φ4: “Επισκέφθηκα ένα γιατρό για υπέρηχο και μια φορά

έκανα έκτρωση. Αυτός ο γιατρός είναι παντρεμένος με

Φιλιππίνα γυναίκα έτσι μπορώ να τον εμπιστευθώ”

ΓΓννώώσσηη  γγιιαα  ττοο  πποουυ  μμπποορροούύνν  νναα  ββρροουυνν  

εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή  ββοοήήθθεειιαα

Φ26: “Δεν έχω επισκεφθεί επαγγελματία υγείας στην

Κύπρο μέχρι τώρα. Σε περίπτωση που θα χρειαστώ επαγ-

γελματική βοήθεια δεν ξέρω που να πάω και θα ζητή-

σω από τον εργοδότη μου να με καθοδηγήσει”

Οι συμμετέχουσες από τις Φιλιππίνες δεν ξέρουν που

και από ποιον να ζητήσουν επαγγελματική βοήθεια και

πληροφορίες σχετικά με την σεξουαλική και αναπαρα-

γωγική τους υγεία όπως είναι το τεστ Παπανικολάου και

η αντισύλληψη. Οι συγγραφείς εικάζουν ότι η κοινωνία

δεν κατάφερε να πλησιάσει αυτές τις γυναίκες μετανά-

στριες, ακόμα και μέσω των πληροφοριών (π.χ. μέσα

μαζικής ενημέρωσης). Κάποιος μπορεί επίσης να υπο-

στηρίξει ότι η υγεία των μεταναστών είναι μικρής προ-

τεραιότητας μέσα στην Κυπριακή κοινωνία και ανάμε-

σα στους πολιτικούς.

ΕΕιισσηηγγήήσσεειιςς  ((ααππόό  ττιιςς  σσυυμμμμεεττέέχχοουυσσεεςς))  

Μόνο δύο από τις συμμετέχουσες από την Σρι Λάνκα είχαν

εισηγήσεις να κάμουν σχετικά με την ΣΑΥ στην Κύπρο:

Σ4: “Θα ήθελα τα νεαρά κορίτσια να έχουν περισσότε-

ρες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα της ΣΑΥ”

Σ6: “Θα ένοιωθα καλύτερα εάν γνώριζα ότι υπήρχαν πιο

οικονομικοί γιατροί για επίσκεψη για εξετάσεις”

Τα πιο πάνω υπογραμμίζουν την ανάγκη για παροχή

εκπαίδευσης στην σεξουαλικότητα και την αναπαραγω-

γική υγεία, ως επίσης και υπηρεσίες στα νεαρά κορί-

τσια σε θέματα ΣΑΥ. 

Επιπλέον, υπογραμμίζουν την πρόνοια δωρεάν ιατρο-

φαρμακευτικής περίθαλψης και υπηρεσιών υγείας για

τις οικιακές βοηθούς.

Δώδεκα από τις συμμετέχουσες από τις Φιλιππίνες είχαν

μια εισήγηση να κάνουν με σκοπό να νοιώσουν ασφαλής

σχετικά με τα Σεξουαλικά και Αναπαραγωγικά θέματα

στην Κύπρο. Έξι από αυτές πρότειναν την εγκαθίδρυση

και προώθηση της πρόληψης και των εκπαιδευτικών/ενη-

μερωτικών εκστρατειών για θέματα υγείας όπως είναι τα

ΣΜΝ και το HIV/AIDS, ως ακριβώς και την ανάγκη ενη-
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μέρωσης και εκπαίδευσης σε θέματα ΣΑΥ ενώ άλλες έξι

συμμετέχουσες από τις Φιλιππίνες υπογράμμισαν την

πρόνοια δωρεάν ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγεί-

ας στις μετανάστριες οικιακές βοηθούς οι οποίες εργά-

ζονται στο εξωτερικό και χαμηλότερες αμοιβές για τις

ιατρικές εξετάσεις και εξετάσεις υγείας. 

Τα πιο κάτω θέματα προέκυψαν από τις εισηγήσεις

των γυναικών από τις Φιλιππίνες στην συγκεκριμένη

ερώτηση:

αα))  ΚΚααθθιιέέρρωωσσηη  κκααιι  ππρροοώώθθηησσηη  ττωωνν  εεκκσσττρρααττεειιώώνν  εεκκππααίί--

δδεευυσσηηςς//εεννηημμέέρρωωσσηηςς  γγιιαα  ζζηηττήήμμαατταα  υυγγεείίααςς,,  όόππωωςς  εείίννααιι

τταα  ΣΣΜΜΝΝ  κκααιι  ττοο  HHIIVV//AAIIDDSS,,  σσττοοχχεεύύοοννττααςς  σσττοουυςς  μμεεττααννάά--

σσττεεςς  κκααιι  ττηηνν  ππεερριιββάάλλλλοουυσσαα  κκοοιιννόόττηητταα..  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη

κκααιι  εεννηημμέέρρωωσσηη  γγιιαα  ττηηνν  ΣΣΑΑΥΥ

Φ6: “Θα ένοιωθα καλύτερα εάν υπήρχε ένα κέντρο όπου

να παρέχονταν όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για τα

ζητήματα υγείας και θα ήταν ωραία εάν αυτό το κέντρο

αποκλειστικά είχε μία γιατρό από τις Φιλιππίνες με σκο-

πό να νοιώθουμε εμείς πιο άνετα”

Φ20: “Θα ήταν καλά εάν υπήρχαν περισσότερες πληρο-

φορίες διαθέσιμες στις μετανάστριες οικιακές βοηθούς

σχετικά με τα ζητήματα ΣΑΥ. Οι οικιακές βοηθοί στην

Κύπρο χρειάζονται περισσότερη εκπαίδευση σε σεξου-

αλικά θέματα και θα ήταν καλή ιδέα η διοργάνωση μιας

εκπαιδευτικής εκστρατείας σχετικά με αυτά τα θέματα”

Φ22: “Θα ήθελα να έχω περισσότερες πληροφορίες ίσως

μέσω τηλεοπτικών προγραμμάτων σχετικά με θέματα

ΣΑΥ και υγιεινής”

ββ))  ΠΠααρροοχχήή  δδωωρρεεάάνν  ιιααττρριικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  

υυππηηρρεεσσιιώώνν  υυγγεείίααςς  σσττιιςς  οοιικκιιαακκέέςς  ββοοηηθθοούύςς  εεννόόσσωω

εερργγάάζζοοννττααιι  σσττοο  εεξξωωττεερριικκόό//  ΧΧααμμηηλλόόττεερρεεςς  ααμμοοιιββέέςς  γγιιαα

ττιιςς  ιιααττρριικκέέςς  εεξξεεττάάσσεειιςς  κκααιι  εεξξεεττάάσσεειιςς  υυγγεείίααςς

Φ5: “Θα ένοιωθα καλύτερα εάν ο γιατρός ο οποίος με εξε-

τάζει είναι γυναίκα και φυσικά εάν ο γιατρός είναι ένας

που δεν χρεώνει ακριβά, τον οποίο μπορώ να επισκεφθώ”

Συζήτηση

Χρησιμοποιήθηκε δείγμα ευκολίας για πιλοτική έρευνα

και επιστημονικά, οι ερευνητές δεν μπορούν να εξάγουν

γενικά συμπεράσματα για τον όλο πληθυσμό, εφόσον δεν

θα είναι αρκετά αντιπροσωπευτικό. Αναφορικά με την

γνώση της Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής υγείας η

γνώση των συμμετεχόντων από την Σρι Λάνκα περιορί-

ζετε στα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για την καλή

σεξουαλική υγεία (π.χ. δίκαιες σχέσεις και σεξουαλική

πληρότητα , ως ακριβώς την αποφυγή του ρίσκου της

ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, ασθένειας ή διαταραχής).

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι οι απαντήσεις των

γυναικών από τις Φιλιππίνες, συνέδεαν την σεξουαλική

και αναπαραγωγική υγεία με την κατάχρηση της υγείας

και τα σεξουαλικά προβλήματα. Αναφορικά με την σεξου-

αλική δραστηριότητα των γυναικών από την Σρι Λάνκα

στην Κύπρο ήταν σεξουαλικά δραστήριες στην Κύπρο με

σταθερό σύντροφο ή μέσα σε σταθερή σχέση. Σε αντί-

θεση, οι γυναίκες από τις Φιλιππίνες, ήταν σεξουαλικά

δραστήριες με ένα φίλο ή σε περιστασιακές σχέσεις.

Αυτό το αποτέλεσμα υποστηρίζει τα αποτελέσματα της

μελέτης του Quesada (2006) ο οποίος είχε προτείνει την

ηθική των διπλών προτύπων, οι οποίες ήταν παντρεμέ-

νες στην χώρα τους και σεξουαλικά δραστήριες στην

χώρα υποδοχής εμπλεκόμενες σε υψηλού κινδύνου

σεξουαλικές σχέσεις λόγω της ανταλλαγής συντρόφων. 

Η συνειδητοποίηση των μεθόδων αντισύλληψης, από

τις συμμετέχουσες από την Σρι Λάνκα, προκύπτει από την

εμπλοκή τους σε επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά,

λόγω της χρήσης αναξιόπιστων μεθόδων προφύλαξης

(σπείραμα ή διακεκομμένη συνουσία) ή από την μη χρή-

ση μεθόδων προφύλαξης. Όπως υποστηρίζει η βιβλιο-

γραφία, η κακή χρήση συνδυασμένου αντισυλληπτικού

χαπιού και σχέσεις με διαφορετικούς συντρόφους δύνα-

ται να οδηγήσει σε εγκυμοσύνη και Σεξουαλικώς Μετα-

διδόμενα Νοσήματα (IPPF, n.d.). Tα αποτελέσματα από

τις γυναίκες από την Σρι Λάνκα, υποστηρίζουν τα δεδο-

μένα τα οποία περιέγραψε ο Spycher, n.d. ότι εάν χρη-

σιμοποιούνται μέθοδοι αντισύλληψης, χρησιμοποιούνται

βασιζόμενες σε προηγούμενες εμπειρίες, όπως είναι η

διακεκομμένη συνουσία. Επιπλέον, οι περισσότερες από

τις συμμετέχουσες από την Σρι Λάνκα ανέφεραν ότι δεν

αντιμετώπισαν γυναικολογικά προβλήματα κατά την διάρ-

κεια της παραμονής τους στην Κύπρο, το ίδιο ισχύει και

για τις περισσότερες συμμετέχουσες από τις Φιλιππίνες. 

Ένας πολύ καλός δείκτης για την θετική συμπερι-

φορά αναπαραγωγικής υγείας είναι η έκταση συνειδη-

τοποίησης του κάθε ατόμου των ΣΜΝ, συμπεριλαμβα-

νομένου του HIV/AIDS. Όλες οι συμμετέχουσες επέδειξαν

ένα επίπεδο συνειδητοποίησης, άνκαι η οικειότητα με

αυτές τις λέξεις δεν σημαίνει συνειδητοποίηση των

αιτιών πρόληψης τους και αυτό αποδεικνύεται ρητώς

από τις απαντήσεις που έδωσαν στην συνειδητοποίηση

των μεθόδων αντισύλληψης. 

Aνεπιθύμητη σεξουαλική εμπειρία αναφέρετε τόσο

από τις συμμετέχουσες από την Σρι Λάνκα, όσο και από

τις συμμετέχουσες από τις  Φιλιππίνες, είτε από τους

εργοδότες τους, είτε από μερικούς άνδρες στο δρόμο.

Οι συγγραφείς εικάζουν ότι αυτά τα περιστατικά εμφα-

νίζονται λόγω στερεοτύπων ότι αυτές οι γυναίκες μετα-

νάστριες οικιακές βοηθοί είναι “πιο εύκολες”. 

Οι περισσότερες συμμετέχουσες έχουν συνείδηση

του τι είναι η ασφάλεια υγείας, αλλά δεν γνωρίζουν τι

τους διασφαλίζει. Τόσο οι συμμετέχουσες από την Σρι

Λάνκα όσο και οι συμμετέχουσες από τις Φιλιππίνες

είχαν γνώση του πώς να βρουν ένα επαγγελματία υγεί-

ας και είχαν μία θετική εμπειρία, ένοιωθαν άνετα και

ότι τις σέβονταν ως ακριβώς ανέφεραν πως οι γιατροί

ήταν θετικοί με τα οικονομικά θέματα. Εντούτοις, εάν

χρειαστούν επαγγελματική βοήθεια, οι περισσότερες
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συμμετέχουσες Α δεν είναι σε θέση να ζητήσουν βοή-

θεια και πληροφορίες για την Σεξουαλική και Αναπα-

ραγωγική υγεία. Οι συγγραφείς εικάζουν ότι η υγεία των

μεταναστών είναι χαμηλής προτεραιότητας ανάμεσα στην

Κυπριακή κοινωνία και ανάμεσα στους πολιτικούς. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, συμφω-

νούν με τα αποτελέσματα της μελέτης του Zheng et.

al (2001) όπου παρατηρήθηκε επίσης η έλλειψη γνώ-

σης για το που και πώς να ζητήσουν επαγγελματική

βοήθεια. Όπως αναφέρει ο Spycher n.d. στο ΙPPF

(2005), η έλλειψη γνώσης του συστήματος υγείας στην

χώρα υποδοχής καθιστά την πρόσβαση σε πιο αξιόπι-

στες μεθόδους πιο δύσκολη και αυτό οδηγεί σε δεδο-

μένα τα οποία υποστηρίζουν ότι το 30% από τους ορο-

θετικούς στο εξωτερικό είναι οι γυναίκες οικιακές

βοηθοί από τις Φιλιππίνες, οι οποίες έχουν ελλιπή γνώ-

ση και σπάνια υιοθετούν ασφαλής μεθόδους. Πληρο-

φορίες για τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

και για το HIV δίδονται μόνο κατά την διάρκεια της εξέ-

τασης για HIV με σκοπό να διασφαλίσουν τα δικαιώ-

ματα εισδοχής σε μια χώρα (Δίκτυο Δράσης Υγείας και

ενημέρωσης, HIV/AIDS, 2002 στους IPPF κ.α., n.d.)

Συμπεράσματα

Υπάρχει ανάγκη για ένα ενσωματωμένο, μακροπρόθε-

σμο πολιτικό και στρατηγικό προγραμματισμό σχετικά

με την πλήρη ενσωμάτωση των μεταναστριών στην Κυπρια-

κή κοινωνία, βάσει των αρχών της διαφορετικότητας,

της πολυπλοκότητας της κουλτούρας και της κοινωνι-

κής αλληλεγγύης. Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να

αναπτύξουν πολιτισμική ευαισθησία και να εκπαιδευ-

τούν στο χειρισμό ευαίσθητων θεμάτων σχετικών με την

σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Οι συμμετέχου-

σες υπογράμμισαν την ανάγκη για καθιέρωση και προ-

ώθηση των εκστρατειών εκπαίδευσης και ενημέρωσης

για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ως επίσης

και χαμηλότερες αμοιβές για τα τεστ υγείας. 
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VViissiittiinngg  LLeeccttuurreerr,,  FFaaccuullttyy  ooff  HHeeaalltthh  SScciieenncceess,,  CCyypprruuss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  NNiiccoossiiaa,,  CCyypprruuss]]  

AAcckknnoowwlleeddggeemmeennttss::  We would like to thank Mrs Zoe Apostolidou, PhD cand. for conducting the interviews. 

BBaacckkggrroouunndd::  Literature suggests that the employment of female domestic workers is not based on the labour

needs of the country, but mainly on the needs of working women. There are approximately 23,000 female

migrant domestic workers in Cyprus. 

OObbjjeeccttiivveess::  To evaluate the sexual and reproductive health needs (SRH) of migrant domestic workers in Cyprus.

PPaarrttiicciippaannttss::  The study sample consisted of 40 female domestic workers (30 from Philippines and 10 from Sri

Lanka). Accidental sampling was used to collect participants  from gathering areas of these particular ethnic

groups in the main area of Nicosia (Cyprus). Participation was voluntary and participants signed an informed

consent prior to the interview. 

MMeetthhooddss--  RReessuullttss::  A semi-structured questionnaire designed based on a literature review on local research

on domestic workers and international research on migrant’s health was used. Data were analyzed using

Colaizzi’s method. This is a pilot study aiming to raise issues and develop the base for a larger study. 

CCoonncclluussiioonnss::  Participants proposed the establishment and promotion of prevention and education/information

campaigns for Sexual Transmitted Infections (Sexual Transmitted Infections) and Human Immunodeficiency

virus/Acquired Immunodeficiency (HIV/AIDS) syndrome targeting migrant workers and the surrounding

community as well as the need for education and training of migrant workers in Sexual and Reproductive

Health (SRH) as well as the provision of free medical and health services to domestic workers and lower fees

for health and medical tests. 

KKeeyywwoorrddss::  migrant domestic workers, migrant’s health and domestic workers, sexual and reproductive health

and rights
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΒΟΗΘΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥΣ-ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ 

ΟΟΔΔΗΗΓΓΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΝΝΤΤΕΕΥΥΞΞΗΗΣΣ

11..  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

� Πείτε το πρώτο σας όνομα 

� Δημογραφικά: Εθνικότητα 1= Φιλιππινέζες 2= Σρι Λαν-

κέζες

Θρησκεία 1= Καθολικές, 2= Βουδίστριες, 3= Άλλο

Οικογενειακή Κατάσταση (παντρεμένες, παιδιά) 1=

παντρεμένες με παιδιά 2= ελεύθερες με παιδιά, 3=

παντρεμένες χωρίς παιδιά, 4= διαζευγμένες, 5= ελεύ-

θερες

Ηλικία 25-30, 31-40, 41+

Μόρφωση 1= Πρωτοβάθμια, 2= Δευτεροβάθμια, 3= Τρι-

τοβάθμια

Χρόνια εργασίας ως οικιακές βοηθοί στην Κύπρο 1= 1-

4, 2= 5-11, 3=11+

Μισθός1=150-200/μήνα, 2=200+/μήνα

1= Νόμιμες 2= Άτυπες

� Ορίστε και επεξηγήστε την Σεξουαλική και Αναπαρα-

γωγική υγεία

1= έχει να κάμει σχετικά με το σεξ, την εγκυμοσύνη, το

γυναικείο σώμα, 2= έχει να κάμει με τα σεξουαλικά προ-

βλήματα, τη βία, 3= δεν ξέρω

22..  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΜΜΕΕ  

ΤΤΗΗΝΝ  ΣΣΕΕΞΞΟΟΥΥΑΑΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΩΩΓΓΙΙΚΚΗΗ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ

� Έχεις σύντροφο; Ναι/Όχι

� Είσαι σεξουαλικά δραστήρια με τον σύντροφο σου;

Ναι/Όχι Μόνο με τον σύντροφο σου; Ναι/Όχι

Εάν όχι, είσαι γενικότερα σεξουαλικά δραστήρια; Ναι,

Όχι

Είχες ή έχεις σεξουαλικές σχέσεις με άτομα από την

χώρα σου/άλλες χώρες/την Κύπρο; Kύπριους, Έλληνες,

άλλους (Πακιστανούς, Νεπαλέζους;)

� Έχεις γνώση κάποιων αντισυλληπτικών μεθόδων;

Ναι/Όχι

� Λαμβάνεις μέτρα προφύλαξης; π.χ. αντισύλληψη (προ-

φύλαξη, χάπι κ.α.) Ναι/Όχι

Εάν ναι, ποια μέθοδο αντισύλληψης χρησιμοποιείς; Προ-

φυλακτικό, χάπι, σπείραμα, διακεκομμένη συνουσία,

άλλο; 

� Είχες προβλήματα με την σεξουαλικότητα σου ή γυναι-

κολογικά προβλήματα αναπαραγωγής κατά την διαμο-

νή και εργασία σου στην Κύπρο; Ναι/Όχι

� Έχεις γνώση για τα ΣΜΝ; (π.χ. σύφιλη, χλαμύδια)

HIV/AIDS; Ναι/Όχι

� Έχεις αντιμετωπίσει ποτέ προβλήματα σχετικά με αυτά

τα νοσήματα; ΣΜΝ; HIV/AIDS; Ναι/Όχι

� Λαμβάνεις κάποια επαγγελματική βοήθεια ή άλλου

είδους βοήθεια; (βότανα, φάρμακα κλπ) Ναι/Όχι

Είχες ποτέ ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη στην Κύπρο; Ναι/Όχι

Ποιες ήταν οι επιλογές σου; 

Ποια ήταν η απόφαση σου;

� Επισκέφτηκες κάποια κλινική/νοσοκομείο για να κάμεις

την έκτρωση; Ναι/Όχι

� Στην περίπτωση που θα έκανες έκτρωση είχες κάποι-

ου είδους βοήθεια, ή στήριξη ή κατανόηση από επαγ-

γελματία πριν ή μετά την διαδικασία; Ναι/Όχι

� Είχες καμία ανεπιθύμητη σεξουαλική επαφή; Ναι/Όχι.

Με ποιον; Εργοδότη, φίλο) Εργοδότη, άγνωστο

� Ζήτησες για βοήθεια; Ναι/Όχι Από ποιον; Δεν ήξερα

από πού να ζητήσω βοήθεια

33..  ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗ  ΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  ΣΣΑΑΥΥ

� Ζήτησες την γνώμη κανενός επαγγελματία υγείας

σχετικά με την ΣΑΥ; (αντισύλληψη, ΣΜΝ, HIV κλπ)

Ναι/Όχι

� Σχετικά με την γενική εμπειρία σου με το επαγγελμα-

τία, ένοιωσες ότι έδειξε κατανόηση και σεβασμό; (δημι-

ούργησε ένα άνετο περιβάλλον για σένα;) Ναι/Όχι 

� Έχεις ασφάλεια υγείας; Ναι/Όχι

� Γνωρίζεις εάν η ασφάλεια υγείας σου καλύπτει την

επίσκεψη σε επαγγελματία υγείας; (π.χ. γυναικολόγο);

Ναι/Όχι 

� Εάν όχι, σκέφτεσε να λάβεις κάποια μέτρα γιαυτό;

Ναι/Όχι

� Τι έκανες ή θα κάνεις;

� Ζήτησες στήριξη/βοήθεια/καθοδήγηση; Γνωρίζεις από

πού θα ζητήσεις βοήθεια αν την χρειαστείς; (π.χ. νοσο-

κομείο, κλινική Οικογενειακού Προγραμματισμού, επαγ-

γελματία υγείας, σύμβουλο, εκκλησία) Τι χρειάζεσαι

στην Κύπρο σχετικά με την Σεξουαλική και Αναπαρα-

γωγική Υγεία με σκοπό να νοιώσεις ασφαλής/καλά σχε-

τικά με αυτό τον τομέα υγείας; 
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ΠΕΡIΛΗΨΗ

ΥΥππόόββααθθρροο::  Η πληροφορική έχει εισαχθεί στα τμήματα των Σχολών Επιστημών Υγείας και στα Νοσοκομεία. Οι

νοσηλευτές οφείλουν να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

ΣΣκκοοππόόςς::  Να καταγραφούν οι απόψεις των νοσηλευτών σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στη νοσηλευτι-

κή και ιδιαίτερα στο νοσοκομείο.

ΜΜέέθθοοδδοοςς::  Μετά από μία πιλοτική μελέτη, στάλθηκαν ταχυδρομικώς 70 ερωτηματολόγια κλειστού τύπου στους

συμμετέχοντες (Έλληνες νοσηλευτές) στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικό, στην Αθήνα. Το ερωτηματολόγιο αφορού-

σε στους λόγους για τους οποίους θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η πληροφορική στη νοσηλευτική, και στην

εκπαίδευση, τα οφέλη και τα εμπόδια από τη χρήση και τα δημογραφικά τους στοιχεία. Τα απαντημένα ερωτη-

ματολόγια αναλύθηκαν με τη χρήση του πακέτου λογισμικού Excel.

ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα::  Επιστράφηκαν 31 ερωτηματολόγια. Η γενική στάση που είχαν οι συμμετέχοντες ήταν θετική. Οι

συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν την πληροφορική για τα αποτελέσματα των βιοχημικών εξετάσεων και για πλη-

ροφορίες σχετικές με τα φάρμακα. Τα κύρια οφέλη σύμφωνα με τους συμμετέχοντες ήταν η ταχύτητα και το

γεγονός ότι με τη χρήση υπολογιστών εξοικονομούσαν χρόνο για άλλα νοσηλευτικά καθήκοντα. Ως εμπόδιο, επέ-

λεξαν την έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων στην πληροφορική.Το 61% του νοσηλευτικού προσωπικού είχε εκπαι-

δευτεί κατά τις νοσηλευτικές τους σπουδές , παρά στο χώρο εργασίας. Το σύνολο των συμμετεχόντων επιθυμού-

σε να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο ή ένα εργαστήριο για την εκπαίδευση σε δεξιότητες πληροφορικής. 

ΣΣυυμμππέέρραασσμμαα::  Παρά τη χαμηλή διείσδυση της πληροφορικής, οι απόψεις από τη χρήση της πληροφορικής στη

νοσηλευτική από το νοσηλευτικό προσωπικό ήταν θετικές. Το κύριο εμπόδιο για τη χρήση Η/Υ ήταν η έλλειψη

και η απειρία του νοσηλευτικού προσωπικού. 

ΛΛέέξξεειιςς  κκλλεειιδδιιάά::  Επάρκεια στην Πληροφορική, Νοσηλευτές, Διαδύκτιο, Νοσοκομεία
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Εισαγωγή

Οι οργανισμοί υγειονομικής φροντίδας χρησιμοποι-

ούν σήμερα, όλο και περισσότερο ,την Πληροφορία

και η Πληροφορική είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για

τους νοσηλευτές στο χώρο εργασίας. Είναι ακόμα πιο

χρήσιμο εάν οι νοσηλευτές έχουν και τις σωστές γνώ-

σεις ώστε να το χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά .

Η τεχνολογία σε ένα νοσοκομείο θα μπορούσε να κάνει

πιο εύκολη την εργασία για έναν νοσηλευτή , αλλά και

πιο αποτελεσματική για τη φροντίδα των ασθενών

(Procter 1992). Σύμφωνα με τον Medpac (2004), η

πληροφορική έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την ποι-
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ότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της

υγειονομικής φροντίδας. Στην Ελλάδα, όπου και διε-

ξήχθη η έρευνα, υποστηρίζεται ότι οι νοσηλευτές δεν

έχουν τις κατάλληλες γνώσεις για να χρησιμοποιή-

σουν τα διαθέσιμα συστήματα υπολογιστών. Αυτό μπο-

ρεί να συμβαίνει επειδή η Πληροφορική είναι ένα

εργαλείο που πρόσφατα έχει εισαχθεί στην υγειονο-

μική φροντίδα.

Σύμφωνα με το ίδρυμα Academic Research Computer

Technology (2004) παρόλο που η εφαρμογή ενός διοι-

κητικού συστήματος πληροφοριών ενδέχεται να είναι

επιτυχής, αυτό δε σημαίνει ότι εκπληρώνει και τους

αρχικούς στόχους ενός αποτελεσματικού συστήματος

πληροφοριών. Τα πιθανά αίτια είναι η ανεπαρκής εκπαί-

δευση, η περιορισμένη περίοδος υποστήριξης, ακό-

μη και αδυναμίες στο λογισμικό. Χωρίς ικανότητες

στην πληροφορική και σιγουριά για τις δικιές τους

δεξιότητες στους υπολογιστές, οι ευκαιρίες επαγγελ-

ματικής εκμάθησης και έρευνας θα είναι πολύ περιο-

ρισμένες στο μέλλον για τους νοσηλευτές.

Αυτή η έρευνα επιζητούσε να διερευνηθούν τα οφέ-

λη, τα εμπόδια και η αποτελεσματικότητα που σχετί-

ζονται με τη χρήση της πληροφορικής στη νοσηλευ-

τική και γενικότερα στα συστήματα υγείας. Αυτό είναι

ιδιαίτερα σημαντικό, επειδή στην Ελλάδα η χρήση της

πληροφορικής στην υγειονομική φροντίδα βρίσκεται

ακόμη σε πρώιμο στάδιο, και μόνο μερικά νοσοκο-

μεία έχουν πλήρως ολοκληρωμένα συστήματα πλη-

ροφορικής. Ωστόσο, σε μερικά νοσοκομεία (όπως το

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικό στην Αθή-

να, όπου και διεξήχθη η έρευνα) η ύπαρξη των συστη-

μάτων πληροφορικής αρχίζει να γίνεται αισθητή στον

εργασιακό χώρο. Για αυτό το λόγο διεξήχθη αυτή η

έρευνα, επειδή οι ερευνητές θέλησαν να διερευνή-

σουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα

συστήματα υπολογιστών στο Πανεπιστημιακό Γενικό

Νοσοκομείο Αττικό και για ποιους λόγους.

Τοποθέτηση της έρευνας

Το ενδιαφέρον αυτής της έρευνας επικεντρώθηκε στο

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικό στην Αθή-

να, Ελλάδα που χρησιμοποιεί συστήματα υπολογιστών

όχι μόνο για διοικητικά και εργαστηριακά καθήκοντα,

αλλά επίσης και για την εισαγωγή πληροφοριών σε

ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών.

Επιλογή των συμμετεχόντων

Οι συμμετέχοντες που περιλάμβανε αυτός ο ερευνη-

τικός σχεδιασμός ήταν το νοσηλευτικό προσωπικό του

Γενικού Νοσοκομείου Αττικό στην Αθήνα, ένα σύνολο

70 ατόμων. Από το νοσηλευτικό προσωπικό μόνο οι

νοσηλευτές του πανεπιστημίου (ΠE) και από τα ΤΕI

(ΤΕ) κάθε κλινικής επιλέχτηκαν για να λάβουν μέρος

σε αυτήν την έρευνα. Αυτή η επιλογή έγινε στη βάση

του ότι οι νοσηλευτές από το πανεπιστήμιο και τα ΤΕΙ

είχαν λάβει κάποιες γνώσεις σχετικά με τον τρόπο

χρήσης συστημάτων πληροφορικής κατά τη διάρκεια

των νοσηλευτικών τους σπουδών (Polit και Hungler,

1995). Σε αυτήν την έρευνα συμπεριλήφθηκαν άνδρες

και γυναίκες νοσηλευτές .Επελέγησαν άτομα ηλικίας

μεταξύ 20-60 ετών επειδή οι νοσηλευτές ξεκινούν να

εργάζονται στην ηλικία των 20 ετών τερματίζουν τη

σταδιοδρομία τους στην ηλικία των 60 ετών.

Συλλογή δεδομένων

Το είδος του εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε σε αυτήν

την έρευνα για τη συλλογή των δεδομένων ήταν ένα

ταχυδρομικό ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου( βλ

Παράρτημα ). Αρχικά, έγινε προσέγγιση των ερωτηθέ-

ντων δι΄αλληλογραφίας , με την οποία πληροφορού-

νταν για τη μελέτη, το σκοπό, το λόγο επιλογής τους

ως συμμετέχοντες στην έρευνα και επίσης καλούνταν

να παίξουν βασικό ρόλο στην έρευνα. Δεύτερον, στους

ερωτηθέντες δόθηκε ένας σφραγισμένος με τη διεύ-

θυνση φάκελος για επιστροφή. Τρίτον, ο ερευνητής

συμπεριέλαβε στο ερωτηματολόγιο τις κατευθυντή-

ριες οδηγίες που θα έπρεπε να ακολουθήσουν οι συμ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά 
του δείγματος.

Συχνότητα  Ποσοστό 

ΦΦύύλλοο
Άντρες 9 29%
Γυναίκες 22 71%
Σύνολο 31 100%
ΗΗλλιικκιιαακκήή  οομμάάδδαα
20-29 ετών 15 48%
30-39 ετών 11 36%
40-49 ετών 5 16%
50+ 0 0%
Σύνολο 31 100%
ΕΕππίίππεεδδοο  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  
Π.Ε. 12 39%
T.E. 19 61%
Άλλα 0 0%
Σύνολο 31 100%

ΠIΝΑΚΑΣ 2. Για ποιο σκοπό 
χρησιμοποιείται το ενδοδίκτυο;

Συχνότητα Ποσοστό 

Φαρμακευτικές πληροφορίες 3 7%
Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών 9 22%
Εσωτερική επικοινωνία 27 66%
Άλλο 1 2%
Δεν το χρησιμοποιώ 1 2%
Σύνολο 41 100%
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μετέχοντες για να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο.

Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε ερωτήσεις κλειστού

τύπου ώστε να υπάρχουν σαφείς εναλλακτικές επιλο-

γές απαντήσεων για τους συμμετέχοντες (Oppenheim,

1992). Έγινε προσπάθεια να διατηρηθούν τα ερωτη-

ματολόγια απλουστευμένα με κουτάκια σημειώσεων

στόχος αυτού ήταν να ελαχιστοποιηθεί η μεροληψία

της μελέτης λόγω της μη επαρκούς κατανόησης από

την πλευρά των ερωτηθέντων (Cohen και συν 1994).

Οι κλειστού τύπου ερωτήσεις απαντιούνται γρηγορό-

τερα και ευκολότερα από τους συμμετέχοντες επειδή

δε χρειάζεται να γράψουν κάτι. Για να αποφευχθεί η

μεροληψία υπήρχε κενό διάστημα στο τέλος κάθε ερώ-

τησης, αν οι συμμετέχοντες επιθυμούσαν να σημειώ-

σουν κάτι άλλο.

Στατιστική επεξεργασία

Η μέθοδος ανάλυσης δεδομένων που χρησιμοποιή-

θηκε για αυτή τη μελέτη ήταν η περιγραφική στατι-

στική. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιή-

θηκε το Excel, ένα λογισμικό πρόγραμμα λογιστικού

φύλλου για υπολογιστή, σύμφωνα με τον Pelosi (2002)

που εκτελεί ένα εύρος στατιστικών εργασιών. Με αυτό

αναλύθηκε η αναλογία των απαντήσεων και υπήρχε η

δυνατότητα σύγκρισης και ταξινόμησης σε πίνακες

των αποτελεσμάτων. Όλες οι κατηγορίες ερωτήσεων

είχαν αριθμούς ώστε να αναλυθεί το σύνολο των δεδο-

μένων.

Αποτελέσματα

Επιστράφηκαν 31 ερωτηματολόγια, δίνοντας ένα

ποσοστό ανταπόκρισης 44,3%. Καθώς οι συμμετέ-

χοντες μπορούσαν να επιλέξουν περισσότερες από

μία απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις, δίνονται ποσο-

στά βάση του αριθμού των απαντήσεων και όχι του

αριθμού των ατόμων. Το 71% των συμμετεχόντων

ήταν γυναίκες και το 29% ήταν άντρες. Ο μεγαλύτε-

ρος αριθμός συμμετεχόντων (48%) ήταν στην ηλι-

κιακή ομάδα 20-29 ετών, το 36% ήταν μεταξύ 30-39

ετών, και το 16% μεταξύ 40-49 ετών. Κανένας από

τους συμμετέχοντες δεν ήταν στην ηλικιακή κατη-

γορία των 50+. Το 61% των συμμετεχόντων ήταν νοση-

λευτές απόφοιτοι ΤΕΙ και το 39% απόφοιτοι πανε-

πιστημίου. Συνολικά , 48% όσων απάντησαν δήλω-

σαν ότι είχαν περάσει λιγότερο από πέντε έτη που

έλαβαν την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος .Είκο-

σι τρία τοις εκατό δήλωσαν 5-9 έτη, 13 % 10-14 έτη

και 10 % 20-24 έτη. Οι υπόλοιποι ( 6%)δήλωσαν ότι

είχαν περάσει 15-19 έτη από τότε που έλαβαν την

άδεια.(Πίνακας 1). Το μεγαλύτερο μέρος του νοση-

λευτικού προσωπικού του νοσοκομείου (46%) απά-

ντησε ότι χρησιμοποιούσαν υπολογιστές συγκεκρι-

μένα για τα βιοχημικά αποτελέσματα. Το 28% αυτών

απάντησε ότι χρησιμοποιούσαν υπολογιστές για πλη-

ροφορίες σχετικές με φάρμακα. Περίπου το 18%

σημείωσε ως απάντηση ότι χρησιμοποιούσαν υπο-

λογιστές για τη νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών

και το 8% για άλλα καθήκοντα, όπως τη χρέωση για

τα φάρμακα και τα βιοχημικά αποτελέσματα και τις

εντολές παραγγελίας των φαρμάκων (Πίνακας 2). Το

κύριο παρατηρούμενο όφελος από τη χρήση της πλη-

ροφορικής στη νοσηλευτική ήταν η “εξοικονόμηση

χρόνου” (47%). Το δεύτερο πιο δημοφιλές όφελος

ήταν η “ταχύτητα” με 22%. Ένα σημαντικό ποσοστό

του νοσηλευτικού προσωπικού (20%) επέλεξε την

απάντηση “εξοικονόμηση χρημάτων” και 12% απά-

ντησε “λιγότερα σφάλματα”. Το 33% των συμμετε-

χόντων κατέταξε την “εξοικονόμηση χρόνου” ως το

μεγαλύτερο όφελος, ενώ δεύτερο ήταν η “εξοικονό-

μηση χρημάτων” με 9% (Πίνακας 3). Το 49% των συμ-

μετεχόντων επέλεξε ως κύριο εμπόδιο την έλλειψη

γνώσεων και δεξιοτήτων στην πληροφορική. Το 30%

επέλεξε τη μειωμένη επικοινωνία με τους συναδέλ-

φους και τους ασθενείς. Περίπου 13% επέλεξε κάποιο

άλλο ως κύριο εμπόδιο και ορισμένοι δήλωσαν την

έλλειψη χρόνου για τη χρήση υπολογιστών, την έλλει-

ψη υπολογιστών και νοσηλευτικού προσωπικού. Οι

συμμετέχοντες που είχαν επιλέξει το “φόβο για τους

υπολογιστές” ως εμπόδιο για τη χρήση πληροφορι-

κής στη νοσηλευτική ήταν το 8%. Πάνω από το 1/3

των συμμετεχόντων (38%) κατέταξε πρώτο για τα

εμπόδια την έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων στην

πληροφορική (Πίνακας 4). Συνολικά , το 39% αυτών

ΠIΝΑΚΑΣ 3. Το κύριο όφελος από τη χρήση της
Πληροφορικής στη Νοσηλευτική*

Συχνότητα Ποσοστό 

Εξοικονόμηση χρόνου (1) 24 46%
Ταχύτητα 11 22%
Εξοικονόμηση χρημάτων (2) 10 20%
Λιγότερα λάθη 6 12%
Άλλο 0 0%
Σύνολο 51 100%

* στην παρένθεση η κατάταξη με βάση την προτεραιό-
τητα.

ΠIΝΑΚΑΣ 4. Τα κύρια εμπόδια στη χρήση 
της Πληροφορικής στη νοσηλευτική*

Έλλειψη γνώσεων και 
δεξιοτήτων στην Πληροφορική 19 49%
Κακή επικοινωνία με 
συναδέρφους και ασθενείς (2) 12 30%
Φόβος για τους υπολογιστές 3 8%
Άλλο 5 13%
Σύνολο 39 100.00%

* στην παρένθεση η κατάταξη με βάση την προτεραιό-
τητα.
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απάντησαν ότι είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο στο

χώρο εργασίας τους και το 33% ότι δεν είχαν καθό-

λου πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Περίπου το ? των συμ-

μετεχόντων (28%) χρησιμοποιούσαν το Διαδίκτυο

στο σπίτι τους. Κανείς από τους συμμετέχοντες δεν

απάντησε ότι χρησιμοποιούσε το Διαδίκτυο κάπου

αλλού όπως σε ένα Ίντερνετ καφέ ή σε κάποιο φιλι-

κό σπίτι (Πίνακας 5). Περίπου τα δύο τρίτα των συμ-

μετεχόντων ( 64 % , εννέα από δεκατέσσερις απα-

ντήσεις ) χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο για αποστολή

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ένα 36 % ( πέντε

από δεκατέσσερις απαντήσεις) για αναζήτηση βιβλιο-

γραφίας ( τα δεδομένα δεν παρουσιάζονται σε πίνα-

κα). Συνολικά, το 61% των συμμετεχόντων είχαν λάβει

εκπαίδευση στη χρήση υπολογιστών κατά τις νοση-

λευτικές τους σπουδές, το 24% στο χώρο εργασίας

και το 11% απάντησαν “κάπου αλλού”, όπως σε ένα

σεμινάριο. Ένας μικρός αριθμός συμμετεχόντων (4%)

απάντησε ότι δεν είχαν εκπαιδευτεί για τη χρήση

υπολογιστών. Το 56% των συμμετεχόντων απάντησε

ότι είχαν λάβει γενική εκπαίδευση και γενικές γνώ-

σεις πληροφορικής. Το 28% είχε εκπαιδευτεί για

τον τρόπο χρήσης του Διαδικτύου και το 8% του ενδο-

δικτύου. Το 5% των συμμετεχόντων απάντησε ότι

είχαν μάθει συγκεκριμένα λογισμικά προγράμματα

όπως Excel, Access κτλ. Τέλος, το 3% απάντησε ότι

είχαν εκπαιδευτεί σχετικά με τα αρχεία των ασθε-

νών κατά τις νοσηλευτικές τους σπουδές (Πίνακας

6). Όλοι οι συμμετέχοντες σημείωσαν ότι θα επιθυ-

μούσαν να παρακολουθήσουν σεμινάριο σχετικό με

την ανάπτυξη δεξιοτήτων στη απαραίτητων στη χρή-

ση των υπολογιστών ( τα δεδομένα δεν παρουσιάζο-

νται σε πίνακα).

Συζήτηση

Οι Η/Υ χρησιμοποιούνται από το νοσηλευτικό προσω-

πικό για διοικητικά καθήκοντα, αρχεία με πληροφο-

ρίες για τους ασθενείς, για κλινικές χρήσεις και εκπαί-

δευση (Walker & Schwartz, 1984). Ωστόσο, τονίζεται

ότι σε πολλούς νοσοκομειακούς ορόφους και κλινι-

κές εγκαθίστανται τερματικά υπολογιστών και χρησι-

μοποιούνται στη διαδικασία της φροντίδας των ασθε-

νών για την καταγραφή των παρατηρήσεων και τον

έλεγχο των αποτελεσμάτων, καθώς και την παροχή

ανατροφοδότησης στους ασθενείς από πληροφορίες

που εισάγονται σε άλλα τμήματα του νοσοκομείου. Σε

αυτή τη μελέτη, σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχο-

ντες ανέφεραν ότι χρησιμοποιούσαν υπολογιστές για

τα αποτελέσματα των βιοχημικών εξετάσεων, ενώ

μικρότερα ποσοστά ανέφεραν για φαρμακευτικές πλη-

ροφορίες, για τη νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών

ή για άλλα καθήκοντα. Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν

να εξηγηθούν αν λάβουμε υπόψη την κατάσταση στα

Ελληνικά νοσοκομεία και ιδιαίτερα ανάμεσα στο νοση-

λευτικό προσωπικό. Οι περισσότεροι νοσηλευτές στέλ-

νουν τα δείγματα αίματος των ασθενών νωρίς το πρωί

στο μικροβιολόγο και περιμένουν μέχρι το μεσημέρι

για τα αποτελέσματα από το μικροβιολογικό κέντρο.

Με τη χρήση των υπολογιστών υπάρχει η ευκαιρία να

ελέγξουν τα αποτελέσματα νωρίτερα χρησιμοποιώ-

ντας την ενδοδικτυακή επικοινωνία ή στέλνοντας μήνυ-

μα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Έτσι,

με τους υπολογιστές οι νοσηλευτές κερδίζουν χρόνο

και μαθαίνουν τα βιοχημικά αποτελέσματα πιο γρήγο-

ρα από ότι χωρίς τη χρήση υπολογιστών. Επιπλέον,

αυτό δίνει τη δυνατότητα για την ταχύτερη και καλύ-

τερη αντιμετώπιση των ασθενών και αυτό σημαίνει

λιγότερο άγχος από την πλευρά των ασθενών ενώ περι-

μένουν για τα αποτελέσματα. 

Περίπου 47% του νοσηλευτικού προσωπικού επέ-

λεξε την απάντηση “για την εξοικονόμηση χρόνου” ως

το κύριο όφελος. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι νοση-

λευτές περνούν το 30% με 50% του χρόνου τους κάνο-

ντας εργασία γραφείου(Walker, 1983, Cook 1982). Αν

ο όγκος αυτής της εργασίας μετατεθεί στον υπολογι-

στή, ο χρόνος που θα εξοικονομηθεί μπορεί να επεν-

δυθεί στην άμεση φροντίδα των ασθενών. Ωστόσο, οι

προσδοκίες ότι τα υπολογιστικά συστήματα νοσηλευ-

τικών πληροφοριών θα προσέφεραν κερδισμένο χρό-

νο και μείωση της γραφικής εργασίας δεν έχουν επι-

βεβαιωθεί από την εμπειρία στο Ηνωμένο Βασίλειο

(Hoy 1994). Επιπλέον, όπως υποστηρίζει ο Ford (1990),

η χρήση υπολογιστών σε χώρους φροντίδας μπορεί να

εμποδίσει την ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης

μεταξύ νοσηλεύτριας και ασθενούς Αυτό συμβαίνει

ΠIΝΑΚΑΣ 5. Χώρος πρόσβασης στο Διαδίκτυο 

Νοσηλευτικές σπουδές 
(ή στο χώρο εργασίας)
Συχνότητα Ποσοστό 

Γενικές πληροφορίες 
στην Πληροφορική 22(9) 56% (47%)
Πρόσβαση στο διαδίκτυο 11(3) 28%(16%)
Ενδοδίκτυο 3 (7) 8% (37%)
Αρχεία ασθενών 1(0) 3%(0%)
Άλλο 2(0) 5%(0%)
Σύνολο 39(19) 100% (100 %)

ΠIΝΑΚΑΣ 6. Είδος εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια
των νοσηλευτικών σπουδών ή στο χώρο εργασίας

Συχνότητα Ποσοστό 

Ναι, στο χώρο εργασίας 14 39%
Ναι, στο σπίτι 10 28%
Ναι, αλλού 0 0%
Όχι 12 33%
Σύνολο 36 100%
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επειδή η χρήση του υπολογιστή μπορεί να αναλώσει

το χρόνο του νοσηλευτή που διαφορετικά θα δινόταν

στον ασθενή, μειώνοντας συνεπώς τις ευκαιρίες για

την ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ νοσηλευτή-ασθε-

νή. Αντιθέτως, οι Hannah et al (1999) υποστηρίζουν

ότι τα συστήματα πληροφοριών μπορούν να λειτουρ-

γήσουν ως ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο που θα

βοηθά τους νοσηλευτές να περάσουν περισσότερο

επαγγελματικό χρόνο για την ανάπτυξη προσωπικών-

επαγγελματικών σχέσεων με τους ασθενείς . 

Τα περισσότερα από τα συστήματα εισήχθησαν

χωρίς επαρκή εκπαίδευση και υποστήριξη (McGuire

and Stoddart, 1996) και έχουν δημιουργήσει άγχος,

φόβο και αντίδραση μεταξύ των νοσηλευτών (Jasco

2005). Οι Η/Υ επιβάλλονται συχνά χωρίς επαρκή προ-

ετοιμασία και υποστήριξη για τους εμπλεκόμενους

νοσηλευτές. Αυτό υποστηρίζει κάποια από τα ευρή-

ματα σε αυτή τη μελέτη σε σχέση με τα ταυτοποιη-

μένα προβλήματα για τη χρήση της πληροφορικής

στη νοσηλευτική. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, για

πολλά χρόνια το κύριο εμπόδιο ήταν ο φόβος για

τους υπολογιστές. Ο Procter (1992) αναφέρει ότι

συνήθως δεν είναι εύκολο να παροτρυνθούν οι εργα-

ζόμενοι για να χρησιμοποιήσουν μία νέα μέθοδο

εργασίας Παρόλα αυτά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι

δεν υπάρχει πια φόβος για τους υπολογιστές επει-

δή η πληροφορική έχει εδραιωθεί στα συστήματα

υγειονομικής φροντίδας εδώ και πολλά χρόνια και

οι νοσηλευτές έχουν συνειδητοποιήσει ότι η πληρο-

φορική είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη δουλειά

τους. Επίσης, οι νοσηλευτές έχουν συνειδητοποιή-

σει και αντιμετωπίσει τη ραγδαία αλλαγή στην τεχνο-

λογία υγειονομικής φροντίδας και σύμφωνα με τους

Nagelkerk et al (1998, σελ.18) απαιτείται από αυτές

να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες

στην τεχνολογία υπολογιστών ώστε να βελτιώσουν

την ποιότητα της φροντίδας που προσφέρουν στους

ασθενείς. Τα ευρήματα από αυτήν την ερώτηση συμ-

φωνούν με τους Hannah et al (1999) που υποστηρί-

ζουν ότι οι νοσηλευτές πρέπει να γνωρίζουν πώς να

χρησιμοποιούν τον υπολογιστή για την επεξεργασία

δεδομένων, καθώς και για να χρησιμοποιούν τα

συστήματα πληροφοριών του νοσοκομείου και το

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των 2 τελευ-

ταίων δεκαετιών η εκπαίδευση για τους υπολογιστές

έχει ενσωματωθεί στη διδακτέα ύλη πολλών Γυμνα-

σίων και Νοσηλευτικών Τμημάτων στην Ελλάδα (Plomp

και συν, 1996), οι νοσηλευτές δείχνουν περιορισμένη

εμπιστοσύνη και χαμηλή συχνότητα στη χρήση των

βάσεων δεδομένων (Griffiths & Riddington, 2000).

Περίπου το 1/3 των συμμετεχόντων είχαν πρόσβαση

στο Διαδίκτυο. Στη Σουηδία , 66% των νοσηλευτών

έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι του(Ragneskog

& Gerdner 2006),ενώ στη Νέα Ζηλανδία το ποσοστό

φθάνει το 93 % (Honey 2004).

Ίσως αυτό το εύρημα αντανακλά τη χαμηλή διείσ-

δυση της πληροφορικής στην εκπαίδευση στην Ελλά-

δα, που βρίσκεται πολύ πιο πίσω από αυτή των περισ-

σοτέρων Δυτικών χωρών. Η διείσδυση εκτιμάται γύρω

στο 35%, ενώ στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη φτάνει

σε ορισμένες περιπτώσεις το 90% με τη μέση τιμή να

ξεπερνά το 50%, και το κύριο εμπόδιο να είναι το υψη-

λό κόστος.

Συμπεράσματα

Αυτή η μελέτη διερευνά την αξία και τη δυνατότητα

αποδοχής της χρήσης της πληροφορικής στη νοση-

λευτική. Σύμφωνα με τα δεδομένα μας, η χρήση της

πληροφορικής είναι σχετικά χαμηλή και δεν ανταπο-

κρίνεται στις προσδοκίες των σύγχρονων τάσεων στη

νοσηλευτική πρακτική. Συνεπώς, υπάρχουν άμεσες

συνέπειες για τους καθηγητές νοσηλευτικής και τους

υπεύθυνους διδακτέας ύλης. Η βελτίωση της διδα-

κτέας ύλης είναι απαραίτητη ώστε να αποκτήσουν οι

νοσηλευτές επάρκεια στη χρήση Η/Υ. Συγκρινόμενα

με το σκοπό και τον αντικειμενικό στόχο αυτής της

μελέτης, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι νοσηλευ-

τές είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν Η/Υ, γνωρίζουν

τα οφέλη και τα εμπόδια από τη χρήση τους και με τη

σωστή εκπαίδευση μπορούν να γίνουν ειδήμονες στη

χρήση των υπολογιστών. Απαιτείται περαιτέρω έρευ-

να για τον προσδιορισμό της χρήσης της πληροφορι-

κής στη νοσηλευτική στα επόμενα χρόνια. 

Περιορισμοί της μελέτης

Το Γενικό Νοσοκομείο Αττικό όπου έλαβε χώρα η μελέ-

τη, είναι ένα από τα πρώτα δημόσια νοσοκομεία στην

Ελλάδα, όπου οι νοσηλευτές έχουν την ευκαιρία να

χρησιμοποιήσουν στα καθημερινά τους καθήκοντα

υπολογιστές στην εργασία τους. Υπάρχουν και άλλα

νοσοκομεία όπου χρησιμοποιούνται υπολογιστές αλλά

ως πιλοτικά προγράμματα ή για διοικητικά καθήκο-

ντα. Μία μελέτη που θα περιλάμβανε νοσηλευτές από

αποτελέσματα. Επίσης, ένα τυχαία επιλεγμένο δείγ-

μα από όλες τις ομάδες επαγγελματιών υγειονομικής

φροντίδας (νοσηλευτές, γιατρούς, γενικούς γιατρούς,

διαιτολόγους κτλ) που εργάζονται σε νοσοκομεία που

χρησιμοποιούν Η/Υ θα μπορούσε να πιθανόν να δώσει

διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που περιλαμβά-

νονται στη μελέτη μας. Θα ήταν καλό να καταγραφούν

και οι απόψεις των γιατρών για τη χρήση της πληρο-

φορικής στη δουλειά τους και πόσο σημαντική είναι

ή δεν είναι για αυτούς και πως τους βοηθά να παρέ-

χουν την κατάλληλη φροντίδα στους ασθενείς.

Επιπλέον, αυτή η έρευνα διεξήχθη κατά τη διάρ-

κεια των θερινών διακοπών που το μεγαλύτερο ποσο-

στό του νοσηλευτικού προσωπικού βρισκόταν σε δια-

κοπές. Εάν η έρευνα διεξαγόταν το χειμώνα, είναι

πιθανό να είχαμε μεγαλύτερα ποσοστά ανταπόκρισης

και πιο αξιόπιστα ευρήματα. 
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ABSTRACT

OORRIIGGIINNAALL  AARRTTIICCLLEE

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  TTEECCHHNNOOLLOOGGYY  CCOOMMPPEETTEENNCCEE  AANNDD  IINNTTRRAANNEETT  UUSSEE  AAMMOONNGG  NNUURRSSEESS  IINN  AA  UUNNIIVVEERRSSIITTYY

HHOOSSPPIITTAALL  OOFF  GGRREEEECCEE::  AA  QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREE  SSUURRVVEEYY

YYffaannttiiss  AA..11,,  TTiinniiaakkoouu  II..11,,  YYffaannttii  EE..22,,  TTssiirriiggaa  SS..22

[[11..  RRNN,,MM..SScc,,  LLaabboorraattoorryy  CCooooppeerraattoorr,,  TTEEII  ooff  LLaammiiaa,,  22..  HHeeaalltthh  vviissiittoorr,,  MM..SScc,,  LLaabboorraattoorryy  CCooooppeerraattoorr,,  TTEEII  ooff

LLaammiiaa]]

BBaacckkggrroouunndd::  Information technology (IT) has been implemented in health science departments and hospitals

.Nurses should be familiar with the use ofcomputers.

AAiimm::  To obtain nurses opinion and view of using information technology (IT) in nursing and especially in

hospital.

MMeetthhoodd  &&  MMaatteerriiaall::  After a pilot study, 70 postal closed-type questionnaires were sent to the participants

(Greek nurses) in the Teaching General Hospital Attikon, in Athens. The questionnaire asked for what

reasons could be used IT in nursing, about the training, benefits and barriers from the use and their

demographic features. Returned questionnaires were analyzed using the software packages of Excel.

RReessuullttss::  Thirty-one questionnaires were returned. The overall attitude respondents towards was positive.

The participants used IT for biochemical results and drug information. The main benefits for them were

the speed and that with using computers saved time for the other nursing duties. As barrier, were chosen

the lack of knowledge and skills of IT. The 61% of the nursing staff had received training during their nursing

studies than in the work. The entire sample wanted to attend a seminar or a workshop for training skills

in IT.

CCoonncclluussiioonn::  Despite the low penetration of IT , the views from using IT in nursing from the nursing staff

were positive. Inadequate and inexperienced nursing staff was a main barrier in using computers.

Key words: information technology, nurses, internet, hospitals
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Ποιότητα ζωής, κατάθλιψη και άγχος 

σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο: 

ο ρόλος των αντιλήψεων για την υγεία 

ΠΠααρραασσκκεευυήή  ΑΑ..  ΘΘεεοοφφίίλλοουυ

Δρ. Ψυχολογίας Υγείας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ψυχολογίας, theofi@otenet.gr

ΠΕΡIΛΗΨΗ

ΕΕιισσααγγωωγγήή:: Οι αντιλήψεις των ασθενών για την κατάσταση της υγείας τους είναι πολύ σημαντικές αναφορικά με

την κατανόηση των αντιδράσεών τους στη χρόνια νόσο. Η παρούσα μελέτη σκοπεύει (i) να καθορίσει εάν οι αντι-

λήψεις για την υγεία διαφοροποιούνται μεταξύ διαφορετικών θεραπειών υποκατάστασης της νεφρικής λειτουρ-

γίας σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο και (ii) να διερευνήσει εάν αυτές οι αντιλήψεις συνδέονται με την ποι-

ότητα ζωής και την ψυχική τους υγεία.

ΥΥλλιικκόό  κκααιι  μμέέθθοοδδοοςς::  Το δείγμα αποτελείται από 89 ασθενείς, οι οποίοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση με τεχνη-

τό νεφρό ή σε συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση. Χρησιμοποιήθηκαν τα εξής ερωτηματολόγια: α) Ερωτημα-

τολόγιο World Health Organization Quality of Life του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, β) Ερωτηματολόγιο Γενι-

κής Υγείας του Goldberg, γ) Πολυδιάστατο Ερωτηματολόγιο Εστίασης Ελέγχου Υγείας των Wallston και Wallston,

δ) Ερωτηματολόγιο Άγχους του Spielberger και ε) Ερωτηματολόγιο Κατάθλιψης (Center of Epidemiological

Studies - Depression).

ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα::  Αναφορικά με τις αντιλήψεις για την υγεία ανάμεσα στις δύο ομάδες ασθενών, οι ασθενείς που

υπόκεινται σε αιμοκάθαρση παρουσίασαν υψηλότερη βαθμολογία στη διάσταση της εσωτερικής εστίασης ελέγ-

χου. Η συγκεκριμένη διάσταση συσχετίστηκε με καλύτερη ποιότητα ζωής και γενικό επίπεδο υγείας στο συνο-

λικό δείγμα. Αντίθετα, η διάσταση των σημαντικών άλλων αναφορικά με την εστίαση ελέγχου υγείας συνδέθη-

κε με υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης. 

ΠΠεερριιοορριισσμμοοίί  μμεελλέέττηηςς::  Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη μπορούν να διερευνηθούν

περαιτέρω σε δείγματα από άλλα νοσηλευτικά πλαίσια, έτσι ώστε να μπορούν να προκύψουν γενικότερα συμπε-

ράσματα. 

ΣΣυυζζήήττηησσηη  --  ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα::  Οι αντιλήψεις για την υγεία μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη νόσο και τη

θεραπεία και θα μπορούσαν επομένως να αναγνωριστούν ως μία καινούργια περιοχή για διεπιστημονική παρέμ-

βαση σε άτομα με χρόνια νεφρική νόσο. 

ΛΛέέξξεειιςς  --  ΚΚλλεειιδδιιάά::  άγχος, αντιλήψεις για την υγεία, κατάθλιψη, ποιότητα ζωής, χρόνια νεφρική νόσος 

Εισαγωγή

Οι σύγχρονες εξελίξεις της Ιατρικής και της Νοση-

λευτικής Επιστήμης σε συνδυασμό με την τεχνολογία

συνέβαλλαν σημαντικά στην επιμήκυνση του προσδό-

κιμου επιβίωσης για τα άτομα που πάσχουν από χρό-

νια νοσήματα. Όταν όμως η επιβίωση και η ποιότητα

ζωής (ΠΖ) εξαρτώνται από την περιοδική διόρθωση

βιολογικών παραμέτρων, με την ανάλογη τεχνική βοή-

θεια, όπως συμβαίνει με τους ασθενείς με χρόνια

νεφρική νόσο (ΧΝΝ), η κατάσταση αυτή επιδρά τόσο

στον ίδιο τον ασθενή όσο και στο περιβάλλον του

(Raravi, Delvaux, 1988, Parkes, 1971, Κουτσοπούλου

- Σοφικίτη κ.ά., 2009). 

Πριν από την ένταξη σε πρόγραμμα εξωνεφρικής

[38] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης
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κάθαρσης, οι ασθενείς με ΧΝΝ ταλαιπωρούνται, λόγω

των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν, σε ατο-

μικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο (Covic et

al., 2006, Covic et al., 2003, Θεοφίλου κ.ά., 2010).

Αυτό επηρεάζει καθοριστικά την ΠΖ τους, η οποία

αποτελεί βασική παράμετρο της υγείας επηρεάζοντας

και επηρεαζόμενη από αυτή. Η ΠΖ των ασθενών αυτών

περιγράφεται ως κακή λόγω της επίδρασης της κατά-

στασής τους σε 

� φυσικές δραστηριότητες, όπως η σωματική λειτουρ-

γικότητα και η ικανότητα για εργασία (Timmers et al.,

2008, Ginieri - Coccossis et al., 2008, Karamanidou

et al., 2009), 

� ψυχολογικούς παράγοντες, όπως ικανοποίηση, ευχα-

ρίστηση, ευημερία, αυτοεκτίμηση, άγχος, ανησυχία,

κατάθλιψη (Θεοφίλου, 2010, Θεοφίλου, Παναγιωτά-

κη, 2010, Θεοφίλου, 2010) και στην 

� κοινωνική προσαρμοστικότητα, περιλαμβάνοντας την

αποκατάσταση στην εργασία, τη διασκέδαση καθώς

και τις κοινωνικές και οικογενειακές αντιδράσεις

(Cameron, 1996, Christensen, Ehlers, 2002, Covic,

2004, Krespi et al., 2004, Cameron, Leventhal, 2003). 

Μελέτες στις χρόνιες παθήσεις διαπιστώνουν ότι

η ΠΖ και η ψυχική υγεία σχετίζονται με τις γνωστικές

αναπαραστάσεις που έχει ο ασθενής αναφορικά με τη

νόσο και τη θεραπεία της. Όταν ο ασθενής έρχεται

αντιμέτωπος με το πρόβλημα της υγείας του, δημι-

ουργεί δικά του μοντέλα και αναπαραστάσεις γύρω

από την ασθένεια προκειμένου να κατανοήσει και να

ανταποκριθεί στις δυσκολίες που καλείται να αντιμε-

τωπίσει (Cameron, Moss-Morris, 2004, Caress et al.,

2001, Hagger, Orbell, 2003, Heijmans, de Ridder,

1998, Rees et al., 2004). 

Πρόσφατα έχει αναγνωριστεί ότι οι αντιλήψεις των

ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση (ΑΚ) σχε-

τικά με το ότι οι ίδιοι μπορούν να ελέγξουν την κατά-

σταση της υγείας τους οδηγεί στην εμφάνιση λιγότε-

ρων συμπτωμάτων κατάθλιψης (Christensen et al.,

1991). Επιπλέον, η εσωτερική εστίαση ελέγχου δεν

αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα για την

εμφάνιση κατάθλιψης σε ασθενείς με ΧΝΝ κατά τη

διάρκεια της θεραπείας τους (Cvengros et al., 2005). 

Σε άλλες μελέτες, ο προσωπικός έλεγχος πάνω

στο πρόβλημα της υγείας συνδέεται θετικά με τη φυσι-

κή και κοινωνική δραστηριότητα, τον έλεγχο του πόνου

του σώματος καθώς και την αντίληψη για τη γενική

κατάσταση της υγείας στους ασθενείς που υπόκεινται

σε ΑΚ ή περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ) (Timmers et al.,

2008). Επιπρόσθετα, ο προσωπικός έλεγχος σχετίζε-

ται με χαμηλότερη συναισθηματική αντίδραση και

καλύτερη κατανόηση της νόσου (Covic, 2004). 

Τέλος, οι εσωτερικές αντιλήψεις για την υγεία έχουν

ως αποτέλεσμα να αξιολογούν θετικότερα οι ασθενείς

την ΠΖ τους με την εμφάνιση λιγότερων συμπτωμά-

των και αρνητικών συνεπειών (Griva et al., 2009). 

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι 

� να διερευνήσει τις αντιλήψεις για την υγεία των ασθε-

νών με ΧΝΝ και της σχέσης τους με την ΠΖ και την

ψυχική υγεία 

� να συμβάλλει στο ήδη υπάρχον σύστημα γνώσης γύρω

από θέματα ΠΖ ασθενών με ΧΝΝ, αναδεικνύοντας

ωστόσο έναν συγκεκριμένο παράγοντα επίδρασης της

ΠΖ, αυτόν των αντιλήψεων για την υγεία

� να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν παρεμβάσεις

από τους επαγγελματίες υγείας προκειμένου να υπο-

στηριχθούν οι ασθενείς.

Η κύρια ερευνητική μας υπόθεση είναι ότι όσο

περισσότερο ο ασθενής εστιάζει στο δικό του προσω-

πικό έλεγχο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων

υγείας που έχουν ανακύψει, τόσο περισσότερο θα

παρουσιάζει καλύτερη ΠΖ εμφανίζοντας λιγότερα

συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης.

Υλικό και μέθοδος 

Το δείγμα αποτέλεσαν 135 ασθενείς από δύο Γενικά

Νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών. Η

επιλογή των Νοσοκομείων ήταν τυχαία με βασικό ωστό-

σο κριτήριο τη λειτουργία μονάδων εξωνεφρικής κάθαρ-

σης σε αυτά. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν 77 ασθενείς

(57.0%) που υποβάλλονταν σε χρόνια περιοδική ΑΚ

και 58 ασθενείς (43.0%) που υποβάλλονταν σε συνε-

χή φορητή ΠΚ. 

Το επόμενο βήμα, έτσι ώστε να διερευνηθούν οι

διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών ήταν η επι-

λογή 41 ασθενών σε ΑΚ και 48 σε ΠΚ από το συνολι-

κό δείγμα των 135 συμμετεχόντων, σύμφωνα με συγκε-

κριμένα και σαφή κριτήρια που τέθηκαν με σκοπό το

σχηματισμό δύο ισοδύναμων ομάδων. Τα κριτήρια επι-

λογής περιελάμβαναν την έναρξη της εξωνεφρικής

κάθαρσης από τον ασθενή μέσα σε μία περίοδο 4 ετών

και διασφάλισαν μία ισορροπημένη αναλογία ανδρών

και γυναικών ασθενών των δύο ομάδων. Ακολουθώ-

ντας τη διαδικασία επιλογής, οι δύο ομάδες εξετά-

στηκαν για την ύπαρξη ή όχι σημαντικών διαφορών

σχετικά με τις κοινωνικοδημογραφικές μεταβλητές.

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, οι ομάδες των ασθε-

νών μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμες χωρίς στατι-

στικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους (p > 0.05).

Ο βαθμός ανταπόκρισης ήταν υψηλός, φθάνοντας το

99%. Η συλλογή των δεδομένων έγινε από τον Μάρ-

τιο 2006 έως και τον Φεβρουάριο 2007. Τα κριτήρια

επιλογής του δείγματος ήταν τα ακόλουθα:

1. Ηλικία άνω των 18

2. Διάγνωση ΧΝΝ

3. Παρακολούθηση προγράμματος ΑΚ ή ΠΚ τουλάχι-

στον για 1 έτος

4. Ικανοποιητικό επίπεδο συνεργασίας και αντιληπτι-

κής ικανότητας

Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν ελληνικής καταγωγής,

TOMOS4_TEFXOS2  7/28/11  1:24 PM  Page 39



[40] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚH ΕΡΓΑΣΊA

οι οποίοι συμπλήρωσαν έντυπο πληροφορημένης συναί-

νεσης για τη συμμετοχή τους στη μελέτη. Είχαν ενη-

μερωθεί για το δικαίωμά τους να αρνηθούν ή να δια-

κόψουν τη συμμετοχή τους στη μελέτη, όποια στιγμή

το επιθυμούσαν σύμφωνα με τα ηθικά πρότυπα της

διακήρυξης του Ελσίνκι το 2000. Η διεξαγωγή της

μελέτης πραγματοποιήθηκε μετά την έγκρισή της από

το επιστημονικό συμβούλιο ή/και την επιτροπή δεο-

ντολογίας των υγειονομικών μονάδων. 

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης μελέτης χρη-

σιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα εργαλεία: 

ΙΙ))  WWoorrlldd  HHeeaalltthh  OOrrggaanniizzaattiioonn  QQuuaalliittyy  ooff  LLiiffee  ((WWHHOOQQOOLL--

BBRREEFF))..  Το ερωτηματολόγιο WHOQOL-BREF, το οποίο

αναπτύχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

(ΠΟΥ) και αποτελεί τη σύντομη μορφή του ερωτημα-

τολογίου WHOQOL-100, αφορά στη μέτρηση της

αυτοαναφερόμενης ΠΖ και αποτελείται από 26 ερω-

τήσεις (WHOQOL Group, 2004). Οι ερωτήσεις ανα-

φέρονται σε 4 διαστάσεις: α) σωματική υγεία, β)

ψυχολογική υγεία, γ) κοινωνικές σχέσεις και δ) περι-

βάλλον. Επίσης, περιλαμβάνονται δύο ερωτήσεις, οι

οποίες εκτιμούν τη σχετιζόμενη με την υγεία ΠΖ

(ΣΥΠΖ). Η ελληνική έκδοση αποτελείται από τις αρχι-

κές 26 ερωτήσεις και 4 νέες ερωτήσεις, οι οποίες

προστέθηκαν κατά την πολιτισμική προσαρμογή και

τη στατιστική επεξεργασία της πιλοτικής μορφής

του ερωτηματολογίου. Οι νέες ερωτήσεις αναφέρο-

νται: 1) στη διατροφή, 2) στην ικανοποίηση από την

εργασία, 3) στην οικιακή ζωή και 4) στην κοινωνική

ζωή (Ginieri - Coccossis et al., 2003). Οι υψηλότε-

ρες βαθμολογίες αποτελούν ένδειξη καλύτερης ΠΖ.

Ο έλεγχος των ψυχομετρικών του ιδιοτήτων συμπε-

ριέλαβε: εννοιολογική εγκυρότητα της δομής, δια-

κριτική εγκυρότητα αξιοπιστία επανελέγχου, κλινι-

κή ευαισθησία, κ.ά. Το ερωτηματολόγιο παρουσιάζει

ικανοποιητικές ψυχομετρικές ιδιότητες (Ginieri -

Coccossis et al., 2003). 

ΙΙΙΙ))  ΕΕρρωωττηημμααττοολλόόγγιιοο  ΓΓεεννιικκήήςς  ΥΥγγεείίααςς  ((GGeenneerraall  HHeeaalltthh

QQuueessttiioonnnnaaiirree  --  GGHHQQ--2288)).. Πρόκειται για ένα ερωτη-

ματολόγιο αυτοαναφοράς, το οποίο συναποτελούν τέσ-

σερις υποκλίμακες: α) σωματικά συμπτώματα, β)

άγχος/αϋπνία, γ) κοινωνική δυσλειτουργία και δ) σοβα-

ρή κατάθλιψη (Goldberg, 1978, Garyfallos et al., 1991).

Κάθε ερώτηση απαντάται σε μία κλίμακα τεσσάρων

διαβαθμίσεων. Οι υψηλότερες βαθμολογίες αποτε-

λούν ένδειξη διαταραχής της ψυχικής υγείας. Αρχι-

κά, το ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε και συμπληρώ-

θηκε, τόσο στη αγγλική όσο και στην ελληνική εκδοχή,

από 50 δίγλωσσους. Η προσαρμογή βασίστηκε σε 100

ασθενείς, οι οποίοι προσήλθαν διαδοχικά σε εξωτε-

ρικά ιατρεία παθολογικής κλινικής. Η σύγκριση έγι-

νε με την εκτίμηση των ίδιων ατόμων με την PSE

(Present State Examination), η οποία έχει ήδη σταθ-

μιστεί στον ελληνικό πληθυσμό (Goldberg, 1978). Το

Ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας έχει χρησιμοποιηθεί

τόσο σε αρρώστους όσο και σε υγιείς πληθυσμούς και

έχει να επιδείξει καλή αξιοπιστία και εγκυρότητα.

Ειδικότερα, αναφορικά με την εγκυρότητα, οι συντε-

λεστές συνάφειας με την PSE είναι 0,77 για το GHQ-

28, 0,77 για το GHQ-30 και 0,78 για το GHQ-60. Η ευαι-

σθησία, η εξειδίκευση και η αξιοπιστία εσωτερικής

συνέπειας στα παραπάνω σημεία-ουδούς είναι οι ακό-

ΠΊΝΑΚΑΣ 1. Κοινωνικοδημογραφικά 
και κλινικά χαρακτηριστικά των δύο ισοδύναμων ομάδων (N= 89)

Ασθενείς σε ΑΚ N=41 (46.06%) Ασθενείς σε ΠΚ N=48 (53.9%) 

ΗΗλλιικκίίαα  ((έέττηη))
Μέση τιμή ± τυπική απόκλιση 65.34 ± 8.37 64.10 ± 10.36
ΦΦύύλλοο
Άνδρας 21 (51.3%) 23 (47.9%)
Γυναίκα 20 (48.7%) 25 (52.1%)
Σύνολο 41 (100.0%) 48 (100.0%)
ΟΟιικκοογγεεννεειιαακκήή  ΚΚααττάάσστταασσηη
Άγαμος/η 4 (9.75%) 6 (12.5%)
Έγγαμος/η 33 (80.48%) 38 (79.2%)
Δ/Χ/Σ* 4 (9.75%) 4 (8.3%)
Σύνολο 41 (100.0%) 48 (100.0%)
EEκκππααίίδδεευυσσηη
0-9 έτη 29 (70.73%) 26 (54.16%)
> 9 έτη 12 (29.27%) 22 (45.84%)
Σύνολο 41 (100.0%) 48 (100.0%)
ΔΔιιάάρρκκεειιαα  θθεερρααππεείίααςς  ((έέττηη))
Μέση τιμή ± τυπική απόκλιση 4.15 ± 2.57 3.62 ± 2.00

*Δ/Χ/Σ = Διαζευγμένος/Χήρος/Συγκάτοικος
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λουθες (Goldberg, 1978): 

Ευαισθησία: GHQ-28=89%, GHQ-30=80%, GHQ-60=87%.

Εξειδίκευση: GHQ-28=81%, GHQ-30=91%, GHQ-

60=85%.

Αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας: GHQ-28=0,93, GHQ-

30=0,94, GHQ-60=0,96.

ΙΙΙΙΙΙ))  ΠΠοολλυυδδιιάάσσττααττοο  ΕΕρρωωττηημμααττοολλόόγγιιοο  ΕΕσσττίίαασσηηςς  ΕΕλλέέγγχχοουυ

ΥΥγγεείίααςς  ((MMuullttiiddiimmeennssiioonnaall  HHeeaalltthh  LLooccuuss  ooff  CCoonnttrrooll  --

MMHHLLCC)).. Η κλίμακα δημιουργήθηκε με σκοπό να αξιο-

λογήσει την εστίαση ελέγχου του πάσχοντος ατόμου

σχετικά με θέματα που αφορούν στην κατάσταση της

υγείας του. Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο 18 προ-

τάσεων. Οι ερωτώμενοι δίνουν, σε μία κλίμακα έξι δια-

βαθμίσεων, το βαθμό, στον οποίο η κάθε πρόταση τους

αντιπροσωπεύει (Wallston, Wallston, 1976, Wallston

et al., 1978). Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τέσ-

σερις υποκλίμακες: 1) Εσωτερική εστίαση (μετρά το

βαθμό, στον οποίο το άτομο αισθάνεται ότι έχει τον

έλεγχο της υγείας του), 2) Τύχη (μετρά το βαθμό, στον

οποίο το άτομο πιστεύει ότι η βελτίωση ή επιδείνωση

της υγείας του είναι θέμα τύχης), 3) Ιατρικό Προσω-

πικό (μετρά το βαθμό, στον οποίο το άτομο αισθάνε-

ται ότι οι θεράποντες ιατροί ελέγχουν την υγεία του)

και 4) Σημαντικοί Άλλοι (μετρά το βαθμό, στον οποίο

το άτομο αισθάνεται ότι τα σημαντικά πρόσωπα στη

ζωή του ελέγχουν την κατάσταση της υγείας του). Οι

υψηλότερες βαθμολογίες αποτελούν ένδειξη μεγαλύ-

τερης προτίμησης για το χαρακτηριστικό της συγκε-

κριμένης υποκλίμακας. Οι συσχετίσεις με άλλες μετα-

βλητές και η ανάλυση παραγόντων υποδεικνύουν ότι

οι υποκλίμακες έχουν επαρκή εγκυρότητα εννοιολο-

γικής κατασκευής. 

ΙΙVV))  ΕΕρρωωττηημμααττοολλόόγγιιοο  ΆΆγγχχοουυςς  ττοουυ  SSppiieellbbeerrggeerr..  H κλί-

μακα διαχωρίζει το άγχος ως κατάσταση (State) από

το άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας

(Trait). Τα πρώτα 20 θέματα αφορούν στο πώς αισθά-

νεται κανείς τη στιγμή που απαντά στο ερωτηματολό-

γιο (το άγχος ως κατάσταση) ενώ τα υπόλοιπα 20 θέμα-

τα απαντώνται με βάση το πώς το άτομο αισθάνεται

γενικά (χαρακτηριολογικό άγχος) (Spielberger, 1970,

Liakos, Giannitsi, 1984). Οι απαντήσεις των ερωτή-

σεων δίνονται σε τετραβάθμια κλίμακα. Οι υψηλότε-

ρες βαθμολογίες αποτελούν ένδειξη υψηλότερου επι-

πέδου άγχους. Η προσαρμογή βασίστηκε σε δείγμα

73 τελειοφοίτων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστη-

μίου Αθηνών. Η μέση τιμή για το άγχος ως χαρακτη-

ριστικό της προσωπικότητας ήταν 35,54 για τους άνδρες

και 37,47 για τις γυναίκες. Η μέση τιμή για το άγχος

ως κατάσταση ήταν 35,11 για τους άνδρες και 37,34

για τις γυναίκες (Spielberger, 1970). Το ερωτηματο-

λόγιο παρουσιάζει  ικανοποιητική εγκυρότητα

εννοιολογι¬κής κατασκευής και εγκυρότητα κριτηρί-

ου. Επιπρόσθετα, η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπει-

ας και η αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων κρί-

νονται ικανοποιητικές (Spielberger, 1970).

VV))  ΚΚλλίίμμαακκαα  ττοουυ  ΚΚέέννττρροουυ  ΕΕππιιδδηημμιιοολλοογγιικκώώνν  ΕΕρρεευυννώώνν

γγιιαα  ττηηνν  ΚΚααττάάθθλλιιψψηη  ((CCeenntteerr  ffoorr  EEppiiddeemmiioollooggiicc  SSttuuddiieess

DDeepprreessssiioonn  SSccaallee  --  CCEESS--DD)).. Πρόκειται για ερωτη-

ματολόγιο αυτοαναφοράς αποτελούμενο από 20 ερω-

τήσεις, το οποίο μετρά το επίπεδο της κατάθλιψης

(Radloff, 1977, Hann et al., 1999). Για τον ελληνικό

πληθυσμό, μία τιμή μεγαλύτερη του 9,03 είναι ενδει-

κτική της κατάθλιψης του ατόμου (Fountoulakis et

al., 2001). Οι υψηλότερες βαθμολογίες αποτελούν

ένδειξη υψηλότερου επιπέδου κατάθλιψης. Το ερω-

τηματολόγιο παρουσιάζει ικανοποιητική εγκυρότη-

τα εννοιολογι¬κής κατασκευής και εγκυρότητα κρι-

τηρίου. Επιπρόσθετα, η αξιοπιστία εσωτερικής

συνέπειας εμφανίζεται υψηλή (τιμές εύρους 0,84

έως 0,90) (Hann et al., 1999). 

Όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, εξαιρου-

μένου του MHLC, έχουν σταθμισθεί για τον ελληνικό

πληθυσμό επιδεικνύοντας ικανοποιητικές ψυχομετρι-

κές ιδιότητες.

Η ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέ-

του SPSS 13 για Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Ειδικότε-

ρα, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος Kolmogorov - Smirnov

προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι ποσοτικές μετα-

βλητές του δείγματος παρουσίαζαν κανονική κατανο-

μή. Κατόπιν, η ανάλυση που εφαρμόστηκε (T-test για

ανεξάρτητα δείγματα) είχε ως σκοπό τη διερεύνηση

των διαφορών μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών ανα-

φορικά με τις αντιλήψεις για την κατάσταση της υγεί-

ας τους. Προκειμένου να μελετηθεί εάν οι αντιλήψεις

για την υγεία των ασθενών με ΧΝΝ σχετίζονται με την

ΠΖ και την ψυχική τους υγεία, εφαρμόστηκε η συσχέ-

τιση Pearson τόσο στο συνολικό δείγμα όσο και στην

κάθε ομάδα ασθενών ξεχωριστά. 

ΠIΝΑΚΑΣ 2. Εστίαση ελέγχου για την υγεία σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ΑΚ ή ΠΚ

Παράγοντες ΜΗLC Ασθενείς σε ΑΚ (Ν=41) Ασθενείς σε ΠΚ (Ν=48) p-value
M ± SD M ± SD

Εσωτερική εστίαση 27.36 ± 7.00 23.15 ± 8.35 00..0011**
Τύχη 25.21 ± 8.65 23.22 ± 9.16 NS
Γιατροί 16.48 ± 2.27 16.80 ± 1.72 NS
Σημαντικοί άλλοι 13.21 ± 4.56 11.80 ± 4.77 NS

*p<0.05; N=89.
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Αποτελέσματα 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, η κατανο-

μή του συνολικού δείγματος χαρακτηρίζεται ως κανο-

νική. Αναφορικά με τις αντιλήψεις για την υγεία, στα-

τιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε στους

ασθενείς που υποβάλλονταν σε ΑΚ, οι οποίοι παρου-

σίασαν υψηλότερη βαθμολογία στη διάσταση της εσω-

τερικής εστίασης ελέγχου. Και οι δύο ομάδες εμφά-

νισαν ένα παρόμοιο σχέδιο αντιλήψεων υγείας, σύμφωνα

με το οποίο υψηλότερες τιμές σημειώθηκαν στις δια-

στάσεις της εσωτερικής εστίασης και της τύχης ακο-

λουθούμενες από τις διαστάσεις των γιατρών και των

σημαντικών άλλων (Πίνακας 2). 

Διερευνώντας τη συσχέτιση ανάμεσα στις διαστά-

σεις, που μετρώνται με το ερωτηματολόγιο εστίασης

ελέγχου για την υγεία, και την ΠΖ καθώς και το επί-

πεδο ψυχικής υγείας στο συνολικό δείγμα, η εσωτε-

ρική εστίαση ελέγχου βρέθηκε να συνδέεται θετικά

με την ΠΖ και ειδικότερα με την ενότητα της ψυχολο-

γικής υγείας (r= 0.35, p= 0.00) καθώς και με τη συνο-

λική ΠΖ/υγεία (r= 0.48, p= 0.00). Οι εσωτερικές αντι-

λήψεις βρέθηκαν επίσης να συσχετίζονται αρνητικά

με τη γενική κατάσταση της υγείας των ασθενών, που

μετράται με το Ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας, και

πιο συγκεκριμένα με την υποκλίμακα των σωματικών

συμπτωμάτων (r= -0.22, p= 0.03). Από την άλλη πλευ-

ρά, η διάσταση των σημαντικών άλλων εμφανίστηκε

να έχει θετική σχέση με την κατάθλιψη, που μετράται

με την κλίμακα CES-D (r= 0.28, p= 0.02) (Πίνακας 3).

Περαιτέρω διερεύνηση πραγματοποιήθηκε στην

κάθε ομάδα ασθενών ξεχωριστά. Στους ασθενείς που

υπόκειντο σε ΑΚ, η εσωτερική εστίαση ελέγχου γύρω

από την κατάσταση της υγείας τους παρουσιάστηκε να

συνδέεται θετικά με την ΠΖ και ειδικότερα με τις ενό-

τητες της σωματικής (r= 0.37, p= 0.01) και ψυχολογι-

κής υγείας (r= 0.48, p= 0.00) καθώς και με τη συνο-

λική ΠΖ/υγεία (r= 0.59, p= 0.00). Επιπλέον, οι εσωτερικού

τύπου αντιλήψεις βρέθηκαν να συνδέονται αρνητικά

με τη γενική υγεία και ειδικότερα με τις υποκλίμακες

των σωματικών συμπτωμάτων (r= -0.34, p= 0.02), της

κοινωνικής δυσλειτουργίας (r= -0.31, p= 0.04) και της

σοβαρής κατάθλιψης (r= -0.33, p= 0.03) καθώς και με

τη συνολική βαθμολογία του ερωτηματολογίου GHQ-

28 (r= -0.37, p= 0.01) στους ασθενείς που υποβάλλο-

νταν σε ΑΚ. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα έδειξαν

την αρνητική σχέση μεταξύ της εσωτερικής εστίασης

ελέγχου και του άγχους κατάστασης (r= -0.49, p= 0.04)

(Πίνακας 4). 

Αναφορικά με τους ασθενείς που υποβάλλονταν σε

ΠΚ, τα αποτελέσματα έδειξαν τη θετική σύνδεση ανά-

μεσα στη συνολική ΠΖ/υγεία και την εσωτερική εστία-

ση ελέγχου για την υγεία (r= 0.45, p= 0.00). Ωστόσο,

η διάσταση των σημαντικών άλλων φάνηκε να συνδέ-

εται αρνητικά με την ενότητα της ψυχολογικής υγεί-

ας, που μετράται με το ερωτηματολόγιο WHOQOL-

BREF (r= -0.31, p= 0.03). Η συγκεκριμένη διάσταση
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Τόμος 4 - Τεύχος 2 [43]

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚH ΕΡΓΑΣΊA

συνδέθηκε επίσης θετικά με την υποκλίμακα του ερω-

τηματολογίου GHQ-28, που εξετάζει το άγχος/αϋπνία

(r= 0.32, p= 0.02), τη συνολική βαθμολογία του GHQ-

28 (r= 0.31, p= 0.03) καθώς και με το επίπεδο της

κατάθλιψης που μετρά η κλίμακα CES-D (r= 0.41, p=

0.00) (Πίνακας 5).

Συζήτηση

Η παρούσα μελέτη διερεύνησε το είδος των αντιλή-

ψεων σχετικά με την υγεία σε ασθενείς με ΧΝΝ, οι

οποίοι υποβάλλονται σε διαφορετικές θεραπείες υπο-

κατάστασης της νεφρικής λειτουργίας, καθώς και τις

συσχετίσεις αυτών των αντιλήψεων με την ΠΖ και ψυχι-

κή υγεία. 

Ειδικότερα, οι ασθενείς που υπόκεινται σε ΑΚ

φαίνεται να δείχνουν την προτίμησή τους στην εσω-

τερική εστίαση ελέγχου σε σύγκριση με τους ασθε-

νείς που υποβάλλονται σε ΠΚ, πιστεύοντας στο δικό

τους προσωπικό έλεγχο προκειμένου να διαχειρι-

στούν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με την υγεία

τους. Αυτό το στοιχείο μπορεί να αντικατοπτρίζει την

ισχυρή ανάγκη των συγκεκριμένων ασθενών να αντι-

σταθμίσουν την επιβληθείσα εξάρτηση από τη δια-

δικασία της αιμοδιάλυσης καθώς και την περιορι-

στική διαιτητική θεραπευτική αγωγή με την άσκηση

προσωπικού ελέγχου της ασθένειάς τους. Περαιτέ-

ρω διερεύνηση σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθε-

ση κρίνεται απαραίτητη. 

Αναφορικά με τη σχέση ανάμεσα στις διαστάσεις

της εστίασης ελέγχου για την υγεία και την ΠΖ στο

συνολικό δείγμα, φαίνεται ότι οι εσωτερικού τύπου

αντιλήψεις μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς να

αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που σχετίζονται με τη

ΧΝΝ και να αξιολογήσουν με θετικό τρόπο την ΠΖ τους

και την κατάσταση της γενικής τους υγείας, με την

εμφάνιση καλύτερης ψυχολογικής υγείας και λιγότε-

ρων σωματικών συμπτωμάτων. Αυτά τα αποτελέσμα-

τα σχετίζονται με προηγούμενα ευρήματα άλλων μελε-

τών που δείχνουν ότι η εσωτερική εστίαση ελέγχου

συνδέεται με καλύτερη ΠΖ και κατανόηση των επι-

πτώσεων της νόσου (Covic, 2004). Από την άλλη πλευ-

ρά, εστιάζοντας σε σημαντικά άλλα πρόσωπα και στον

έλεγχο και την ευθύνη αυτών για την κατάσταση της

υγείας του ασθενή φαίνεται να συνδέεται με την ύπαρ-

ξη καταθλιπτικής διάθεσης. Οι ασθενείς με ΧΝΝ

παρουσιάζονται στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία

να αναπτύσσουν καταθλιπτική συμπτωματολογία (Arnold

et al., 2004, Οικονομίδου κ.ά., 2005, Yucedal et al.,

2003, Oo et al., 2005). 

Σε μία πιο αναλυτική διερεύνηση που έγινε στις

δύο ομάδες ξεχωριστά, τα ανωτέρω ευρήματα επι-

βεβαιώνονται. Ειδικότερα, στους ασθενείς που υπό-

κεινται σε ΑΚ, η εσωτερική εστίαση ελέγχου συμ-

βάλλει στη θετική εκτίμηση της ΠΖ τους, εμφανίζοντας

καλύτερη σωματική και ψυχολογική υγεία καθώς και

συνολική ΠΖ/υγεία. Επίσης, οι εσωτερικές αντιλή-
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ψεις βοηθούν τους ασθενείς σε ΑΚ να αξιολογήσουν

περισσότερο ευνοϊκά όχι μόνο το επίπεδο της γενι-

κής τους υγείας με την παρουσία λιγότερων σωμα-

τικών συμπτωμάτων, κοινωνικής δυσλειτουργίας και

σοβαρής κατάθλιψης αλλά επίσης την ψυχική τους

υγεία, δείχνοντας λιγότερο άγχος καταστάσεως. Στη

σχετική βιβλιογραφία, έχει προταθεί ότι ο προσω-

πικός έλεγχος σχετίζεται σημαντικά και θετικά με

τη φυσική και κοινωνική λειτουργικότητα και τη γενι-

κή υγεία των συγκεκριμένων ασθενών (Timmers et

al., 2008). 

Όσον αφορά στους ασθενείς που υποβάλλονται σε

ΠΚ, η εσωτερική εστίαση ελέγχου συνδέεται με θετι-

κή αντίληψη της συνολικής ΠΖ/υγείας. Ωστόσο, η διά-

σταση των σημαντικών άλλων οδηγεί σε μία πιο αρνη-

τική αξιολόγηση της ΠΖ και ψυχικής υγείας με την

παρουσία περισσότερων συμπτωμάτων κατάθλιψης,

άγχους και αϋπνίας. 

Περιορισμοί μελέτης

Οι ασθενείς της μελέτης αποτέλεσαν κλινικό δείγμα,

το οποίο ήταν διαθέσιμο, δηλαδή πρόκειται για ασθε-

νείς που υποβάλλονταν σε θεραπεία σε μονάδες με

πολυετή λειτουργία στο πλαίσιο δημόσιων γενικών

νοσοκομείων. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να υπάρ-

ξει γενίκευση σε όλο τον πληθυσμό των νεφροπαθών

παρά μόνο σε αντίστοιχους πληθυσμούς. Τα αποτελέ-

σματα που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη μπο-

ρούν να διερευνηθούν περαιτέρω σε δείγματα από

άλλα νοσηλευτικά πλαίσια, ιδιωτικά ή μονάδες της

περιφέρειας, δίνοντας τη δυνατότητα ελέγχου των υπό

μελέτη μεταβλητών και σύγκρισης των αποτελεσμά-

των, έτσι ώστε να μπορούν να προκύψουν γενικότερα

και ασφαλέστερα συμπεράσματα.

Συμπεράσματα

Τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης έδειξαν ότι

διαφορετικές αντιλήψεις για την υγεία μπορούν να

χαρακτηρίζουν τους ασθενείς που υποβάλλονται σε

ΑΚ ή ΠΚ. Επιπρόσθετα, φάνηκε η θετική συσχέτιση

της εσωτερικής εστίασης ελέγχου για την υγεία με την

αξιολόγηση της ΠΖ των ασθενών με ΧΝΝ, επιβεβαι-

ώνοντας με αυτόν τον τρόπο την κύρια ερευνητική μας

υπόθεση. 

Συνολικά, τα ευρήματα της μελέτης μπορούν να

φανούν χρήσιμα σε θεωρητικό και σε πρακτικό επί-

πεδο. Στο θεωρητικό επίπεδο, μπορεί να προταθεί

ένα μοντέλο για την ΠΖ, με την αντίληψη εσωτερικής

εστίασης ελέγχου ως περισσότερο καθοριστικού

παράγοντα για τη σωματική και ψυχολογική υγεία,

την κατάθλιψη και το άγχος των ασθενών. Σε πρακτι-

κό επίπεδο, τα ευρήματα είναι χρήσιμα σε επαγγελ-

ματίες υγείας, ιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους,

καθώς και σε διοικητές υγειονομικών υπηρεσιών,

επιφορτισμένες να προσφέρουν ιατρική θεραπεία σε

πάσχοντες με ΧΝΝ. Παραδείγματος χάριν, θα μπο-
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ρούσε να προταθεί η ανάπτυξη εξατομικευμένων

ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων με στόχο την ψυχο-

λογική υποστήριξη των ασθενών, ιδιαίτερα εκείνων,

οι οποίοι αναφέρουν συμπτώματα κατάθλιψης και

άγχους. Επίσης, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν παρεμ-

βάσεις ψυχοεκπαιδευτικού τύπου και προγράμματα

προαγωγής της υγείας σε νεφροπαθείς, τα οποία να

εστιάζουν στην ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση σε

συγκεκριμένες συνιστώσες της ψυχικής υγείας, όπως

τα καταθλιπτικά στοιχεία, ο αυτοκτονικός ιδεασμός,

αλλά και η ενίσχυση των πεποιθήσεων των ασθενών

σχετικά με τη δυνατότητά τους να έχουν οι ίδιοι έναν

καθοριστικό ρόλο στα θέματα που αφορούν στην υγεία

τους. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα της

μελέτης αυτής, καθώς και άλλων σχετικών με το αντι-

κείμενο μελετών, προτείνεται η δημιουργία ερευνη-

τικής ατζέντας με άξονα την ψυχολογική παρέμβα-

ση και στήριξη σε άτομα που υποβάλλονται σε διαδικασία

εξωνεφρικής κάθαρσης, θέτοντας ως στόχο την ανα-

βάθμιση της ΠΖ τους. 

Ευχαριστίες

Η συγγραφέας θα ήθελε να ευχαριστήσει τους ασθε-

νείς για τη συνεργασία τους και το ενδιαφέρον τους

για τη μελέτη. Θα ήθελε επίσης να αναγνωρίσει την

υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας και του διοι-

κητικού προσωπικού των μονάδων αιμοκάθαρσης και

περιτοναϊκής κάθαρσης που συμμετείχαν στη μελέτη.

ABSTRACT

OORRIIGGIINNAALL  AARRTTIICCLLEE

QQUUAALLIITTYY  OOFF  LLIIFFEE,,  DDEEPPRREESSSSIIOONN  AANNDD  AANNXXIIEETTYY  IINN  PPAATTIIEENNTTSS  WWIITTHH  CCHHRROONNIICC  RREENNAALL  FFAAIILLUURREE::  TTHHEE  RROOLLEE

OOFF  HHEEAALLTTHH  BBEELLIIEEFFSS

PPaarraasskkeevvii  AA..  TThheeooffiilloouu,,  PPhh..DD..  iinn  HHeeaalltthh  PPssyycchhoollooggyy,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPssyycchhoollooggyy,,  PPaanntteeiioonn  UUnniivveerrssiittyy

AAcckknnoowwlleeddggmmeennttss

The author would like to thank the patients for their participation in the study and acknowledge the support

given by the health professionals and the administration personnel of the dialysis participating units.

IInnttrroodduuccttiioonn:: Patients’ beliefs regarding their health are important to understand responses to chronic

disease. The present study aimed (i) to determine whether beliefs about health differ between different renal

replacement therapies in End-Stage Renal Disease (ESRD) patients and (ii) to examine whether these beliefs

are associated with health related quality of life (HQoL) as well as mental health.

MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhoodd::  A sample of 89 ESRD patients, 41 in haemodialysis (HD) treatment and 48 in peritoneal

dialysis (PD) treatment, completed the World Health Organization Quality of Life instrument, the General

Health Questionnaire, the State-Trait Anxiety Inνentory, the Center for Epidemiologic Studies Depression

Scale and the Multidimensional Health Locus of Control. 

RReessuullttss::  Regarding differences in health beliefs between the two groups, HD patients focused more on the

dimension of internal health locus of control. This dimension was associated with better QoL (p= <0.01) and

general health (p= 0.03) in the total sample. On the contrary, the dimension of important others in health

locus of control was associated with higher depression (p=0.02). Limitations of the study Studies on the

broader ESRD population and recruiting even larger samples to enable effective multi-group analysis should

be pursued in future research.

CCoonncclluussiioonnss::  The beliefs that patients hold about their health can play an important role in their illness and

treatment and they could be recognized as a new field for interdisciplinary intervention in individuals with

chronic renal failure. 

KKeeyywwoorrddss::  Anxiety, depression, health beliefs, mental health, quality of life, renal disease
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ABSTRACT

IInnttrroodduuccttiioonn:: Phlebitis due to vein infusion is a significant issue in clinical practice. Recent studies have

shown that 25-70% of patients receiving infusion therapy present phlebitis (i.e. inflammation of a vein). 

OObbjjeeccttiivvee:: The aim of our study was to firstly introduce and implement a plan for the management of the

peripheral venous catheter which would allow nurses to monitor and evaluate the evolution of the clinical

conditions of the insertion site, and secondly see if this plan was effective in preventing phlebitis.

MMeetthhooddss:: We used the following methods: a review of the literature, Andrew Jackson’s “Visual Infusion

Phlebitis Score” and the NHS (National Health Service) Peripheral Venous Cannulation Policy data-gathering

grid.

RReessuullttss  aanndd  CCoonncclluussiioonnss::  The data produced by our research showed that throughout the period the

Visual Infusion Phlebitis (VIP) Score was used, infusion phlebitis did not manifest in any of the patients

included in our study.

KKEEYY  WWOORRDDSS::  Phlebitis Score, Prevention of Phlebitis, Paediatric Patients.

Article

The insertion of peripheral venous catheters is

an invasive procedure commonly performed in

hospitals(  Sarah Lealy et  al l  2008)The main

complications of vein infusion therapy are mainly

linked to phlebitis. Phlebitis can be defined as an

acute inflammation of the internal lining of the

vein(Di Sharon Weinstein A. Plumer L 2007)The

clinical signs of phlebitis are described by many

authors and classified according to the severity

of the clinical condition(Andrew J. 1998),(Webster

J. 2008),(Singh Bhandary:2008). 

Recent studies have also shown that phlebitis

can occur in 25-70% of the patients undergoing vein

infusion therapy (White S.2001), (Pose-Reino A.

2000)(Paulette Gallant P et all2006).

Pain or erythema could be the first signs, which

if ignored or overlooked can rapidly evolve and

deteriorate, leading to the hardening of the vein – a

palpable venous cord – and ultimately to sepsis or

thrombosis. 

In order to prevent complications, it is important

to know what are the predisposing factors to phlebitis

and what is the correct approach to the insertion

procedure, maintenance and control of the catheter

(Uslusoy E. et all 2007)(Foster L. et all 2002).

All health professionals should be aware of the

importance of prevention, of timely observation of

1ο
 ΒΡΑΒΕΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΝΕ 2
01

1
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the insertion site of the venous catheter and of the

need to report what actions were performed. (Johansson

ME et all 2008)

Objective

The aim of our research was to set up a plan for the

early assessment of any signs and symptoms of

phlebitis (inflammation of the vein where the catheter

is inserted) to intervene in a timely and appropriate

manner and minimise complications linked to the

insertion of the venous catheter.

The objectives of this plan were twofold: assessment

and monitoring.

Materials 

The project of our research consisted in the daily

observation of the insertion site of the peripheral

venous catheter in patients admitted to the Department

of Anaesthesia and Resuscitation at the “Giannina

Gaslini” Children’s Hospital using the Visual Infusion

Phlebitis (VIP) Score [3], a specially designed chart

reported in literature.

The reason for choosing the above-mentioned

department was grounded in literature: firstly

because intensive care units are reported to have

some of the highest rates of phlebitis and complications

associated with catheter insertion, mainly for the

high level of healthcare complexity of patients

admitted to Paediatric Intensive Care Units (PICUs)

(Grady N.P.O, et all 2005) Secondly, because this

type of medication is a requirement when using

the VIP Score as an observational tool. (Wendy

M.2008)

To facilitate the observation of the peripheral

venous catheter access, without causing traumas to

the patient’s skin and running the risk of displacing

the catheter with potentially serious physical and

psychological consequences both for patients and

their families, it was preferable to have a transparent

medication. In fact, the Intensive Care Unit at the

“Giannina Gaslini” Children’s Hospital mainly employs

this type of medication for its patients.

Statistics have shown that the incidence of phlebitis

is higher in intensive care units. This was useful for

our study because it was included as selection criteria

when choosing the right place where to conduct our

research (Bhandary S.2008).

The VIP Score was identified to achieve these

objectives. (Jackson A.1998). It is a numeric scale

ranging between 1 and 6. Each score corresponds

to specific clinical signs and the higher the score the

higher the level of severity, and for each score there

are a set of actions to undertake. It allows an accurate

documentation of the clinical conditions of the insertion

site of the peripheral venous catheter (PVC).

The VIP Score was introduced to raise the

awareness of the healthcare staff on the issue of

the onset of phlebitis and its use proved to have

positive effects because it produced an accurate

documentation concerning the clinical situation of

the PVC insertion site. To gather our data, we used

a grid validated by the “South Western Staffordshire

NHS Primary Care Trust”, where we registered the

patient’s name and surname, date and time of

observation, the score assigned to the insertion

site examined using the VIP Score, what actions

were undertaken (if any), the intactness of the

medication and if this had been substituted, and

finally the signature of the person who collected

the data. This allowed health professionals to obtain

a clear and updated picture of the clinical situation

of the PVC insertion site and thus also improve its

management. 

The sampling of our study was non-probabilistic. 

The inclusion criteria of our study were identified

on the basis of international scientific literature:

newborn patients and post heart-surgery patients. 

Programmed substitution of the PVC was suggested

as a method to prevent phlebitis and correlated

infections: the incidence of phlebitis increases when

the catheter remains in place for >72 hours. 

There does not seem to be much difference in

the onset of phlebitis between 72 and 96 hours due

to the permanence of the catheter. 

In paediatric patients, you must not substitute

the PVC e reposition it, unless clinical conditions

absolutely require it(Grady N.P.O, et all 2005) , (CDC

2002)

To conduct our research project we asked and

obtained the authorization from the Healthcare

Directorate and the Department of the Healthcare

Services of the “Istituto Giannina Gaslini”. We also

submitted our research project to the Ethical

Committee of the “G. Gaslini” Institute, but they did

not feel it was their duty to express an opinion on

this research.

To ensure anonymity and respect the privacy of

the subjects included in the sample, we did not report

their names and surnames, and when collecting the

data, the subjects were registered in a specially-

designed form using only their initials. 

The turnover rate of the neonatal patients in the

Department of Anaesthesia and Resuscitation was

not fixed and in any case it was not very high because

of the various issues pre-term patients may present

and therefore we could often observe PVC accesses

for long periods of time. 

The post cardiac-surgery patients all came to the

ICU from the operating theatre for the delicate post-

operative phase. 
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A similar study conducted by Paulette Gallant,

Alyce A. Schutlz “Evaluation of Visual Infusion Phlebitis

Scale for determining appropriate discontinuation

of peripheral intravenous catheters” Journal of

Infusion Nursing in 2006 focused on post cardiac-

surgery adult patients, whereas cardiac-surgery

paediatric patients never seem to have been studied

from this point of view. 

It was for this reason that we decided to include

also this type of patient in order to widen the age

bracket and come up with more heterogeneous

results. 

In our study, we included 46 PVCs inserted in 32

paediatric patients (28 newborns and 4 post heart-

surgery patients) for a 6-week period of observation.

Six patients were excluded from the study because

they did not have transparent medications for their

PVCs. 

RESULTS 

NNeewwbboorrnnss  

The peripheral venous catheters (PVCs) used for the

sample of newborns included in our study were in

total 42. Due to the presence of non-sterile gauze

medication, 3 peripheral venous catheters were

excluded from our study.

For these 3 peripheral venous catheters, inserted

in 3 different patients, our observation focused on

the intactness of the medication and on the anatomical

site where the device was inserted.

The PVCs were applied in 28 patients (15 males

and 13 females), for a total of 98 observations and

reports during the period of our study.

The observations of the PVCs, the VIP scores

and their appropriate documentation were made

almost exclusively during the morning hours when

the most of the healthcare activities are carried

out on newborns. 

In fact, when planning healthcare activities, it is

very important to respect as much as possible the

newborns’ sleep/wake rhythm to fully satisfy their

need to sleep and rest and reduce the chances of

destabilizing them (some signs of destabilization in

a newborn are: dystonic movements, yawning, alteration

of the vital signs and desaturations).

MMeeddiiccaattiioonnss  

The first element we took into consideration was the

type of medication used to secure PVCs. Patients

who had a medication made with non-sterile gauze

were not included in our study. 

The type of medication applied in the neonatal

patients was in 96% of the cases a semi-permeable

transparent medication in polyurethane, the same

as the one reported in literature, and in the remaining

4% of the cases it was a non-transparent medication

in non-sterile gauze.

Transparent medications make it easier to observe

the insertion site. This allows health workers to

detect any disorder linked to the PVC without causing

any trauma to the patient. Medications with non-

sterile gauze do not allow to perform a direct

observation of the insertion site of the catheter,

causing traumas and run the risk of dislocating the

catheter. However, it was possible to observe if

there were clinical signs such as reddening or

hardening along the vein, even though these clinical

signs indicate an average (VIP Score = 4) or advanced

(VIP Score = 5) stage of thrombo-phlebitis, clinically

and physiologically confirmed. But this type of

observation cannot be considered scientifically valid

because it does not exclude with certainty the

presence of the first signs of phlebitis unless the

insertion site is observed with scientific rigor.

Always in relation to the aspect of the medication,

the data-gathering grid included the possibility to

report if the PVC medication was intact or not, and

if not, if it was substituted or not. 

Nurses paid maximum attention at changing the

medication immediately when it was no longer intact.

The intactness of the medication was observable

even when there was a non-sterile gauze (when it

was intact it was not changed) and therefore we

included it in our study. When the medication is not

intact pathogens may invade the PVC access, which

is a breach of the skin and therefore a potentially

privileged site for microorganisms. The first

microorganisms that colonize the tip of the catheters

are those that live on the skin (generally Gram

positive bacteria). This can be the cause of infection

of the PVC insertion site. In fact in literature it is

reported that the onset of phlebitis may also occur

when the medication is not changed according to

the protocol. 

AAnnaattoommiicc  ssiitteess  

We shall now examine the anatomic sites where the

PVCs are inserted. Finding a venous access in newborns,

TABLE 1. Anatomic sites in newborns 
where the PVCs were inserted

Anatomic sites No PVC

Palmar digital branches 16
Dorsal Venous Network 9
Arm 15
Epicranic 1
Leg 4
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especially in pre-term babies, is not always very easy.

The gauge of the blood vessels in newborns is

proportional to their gestational age (i.e. in pre-term

babies it is smaller than in full-term babies), it is

smaller than in adults and the vessels are harder to

palpate because their muscular tunic is less developed. 

The following Graph, summarises the data we

gathered during our study.

Table 1 shows that 36% of the PVCs were inserted

in the veins of the palmar venous arch, 33% in the

veins of the upper limbs, 20% in the veins of the

plantar venous arch, and 2% in the epicranial site.

The venous catheters used were Venflon 24-Gauge,

that is the needle with the smallest possible diameter

for the diagnostic and therapeutic needs of the

patients, in compliance with international guidelines.

This choice was made on the basis of common

protocols to uniform practice and minimize the risk

of complications in patients.

Patients admitted to the Department of Anaesthesia

and Resuscitation can have more than one vascular

access inserted contemporaneously and with different

purposes, on the basis of the complexity of their

clinical conditions.

In some patients, an arterial catheter was inserted

in the radial artery, generally used for blood gas

analysis, a test that requires the collection of a blood

sample, which in a short lapse of time provides

accurate information on the patient’s respiratory

status and acid-base balance.

Patients could also have venous catheters inserted

peripherally, but much longer than a normal PVC,

or a Central Vein Catheter for the infusion of particular

therapies or parenteral nutrition.  

Therefore, according to their clinical course and

length of stay in the Department, newborns can have

more than one PVC inserted either contemporaneously

or subsequently, after removing the venous access

previously inserted. 

PVCs were not substituted at regular intervals of

time, but only when they were no longer strictly

necessary for diagnostic and therapeutic purposes

or when there were inflammatory clinical signs that

motivated an immediate and timely removal. These

actions comply with the Centre for Disease Control

and Prevention (CDC) Atlanta Guidelines

The authors of the CDC Atlanta Guidelines declare

that on the contrary of adult patients where the

removal and repositioning of the catheter ought to

take place within 72 hours from its insertion, in

paediatric patients the PVC must not be substituted

and reinserted unless there are clinical and/or

symptomatological conditions that require it. Catheters

remained on site between a minimum of one day to

a maximum of six days. 

The arithmetic mean of the days of permanence

was   = 2.4 days, equal to 57.6 hours.

Standard deviation was sd = 1.58 calculated with

the following formula:

The interval x = 2.40±1.58 included 76% of the

measurements and the result obtained correctly

described our sample. 

The patients included in our sample could be

transferred to other wards inside the Institute when

their clinical conditions became stable and continue

their treatment in a specific ward. This did not allow

us to collect further data and continue to observe

the insertion site of the catheter from the beginning

to the end. 

Relationship between PVCs included 

in our study and the VIP Score obtained

The catheters inserted in newborn patients were 42.

Of these catheters, 93% had a VIP Score equal to 1,

whereas in the remaining 7% the VIP Score was 2.

No PVC obtained a VIP Score >2. The total number

of observations made during our study was 99. Our

findings were recorded in a specific file and are shown

in Table 1.

Of the total number of scientific observations,

97% obtained a VIP Score = 1, this means that the

insertion site was ‘healthy and presented no sign of

phlebitis’ and that the action suggested was only the

observation of the cannula. 

In 3% of the cases, a VIP Score = 2 was obtained,

this means that the insertion site presented one of

the following two signs: a) ‘slight pain; b) ‘reddening’,

‘probable first signs of phlebitis’ and the action

suggested was the observation of the cannula. 

The relevance of this finding for clinical practice

is that it allows health workers to pay particular

attention to the status of the insertion site and prevent

the onset of further complications, which could lead

to phlebitis. In fact, an early detection of the first

signs of phlebitis improves both patient outcomes

and nursing-sensitive outcomes. 

From the viewpoint of a comprehensive and

attentive management of the PVC, identifying and

recording a VIP Score = 2 helps nurses gain full

control over a clinical situation and monitor the

respective symptoms, and should it be necessary to

remove the venous catheter nurses would be in the

position to motivate this decision on the basis of

sound scientific evidence. 

In a patient who had a VIP Score = 2, the PVC was

removed and subsequently reinserted in a different

anatomical site. 

The day before, the area around the insertion site

became red, the medication applied on the PVC was

not intact, in other words it was not perfectly attached
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to surrounding skin.

Instead, in the other two cases with the same

score the medication was intact, so it was not

substituted. 

The day after obtaining Score = 2, the VIP Score

returned to 1, therefore no action was taken apart

from a constant observation of the PVC insertion

site.  

The Standard Deviation of the VIP Scores = 2 was

calculated to check if the trend of this figure was on

the whole similar to the one found in literature. We

found that in 33.3% of the cases the first potential

signs appeared after 24 hours and in 66.6% of the

cases after 72 hours from the insertion of the PVC.  

In literature, it is reported that the onset of the

first signs of phlebitis (a little pain and slight reddening

on the insertion site) increase from 12% to 34% after

the first 24 hrs. and by 65% after 48 hrs.

None of the clinical signs regarding other scores

of the Andrew Jackson VIP Score (Scores 3, 4, 5, 6)

were observed during the period of the study, therefore

none of the patients included in our sample of newborns

presented signs of phlebitis.

As mentioned above, the period of observation of

the PVC insertion site varied a great deal in relation

to external factors, such as the transfer of the patient

to another Unit, non-infusion of the therapy through

the catheter itself and the removal of the catheter

because treatment was no longer necessary. 

The period of observation ranged between a

minimum of one day to a maximum of 13 days per

patient and it was also correlated to any previous

periods of PVC insertion. 

Post cardiac-surgery patients

The total number of PVCs included in this study were

4, all applied on 4 male patients. Three patients with

a non-sterile gauze medication and those without a

PVC infusion were excluded from our study.

The paediatric patients who underwent cardiac

surgery with extra-corporeal circulation (ECC) were

admitted to the Anaesthesia and Resuscitation Unit. 

The type of cardiac surgery can change according

to the children’s age that could vary significantly. In

fact, there are some heart malformations that are

incompatible with life and need to be operated

immediately and other types of malformations that

are not urgent and therefore some paediatric patients

are operated in their pre-school or school years. 

MMeeddiiccaattiioonn  

With regard to the type of medication it is important

to state that PVCs were inserted in the Cardiac Surgery

Operating Theatre, while the patient was prepared

for the surgery. Usually, several PVCs are inserted,

as well as the arterial catheter and the central venous

catheter, because of the complexity of cardiac surgery.

These PVCs were all applied with a non-sterile gauze

medication, so none of them had a transparent

medication. Usually, during the operation PVCs are

used for the infusion of different substances, according

to the physician’s orders. 

With gauze

Transparent

57%
43%

GRAPH 1. Type of PVC medication used 
for post cardiac surgery patients

Upper limb vein

Veins of the palmar

Jugular vein

43% 43%

14%

GRAPH 2. Distribution of PVC anatomic 
accesses following cardiac surgery

The PVCs had a different gauge, according 
to the patient’s age and needs. 
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At the end of the surgery not all the inserted PVCs

continued to be used for infusion, so some of them

remained inserted, but could not be included in the

study. Forty-three percent of the patients had a

transparent PVC medication (Graph 1).

This happened because in the Intensive Care Unit

Department, the post-operative phase was managed

by intensive care nursing and medical staff.

In the event a gauze medication was not intact

or nurses decided to change it, it was preferable to

substitute it with a transparent one for the reasons

mentioned above. 

Non-sterile gauze medications presented the

same difficulties described above during the observation

of the insertion site. Nevertheless, we also observed

the vessel where the PVC was inserted to check if

the vessel became hard, stiff and saw if the diameter

of the vein was palpable. These observations could

be physiologically confirmed.  

During the short period of observation, 100% of

the medications were intact, both those with the

gauze and the transparent ones. 

The post-operative care of cardiac surgery patients

is very complex and their stay in the intensive care

unit can vary significantly, according to their health

conditions. For this reason, in relation to the patients’

length of stay, the number of observations can vary

from a minimum of one day to a maximum of five

days, with a statistic mean of three days. 

In addition, considered the presence of various

vascular accesses – central, peripheral, which are

arterial and much longer than the standard ones –

in some PVCs infusion was stopped (following physician’s

orders) and were left inserted until they were no

longer deemed necessary.   

The anatomic sites 

Most of the PVCs were inserted on the veins of the

upper limb, in particular the median antecubital

vein or on the veins of the palmar venous arch

(Graph 2).

Relationship between the PVCs included 

in our study and the VIP Scores obtained 

The total number of PVCs included in our study were

4. All PVCs with a transparent medication obtained

a VIP Score = 1 

The average observation time for the PVCs included

in our study was one day. 

In 3 post-cardiac surgery patients it was not

possible to observe the PVC insertion site because

the medication was made with non-sterile gauze, in

addition many patients did not receive any infusions

through their PVCs. 

The total number of PVCs included in our study

was 46. The total number of observations and reports

made, using the VIP Score, was 103. 

The graph shows that in 97% of the total sample

the VIP score was 1 (no sign of phlebitis) and in 3%

the VIP Score was 2 (probable first signs of phlebitis).

Conclusions

The data we collected in our study showed that

during the period the Visual Infusion Phlebitis

Score was used, no onset of infusion phlebitis was

observed.

In addition, of the 3% with a VIP Score = 2, the

catheter was removed only in one case, before the

clinical signs worsened, and in the other two cases

careful observation of the access site, the substitution

of the medication and the type of infusion allowed

the VIP Score to return to normal, thus avoiding

potential harm for the patient.

Our study fully confirmed the research hypotheses

made at the beginning of the study.

In conclusion, we can state that the aim of our

research was achieved, because an accurate PVC

management plan allowed to prevent the onset of

infusion phlebitis. Since the insertion of a peripheral

catheter into a venous blood vessel is one of the

most common procedures carried out in hospitals

all over the world, our study can improve the outcomes

of nursing practice, which has been proven to be

relevant also from a legal point of view. In fact,

evidence based nursing is safer both for patients

and nurses themselves. 

Strengths 

The strengths of our study include: ensuring systematic

observations thanks to the use of a validated tool

like Andrew Jackson’s VIP Score. With this tool

observations are objective, independently from the

number of people who perform them.

Observations are scientifically sound, because

they are objective, reliable, can be checked and

reproduced.

Our study focused on paediatric patients, who

are not investigated very often.

The mean time of observation in relation to the

average time of PVC insertion and the turnover rates

of intensive care patients proved that the design of

our study was appropriate.

One last strength was the high level of interest

and collaboration the nursing team showed in our

research project.

Limits

A limit of our study, mainly conditioned by the

widespread use of non-sterile gauze medications,

was the small size of our sample. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ

EEΝΝΑΑ  ΣΣΧΧEEΔΔΙΙΟΟ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΡΡOOΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΦΦΛΛΕΕΒΒIIΤΤΙΙΔΔΑΑΣΣ  ΣΣΕΕ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙAA  ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕIIΣΣ

AAnnnnaammaarriiaa  BBaaggnnaassccoo  PPhhDD11,,  FFrraanncceessccaa  RRoossaa  RRNN22,,  FFrraanncceessccaa  RRiizzzzaa  RRNN33,,  LLaauurraa  FFoorrnnoonnii44,,  GGiiuusseeppppee  AAlleeoo55,,

LLoorreeddaannaa  SSaassssoo66

[[11..  MMeetthhooddoollooggyy  ooff  NNuurrssiinngg  RReesseeaarrcchh  ,,HHeeaalltthh  SScciieenncceess  DDeeppaarrttmmeenntt,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGeennooaa,,  IIttaallyy,,  22..  MMSScc

ssttuuddeenntt,,  HHeeaalltthh  SScciieenncceess  DDeeppaarrttmmeenntt,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGeennooaa,,  IIttaallyy,,  33..  HHeeaalltthh  SScciieenncceess  DDeeppaarrttmmeenntt,,  UUnniivveerrssiittyy

ooff  GGeennooaa,,  IIttaallyy,,  44..  TTeeaacchhiinngg  HHoossppiittaall  GGaasslliinnii,,  GGeennooaa,,  IIttaallyy,,  55..  HHeeaalltthh  SScciieenncceess  DDeeppaarrttmmeenntt,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff

GGeennooaa,,  IIttaallyy,,  66..  AAssssoocciiaattee  PPrrooffeessssoorr  ooff  NNuurrssiinngg,,DDiippaarrttiimmeennttoo  SScciieennzzee  ddeellllaa  SSaalluuttee,,  FFaaccoollttàà  ddii  MMeeddiicciinnaa  ee

CChhiirruurrggiiaa,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGeennooaa,,  IIttaallyy]]

ΕΕιισσααγγωωγγήή::  Η δημιουργία Φλεβίτιδας λόγω της έγχυσης υγρού σε φλέβα είναι ένα σημαντικό πρόβλημα στην

κλινική πράξη. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι 25-70% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με έγχυση

παρουσίασαν φλεγμονή της φλέβας..

ΣΣκκοοππόόςς:: Σκοπός της μελέτης μας ήταν πρώτον να εισαγάγει και να εφαρμόσει ένα σχέδιο για τη διαχείριση

του περιφερικού φλεβικού καθετήρα που θα επέτρεπε στους νοσηλευτές την παρακολούθηση και αξιολόγη-

ση της εξέλιξης των κλινικών συνθηκών του σημείου εισαγωγής του, και δεύτερον να δούμε αν αυτό το σχέ-

διο ήταν αποτελεσματικό στην πρόληψη φλεβίτιδας.

ΜΜέέθθοοδδοοιι::  Χρησιμοποιήσαμε τις ακόλουθες μεθόδους: μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, "Visual Αποτελέ-

σματα έγχυση και Φλεβίτιδα " Andrew Jackson και το ( NHS0 Πολιτική καθετηριασμού Περιφερειακών Φλε-

βών-Συλλογή δεδομένων σε εθνικό επίπεδο..

ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα  κκααιι  ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα::  Τα δεδομένα που προκύπτουν από την έρευνά μας έδειξαν ότι καθ ' όλη τη

διάρκεια της VIP που χρησιμοποιήθηκε περιφερική έγχυση και χρησιμοποιήθηκαν κλινικές οδηγίες για

παιδιά,δεν έδειξε φλεβίτιδα σε κανέναν από τους ασθενείς που συμπεριελήφθησαν στη μελέτη μας.

ΛΛΕΕΞΞΕΕΙΙΣΣ  ΚΚΛΛΕΕΙΙΔΔΙΙΑΑ::  Αποτελέσματα Φλεβίτιδας, Πρόληψη Φλεβίτιδας, Παιδιατρικοί ασθενείς.
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Διαστάσεις στην επικοινωνία ασθενών–

νοσηλευτών στη μονάδα εντατικής θεραπείας

ΣΣττοουυφφήήςς  ΝΝιικκόόλλααοοςς11,,  ΛΛεεππίίδδοουυ  ΜΜααρρίίαα22

1. Νοσηλευτής ΜΕΘ, Κωνσταντοπούλειο Γεν. Νος. Ν. Ιωνίας
2. Νοσηλεύτρια ΜΕΘ Γεν.Νος. Χίου

ΠΕΡIΛΗΨΗ

Ο νοσηλευτής μέσω της φυσικής του παρουσίας καλείται να δημιουργήσει το κατάλληλο θεραπευτικό περιβάλ-

λον, ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία στις φυσικές και συναισθηματικές ανάγκες του ασθενούς.

ΣΣκκοοππόόςς:: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η προσέγγιση του πολύ σύνθετου θέματος της επικοινωνίας του

νοσηλευτικού προσωπικού με τους ασθενείς που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ. 

ΥΥλλιικκόό  ––  ΜΜέέθθοοδδοοςς:: 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). 

ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα:: Οι περισσότερες από τις μελέτες που έχουν δημοσιευθεί συνδέουν άμεσα την αδυναμία λεκτι-

κής επικοινωνίας των ασθενών, με επεισόδια διέγερσης και τρόμου τα οποία εμφάνισαν κατά τη διάρκεια της

νσηλείας τους στη ΜΕΘ. 

ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα--  ΣΣυυζζήήττηησσηη::  Αν και το πρόβλημα της επικοινωνίας των ασθενών στη ΜΕΘ έχει μελετηθεί επαρ-

κώς, πολύ λίγες λύσεις έχουν προταθεί και ακόμα λιγότερες έχουν πρακτικά δοκιμαστεί στην πράξη. Η ιεράρ-

χηση των αναγκών του ασθενούς, η καλή συνεργασία και η ανθρώπινη ολιστική προσέγγιση μέσα από τη νοση-

λευτική διεργασία, συμβάλλουν στην κάλυψη βασικών αναγκών επικοινωνίας, και την παροχή ποιοτικής

θεραπευτικής φροντίδας. Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση και η πρακτική εφαρμο-

γή των κατάλληλων στρατηγικών επικοινωνίας.

ΛΛέέξξεειιςς  κκλλεειιδδιιάά:: ΜΕΘ, στρατηγικές επικοινωνίας, μη λεκτική επικοινωνία.

[54] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Εισαγωγή

Η εισαγωγή από την Frey του όρου «Νοσηλευτική διά-

γνωση» το 1973, συντέλεσε σε μεγάλο ποσοστό στο

να αποκτήσει η νοσηλευτική, αυτονομία και επαγγελ-

ματικό χαρακτήρα. Το ειδικό αυτό διαγνωστικό σύστη-

μα καθορίζεται από την επικοινωνία μεταξύ νοσηλευ-

τών και ασθενών, επικοινωνία η οποία χαρακτηρίζεται

από λεκτικές και μη λεκτικές αλληλεπιδράσεις, με

στόχο τη συνεχή βελτίωση της νοσηλευτικής κλινι-

κής πρακτικής. Σχεδόν το 40% των σοβαρά ασθενών

που τελικά χάνουν τη ζωή τους στα νοσοκομεία, περ-

νούν 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 δυνα-

τότητα να εκφράσουν σκέψεις, επιθυμίες και ανά-

γκες, ή ακόμα περισσότερο χωρίς να μπορέσουν να

εκφράσουν τα συναισθήματα τους απέναντι σε αγα-

πημένα τους πρόσωπα.

Ιδιαιτερότητες στην επικοινωνία νοσηλευτών – 

ασθενών στη ΜΕΘ

Οι περισσότερες από τις μελέτες που έχουν δημοσι-

ευθεί αναφορικά με τις εμπειρίες και το άγχος των

ασθενών που νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής

θεραπείας (ΜΕΘ), συνδέουν άμεσα την αδυναμία λεκτι-

κής επικοινωνίας με συναισθήματα πανικού και ανα-

σφάλειας, διαταραχές ύπνου και άγχος.

Ο Fowler κατέγραψε μέσω συνεντεύξεων τις εμπει-

ρίες 10 χειρουργημένων ασθενών οι οποίοι νοσηλεύ-

τηκαν στη ΜΕΘ και χρειάστηκαν να παραμείνουν δια-

σωληνομένοι για μικρό χρονικό διάστημα. Όλοι οι
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συμμετέχοντες στη μελέτη FOWLER, λάμβαναν ηρε-

μιστικά ή και αναλγητικά φάρμακα, και οι μισοί από

αυτούς τόνισαν την έλλειψη από μέρους του προσω-

πικού εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας μαζί τους.

Οι ασθενείς περιγράφουν την αδυναμία τους να μιλή-

σουν ως «τρομακτική», «απογοητευτική»,και «φρι-

κτή», (Fowler SB, 1997). 

Πιο πρόσφατες μελέτες, περιγράφουν στρέβλωση

των διαδικασιών σκέψης, παραλήρημα καθώς και δια-

ταραχή των γνωστικών λειτουργιών καθώς και της

δυνατότητας λήψης αποφάσεων τα οποία αναπτύχθη-

καν 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 έλα-

βαν μηχανική υποστήριξη της αναπνοής σε ΜΕΘ, το

78,1% θυμάται έντονα την αδυναμία λεκτικής επικοι-

νωνίας, περιγράφοντας την ως μέτρια ή πάρα πολύ

ενοχλητική. Σε κάποιους από αυτούς τους ασθενείς

αυτή η αδυναμία συνδέθηκε άμεσα με επεισόδια διέ-

γερσης και τρόμου τα οποία εμφάνισαν κατά τη διάρ-

κεια του μηχανικού αερισμού (Rotondi AJ, 2002).

Ομοίως σε προοπτική μελέτη σχετικά με τον τρόπο

που βιώνουν οι διασωληνομένοι ασθενείς τη νοση-

λεία τους στη ΜΕΘ, η σοβαρότητα της ασθένειας τους,

ο αριθμός των ημερών διασωλήνωσης με ταυτόχρο-

νη αδυναμία λεκτικής επικοινωνίας με το περιβάλ-

λον, συνδέθηκε σημαντικά με αισθήματα θυμού ανη-

συχίας 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 οποί-

οι 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 περι-

γράψουν 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 προ-

βλημάτων του ασθενή, είναι πολύ σημαντικό να τονι-

στεί 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 σημα-

ντικό εμπόδιο για την ακριβή αξιολόγηση και τη βέλ-

τιστη διαχείριση του πόνου από μέρους του προσω-

πικού, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα

ζωής αλλά και νοσηλείας των ασθενών στη ΜΕΘ

(Puntillo KA, 1990, Desbiens NA, 1996). Τα ευρήμα-

τα 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 μεγαλύτε-

ρο μέρος της από το νοσηλευτή του ασθενούς, είναι

μικρής διάρκειας, και αφορά κυρίως πληροφορίες,

εντολές και ζητήματα που προκύπτουν κατά τη φρο-

ντίδα του ασθενούς

Οι χειρονομίες οι οποίες αποτελούν την κύρια μορ-

φή μη λεκτικής επικοινωνίας, συχνά αναστέλλεται

από τη χρήση περιοριστικών μέτρων, τα οποία συχνά

συναντώνται στις ΜΕΘ για λόγους ασφάλειας και προ-

στασίας του ασθενούς (Happ MB, 2000). Επιπλέον

αυτοί οι περιορισμοί, εμποδίζουν τη χρήση εναλλα-

κτικών μεθόδων επικοινωνίας, όπως πίνακες, ηλε-

κτρονικά μέσα, γραπτά μηνύματα. Αυτό το γεγονός

έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει στη δημιουργία αισθη-

μάτων στρες, άγχους και κατάθλιψης η οποία μπορεί

να οδηγήσει σε συναισθηματική απόσυρση τους ασθε-

νείς που λαμβάνουν μηχανική υποστήριξη της ανα-

πνοής. Στην ίδια μελέτη φάνηκε ότι ακόμα και η δια-

κεκομμένη 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 αφο-

ρούν τη φύση των περιστατικών, καθώς και το επί-

πεδο 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 ευαισθητοποίη-

ση για τις ανάγκες των ασθενών στους οποίους γίνε-

ται χρήση περιοριστικών μεθόδων στο κρεβάτι της

ΜΕΘ. Διαταραχές στο επίπεδο συνείδησης λόγω επι-

δείνωσης διαφόρων οργανικών παραμέτρων, αποτε-

λεί το μεγαλύτερο εμπόδιο στην κατανόηση των μη

λεκτικών μηνυμάτων των ασθενών (Rier DA,2000).

Περιγραφικές μελέτες αναφορικά με την επικοινω-

νία νοσηλευτών-ασθενών στη ΜΕΘ,κατέδειξαν ότι οι

νοσηλευτές επικοινωνούν πιο συχνά και πιο θετικά

με τους ασθενείς που εμφανίζουν μεγαλύτερο βαθ-

μό ανταπόκρισης από ότι με αυτούς που έχουν μειω-

μένη 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 περιβάλλο-

ντος φαίνονται ανέτοιμα να παίξουν το ρόλο του «διερ-
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μηνέα», στην περίπλοκη και συναισθηματικά φορτι-

σμένη 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 περί-

πτωση είναι αναγκαία περαιτέρω έρευνα για τις αλλη-

λεπιδράσεις στην επικοινωνία μεταξύ των ασθενών

και των οικογενειών τους μια και αυτή αφορά επι-

πλέον και την οργάνωση του επισκεπτηρίου στις μονά-

δες εντατικής θεραπείας, που τουλάχιστον στην Ελλά-

δα 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 απα-

ντά στις ερωτήσεις του ασθενούς, δημιουργεί το κατάλ-

ληλο «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 επιστη-

μονική μέθοδος άσκησης της νοσηλευτικής, επιτυγ-

χάνεται 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 αφο-

ρούν την επικοινωνία των νοσηλευτών με τους ασθε-

νείς 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 περι-

πτώσεων που μελετήθηκαν η επικοινωνία μεταξύ νοση-

λευτή και ασθενή ήταν μικρής διάρκειας (<1 λεπτό),

και αφορούσε κυρίως θέματα φυσικής φροντίδας του

ασθενή. Οι δυσκολίες στην επικοινωνία μπορεί να επι-

δεινώσουν τη λεγόμενη «ψύχωση της ΜΕΘ», (Assworth

1987, Black-deeny & Mckenna 1997) μία κλινική οντό-

τητα που χαρακτηρίζεται από διαταραχές συμπεριφο-

ράς, 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 νοσηλευόμε-

νων ασθενών. Φροντίδα ασθενούς σε τελικό στάδιο

ζωής, ορίζεται ως η ολιστική φροντίδα ασθενών των

οποίων η ασθένεια τους δεν ανταποκρίνεται στη θερα-

πευτική αγωγή. Η φιλοσοφία αυτής της φροντίδας

είναι να δώσεις τη μέγιστη ποιότητα παρεχόμενων

υπηρεσιών φροντίδας που να καλύπτουν όλες τις φυσι-

κές, ψυχολογικές και πνευματικές ανάγκες του ασθε-

νούς και της οικογένειας του.

Η φροντίδα ασθενών κατά το τελικό στάδιο της

ζωής αποτελεί για τους επαγγελματίες υγείας και ειδι-

κά για όσους εργάζονται στη μονάδα εντατικής θερα-

πείας 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 σημα-

σία παροχής πνευματικής και συναισθηματικής υπο-

στήριξης στους ασθενείς και τις οικογένειες τους. Οι

νοσηλευτικές διαγνώσεις που περιλαμβάνονται θα

χρειαστεί να εξατομικεύονται για κάθε ασθενή. Η επι-

κοινωνία 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 απαι-

τεί η επιθετική υποστήριξη της ζωής.

Ο Buckman στο βιβλίο του “communication in

palliative care. A practical guide», τονίζει ότι το βασι-

κότερο 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 χαρα-

κτηρίζεται από μεγάλη σοβαρότητα και αίσθημα ευθύ-

νης. 

Τα βήματα που προτείνει ο ερευνητής προς την

κατεύθυνση της βελτίωσης της επικοινωνίας περιλαμ-

βάνουν:

� 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 ασθε-

νή.

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, εκφρά-

ζουν συχνά την ανάγκη να εκφράσουν τα συναισθήμα-

τα τους, είτε αυτά αφορούν την εξέλιξη της ασθένει-

ας 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 δυσκο-

λία στην ανάγνωση των χειλιών, την αδυναμία των

ασθενών να γράψουν, τη σοβαρότητα της ασθένειας

που επέβαλε την ενασχόληση με τις ζωτικές λειτουρ-

γίες του ασθενή, της προσωπικότητας του ασθενούς.

αλλά και της έλλειψης τεχνικών μέσων υποβοηθού-

μενης επικοινωνίας. 

Ο νοσηλευτής καλείται σε ένα περιβάλλον υψηλής

τεχνολογίας, να ισορροπήσει ανάμεσα στις προσωπι-

κές του αξίες τους φόβους και τις απογοητεύσεις,

κάνοντας τον ασθενή το επίκεντρο της φροντίδας.

ABSTRACT

DDIIMMEENNSSIIOONNSS  IINN  TTHHEE  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  BBEETTWWEEEENN  PPAATTIIEENNTTSS  AANNDD  NNUURRSSEESS  IINN  TTHHEE  IICCUU

SSttoouuffiiss  NNiikkoollaaooss11,,  LLeeppiiddoouu  MMaarriiaa22

[[11..  RRNN,,  IICCUU,,  KKoonnssttaannttooppoouulleeiioo  GGeenneerraall  HHoossppiittaall  ooff  NN..  IIoonniiaa,,  AAtthheennss,,  22..  RRNN,,IICCUU  GGeennaarraall  HHoossppiittaall  ooff  CChhiiooss]]

Nurse in the icu is called to create a proper therapeutic environment, that successfully corresponds in the

patients physical and emotional needs.

PPuurrppoossee::  The purpose of the present study is to approach the very complicated item of the communication

between Nurses and Patients in the ICU

MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhoodd::  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).

RReessuullttss:: 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. 

CCoonncclluussiioonn:: 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.  

KKeeyy  WWoorrddss:: ICU, Communication Strategies, Non Verbal Communication
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Οδηγητική συμπεριφορά και τροχαία 

ατυχήματα ως πρόβλημα δημόσιας υγείας

ΣΣωωττηηρριιάάδδοουυ  ΚΚυυρριιαακκήή11,,  ΣΣααρράάφφηηςς  ΠΠααύύλλοοςς22,,  ΜΜααλλλλιιααρροούύ  ΜΜααρρίίαα33

1. Λγος (ΥΝ), MSc, Υπ. Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, 2η ΤΑΞΥΠ/ΔΥΓ, Κοζάνη 
2. Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Λαμία/τμήμα Νοσηλευτικής 
3. Λγος (ΥΝ), MSc, Υπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, 404 ΓΣΝ Λάρισας 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΕιισσααγγωωγγήή::  Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο μεγάλο πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων και στους παρά-

γοντες στους οποίους οφείλονται. Ειδικότερα, μετά από μια σύντομη αναφορά στα σχετικά στοιχεία, παρου-

σιάζονται οι παράγοντες που επιδρούν στην οδηγητική συμπεριφορά καθώς επίσης και τα μοντέλα συμπερι-

φορών υγείας τα οποία χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία των παραγόντων αυτών. 

ΑΑνναασσκκόόππηησσηη  ββιιββλλιιοογγρρααφφίίααςς::  Έγινε αναζήτηση βιβλιογραφίας σε διεθνείς βάσεις δεδομένων με λέξεις κλει-

διά: τροχαία ατυχήματα, μοντέλα συμπεριφορών υγείας, δημόσια υγεία και επελέγη αρθρογραφία της τελευ-

ταίας δεκαετίας.

ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα::  Βρέθηκε ότι η αντίληψη του κινδύνου είναι  μια υποκειμενική υπόθεση που επηρεάζεται από

βιολογικούς, ψυχολογικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες. Περαιτέρω, η αντίληψη της επικινδυ-

νότητας ξεπερνά το άτομο και αντανακλά κοινωνικές, ιδεολογικές και πολιτισμικές αξίες. Είναι επομένως

σαφές ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος και η προσπάθεια μεταβολής της οδηγητικής συμπεριφοράς των

ατόμων ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο τα τροχαία ατυχήματα δεν μπορεί να είναι γενικής φύσης. Αντίθετα,

οι σχετικές στρατηγικές θα πρέπει να περιλαμβάνουν σειρά στοχευμένων παρεμβάσεων που λαμβάνουν υπό-

ψη κατά το σχεδιασμό τους όλους εκείνους τους ιδιαίτερους κατά περίπτωση παράγοντες, ώστε η υλοποίηση

τους να καταστεί αποτελεσματικότερη η υλοποίησή τους. 

ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα::  Ειδικότερα στην Ελλάδα, θα πρέπει η πολιτεία να θεσπίσει σειρά μέτρων αφενός αναμορφώ-

νοντας τη διαδικασία εκμάθησης της οδήγησης και των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και αφετέρου απαξιώ-

νοντας με διαφημιστικές καμπάνιες όλους εκείνους τους παράγοντες που οδηγούν σε επικίνδυνη οδηγητική

συμπεριφορά (επιδεικτική οδήγηση, αλκοόλ, κλπ.). 

ΛΛέέξξεειιςς  ––  κκλλεειιδδιιάά::  τροχαία ατυχήματα, μοντέλα συμπεριφορών υγείας 

1. Εισαγωγή

Οδηγώντας για μία ώρα σε μια οποιαδήποτε πόλη ή

αυτοκινητόδρομο, ο οδηγός έρχεται σε “επαφή” με

εκατοντάδες ή χιλιάδες άλλους οδηγούς οι οποίοι

βρίσκονται στο δρόμο για μια τεράστια ποικιλία λόγων.

Κάποιοι βιάζονται, ενώ άλλοι όχι, κάποιοι γνωρί-

ζουν το δρόμο, άλλοι βρίσκονται εκεί για πρώτη φορά,

κάποιοι έχουν τεταμένη την προσοχή τους και είναι

προσηλωμένοι στο δρόμο, άλλοι μιλάνε στο κινητό

τους ή είναι αφηρημένοι και απορροφημένοι στα

προβλήματά τους, κάποιοι οδηγούν προκειμένου να

φτάσουν στο σπίτι τους, άλλοι οδηγούν για να κάνουν

επίδειξη ή για να τραβήξουν την προσοχή, κάποιοι

πηγαίνουν στη δουλειά τους, άλλοι γυρίζουν από γλέ-

ντι όπου έχουν πιεί, κάποιοι έχουν υπομονή όταν η

κυκλοφορία είναι πυκνή άλλοι θυμώνουν και αντι-

δρούν βίαια, κάποιοι υπακούουν στον κώδικα οδι-

κής κυκλοφορίας, άλλοι σκόπιμα δεν το κάνουν.  Η

οδήγηση, λοιπόν,  φέρνει “αντιμέτωπους” χιλιάδες

ανθρώπους οι οποίοι διαφέρουν μεταξύ τους ως

προς το φύλο, τη φυλή, την ηλικία, την εκπαίδευση,

την εμπειρία, τη φυσική και διανοητική κατάσταση,

τη διάθεση, το χαρακτήρα και άλλους παράγοντες,

ενώ με το πέρασμα του χρόνου ο αριθμός των αυτο-

κινήτων αυξάνει και η κυκλοφορία γίνεται πυκνότε-

ρη παντού, αυξάνοντας έτσι κατά πολύ τον αριθμό

των “επαφών” με άλλους ανθρώπους που βρίσκο-

νται στο δρόμο με αποτέλεσμα να εμφανίζονται φαι-
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νόμενα επιθετικής οδηγητικής συμπεριφοράς1 και

οδικής οργής2. 

Στην παρούσα εργασία παρέχονται αρχικά κάποια

γενικά στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα και τη σημα-

σία τους ως πρόβλημα δημόσιας υγείας. Στη συνέ-

χεια, αναφέρονται επιγραμματικά τρεις σημαντικές

θεωρίες συμπεριφορών υγείας και κατόπιν παρου-

σιάζονται οι παράγοντες που η διεθνής βιβλιογρα-

φία επισημαίνει ως επιδρώντες στην οδηγητική συμπε-

ριφορά. Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να είναι κοινοί

σε όλες τις χώρες μπορεί όμως να είναι ιδιαίτεροι

σε κάθε χώρα. Τέλος, παρέχονται κάποια συμπερά-

σματα σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης του

φαινομένου. 

2. Τα τροχαία ατυχήματα και οι επιπτώσεις τους

Η χρήση του αυτοκινήτου είναι για τους περισσότε-

ρους ανθρώπους μια συνήθεια αναπόσπαστη από την

καθημερινότητα. Ωστόσο, το περίφημο Μεγάλο Αμε-

ρικανικό Σκάνδαλο των Τραμ3, είναι μια τρανταχτή

απόδειξη των πρακτικών που χρησιμοποιήθηκαν για

να καθιερωθεί η μαζική χρήση του αυτοκινήτου ως

κάτι αυτονόητο (Snell, 1974; 1995). Όπως χαρακτη-

ριστικά αναφέρει ο Τσουρλάκης (2005), “είναι μύθος

ότι η κυριαρχία του αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα

ελεύθερης επιλογής των πολιτών. Στην πραγματικό-

τητα είναι αποτέλεσμα επιβολής με όλα τα μέσα: ιδε-

ολογική εξαπάτηση, αυθαιρεσία, χειραγώγηση των

δυνάμεων της αγοράς”. 

Καθώς ο αριθμός των αυτοκινήτων αυξάνει με

ραγδαίους ρυθμούς  δεν είναι τυχαίο ότι τα τροχαία

ατυχήματα ανεβαίνουν διαρκώς στην κλίμακα των

αιτίων θανάτου σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τη

πρόσφατη μεγάλη παγκόσμια μελέτη της Παγκόσμιας

Οργάνωσης  Υγείας (ΠΟΥ) για την οδική ασφάλεια

(WHO, 2009), τα τροχαία ατυχήματα θα ανέλθουν

στην 5η θέση των αιτίων θανάτου το 2030 από την

9η θέση που βρίσκονταν το 2004 και επομένως πρό-

κειται για παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας και

ανάπτυξης. Οι υψηλού εισοδήματος χώρες ενώ έχουν

μόλις το 15,6%  του παγκόσμιου πληθυσμού, έχουν

το 52,1% του συνολικού αριθμού οχημάτων σε κυκλο-

φορία, αλλά από τα 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους που

πεθαίνουν και τα 50 εκατομμύρια που τραυματίζο-

νται το 90% βρίσκεται στις χαμηλού και μεσαίου

εισοδήματος χώρες (WHO, 2009).

Τα τροχαία ατυχήματα δημιουργούν τεράστια προ-

βλήματα στους τραυματίες και στους συγγενείς τους

ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν πολύ μεγάλες πιέσεις

στα συστήματα υγείας και στερούν την αγορά εργα-

σίας από εργατικό δυναμικό καθώς οι περισσότε-

ροι νεκροί και τραυματίες είναι νέοι. Τα σχετικά

στοιχεία είναι εντυπωσιακά: τα τροχαία ατυχήματα

είναι η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως το 2004

για τις ηλικίες 15-29, δεύτερη αιτία για τις ηλικίες

5-14 και τρίτη για τις ηλικίες 30-44 (WHO, 2009).

Στις ΗΠΑ είναι η πρώτη αιτία θανάτου για τις ηλι-

κίες 3-34 για το 20084.  Είναι επίσης εντυπωσιακό

ότι οι μισοί νεκροί είναι πεζοί, μοτοσικλετιστές,

ποδηλάτες ή επιβάτες μέσων μαζικής μεταφοράς.

Οι λύσεις που προτείνονται είναι πολλές (Segui-

Gomez et al., 2008; OECD, 2008; WHO, 2004; 2009),

1. Η επιθετική οδηγητική συμπεριφορά αναγνωρίστηκε το πρώτον από τους Καναδούς ψυχιάτρους Tillman and Hobbs (1949), με τη δια-
πίστωση ότι κάποιοι οδηγοί είναι περισσότερο επιρρεπείς σε ατυχήματα σε σχέση με άλλους και αυτό οφείλεται σε κάποιους παράγοντες
συμπεριφοράς. Συνίσταται στον μη ασφαλή χειρισμό οχήματος (συχνή ή μη ασφαλής αλλαγή λωρίδας, ανυπακοή στη σήμανση ή σηματο-
δότηση, μη διατήρηση απόστασης, μη παραχώρηση προτεραιότητας), ο οποίος θέτει σε κίνδυνο τους άλλους χρήστες της οδού. 
2. Ορίζεται ως η επίθεση με όχημα ή άλλο όργανο σε οδηγό ή επιβάτη η οποία προκλήθηκε από συμβάν που έλαβε χώρα στην οδό. Ενώ η
επιθετική οδηγητική συμπεριφορά είναι τροχαία παράβαση, η οδική οργή είναι ποινικό αδίκημα (National Highway Traffic Safety
Administration - http://www.nhtsa.gov). Ο όρος άρχισε να χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1980 ενώ μετά από προσπάθειες
αμερικανών ψυχοθεραπευτών στα τέλη της δεκαετίας του 1990 έχει ήδη ενταχθεί επίσημα στο Διαγνωστικό και Στατιστικό Οδηγό Νοητι-
κών Διαταραχών (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας  ως νοητική διαταρα-
χή. [(http://www.psyvh.org/mainmenu/research/dsmiv/dsmivtr.aspx). Ωστόσο, στη Διεθνή Ταξινόμηση Ασθενειών της ΠΟΥ (www.cdc.goc/nchs/
icd/icd10cm.htm#10update), η οδική οργή δεν περιέχεται ως ασθένεια, ενώ σύμφωνα με έρευνα του εκδότη του BMJ Richard Smith
(2002), η οδική οργή είναι ανάμεσα στις 20 ‘μη-ασθένειες’]. 
3. Επίσης γνωστό και ως Συνομωσία των Τραμ της General Motors (General Motors streetcar conspiracy). Η General Motors (GM) και
κάποιες εταιρείες άλλων κλάδων (πετρελαιοειδή, ελαστικά, κλπ.),  δημιούργησαν μια κοινή εταιρεία που αγόρασε τραμ σε πάνω από 45
πόλεις των ΗΠΑ και στη συνέχεια τα διέλυσε με σκοπό να ωθήσει τους πολίτες στην εύκολη λύση: στο αυτοκίνητο. Η GM καταδικάστηκε
σε δικαστήριο του Σικάγου σε πρόστιμο $5.000 και οι διευθυντές της σε πρόστιμο ενός δολαρίου! Ωστόσο υπάρχει και ο αντίλογος, ότι
δηλαδή όλο αυτό είναι ένας μύθος, μια κατασκευασμένη κατηγορία εναντίον της GM (Slater, 1997).  
4. http://safety.transportation.org 

ΕΕιικκόόνναα  11..  Η κακή υποδομή είναι 
βασικό αίτιο πρόκλησης ατυχημάτων. 

Πηγή: WHO, 2009
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και φαίνεται ότι υπάρχει μια υποχώρηση5 στους αριθ-

μούς των θανατηφόρων ατυχημάτων τουλάχιστον για

τις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ.

3. Παράγοντες που επιδρούν 

στην οδηγητική συμπεριφορά

Τα τροχαία ατυχήματα μπορεί να προέρχονται από σει-

ρά παραγόντων κινδύνου (Department of Transport,

2004), οι οποίοι μπορούν να ταξινομηθούν σε διάφο-

ρες κατηγορίες (Haddon, 1968; Petridou and Moustaki,

2000; WHO, 2004). Η λεγόμενη ‘Μήτρα του Haddon’

δείχνει την αλληλεπίδραση τριών παραγόντων – άνθρω-

πος, όχημα και περιβάλλον – στη διάρκεια τριών φάσε-

ων του ατυχήματος: πριν τη σύγκρουση, κατά τη σύγκρου-

ση, μετά τη σύγκρουση (Πίνακας 1).

Στο Διάγραμμα 1 εμφανίζονται διάφοροι παράγο-

ντες της οδηγητικής συμπεριφοράς και οι αλληλεπι-

δράσεις τους. 

33..11..  ΘΘεεωωρρίίεεςς  σσυυμμππεερριιφφοορρώώνν  υυγγεείίααςς  

κκααιι  οοδδηηγγηηττιικκήή  σσυυμμππεερριιφφοορράά      

Οι διάφορες θεωρίες και μοντέλα συμπεριφορών υγεί-

ας προσπαθούν να ερμηνεύσουν συμπεριφορικούς,

ψυχολογικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς

παράγοντες που επιδρούν και καθορίζουν διάφορες

συμπεριφορές σχετιζόμενες με την υγεία. Τρεις από

τις σημαντικότερες σχετικές προσεγγίσεις είναι:

� το μοντέλο πεποιθήσεων για την υγεία (Health Belief

Model), που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1950

από αμερικανούς κοινωνικούς ψυχολόγους και θεω-

ρεί ότι μια πιθανή ενέργεια σχετικά με την υγεία

εξαρτάται από το πώς το άτομο αντιλαμβάνεται την

απειλή για ασθένεια, τα οφέλη από τη διαδικασία

πρόληψης και τα πιθανά εμπόδια που θα συναντή-

σει (Janz and Becker, 1984). Το άτομο επηρεάζε-

ται από καμπάνιες, συμβουλές και διάφορες πλη-

ροφορίες που προέρχονται από το περιβάλλον του. 

� το μοντέλο αυτοαποτελεσματικότητας (Self-efficacy

– Bandura, 1977), σύμφωνα με το οποίο το άτομο

είναι πεπεισμένο ότι μπορεί με επιτυχία να ενεργή-

σει έτσι ώστε να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

� το μοντέλο της έλλογης και προσχεδιασμένης συμπε-

ριφοράς (Reasoned Action Theory), που αναπτύ-

χθηκε από τους Ajzen and Fishbein (1975), και θεω-

ρεί ότι τα άτομα συμπεριφέρονται ανάλογα με τις

στάσεις τους για τη συγκεκριμένη συμπεριφορά,

ανάλογα με την κοινωνική πίεση που δέχονται και

κυρίως ανάλογα με την πρόθεση που έχουν για τη

συγκεκριμένη συμπεριφορά. Επίσης, ρόλο παίζει

και ο έλεγχος που ασκούν πάνω στη συμπεριφορά. 

Οι παραπάνω θεωρίες δεν είναι αποκομμένες η

μία από την άλλη, αλλά υπάρχει διασύνδεση μεταξύ

τους (Rosenstock et al., 1988). Οι θεωρίες αυτές χρη-

σιμοποιούνται και για την ερμηνεία της οδηγητικής

5. Εάν χρησιμοποιήσουμε ως μέτρο τον αριθμό των θανάτων ανά 100.000 κατοίκους μπορεί να δούμε σε κάποιες χώρες αύξηση των θανά-
των για κάποιες περιόδους (π.χ. στην Ελλάδα κατά την περίοδο μέχρι το 2000). Αυτό όμως οφείλεται εν μέρει στο ότι υπήρξε μεγάλη αύξη-
ση του αριθμού των αυτοκινήτων σε κυκλοφορία. Επομένως, ο πιο αξιόπιστος δείκτης είναι θάνατοι ανά δισεκατομμύριο χιλιόμετρα οδή-
γησης. Βέβαια, και ο δείκτης θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους έχει τη σημασία του. Για παράδειγμα, το 2008 στην Ελλάδα ο σχετικός δείκτης
ήταν στο 14 (δεύτερος χειρότερος δείκτης στον ΟΟΣΑ μετά την Πολωνία), ενώ στην Ολλανδία (που οπωσδήποτε έχει μεγαλύτερο αριθμό
αυτοκινήτων ανά 1000 κατοίκους) ήταν λίγο πάνω από το 4 (καλύτερος δείκτης του ΟΟΣΑ). 

ΠIΝΑΚΑΣ 1. Η ‘Μήτρα του Haddon’

Παράγοντες
Φάση Ανθρώπινοι Όχημα Περιβάλλον

Πριν τη Πρόληψη της Πληροφόρηση, Καταλληλότητα Σχεδιασμός δρόμου, 
σύγκρουση σύγκρουσης Νοοτροπία, Φυσική και της οδού, Φωτισμός, Όρια ταχύτητας,

διανοητική κατάσταση,   Φρένα, Έλεγχος, Φιλικότητα της οδού 
Αστυνομικά μέτρα Διαχείριση ταχύτητας προς τους πεζούς

Κατά τη Αποφυγή Αντανακλαστικά, Περιοριστικοί παράγο- Αντικείμενα προστα-
σύγκρουση τραυματισμού Φυσική κατάσταση ντες (π.χ. ζώνη, αερόσα- σίας από τις συγκρού-

κατά τη κος), Άλλα μέσα σεις (π.χ. πλευρικές
σύγκρουση ασφάλειας και προστα- μπάρες της οδού) 

σίας (π.χ. κράνος),
Παθητική ασφάλεια

Μετά τη Διατήρηση Γνώση πρώτων Διευκόλυνση πρόσβασης, Υπηρεσίες διάσωσης,
σύγκρουση της ζωής βοηθειών, Πρόσβαση Κίνδυνος φωτιάς Κυκλοφοριακές

σε φροντίδα ρυθμίσεις για πρόσβα-
ση ασθενοφόρου 

Πηγή: WHO, 2004
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συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, η Sundström (2008),

χρησιμοποιεί μια κλίμακα αυτο-αποτελεσματικότητας

για την αξιολόγηση της ικανότητας των οδηγών στη

Σουηδία, ενώ ο Forward (2009), με τη θεωρία της προ-

σχεδιασμένης συμπεριφοράς (reasoned action) προ-

σπαθεί να αξιολογήσει τους παράγοντες που οδηγούν

σε παραβατική οδηγητική συμπεριφορά. Οι σκόπιμα

παραβάτες θεωρούν ότι η παράβαση τους αποζημιώ-

νει συναισθηματικά και είναι σημαντική εμπειρία.

Αρνούνται να δεχτούν τα αρνητικά της συμπεριφοράς

τους. 

Η βιβλιογραφία για την επίδραση των διαφόρων

παραγόντων στην οδηγητική συμπεριφορά είναι πολύ

πλούσια. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο παράγων άνθρω-

πος  και ειδικότερα πώς συμπεριφέρεται ο οδηγός,

ποιά είναι η ‘οδηγητική συμπεριφορά’ του. Στο πλαί-

σιο αυτό σημαντική είναι η αυτογνωσία και η αυτοα-

ξιολόγηση της οδηγητικής ικανότητας των ατόμων,

καθώς επίσης και η αντίληψη του κινδύνου, δηλαδή

η υποκειμενική αξιολόγηση της πιθανότητας να συμ-

βεί ένα ατύχημα και των συνεπειών του (Machin and

Sankey, 2008). Οι οδηγοί διαφέρουν κατά πολύ τόσο

στις ικανότητές τους καθαυτές όσο και στην αντίλη-

ψη που έχουν για τις ικανότητές τους να αντιμετωπί-

σουν το ενδεχόμενο ατύχημα (Schwebel et al., 2007).

Περαιτέρω, η αντίληψη της επικινδυνότητας ξεπερνά

το άτομο και αντανακλά κοινωνικές, ιδεολογικές και

πολιτισμικές αξίες (Sjöberg et al,. 2004).

Οι άνθρωποι τείνουν να θεωρούν ότι η δική τους

οδηγητική συμπεριφορά και ικανότητα είναι ανώτερη

από των άλλων, υπερεκτιμώντας έτσι τις δυνατότητες

που έχουν για την αντιμετώπιση των διαφόρων συμ-

βάντων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια

της οδήγησης (Karlaftis et al., 2003). Αυτό βεβαίως

συμβαίνει με πολλά πράγματα πέραν της οδήγησης:

οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ανταποκρίνονται καλύτερα

στις απαιτήσεις μιας κατάστασης από ότι οι άλλοι

(Delhomme, 1991). Εάν πρόκειται για μια αρνητική

συμπεριφορά (π.χ. αντικανονική προσπέραση), οι

περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι έτσι ενεργεί η

πλειοψηφία των άλλων ανθρώπων. Εάν πάλι πρόκει-

ται για θετική συμπεριφορά (π.χ. οδήγηση κάτω από

το όριο ταχύτητας αποφυγή ατυχήματος), οι περισσό-

τεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι λίγοι άλλοι άνθρωποι

ενεργούν έτσι. 

Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι έχουν την τάση να

δικαιολογούν τα αρνητικά τους σημεία και να εξιδα-

νικεύουν τα θετικά τους, ένα φαινόμενο που αποδί-

δεται στην ταυτόχρονη δράση δύο αντιτιθέμενων δια-

δικασιών: από τη μια μεριά υπάρχει η ανάγκη του

[62] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης
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ΔΙAΓΡΑΜΜΑ 1. Αλληλεπιδράσεις παραγόντων που συμβάλλουν στην εμπλοκή σε ατύχημα

ΜΜααθθηησσιιαακκοοίί
Διδασκαλία
Κατάρτιση
Εμπειρία

ΔΔεεξξιιόόττηηττεεςς//
γγννώώσσεειιςς

Αντικειμενικές
Υποκειμενικές

ΚΚίίννηηττρραα
Κίνητρα 
για στυλ 

οδήγησης
Κίνητρα για

οδήγηση

ΟΟδδηηγγηηττιικκήή
σσυυμμππεερριιφφοορράά

Στυλ 
οδήγησης

Όρια 
ασφαλείας

ΑΑννααττρροοφφοοδδόόττηησσηη

ΕΕππίίγγννωωσσηη
κκιιννδδύύννοουυ

ΠΠρροοθθέέσσεειιςς

ΚΚααττάάσστταασσηη

ΕΕμμππλλοοκκήή
σσεε

ααττύύχχηημμαα

ΕΕκκττίίμμηησσηη
κκιιννδδύύννοουυ

ΑΑννττίίλληηψψηη
κκιιννδδύύννοουυΑΑυυττοομμααττιισσμμόόςς

ΝΝοοηηττιικκόόςς  φφόόρρττοοςς

ΚΚοοιιννωωννιικκοοίί
Υποκειμενικοί

κανόνες
Προσδοκώμενοι

ρόλοι
Απελευθέρωση

ΑΑττοομμιικκοοίί
Τρόπος ζωής
Ηλικία, φύλο

Αξίες
Προσωπικότητα Πηγή: Gregersen and Bjurulf, 1996:p. 230
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Τόμος 4 - Τεύχος 2 [63]

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ατόμου για συμμόρφωση με τα κοινωνικώς παραδε-

κτά, η αποπροσωποποίηση και η αποεξατομίκευση

και από την άλλη το άτομο αναζητά την κοινωνική δια-

φοροποίηση και την εξατομίκευση (Codol, 1975;

Delhomme, 1991). 

Όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία στην οδήγηση,

καθώς οδηγούν το άτομο σε μια υπερεκτίμηση των

δυνατοτήτων τους [ιδιαίτερα τους νέους  (Tsonsmoen,

2008)] , με αποτέλεσμα να υποτιμούν τον κίνδυνο ή να

υιοθετούν επιθετική οδηγητική συμπεριφορά (Gosselin

et al., 20106). Έρευνες έχουν δείξει ότι η οδηγοί που

αξιολογούν τον εαυτό τους ως ‘καλό οδηγό’, καλύτερο

από τους περισσότερους άλλους ή τουλάχιστο καλύτε-

ρο από το μέσο όρο, δεν ανταποκρίνονται σε διαφημι-

στικές εκστρατείες για ασφαλή οδήγηση γιατί θεω-

ρούν ότι δεν τους αφορούν, δεν απευθύνονται σε αυτούς.

Επομένως το μοντέλο των πεποιθήσεων για την υγεία

δεν έχει ιδιαίτερη εφαρμογή εν προκειμένω. 

Από την άλλη πλευρά, η θέσπιση κανόνων για την

προστασία του οδηγού από τις συνέπειες της κακής

οδήγησης μπορεί να ενθαρρύνει την κακή οδήγηση

σύμφωνα με τη γνώμη κάποιων ερευνητών (Adams,

1982; 2006). Αυτό συμβαίνει λόγω της ομοιόστασης

κινδύνου (Wilde, 1982; 1989) ή μέσω της αντιστάθμι-

σης κινδύνου  (Adams, 1982). Η θεωρία της ομοιό-

στασης κινδύνου, μια θεωρία που έχει συζητηθεί και

αμφισβητηθεί αρκετά (Trimpop, 1996; O’Neil and

Williams, 1998; Wilde and Robertson, 2002), αναφέ-

ρεται στην τάση του ατόμου να προσαρμόζει τη συμπε-

ριφορά του ώστε να βρίσκεται κάτω από ένα ανεκτό

για το συγκεκριμένο άτομο επίπεδο κινδύνου. Επομέ-

νως, εάν ο δρόμος είναι φαρδύτερος το άτομο οδηγεί

γρηγορότερα, εάν φορά ζώνη ασφαλείας αισθάνεται

ασφαλέστερος και πάλι οδηγεί ταχύτερα, κοκ. Υπό την

έννοια αυτή κάθε προσπάθεια βελτίωσης των συνθη-

κών και του περιβάλλοντος δεν προσφέρει πολλά πράγ-

ματα στην οδική ασφάλεια. 

Ο Fuller (2005), αναπτύσσοντας μια γενική θεω-

ρία της οδηγητικής συμπεριφοράς σε παρόμοιο πλαί-

σιο με τους Adams και Wilde, ισχυρίζεται ότι ο οδη-

γός προσπαθεί να διατηρήσει μια ισορροπία ανάμεσα

στη δυσκολία της οδήγησης και στην ικανότητά του να

αντεπεξέλθει σε αυτή τη δυσκολία. Κάθε τι που αυξά-

νει τη δυσκολία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για

ατύχημα. Για παράδειγμα, το να απαντήσει στο κινη-

τό είναι μια πρόσθετη πράξη για τον οδηγό για τον

οδηγό που σπρώχνει τη ζήτηση δεξιοτήτων πάνω από

την ικανότητα του οδηγού, επομένως αυξάνει τον κίν-

δυνο7. Αυτή η ισορροπία ανάμεσα σε δυσκολία και ικα-

νότητα είναι διαφορετική για κάθε οδηγό. Ο Fuller

προτείνει την έννοια της ομοιόστασης της δυσκολίας

των πράξεων, που είναι μια ευρύτερη έννοια από την

ομοιόσταση κινδύνου. 

Υπάρχουν τέλος πάρα πολλές μελέτες που επικε-

ντρώνονται σε μεμονωμένους παράγοντες. Ενδεικτι-

κά αναφέρονται μερικές στον Πίνακα 2.

33..22..  ΔΔιιααφφοορρέέςς  οοδδηηγγηηττιικκήήςς  σσυυμμππεερριιφφοορράάςς  

ααννάάμμεεσσαα  σσεε  χχώώρρεεςς  

Η οδηγητική συμπεριφορά μπορεί να διαφέρει σημα-

ντικά από χώρα σε χώρα (Lajunen et al., 1998;

Sigurdardottir, 2009). Σε έρευνα για την οδηγητική

συμπεριφορά σε έξι χώρες (Φιλανδία, Μεγάλη Βρε-

τανία, Ελλάδα, Ολλανδία και Τουρκία) με τη χρήση του

Manchester Driver Behaviour Questionnaire (Reason,

ΕΕιικκόόνναα  22..  Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν 
ότι δεν πρόκειται να τους συμβεί ατύχημα.

Πηγή: WHO, 2009

ΕΕιικκόόνναα  33.. Η χρήση κινητού και αλκοόλ 
είναι βασικά αίτια πρόκλησης ατυχημάτων 

Πηγή: WHO, 2009

6. Σε άλλη μελέτη ωστόσο (Gregersen, 1996),  βρέθηκε ότι η νέοι
δεν υπερεκτιμούν τις οδηγητικές τους ικανότητες.  

7. Υπάρχουν πολλές μελέτες που αποδεικνύουν ότι με τη χρήση κινη-
τού κατά την οδήγηση αυξάνεται η πιθανότητα εμπλοκής σε ατύχη-
μα (inter alia: Bener et al., 2006).
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1990; Lajunen et al., 2004), και με τη χρήση σταθμι-

σμένου για ηλικία και φύλο δείγματος διακοσίων σαρά-

ντα δύο οδηγών από κάθε χώρα8, βρέθηκε ότι υπάρ-

χουν πολύ μεγάλες διαφορές ως προς το τι θεωρείται

‘ασφαλής’ οδηγητική συμπεριφορά ανάμεσα σε βόρει-

ες και δυτικές ευρωπαϊκές χώρες από τη μια μεριά

και νότιες ευρωπαϊκές και μεσανατολικές χώρες από

την άλλη (Özkan et al., 2006a). Μάλιστα αυτές οι δια-

φορές δεν εκφράζονται με τον ίδιο τρόπο σε διάφο-

ρες παραμέτρους της οδηγητικής συμπεριφοράς. Για

παράδειγμα, στις ‘ασφαλείς’ βόρειες χώρες συχνότε-

ρα απαντάται η υπερβολική ταχύτητα, ενώ στις ‘επι-

κίνδυνες’ νότιες χώρες η επιθετική οδηγητική συμπε-

ριφορά. Σε κάποιες χώρες η ηλικία ήταν αρνητικά

συσχετισμένη με τα ατυχήματα (Βρετανία, Φιλανδία)

και σε άλλες θετικά (Ελλάδα, Ιράν). 

Οι ίδιοι συγγραφείς (Özkan et al., 2006b), σε έρευ-

να για τις οδηγητικές δεξιότητες με το ίδιο δείγμα, βρί-

σκουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις χώρες τόσο

ως προς το επίπεδο των δεξιοτήτων ασφαλούς οδήγη-

σης, όσο και ως προς το επίπεδο των αυτόματων μηχα-

νικών δεξιοτήτων. Οι Wallén Warner et al. (2009), εξε-

τάζοντας τις διαφορές της οδηγητικής συμπεριφοράς

σε οδηγούς από τη Σουηδία και την Τουρκία σε σχέση

με το όριο ταχύτητας, βρίσκουν ότι αυτές οφείλονται

σε διαφορές νοοτροπίας, υποκειμενικής νόρμας (subjective

norm)9,  αντιληπτού  συμπεριφορικού ελέγχου (perceived

behavioral control)10, προθέσεων και συμπεριφοράς. 

Σε τρείς μελέτες για τις διαπολιτισμικές διαφορές

στην οδηγητική συμπεριφορά11 (Sivak et al., 1989,

Sivak et al., 1989a; 1989b), αρχικά επιδείχθηκαν στα

άτομα του δείγματος διάφορες σκηνές από καταστά-

[64] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΠIΝΑΚΑΣ 2. Ενδεικτικές μελέτες για παράγοντες που επιδρούν στα τροχαία ατυχήματα

Μελέτη Παράγοντας Κύρια συμπεράσματα

Al-Balbissi, 2003; Φύλο Οι άνδρες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα εμπλοκής σε ατύχημα
Bener and Crundall,  
2008
Chiaoutakis et al., Ηλικία Σημαντικά μεγαλύτερες πιθανότητες εμπλοκής σε ατύχημα έχουν οι  
1999; Scott-Parker, νέοι που πίνουν και οδηγούν χωρίς κάποιο συγκεκριμένο προορισμό,
2009 ενώ οι νέοι που ασχολούνται με το θέατρο, τις τέχνες και τη λογοτε-

χνία, καθώς επίσης και όσοι είναι θρήσκοι έχουν χαμηλότερες 
πιθανότητες.  

De Craen, 2007; Εμπειρία Ο δείκτης ατυχημάτων παρουσιάζει σημαντική πτώση μετά τα δύο
Nordfjern et al. οδήγησης πρώτα χρόνια οδήγησης
2010; Tronsmoen, 
2010
Elliott et al., 2008 Εμπειρία Οι έφηβοι που οδηγούν χωρίς δίπλωμα είναι ομάδα υψηλού κινδύ-  

οδήγησης νου, ωστόσο η έλλειψη άδειας οδήγησης δεν είναι σημαντικός 
παράγοντας που επιδεινώνει τον κίνδυνο ατυχήματος αλλά επιδει-
νώνει άλλες συμπεριφορές όπως λιγότερη χρήση ζώνης, περισσό-
τερο αλκοόλ και ναρκωτικά, περισσότερα χιλιόμετρα χωρίς σκοπό. 

Antonson et al., Τοπίο Στο ανοιχτό περιβάλλον ο οδηγός οδηγεί ταχύτερα, δεν οδηγεί προς 
2009 το κέντρο του δρόμου, ενώ ταυτόχρονα έχει λιγότερο στρες.    
Eiksund, 2009; Περιοχή Ο κίνδυνος ατυχήματος είναι μεγαλύτερος στην οδήγηση σε αγροτι-
Rakauskas et al., κές περιοχές σε σχέση με αστικές περιοχές. Οι νέοι στις αγροτικές
2009 περιοχές είναι πιο ριψοκίνδυνοι, τρέχουν περισσότερο γιατί έχουν 

μεγαλύτερες αποστάσεις να διανύσουν και δεν υπάρχουν πολλά 
ραντάρ ώστε να φοβούνται την τροχαία. 

Elliott et al., 2006 Αλκοόλ, Νεαρές γυναίκες με αποκλίνουσα οδηγητική συμπεριφορά αποκλί-
ναρκωτικά νουν σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι  άνδρες.

8. Βεβαίως αυτό δημιουργεί μεθοδολογικά προβλήματα καθώς δεν αντανακλάται ο πληθυσμός κάθε χώρας. Επίσης το δείγμα είναι μικρό. 
9. Πρόκειται για την εκτίμηση που το άτομο έχει σχετικά με την πίεση που θα δεχτεί από τους άλλους σε περίπτωση που θα αναπτύξει ή
δεν θα αναπτύξει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. 
10. Πρόκειται για την αντίληψη των ανθρώπων σε σχέση με την ικανότητά τους να ενεργήσουν με βάση μια συγκεκριμένη συμπεριφορά.
11. Οι μελέτες αναφέρονται στις ΗΠΑ, στην Ισπανία, στη Γερμανία (Δυτική) ενώ η πρώτη περιλαμβάνει και τη Βραζιλία.

TOMOS4_TEFXOS2  7/28/11  1:24 PM  Page 64



Τόμος 4 - Τεύχος 2 [65]

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

σεις στο δρόμο (μικρή ορατότητα, πεζοί ή ζώα που

διασχίζουν το δρόμο, ποδηλάτες, αυτοκίνητα που αλλά-

ζουν λωρίδες, κλπ.) και ζητήθηκε να διαβαθμιστεί η

επικινδυνότητα. Οι αμερικανοί οδηγοί ανέφεραν τα

χαμηλότερα επίπεδα κινδύνου και οι ισπανοί τα υψη-

λότερα. Στη δεύτερη μελέτη έγινε προσομοίωση οδή-

γησης σε διασταύρωση που έχει κίνηση. Οι δυτικο-

γερμανοί επιχείρησαν λιγότερα περάσματα, με μεγαλύτερη

πιθανότητα επιτυχίας. Τα όρια ασφαλείας των μεγα-

λυτέρων σε ηλικία και των γυναικών είναι υψηλότερα,

ενώ σε σχέση με τη χώρα καταγωγής τα όρια ασφα-

λείας των δυτικογερμανών ήταν υψηλότερα. Υπάρχουν

επομένως σημαντικές διαφορές ως προς τον κίνδυνο

που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν οι οδηγοί.  Στην

τρίτη μελέτη οι συγγραφείς ελέγχουν το επίπεδο αυτο-

γνωσίας των οδηγών στις διάφορες υπό μελέτη χώρες.

Σε όλες τις χώρες οι οδηγοί έχουν υψηλό επίπεδο

εμπιστοσύνης στον εαυτό τους. Οι αμερικανοί θεω-

ρούν ότι οδηγούν ασφαλέστερα από τους γερμανούς

και τους ισπανούς, οι άνδρες περισσότερο άνετα από

τις γυναίκες, οι νέοι λιγότερο συνετά από τους μεγα-

λύτερους. 

ΠIΝΑΚΑΣ 3. Τροχαία ατυχήματα, νεκροί και τραυματίες στην Ελλάδα, 1994-2009

Έτος Ατυχήματα Νεκροί Τραυματίες
Βαριά Ελαφρά

1994 22.222 1.909 3.372 26.925
1995 22.798 2.043 3.475 27.705
1996 23.775 2.157 3.327 29.428
1997 24.295 2.105 4.288 29.176
1998 24.819 2.182 4.720 29.001
1999 24.231 2.116 4.558 28.148
2000 23.001 2.037 4.200 26.563
2001 19.671 1.880 3.238 23.098
2002 16.809 1.634 2.608 19.851
2003 15.751 1.605 2.348 18.389
2004 15.547 1.670 2.395 17.784
2005 16.914 1.658 2.270 19.778
2006 16.019 1.657 2.021 18.654
2007 15.092 1.578 1.839 17.047
2008 15.100 1.559 1.878 16.918
2009 14.914 1.453 1.681 16.872
Πηγή: ΕΣΥΕ
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33..33..  ΤΤρροοχχααίίαα  ααττυυχχήήμμαατταα  κκααιι  οοδδηηγγηηττιικκήή  

σσυυμμππεερριιφφοορράά  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα

Η Ελλάδα εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλή συχνότητα τροχαί-

ων ατυχημάτων και αποτελούν την τρίτη αιτία θανάτου

στο γενικό πληθυσμό (Καρδαρά και συν., 2009). Στον

Πίνακα 3 και στα Διαγράμματα 2 και 3 εμφανίζονται τα

σχετικά στοιχεία. Στον Πίνακα 4 και στο Διάγραμμα 4

εμφανίζονται τα στοιχεία για κάθε μήνα του έτους 2009.

Οι αριθμοί εμφανίζονται υψηλότεροι κατά τους

θερινούς μήνες, καθώς κυκλοφορούν και πολλά ξένα

αυτοκίνητα των τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα.

Εξάλλου, όπως δείχνουν οι Petridou et al. (1999),

οι τουρίστες είναι ίσως περισσότερο επιρρεπείς σε

ατυχήματα, πιθανώς λόγω άγνοιας των κυκλοφορια-

κών συνθηκών του τόπου που επισκέπτονται. 

Οι έλληνες εμφανίζουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτη-

ριστικά στην οδηγητική συμπεριφορά τους (Τσώχος

και συν., 2005). Για παράδειγμα, δεν κάνουν σχεδόν

ποτέ πλήρη στάση στα σήματα STOP, ενώ επιταχύνουν

και περνούν το πορτοκαλί φανάρι σε πολύ μεγαλύτε-

ρο ποσοστό από άλλους ευρωπαίους (Papaioannou,

2007). Οι Papadakaki et al. (2008), εξετάζουν την επί-

δραση παραγόντων που σχετίζονται με την ποιότητα

του ύπνου και βρίσκουν ότι το στυλ ζωής επιδρά αρνη-

τικά (πάρτυ, ξενύχτι) ή θετικά (θρησκεία, σπορ) στις

πιθανότητες εμπλοκής σε ατύχημα, ευρήματα που συμ-

φωνούν με τους Chiaoutakis et al. (1999). 

Τα ατυχήματα λόγω χρήσης αλκοόλ είναι σημαντι-

κά λιγότερα ιδιαίτερα σε σύγκριση με  βόρειες χώρες.

Στην Ελλάδα το 7,2% των θανάτων από τροχαία ατυ-

χήματα οφείλεται στο αλκοόλ, ενώ στη Φιλανδία το

23,9%, στη Γαλλία το 27%, στη Μεγάλη Βρετανία το

17%, στις ΗΠΑ το 32% (WHO, 2009: Table A3)12. Το

ποσοστό είναι πολύ υψηλότερο στην Κύπρο, φτάνο-

ντας το 18%. 

4. Συμπέρασμα

Τα τροχαία ατυχήματα είναι ένα πρόβλημα δημόσιας

υγείας που γίνεται ολοένα εντονότερο. Σε πολλές

χώρες της δύσης το πρόβλημα έχει αρχίσει να αντι-

μετωπίζεται με την υλοποίηση στρατηγικών όπως η

Vision Zero13, σε άλλες χώρες ωστόσο, περιλαμβανο-

[66] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΠIΝΑΚΑΣ 4. Τροχαία ατυχήματα κατά μήνα, 2009

Έτος Ατυχήματα Νεκροί Τραυματίες
Βαριά Ελαφρά

Ιανουάριος 1.038 97 114 1.166
Φεβρουάριος 1.079 108 115 1.191
Μάρτιος 1.209 110 129 1.363
Απρίλιος 1.229 119 142 1.417
Μάιος 1.362 117 161 1.500
Ιούνιος 1.420 133 153 1.608
Ιούλιος 1.533 154 179 1.740
Αύγουστος 1.269 133 196 1.507
Σεπτέμβριος 1.213 141 146 1.386
Οκτώβριος 1.253 149 121 1.380
Νοέμβριος 1.180 92 131 1.333
Δεκέμβριος 1.129 100 94 1.281

Πηγή: ΕΣΥΕ
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Πηγή: ΕΣΥΕ

12. Υπάρχουν και χώρες που το ποσοστό αυτό φτάνει σε πολύ υψη-
λά επίπεδα, π.χ. Νότια Αφρική με 60%, Εσθονία με 48%, Ζάμπια με
55%, κλπ. 
13. Πρόκειται για πολιτική που υιοθετήθηκε αρχικά στη Σουηδία το
1997 και έκτοτε σε αρκετές άλλες χώρες, έχοντας ως τελικό στόχο
τη μείωση στο μηδέν των θανάτων από τροχαία (WHO, 2004). Χαρα-
κτηριστικός είναι και ο τίτλος σχετικής με την οδική ασφάλεια μελέ-
της του International Transport Forum του ΟΟΣΑ: Towards Zero
(προς το μηδέν – OECD, 2008).
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μένης της Ελλάδας, το πρόβλημα παραμένει έντονο.

Στους παράγοντες αποτροπής των ατυχημάτων περι-

λαμβάνονται το κράνος για τους δικυκλιστές, η ζώνη

ασφαλείας, οι αερόσακοι και άλλα μέτρα παθητικής

ασφάλειας των οχημάτων, τα καθίσματα για παιδιά,

η βελτίωση της ορατότητας των δρόμων, η βελτίωση

του οδοστρώματος,  η θέσπιση νόμων και αυστηρής

αστυνόμευσης για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκο-

όλ και για τη χρήση κινητών κατά την οδήγηση, η

θέσπιση ορίων ταχύτητας, η βελτίωση της σήμανσης,

η πληροφόρηση του γενικού κοινού ή ειδικών ομά-

δων (νέοι) για τους κινδύνους, η καλύτερη εκπαίδευ-

ση των οδηγών κλπ.  Στην εφαρμογή αυτών εμπλέκο-

νται διάφοροι φορείς (Διάγραμμα 5).

Ωστόσο, ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας είναι η

οδηγητική συμπεριφορά και το πώς αυτή διαμορφώ-

νεται και μεταβάλλεται. Η βιβλιογραφία αναδεικνύει

διάφορους παράγοντες που επιδρούν στη συμπερι-

φορά, ανάμεσά τους και ιδιαίτεροι σε κάθε χώρα πολι-

τισμικοί παράγοντες. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαίο

να μελετηθούν σε βάθος όλοι οι παράγοντες και να

αντιμετωπιστούν κατάλληλα με διάφορα προληπτικά

μέτρα όπως ο επανασχεδιασμός των προδιαγραφών

λειτουργίας των σχολών οδήγησης, η βελτίωση των

συνθηκών του οδοστρώματος και της σήμανσης, η

αυστηρότερη επιτήρηση των κανόνων του ΚΟΚ και οι

στοχευμένες διαφημιστικές καμπάνιες σε ειδικές

ομάδες κοινού όπως οι νέοι. 

Πολιτική

πρόληψης

τροχαίων

ατυχημάτων

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5. Φορείς που εμπλέκονται 
στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων

Πηγή: WHO, 2004
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ABSTRACT

DDRRIIVVIINNGG  BBEEHHAAVVIIOOUURR  AANNDD  RROOAADD  AACCCCIIDDEENNTTSS  AASS  AA  PPRROOBBLLEEMM  OOFF  PPUUBBLLIICC  HHEEAALLTTHH

SSoottiirriiaaddoouu  KKiirriiaakkii11,,  SSaarraaffiiss  PPaavvllooss22,,  MMaalllliiaarroouu  ΜΜaarriiaa33

[[11..  CCaappttaaiinn  NNuurrssee,,  MMSScc,,  PPhhDDcc  AArriissttoottllee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TThheessaalllloonniikkii,,  22nndd  BBrriiggaaddee,,  KKoozzaannii..,,  22..  LLeeccttuurreerr

TTeecchhnnoollooggiiccaall  EEdduuccaattiioonnaall  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  LLaammiiaa//NNuurrssiinngg  FFaaccuullttyy,,  33..  CCaappttaaiinn  NNuurrssee,,  MMSScc,,  PPhhDDcc  UUnniivveerrssiittyy

ooff  AAtthheennss,,  440044  MMiilliittaarryy  HHoossppiittaall  ooff  LLaarriissaa]]

IInnttrroodduuccttiioonn::  The present study refers to the large problem of road accidents and their underlying factors.

Specifically after a brief reference to the information we present the factors that influence the driving

behaviour as well as behaviour models of healthcare that are used to interpret these factors.

LLiitteerraattuurree  RReevviieeww::  The review was based on international databases and the articles selected were from

the last decade.  Following keywords were used for our inquiry: road accidents, behavior models of healthcare,

public health. 

RReessuullttss::  it was found that the perception of risk is a subjective case influenced by biological, psychological,

social and economic factors. Further, the perception of risk exceeds the individual level and reflects social,

ideological and cultural values.It is therefore clear that handling the problem and trying to change the

driving behaviour of individuals in order to minimize road accidents cannot be of general nature. On the

contrary the relevant strategies should include a series of targeted interventions that take into account

during their design all those special factors so as the realization can be more effective. 

CCoonncclluussiioonnss::  Specifically in Greece, the state should adopt a series of measures reforming the learning

process of driving and traffic rules and at the same time through negative advertising campaigns and all

those factors that lead to risky driving behaviour (flaunt

driving, alcohol, etc.).

KKeeyywwoorrddss::  road accidents, behavior models of healthcare
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΕιισσααγγωωγγήή::  Ο καρκίνος συνιστά μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας, δεδομένου ότι εξαπλώνεται με ρυθμούς επι-

δημίας παρά την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης. Στις μέρες μας αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου παγκο-

σμίως, μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα. 

ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα::  Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 84 εκατομμύρια άνθρωποι θα πεθάνουν από καρ-

κίνο μεταξύ 2005 και 2015 χωρίς καμία παρέμβαση, ενώ το 40% των καρκίνων μπορούν να προληφθούν και να

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η παγκό-

σμια κοινότητα και η αποτελεσματική πρόληψη του προϋποθέτει άρτιο συντονισμό κυβερνητικών και μη οργανι-

σμών σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Οι δείκτες θνησιμότητας από καρκίνο διαφοροποιούνται μεταξύ

των γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας, του φύλου, των ηλικιακών ομάδων, στοιχεία που χρήζουν περαιτέ-

ρω διερεύνησης και ακριβούς χαρτογράφησης και αποκωδικοποίησης. Επιβεβλημένη δε, θεωρείται η διερεύ-

νηση των δράσεων κατά του καρκίνου στο εξωτερικό και, τέλος, η υιοθέτηση παρόμοιων μέτρων στην Ελλάδα. 

ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα  --ΠΠρροοττάάσσεειιςς::  Ο καρκίνος αποτελεί ένα φαινόμενο πολλών ανισοτήτων σε παγκόσμια κλίμακα.

Αναγκαία λοιπόν κρίνεται η οργάνωση της διεθνούς κοινότητας θέτοντας σαφείς στόχους απέναντι στο πρόβλη-

μα και ενισχύοντας προγράμματα που αφορούν την πρόληψη, την θεραπευτική αντιμετώπιση, την εκπαίδευση

και την έρευνα.

ΛΛέέξξεειιςς  κκλλεειιδδιιάά::  επιπολασμός, επίπτωση, καρκίνος, πρόληψη, Ελλάδα, Ευρώπη

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

1. Εισαγωγή

Παρόλο που οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποίησαν πρώ-

τοι τον όρο «καρκίνος» για τη συγκεκριμένη νόσο,

φαίνεται ο καρκίνος να εντοπίζεται σε ακόμη παλαι-

ότερες χρονικές περιόδους.  Πιο συγκεκριμένα, υπάρ-

χουν ευρήματα που πιστοποιούν την εμφάνιση οστε-

οσαρκώματος σε οστά κεφαλής και αυχένα σε μούμιες

στην Αρχαία Αίγυπτο. Ο Ιπποκράτης όμως είναι εκεί-

νος που μέσα από τα κείμενά του απέδωσε  σ’ αυτή

τη νόσο τον όρο «καρκίνος» (Τσεκουράκης Δαμιανός,

2001). Τον 17ο με 18ο αιώνα επικρατούσε η άποψη

ότι ο καρκίνος ήταν μεταδοτική νόσος. Από τα τέλη

του 19ου έως τις αρχές του 20ου αιώνα, επικρατού-

σε η πεποίθηση ότι ο καρκίνος προκαλείται από την
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επιδείνωση κάποιου τραύματος.  Όλους αυτούς τους

αιώνες η άποψη ότι ο καρκίνος είναι μία ανίατη ασθέ-

νεια ακολουθούσε τις διάφορες θεωρίες και αυτό

ήταν που ενίσχυσε τόσο πολύ το φαινόμενο της φοβίας

που επικρατεί στον κοινό νου όσον αφορά τη νόσο

αυτή. Πλέον η επιστήμη έχει απομυθοποιήσει πολ-

λές από αυτές τις αντιλήψεις και έχει κατορθώσει να

διαμορφώσει μία πιο σαφή εικόνα τόσο για τη φύση

της νόσου όσο και για τα αίτιά της.

Στις μέρες μας, σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ., ο καρκίνος

αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου παγκοσμίως, μετά

τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Μελέτες έχουν δείξει ότι

ο καρκίνος είναι κυρίως αποτέλεσμα της έκθεσης του

ατόμου σε καρκινογόνους παράγοντες και εξαρτάται

άμεσα από κοινωνικοοικονομικούς προσδιοριστές

(Merletti F και λοιποί, 2011). Οι συχνότεροι παράγο-

ντες κινδύνου παγκοσμίως με βάση τα πιο πρόσφατα

δεδομένα είναι η χρήση καπνού και αλκοόλ, η υποκα-

τανάλωση φρούτων και λαχανικών, η απουσία σωματι-

κής άσκησης και η έκθεση στο ιό των ανθρωπίνων

θηλωμάτων . Όπως φαίνεται, η χρήση καπνού είναι

υπεύθυνη συνολικά για το 20% των θανάτων από καρ-

κίνο, ενώ για τις χώρες με υψηλό εισόδημα το ποσο-

στό αυτό αυξάνεται στο 30%. Στη συνέχεια ακολουθούν

η κατανάλωση αλκοόλ και η υποκατανάλωση φρούτων

και λαχανικών με περίπου 5% επί του συνόλου των θανά-

των από καρκίνο (Danaei G και λοιποί, 2005).

Παρά την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και τη

συσσώρευση γνώσεων γύρω από τη συγκεκριμένη

νόσο δεν έχει επιτευχθεί ο έλεγχος του προβλήμα-

τος. Ο έλεγχος του καρκίνου αφορά  τόσο τις ανεπτυγ-

μένες όσο και τις αναπτυσσόμενες  χώρες και απο-

τελεί μια πρόκληση για την παγκόσμια κοινότητα. Η

μείωση της επίπτωσης και της θνησιμότητας από καρ-

κίνο, καθώς και  η βελτίωση της ποιότητας ζωής των

καρκινοπαθών αποτελούν πρωταρχικούς στόχους στον

διεθνή αγώνα κατά του καρκίνου και προϋποθέτουν

τη συστηματική εφαρμογή παρεμβάσεων προγραμ-

μάτων πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας

και παρηγορητικής φροντίδας.  Μεγάλο ποσοστό των

καρκίνων είναι δυνατό να προληφθούν και οι συνέ-

πειές τους να μετριασθούν με την έγκαιρη διάγνωση

και θεραπεία. Παράλληλα, ότι η αποτελεσματικότη-

τα των εθνικών προγραμμάτων προσυμπτωματικού

ελέγχου εξαρτάται από το ποσοστό κάλυψης του πλη-

θυσμού, την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την

ποιότητα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η καταπολέμηση του καρκίνου θα πρέπει να θεωρεί-

ται ουσιαστικό τμήμα της στρατηγικής για την υγεία

και η άσκηση πολιτικών για τον έλεγχό του πρέπει να

αποτελεί βασική προτεραιότητα για την προαγωγή της

υγείας του πληθυσμού. 

2. Σκοπός

Σκοπό της παρούσας ανασκόπησης αποτελεί η περι-

γραφή του επιπολασμού του καρκίνου διεθνώς βάσει

πρόσφατων επιδημιολογικών στοιχείων, η διερεύνη-

ση της οργάνωσης του συστήματος υγείας και των

δομών της παγκόσμιας και της ευρωπαϊκής κοινότη-

τας και η διατύπωση προτάσεων για μέτρα αντιμετώ-

πισης του προβλήματος στην Ελλάδα.

3. Αποτελέσματα

33..11  ΗΗ  ππααρροούύσσαα  κκααττάάσστταασσηη  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  

κκααιι  ηη  έέκκτταασσηη  ττοουυ  ππρροοββλλήήμμααττοοςς

Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα προκύπτει ότι η κατα-

νομή των δεικτών θνησιμότητας από καρκίνο στην

Ελλάδα παρουσιάζει άνιση κατανομή για το έτος 2009

(Εικόνα 3). Οι δύο Νομοί με τον υψηλότερο επιπολα-

σμό είναι της Αττικής με το μέγιστο δείκτη 12,89 και

της Χίου 1,62 – σημαντική διαφορά που πιθανά οφεί-

λεται σε  περιβαλλοντικούς, γενετικούς ή κοινωνικο-

οικονομικούς παράγοντες. Σημαντικό είναι ότι τα νησιά

του Βόρειου Αιγαίου με υψηλό ή πολύ υψηλό δείκτη

έρχονται σε αντίθεση με τη Χίο. Γενικότερα, οι πλει-

οψηφία των νομών έχει υψηλό δείκτη θνησιμότητας

όπως ο νομός Φωκίδος και η πλειοψηφία της Πελο-

ποννήσου. Στην Κρήτη η εικόνα είναι λιγότερο έντο-

νη με τους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου να παρου-

σιάζουν μικρό δείκτη θνησιμότητας και οι νομοί Χανίων

και Ρεθύμνης μέτριο. Συγχρόνως παρουσιάζεται η δια-

φοροποίηση των δύο φύλων άνδρες - γυναίκες, όπου

οι άντρες υπερέχουν των γυναικών σε ποσοστά σε

όλους τους Νομούς. Σε ορισμένους νομούς η διαφο-

ρά αυτή είναι μεγαλύτερη, όπως στους νομούς Φωκί-

δος, Σερρών, Αχαΐας, Τρικάλων, Κυκλάδων και Ρεθύ-

μνου, ενώ σε άλλους μικρότερη, όπως στο νομό Σάμου

και στη Λευκάδα. Ωστόσο από τα δεδομένα αυτά δεν

προκύπτει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των νομών

ανά είδος καρκίνου. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε εθνι-

κό επίπεδο ο καρκίνος του λάρυγγα και ο καρκίνος

του πνεύμονα αποτελούν τα κακοήθη νεοπλάσματα  με

τον μεγαλύτερο επιπολασμό.

Ο χάρτης- Εικόνα 4 αποτελεί μια εκτίμηση του

επιπολασμού του καρκίνου τα επόμενα χρόνια 2009-

2014 με χρήση της μεθόδου Inversed Distance Weighted-

Interpolation, με χρήση του ArcMap (GIS) βασιζόμε-

νη στη διακύμανση του δείκτη για τα έτη 2001-2006

και 2006-2009 για την Ελλάδα. Τα στοιχεία για τους

δείκτες θνησιμότητας είναι από την Στατιστική Υπη-

ρεσία Ελλάδας (ΕΣΥΕ) και προτυποποιήθηκαν βάσει

του Ευρωπαϊκού πληθυσμού των G27 με τη μέθοδο

της άμεσης προτυποποίησης. Πραγματοποιήθηκε

cluster ανάλυση στο SPSS 18:00 και χωρική απεικό-

νιση, χωρική στατιστική και παρεμβολή στο ArcMap

(GIS). Οι διαφορές είναι αισθητές σε ορισμένους

νομούς-σε άλλους η μεταβολή είναι θετική και σε

άλλους αρνητική. Ο νομός Γρεβενών από την cluster-

ομαδοποίηση για το 2009 είναι στα 4,87-6,08 ενώ έως

το 2014 αναμένεται να φτάσει από 6,6-7,8 που απο-

τελεί πολύ σημαντική αύξηση. Αντίθετη εικόνα έχου-

με στη Λευκάδα που οι δείκτες από 4,87-6,08 (πολύ

TOMOS4_TEFXOS2  7/28/11  1:25 PM  Page 71



[72] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

υψηλός) βρίσκεται το 2014 στα 5,5-6,6 (και συγκεκρι-

μένα <6,01). Επίσης, οι δείκτες για το νομό Μεσση-

νίας κυμαίνονται από 4,87-6,08 πέφτει στα 2,87-4,5.

Τέλος, για τα νησιά νοτίου Αιγαίου και τα Δωδεκάνη-

σα οι δείκτες αυξάνονται από 1,63-3,94 (μικρός-

μέτριος) σε 2,87-4,5. 

33..22  ΗΗ  κκααττάάττααξξηη  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  σσεε  ππααγγκκόόσσμμιιοο  

κκααιι  εευυρρωωππααϊϊκκόό  εεππίίππεεδδοο

Ο  καρκίνος αποτελεί ένα φαινόμενο πολλών ανισο-

τήτων σε παγκόσμια κλίμακα και αυτό θα παρουσια-

στεί στον επόμενο χάρτη ώστε να αποτυπωθεί σταδια-

κά η παρούσα κατάσταση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) ένας στους

τρεις κατοίκους του πλανήτη θα προσβληθεί από καρ-

κίνο σε κάποια φάση της ζωής του. Ο καρκίνος μπο-

ρεί να εμφανισθεί σε οποιαδήποτε ηλικία και μας αφο-

ρά όλους, παρότι η συχνότητα εμφάνισής του είναι

αυξάνεται συναρτήσει της ηλικίας του ατόμου. Έντε-

κα εκατομμύρια νέες περιπτώσεις με καρκίνο διαγι-

γνώσκονται κάθε χρόνο. Αυτός ο αριθμός αναμένεται

να αυξηθεί και εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 16 εκατομ-

μύρια μέχρι το 2020. Ο καρκίνος είναι από τις πρώ-

τες αιτίες θανάτου παγκοσμίως και το 70% αυτών συμ-

βαίνουν στις χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. εκτιμά ότι 84 εκα-

τομμύρια άνθρωποι θα πεθάνουν από καρκίνο μετα-

ξύ 2005 και 2015 χωρίς παρέμβαση, ενώ 30-40% μπο-

ρούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Στη χώρα

μας, ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου

(24.4%) μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα (29.4%), ενώ

αυξητική τάση παρουσιάζει τόσο η συνολική, όσο και

η κατά αιτία θνησιμότητα από καρκίνο (IARC 2008). 

Αναλυτικότερα, στο χάρτη- Εικόνα 1 οι περιοχές

είναι προσαρμοσμένες σε μέγεθος  κατ 'αναλογία προς

τον απόλυτο αριθμό των ανθρώπων που πέθαναν από

καρκίνο σε διάστημα ενός έτους. Δύο σημαντικές παρα-

τηρήσεις που προκύπτουν παρατηρώντας το χάρτη είναι

το γεγονός ότι ο καρκίνος αποτελεί ένα φαινόμενο που

παρουσιάζει ετερογένεια στο χώρο σε παγκόσμιο επί-

πεδο. Επιπλέον, η θέση της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό

χώρο παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Μεταξύ 27 χωρών

η Ελλάδα κατατάσσεται το 2004 στην 19η  θέση ως

προς τη θνησιμότητα στους άνδρες με προτυποποιη-

μένο για την ηλικία δείκτη θνησιμότητας ίσο με

209/100.000 πληθυσμό. Τέλος, βρισκόμαστε στην 23η

θέση ως προς τη θνησιμότητα στις γυναίκες με 108/100.000

πληθυσμό και στην 9η  και για τα δύο φύλα (OECD

Indicators, 2007). Η ευνοϊκή θέση της χώρας μας είναι

σε κάποιο βαθμό πραγματική και σε κάποιο βαθμό

πλασματική. Στη χώρα μας δεν υπάρχουν αξιόπιστα

στοιχεία για την επίπτωση του καρκίνου και ως εκ τού-

του η επιδημιολογική παρακολούθηση γίνεται έμμεσα

μέσω των στοιχείων θνησιμότητας (Σέμογλου Χ., 1998).

Από την Εικόνες 3 παρατηρείται ότι για το 2008

βάσει της επίπτωσης του καρκίνου τις πρώτες θέσεις

καλύπτουν η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, ακολου-

θεί η Βόρεια Αμερική, Δυτική Ευρώπη, Βόρεια Ευρώ-

πη, Νότια Ευρώπη, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Η Ελλάδα συγκριτικά με την Ευρώπη έχει από τα χαμη-

λότερα ποσοστά. Η εικόνα παραμένει ίδια με αυτή του

2003 (Εικόνα 1). Οι καρκίνοι που κυριαρχούν στην

ΕΙΚΟΝΑ 1. Παγκόσμιος Χάρτης Ανισοτήτων- Καρκίνου - 2002

Πηγή: http://www.worldmapper.org/index.html, International Classification of Diseases-10 codes – 
(Διεθνής Ταξινόμηση Ασθενειών): C00-C97 
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Ευρώπη είναι ο καρκίνος του προστάτη και του μαστού,

και στην νότια Ευρώπη του παχέος εντέρου. Στην Ελλά-

δα την πρώτη θέση κατέχει  του ο καρκίνος του μαστού,

ακολουθεί του πνεύμονα και μετά του προστάτη. Καρ-

κίνοι οι οποίοι μεταπηδούν από υψηλές θέσεις στην

Ευρώπη σε χαμηλότερες στην Ελλάδα είναι τα λεμ-

φώματα (εκτός Hodgkin’s) και το μελάνωμα του δέρ-

ματος.  Μόνο την πενταετία 2000-2005 πέθαναν στην

Ελλάδα από καρκίνο 148.712 άνθρωποι. Ο καρκίνος

του πνεύμονα είναι η πρώτη αιτία θανάτου στους άντρες

με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες μορφές καρ-

κίνου. Ακολουθούν ο καρκίνος του προστάτη και του

παχέος εντέρου, οι οποίοι παρουσιάζουν σταθερά

αυξητικές τάσεις σε όλο το διάστημα των 5 ετών. Στις

γυναίκες η πιο συχνή αιτία θανάτου είναι ο καρκίνος

του μαστού, ο οποίος παρουσιάζει αυξητική τάση το

2005 μετά από μια μικρή μείωση που σημείωσε από

το 1996 και μετά. Ακολουθούν ο καρκίνος του πνεύ-

μονα και του παχέος εντέρου με σταθερά αυξητικές

τάσεις. Η θνησιμότητα από καρκίνο διαφοροποιείται

ανά περιοχή στην Ελλάδα. Για τα πιο συχνά νεοπλά-

σματα παρατηρείται μεγαλύτερος επιπολασμός στο

Βορρά σε σχέση με το Νότο, εύρημα το οποίο επιβε-

βαιώνεται με αρκετές μελέτες ( Τούντας Ι. και λοιποί,

2001, Tzala E., 2004, Tzala E. & Best N., 2007).

Τα δεδομένα αυτά σε συνδυασμό με την αύξηση

της συχνότητας των παραγόντων κινδύνου που προκα-

λούν καρκίνο, όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκο-

όλ, ο σύγχρονος τρόπος ζωής με την υιοθέτηση ανθυ-

γιεινών διατροφικών συνηθειών, η έλλειψη άσκησης

και η δραματική αλλαγή του περιβάλλοντος, καθιστούν

τον καρκίνο την πιο σημαντική πρόκληση για την προ-

άσπιση της Δημόσιας Υγείας.

33..33..  ΟΟρργγάάννωωσσηη  φφοορρέέωωνν  γγιιαα  ττηηνν  ππρρόόλληηψψηη  

κκααιι  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  κκααρρκκίίννοουυ  σσεε  ππααγγκκόόσσμμιιοο  εεππίίππεεδδοο

Ο καρκίνος αποτελεί ένα μείζον θέμα σε παγκόσμιο επί-

πεδο, το οποίο επιχειρούν πολλοί οργανισμοί -κυβερ-

νητικοί και μη- να το διαχειριστούν. Η πλειοψηφία τους

κινείται σε όμοιες γενικές αρχές και στόχους. Ακολού-

θως, παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένες από τις προ-

σπάθειες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO,2007)

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επικεντρώνεται σε

τρείς άξονες, την πρόληψη, θεραπεία, και αντιμετώπι-

ση. Όσον αφορά την  πρόληψη ο Π.Ο.Υ. υποστηρίζει ότι

είναι η πλέον αποδοτική από άποψη κόστους μακρο-

ΕΙΚΟΝΑ 2. Χάρτης Ελλάδας- Κατανομή δεικτών θνησιμότητας καρκίνων ανά Νομό και ανά Φύλο
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πρόθεσμη στρατηγική για τον έλεγχο του καρκίνου είναι

η πρωτογενής πρόληψη που περιλαμβάνει την τροπο-

ποίηση ή την αποφυγή παραγόντων υψηλού κινδύνου

όπως το κάπνισμα, το υπερβολικό βάρος, τη χαμηλή

πρόσληψη φρούτων και λαχανικών, την έλλειψη σωμα-

τικής δραστηριότητας και τη κατανάλωση αλκοόλ, την

αποφυγή έκθεσης σε λοιμώδεις παράγοντες και σε ορι-

σμένες χημικές ουσίες και στην ιονίζουσα ακτινοβολία. 

Αρχικά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση καπνού

θεωρείται η κύρια αιτία για το 1/3 των θανάτων από

καρκίνο στο πλανήτη. Το 2030 αναμένεται αυτοί οι θάνα-

τοι να φτάσουν τα 8 εκατομμύρια. Η αξιοσημείωτη Σύμ-

βαση- Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας  για

τον έλεγχο του καπνού τέθηκε σε ισχύ το 2005 (WHO

FCTC). Πιο συγκεκριμένα κατευθύνει τον έλεγχο της

χρήσης καπνού από πλευράς προσφοράς και ζήτησης.

Έχει υιοθετηθεί από περίπου 140 χώρες, όπως, η Βρα-

ζιλία η οποία μείωσε την θνησιμότητα από καρκίνους

που σχετίζονται με το καπνό από 32% σε 19% το 2010.

Η αντίστοιχη στρατηγική για την διατροφή και τη φυσι-

κή άσκηση είναι η DPAS κατά την οποία προτείνονται

μέτρα πρόληψης για το καρκίνο του μαστού, οισοφά-

γου, ενδομητρίου και ήπατος. Προωθεί διατροφικές

οδηγίες, άσκηση για το σπίτι, το σχολείο και τις καθη-

μερινές δραστηριότητες. Επίσης, προάγει τον εμβο-

λιασμό για ηπατίτιδα Β, η οποία ευθύνεται για  το 50%

περίπου των θανάτων  από καρκίνο του ήπατος (340.000

θάνατοι ετησίως).  Παράλληλα, δρομολογεί μέτρα για

την αντιμετώπιση της έκθεσης σε χημικά, σε συνερ-

γασία με τα Ηνωμένα Έθνη. Ένα παράδειγμα είναι το

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Η.Ε. (UNEP) για την

μείωση της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες

που προέρχονται από τον αέρα, το φαγητό και το πόσι-

μο νερό. Αντίστοιχα προγράμματα διεξάγονται και για

την έκθεση στην ακτινοβολία (ιονίζουσας αλλά και ηλια-

κής). Το 2006 δημοσιεύτηκε έρευνα 20 χρόνων μετά

την έκρηξη του Τσερνομπίλ, η οποία παρέχει πολιτι-

κές σε παγκόσμιο επίπεδο10.  Επιπροσθέτως, με στό-

χο την πρόληψη αλλά και θεραπεία, οργανώνονται και

διεξάγονται προγράμματα όπως το Reproductive Health

and Research Department (RHR) για την αντιμετώπι-

ση του καρκίνου του μαστού και της μήτρας. Το πρό-

γραμμα αυτό μεταξύ άλλων προωθεί την έρευνα για τις

συγκεκριμένες μορφές καρκίνου με απώτερο σκοπό

την καταγραφή, τον έλεγχο,  την περιγραφή, την πρό-

γνωση και την αντιμετώπιση  του προβλήματος

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Διεθνής Ένωση κατά του

Καρκίνου  (UICC) είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός ενά-

ΕΙΚΟΝΑ 3. Χάρτης Ελλάδας- Εκτίμηση έκτασης καρκίνων για τα επόμενα 5 χρόνια (2009-2014)
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ντια στον καρκίνο  παγκοσμίως, δεδομένου ότι συμμε-

τέχουν σ’αυτόν 400 οργανισμοί από 120 διαφορετικές

χώρες. Στόχος της ένωσης αυτής είναι να μετριάσει τις

απειλητικές διαστάσεις του προβλήματος του καρκίνου

για τη ζωή των πολιτών εστιάζοντας στην υλοποίηση των

στόχων που θέτει με τη σειρά της η Παγκόσμια Διακή-

ρυξη Κατά του Καρκίνου (World Cancer Declaration).

Η διακήρυξη αυτή είναι  προϊόν της συναίνεσης κυβερ-

νητικών εκπροσώπων, ειδικών δημόσιας υγείας και

οργανισμών κατά του καρκίνου (UICC, Global Cancer

Control).   Τέλος, όσον αφορά το κομμάτι της έρευνας

καθοριστική είναι η συμβολή του Διεθνούς Οργανισμού

Ερευνών για το Καρκίνο (IARC). Πρόκειται για ένα δια-

κρατικό οργανισμό, τμήμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης

Υγείας, που συντονίσει την έρευνα για τις αιτίες του καρ-

κίνου και υλοποιεί παγκόσμιες επιδημιολογικές μελέ-

τες για το καρκίνο. Επίσης μελετά τις αιτίες και τους

μηχανισμούς της καρκινογένεσης και αναπτύσσει στρα-

τηγικές για αντιμετώπιση. Σημαντική είναι  και η παρου-

σία του Παγκόσμιου Ταμείου για το καρκίνο (WCRF), ο

οποίος  προάγει την έρευνα και προωθεί ερευνητικά

προγράμματα που ασχολούνται με τη πρόληψη και τον

έλεγχο του καρκίνου (Smith R.A. και λοιποί, 2011). 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο βασικός άξονας κινητοποί-

ησης των χωρών της Ε.Ε. για τον καρκίνο είναι η Ευρω-

παϊκή Σύμπραξη για τη δράση κατά του καρκίνου. Στό-

χος της σύμπραξης είναι να υποστηριχθούν οι χώρες

στις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση του καρ-

κίνου μέσω της δημιουργίας ενός πλαισίου για τον

εντοπισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφο-

ρά την πρόληψη και την καταπολέμηση του καρκίνου.

Αποσκοπεί σε μια συλλογική προσπάθεια των χωρών

με στόχο την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, τη εφαρ-

μογή βέλτιστων πρακτικών στην υγειονομική περίθαλ-

ψη καρκινοπαθών, την ανταλλαγή πληροφοριών και

δεδομένων  για την υγεία σε επίπεδο Ε.Ε. Γενικότε-

ρα, αξιοσημείωτο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δημι-

ούργησε τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ERA) για τον

καλύτερο συντονισμό των ερευνητικών δραστηριοτή-

των και πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,

για την οργάνωση της διεθνούς συνεργασίας και ομά-

δων δικτύου, καθώς και για τη μεγαλύτερη κινητικό-

τητα τόσο των εργαζομένων όσο και των ιδεών13. 

Παράλληλα, ένας από τους βασικούς στόχους του

Προγράμματος Δημόσιας Υγείας της Ε.Ε. (2008-2013)

είναι να παρέχει συγκρίσιμες πληροφορίες για την

υγεία των Ευρωπαίων πολιτών, με την κατάρτιση δει-

κτών για την υγεία και τη συγκέντρωση στοιχείων. Η

συγκέντρωση στοιχείων θα βασίζεται σε συγκρίσιμους

δείκτες για την υγεία, οι οποίοι θα εφαρμόζονται σε

όλη την Ευρώπη, καθώς και σε κοινά αποδεκτούς ορι-

σμούς και μεθόδους συγκέντρωσης και χρήσης. Στο

πλαίσιο του εφαρμοζόμενου Προγράμματος Δημόσιας

Υγείας της ΕΕ, καταρτίστηκε ένας κατάλογος κοινοτι-

κών δεικτών για την υγεία (ECHI) (Η δικτυακή πύλη

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημόσια υγεία, 2009).

Τέλος,  ιδιάζουσας σημασίας για την προαγωγή της

πρόληψης του καρκίνου είναι η θέσπιση του Ευρω-

παϊκού Κώδικα κατά του καρκίνου. Ο Κώδικας αυτός

περιλαμβάνει προτάσεις προς του πολίτες της Ευρω-

παϊκής Ένωσης, όσον αφορά την πρωτογενή και δευ-

τερογενή  πρόληψη  του καρκίνου και γενικότερα την

προάσπιση της υγείας των πολιτών (Boylel,  2003).

Τέλος, όσον αφορά τα μέτρα και τις δράσεις στην

Ελλάδα δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε- το Εθνι-

κό Σχέδιο Δράσης, το οποίο ανανεώνεται συχνά παρόλο

που πολλές φορές υπάρχουν κενά στην υλοποίηση του.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του καρκίνου για το 2008-

2012 κινείται σε πέντε άξονες- έρευνα, πρόληψη, έγκαι-

ρη διάγνωση, η πιστοποίηση και αναβάθμιση υπηρεσιών,

η διαχείριση και φροντίδα της νόσου (ασθενείς – οικο-

γένεια) ( Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο 2008-

2012). Η θεμελίωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον

Καρκίνο, έρχεται να καλύψει το κενό που συνεχώς μεγά-

λωνε τα τελευταία χρόνια, καθώς, ενώ αυξανόταν το ειδι-

κό βάρος της νοσοκομειακής/ θεραπευτικής ιατρικής,

η πρόληψη περιοριζόταν κυρίως στο διαγνωστικό-εργα-

στηριακό τομέα. Η επιδίωξη αυτή συνεπάγεται αλλαγές

στις πολιτικές του κράτους και των αντίστοιχων υπηρε-

σιών για τον καρκίνο, τη δημιουργία μιας ενιαίας πολι-

τικής πρόληψης και επικοινωνίας σε πανεθνικό επίπε-

δο, την ανάπτυξη ατομικής ευθύνης και δεξιοτήτων

αντίστασης σε πρότυπα συμπεριφοράς που βλάπτουν την

υγεία, την ενίσχυση των κοινωνικών δομών και της κοι-

νωνικής υποστήριξης, την ποιοτική αναβάθμιση των υπη-

ρεσιών υγείας που εμπλέκονται στη διάγνωση, τη θερα-

πεία και αποκατάσταση του καρκίνου, την οργανωτική

διασύνδεση του εθελοντικού τομέα με το υγειονομικό

σύστημα για τον καρκίνο, καθώς και την οριζόντια συνερ-

γασία των υπηρεσιών υγείας μεταξύ τους.  

4. Συζήτηση- Προτάσεις

Με έναυσμα την παρούσα κατάσταση του καρκίνου

στην Ελλάδα και τη σύντομη βιβλιογραφική ανασκό-

πηση  για το θέμα στο εξωτερικό προτείνονται ορι-

σμένα μέτρα.  Η υλοποίηση των μέτρων αυτών θα πρέ-

πει να διεκπεραιωθεί βασιζόμενη σε τέσσερις άξονες-

στη μείωση μακροπρόθεσμα του αριθμού των νέων

περιπτώσεων καρκίνου και της βαρύτητας της νόσου,

στην αύξηση της επιβίωσης και των ποιοτικά χρόνιων

ζωής των νοσούντων από καρκίνο στη βελτίωση της

ποιότητας ζωής των πασχόντων, αλλά και της οικογέ-

νειάς τους και στη μείωση του κοινωνικού κόστους

της νόσου. Η εστίαση των προσπαθειών στον τομέα

της πρόληψης – πρωτογενή, δευτερογενή και τριτο-

γενή- μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την προα-

γωγή της δημόσιας υγείας και να έχει μακροπρόθε-

σμα πολύ σημαντικά οφέλη για τον πληθυσμό σε

κοινοτικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο (Τούντας, 2008).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καρκίνος είναι κυρίως ασθέ-

νεια των μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων, οι δαπάνες

για τους καρκινοπαθείς αναμένονται να αυξηθούν δρα-
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ματικά τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας δεδομένης

της γήρανσης του πληθυσμού.

Η εφαρμογή μέτρων πρόληψης και η ενδυνάμωση

των φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αποτε-

λεί στρατηγική περιορισμού των δαπανών για την υγεία,

λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι ο καρκίνος εκτός από το μεγά-

λο κοινωνικό κόστος επιφέρει και πολύ υψηλό οικονο-

μικό κόστος για το σύστημα υγείας (Κυριακόπουλος Γ.,

Φιλαλήθης Τ., 1996). Η πιο οικονομική μέθοδος μείω-

σης των δαπανών είναι η οργάνωση προγραμμάτων πρω-

τογενούς πρόληψης. Η ενημέρωση, η ευαισθητοποίη-

ση και η υιοθέτηση πιο υγιεινού τρόπου ζωής- διατροφή,

άσκηση, αποφυγή εκθέσεων- καθώς και η γνώση για

τους παράγοντες κινδύνου της νόσου αποτελούν σημα-

ντικά οχυρά για τη μάχη κατά του καρκίνου.

Στα πλαίσια λοιπόν της πρωτογενούς πρόληψης

κρίνεται σκόπιμη η οργάνωση εκστρατειών ενημέρω-

σης με στόχο:

� τη μείωση της επίπτωσης του καρκίνου που σχετί-

ζεται με το κάπνισμα, με τη συνέχιση και εντατικο-

ποίηση της εκστρατείας κατά του καπνίσματος.

� τον περιορισμό κατανάλωσης αλκοόλ.

� την υιοθέτηση υγιεινής διατροφής και την αύξηση

της σωματικής άσκησης.

� την πρόληψη κακοήθων νεοπλασιών του δέρματος

μέσω της μείωση της έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβο-

λία και την ευαισθητοποίηση στην αναγνώριση κλινι-

κών σημείων.

� την οργάνωση δράσεων αγωγής και προαγωγής της

υγείας του γενικού πληθυσμού εθνικής εμβέλειας

όσον αφορά την πρώιμη αναγνώριση των συνηθέστε-

ρων μορφών κακοήθων νεοπλασιών, καθώς και την

πληροφόρηση σχετικά με τους παράγοντες που σχε-

τίζονται με αυτές.

� την προαγωγή της υγείας στα δημόσια σχολεία καθώς

και την αγωγή υγείας σε ευάλωτες κοινωνικές ομά-

δες και πληθυσμούς υψηλού κινδύνου.

Όσον αφορά τη δευτερογενή πρόληψη, απαραίτητη

είναι η ανάπτυξη εθνικών προγραμμάτων προσυμπτω-

ματικού ελέγχου, η παρότρυνση του πληθυσμού για συμ-

μετοχή σε αυτά και η εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης

ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους. Αυτό προϋ-

ποθέτει οργάνωση προγραμμάτων πρόληψης και, κατ’

επέκταση, προαγωγής υγείας και στην περιφέρεια ώστε

να μην υφίστανται ανισότητες και διακρίσεις. Αποτέ-

λεσμα της  εφαρμογής των προληπτικών ελέγχων και

της πρώιμης διάγνωσης θα είναι μακροπρόθεσμα η

μείωση της θνησιμότητας και του κόστους θεραπείας. 

Επίσης, απαραίτητη κρίνεται η θεραπευτική αντι-

μετώπιση του διαγνωσμένου καρκίνου μέσω της προ-

μήθειας και αξιοποίησης της βιοϊατρικής τεχνολογίας.

Ωστόσο, ενέργειες άμεσης προτεραιότητας για τον

ορθολογικό σχεδιασμό και κατανομή της βιοϊατρικής

τεχνολογίας στις μονάδες υγείας της χώρας, είναι  η

πλήρης αποτύπωση του υπάρχοντος εξοπλισμού στο

Ε.Σ.Υ., η εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τη βιοϊ-

ατρική τεχνολογία και τον καρκίνο και η εισαγωγή

συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισής της.

Προσθέτοντας, συστήνεται ανάπτυξη θεσμικού πλαι-

σίου για την κατ’ οίκον νοσηλεία και τη λειτουργία ξενώ-

νων ασθενών τελικού σταδίου. Απαραίτητες δε κρίνο-

νται η θεσμοθέτηση της συμβουλευτικής και παρηγορητικής

- ανακουφιστικής στήριξης, καθώς  και η ανάπτυξη

συστήματος επανελέγχου των ογκολογικών ασθενών

για την έγκαιρη διάγνωση των μεταστάσεων της νόσου.

Επίσης, αναγκαία είναι η δημιουργία ξενώνων φιλοξε-

νίας ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπεία και των

συγγενών τους. Επιβεβλημένη κρίνεται και η δημιουρ-

γία ενιαίου θεσμικού πλαισίου και οδηγού παροχών και

δικαιωμάτων των ασθενών με καρκίνο καθώς και η βελ-

τίωση του θεσμικού πλαισίου και η ενίσχυση των μηχα-

νισμών εργασιακής και κοινωνικής επανένταξης για

ασθενείς με καρκίνο. Επισημαίνεται ότι μολονότι ένα

ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των ασθενών με καρκί-

νο θεραπεύονται πλήρως, μόλις το 10% επιστρέφει πλή-

ρως στην παραγωγική και κοινωνική διαδικασία. Τέλος,

προτείνουμε τη δημιουργία μηχανισμών ψυχοκοινωνι-

κής υποστήριξης των καρκινοπαθών και των οικογε-

νειών τους. Ολοκληρώνοντας, η εκπαίδευση αφορά τους

επαγγελματίες υγείας δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους

φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τους ασθε-

νείς και τους φροντιστές τους. Αποτέλεσμα της εφαρ-

μογής ενός τέτοιου προγράμματος εκπαίδευσης θα είναι

η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση, η πιο αποτελεσματι-

κή διαχείριση της νόσου, η ομαλή επανένταξη στην κοι-

νωνία και στην παραγωγική διαδικασία.

5. Συμπέρασμα

Ο καρκίνος αποτελεί ένα από τα κυριότερα προβλή-

ματα υγείας παγκοσμίως. Το κοινωνικό κόστος του

καρκίνου είναι δυσβάστακτο, πλήττει καίρια την κοι-

νωνική ανάπτυξη και ευημερία και δοκιμάζει την κοι-

νωνική συνοχή. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή συγκεκρι-

μένων πολιτικών δράσης κατά του καρκίνου θα έχει

σημαντικά οφέλη τόσο στους δείκτες υγείας του ελλη-

νικού πληθυσμού και στην ποιότητα της ζωής των καρ-

κινοπαθών, όσο και στις συνολικές δαπάνες για την

υγεία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καρκίνος είναι κυρίως

ασθένεια των μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων, οι

δαπάνες για τους καρκινοπαθείς αναμένονται να αυξη-

θούν δραματικά τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας δεδο-

μένης της γήρανσης του πληθυσμού. Επιπροσθέτως,

διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται ανάλογα με την γεω-

γραφική περιοχή, τις ιδιαιτερότητες και τις πιθανές

εκθέσεις και τις διατροφικές συνήθειες των ανθρώ-

πων και το γενικότερο τρόπο ζωής τους. Συμπερασμα-

τικά, θα πρέπει ο καρκίνος να αντιμετωπίζεται ως ένα

θέμα ανισοτήτων ακόμα και στον ελληνικό πληθυσμό,

το οποίο έχει ποικίλες ιδιαιτερότητες ανά περιφέρεια

αλλά και νομό στη χώρα μας, επομένως  χρήζει περαι-

τέρω διερεύνησης και ακριβούς χαρτογράφησης και

αποκωδικοποίησης .
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ABSTRACT

RREEVVIIEEWW

RREECCEENNTT  EEPPIIDDEEMMIIOOLLOOGGIICCAALL  DDAATTAA  OONN  TTHHEE  SSPPRREEAADD  OOFF  CCAANNCCEERR  IINN  GGRREEEECCEE  AANNDD  TTHHEE  OORRGGAANNIIZZAATTIIOONN

AACCTTOORRSS  UUNNIIVVEERRSSAALL  PPRREEVVEENNTTIIOONN::  AA  RREEVVIIEEWW  OOFF  TTHHEE  LLIITTEERRAATTUURREE..

PPaatteellaarroouu  AA..11,,  SSffaakkii--PPiissttoollllaa  DD..22,,  XXiilloouurrii  AA..33,,PPrriinnaarrii  AA44

[[11..  RRNN,,BBSScc,,MMSScc  ssttuuddeenntt  ooff  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  aanndd  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  HHeeaalltthh  SSeerrvviicceess,,  22..  GGIISS  EExxppeerrtt,,  MMSScc  ssttuuddeenntt

ooff  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  aanndd  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  HHeeaalltthh  SSeerrvviicceess,,  33..  EEccoonnoommiisstt,,  MMSScc  ssttuuddeenntt  ooff  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  aanndd

AAddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  HHeeaalltthh  SSeerrvviicceess,,  44..  RRNN,,  BBSScc,,  DDiirreeccttoorr  ooff  NNuurrssiinngg  SSeerrvviiccee  iinn  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  ooff  CCrreettee]]

IInnttrroodduuccttiioonn::  Cancer consists a major public health problem because of its growing epidemic rates despite

of the medical science progress. Nowadays, cancer consists the second cause of death worldwide following

cardiovascular disease.

RReessuullttss::  According to World Health Organization 84 million people will die due to cancer disease from 2005

to 2015 without any intervention, while a percentage of 40% of cancer cases is preventable and can be

effectively treated. Cancer consists one of the key problems of the global community and its efficient control

requires the entire collaboration of both the government and the non-government organizations in national

and international level. Cancer mortality rates vary between the geographical regions of a country differs

by sex and different age groups which is of high interest for further investigation and accurate mapping

and decoding. Additionally, the investigation of the existing actions against cancer in other countries and,

consequently, the adoption of similar practices in Greece are considered to be vital. 

CCoonncclluussiioonnss--SSuuggggeessttiioonnss::  Cancer consists a phenomenon with many inequalities worldwide. As a result,

global community should be organized by putting clear aims and by supporting prevention, treatment,

educational and research programs. 

KKeeyy  wwoorrddss::  prevalence, incidence, prevention, cancer, Greece, Europe
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με νοητική αναπηρία από την οικογένεια 

σε διαφορετικούς πολιτισμούς

ΚΚααρραασσααββββίίδδηηςς  ΣΣάάββββααςς
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Faculté de Biologie et de Médecine Université de Lausanne

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΕιισσααγγωωγγήή::  Η Νοητική Αναπηρία των παιδιών αποτελεί πραγματικότητα και κοινό βίωμα για τους Γονείς σε όλον

τον κόσμο. Η Νοητική Αναπηρία και οι πρακτικές της γονεϊκότητας συνδέονται με το άγχος της καθημερινής

φροντίδας που βιώνουν οι Γονείς. Το άγχος υπεισέρχεται  στα πλαίσια της οικογένειας και επηρεάζει σημαντι-

κά το πλαίσιο της φροντίδας υγείας. Το δεδομένο αυτό προσανατολίζει τους Νοσηλευτές της Οικογένειας στην

διερεύνηση αυτής της σχέσης και τον τρόπο που επηρεάζει τον σχεδιασμό της νοσηλευτικής φροντίδας.

ΣΣκκοοππόόςς::  Η διερεύνηση της σχέσης της Νοητικής Αναπηρίας και του Άγχους Γονεϊκότητας και παράλληλα η διε-

ρεύνηση των διαστάσεων του άγχους και η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο επηρεάζει και διαμεσολαβεί στο

πλαίσιο παροχής διαπολιτισμικής νοσηλευτικής φροντίδας. 

ΕΕππίί  μμέέρροουυςς  σσττόόχχοοιι::  Η διερεύνηση της σχέσης της Νοητικής Αναπηρίας και του Άγχους Γονεϊκότητας αλλά και

των επιμέρους συνιστωσών της. 

ΑΑνναασσκκόόππηησσηη  ΒΒιιββλλιιοογγρρααφφίίααςς::  Κριτική και Συστηματική Ανασκόπηση της   βιβλιογραφίας της τελευταίας 5ετίας.

Καταγράφεται διαπολιτισμικά μια σαφής και σημαντική σχέση ανάμεσα στη Νοητική Αναπηρία και το Άγχος

Γονεϊκότητας. Παράλληλα, διαπολιτισμικές συνιστώσες αυτής της σχέσης είναι το οικογενειακό περιβάλλον, η

οικολογία της οικογένειας, τα χαρακτηριστικά των γονιών, οι πληροφορίες για το παιδί με Νοητική Αναπηρία και

οι κοινωνικές/πολυπολιτισμικές συνθήκες.

ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα::  Ο διακριτός ρόλος της κουλτούρας επισημαίνεται στον τρόπο έκφρασης και βίωσης του άγχους

και της κόπωσης από την καθημερινή φροντίδα παιδιού με νοητική αναπηρία και διαφαίνεται να διαδραματίζει

συσχετιστικό ρόλο στην μορφή επαγγελματικής βοήθειας που λαμβάνουν οι Γονείς από τη διεπιστημονική ομά-

δα υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των Νοσηλευτών. 

ΛΛΕΕΞΞΕΕΙΙΣΣ--ΚΚΛΛΕΕΙΙΔΔΙΙΑΑ:: Άγχος, Γονεϊκότητα, Νοητική Στέρηση, Νοσηλευτική, Οικογένεια, Πολιτισμός.

Εισαγωγή

Η Νοητική Στέρηση αφορά το 2-3% του πληθυσμού, εάν

αυτό καθορίζεται με βάση τον Δείκτη Νοημοσύνης (IQ<70)

(WHO, 1993) ενώ για τις μορφές της Σοβαρής – Βαριάς

Νοητικής Στέρησης (IQ<50) η πρόβλεψη αφορά το 0.3-

04% του γενικού πληθυσμού (Scott, 1994). Σύμφωνα  με

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τον Αμερικανικό Σύν-

δεσμο για τη Νοητική και Αναπτυξιακή Αναπηρία, η Νοη-

τική Αναπηρία είναι μια συνθήκη που χαρακτηρίζεται από

στασιμότητα ή πλημμελή ανάπτυξη του νου και από ελλείμ-

ματα σε δεξιότητες και στη γενική νοημοσύνη σε περιο-

χές όπως η γνωστική ικανότητα, η γλώσσα, τα κίνητρα και

οι κοινωνικές δεξιότητες. 

Η χρόνια αναπηρία και οι τρόποι με τους οποίους προ-

σαρμόζεται τόσο ο πάσχων όσο και η οικογένειά του απο-

τελεί ερευνητικό προσανατολισμό πολλών επιστημόνων.

Οι συνθήκες και οι παράμετροι πολλαπλασιάζουν την επί-

δρασή τους όταν ο πάσχων είναι παιδί και όταν η αναπη-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
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ρία είναι νοητική, κάτι που προεκτείνει την αναπαράστα-

ση αυτής της αναπηρίας ως κοινωνικού ελλείμματος σε

έναν κόσμο που ακόμη δεν έμαθε να «συγχωρεί» την δια-

φορετικότητα (Καρασαββίδης, 2009β).

Η γέννηση ενός παιδιού με αναπηρία βιώνεται ως απει-

λή για το σύστημα της οικογένειας και για την αυτοεικόνα

των γονέων. Οι σχέσεις του ζευγαριού τίθενται εν αμφιβό-

λω και διαταράσσεται η δυναμική και η προοπτική για το

μέλλον. Στην πραγματικότητα, απειλή δεν είναι το ίδιο το

παιδί αλλά το άγνωστο, ο φόβος για κοινωνικό στιγματι-

σμό και η έλλειψη ενημέρωσης (Μελισσά-Χαλκιοπούλου,

1995). Τα συναισθήματα και οι πρακτικές εμφανίζουν τερά-

στια διακύμανση: από απόρριψη και άρνηση έως αποδο-

χή και υπερπροστατευτισμό. Το ανάπηρο παιδί συνιστά

προσβολή για το ναρκισσισμό των γονέων και η πολυμορ-

φία των αντιδράσεων, το είδος της σύγκρουσης με την ανα-

πηρία και η τελική έκβασή της επαφίεται στην προσαρμο-

στικότητα και ευελιξία των γονέων (Μωυσιάδου, 2007). Με

τον όρο «αντιδράσεις» εννοούμε όλες τις αντιδράσεις της

μητέρας που παρουσιάζουν κάποια διαχρονική και διαπε-

ριστασιακή σταθερότητα στην εμφάνισή τους, και όχι τις

σποραδικές αντιδράσεις που αδυνατούν να βοηθήσουν

στην πρόβλεψη μελλοντικών εξελίξεων (Αλευριάδου, 2005). 

Σε αυτή την περίπλοκη σχέση διαντιδρούν τόσο τα

χαρακτηριστικά της αναπηρίας όσο και οι θεωρήσεις της

από τους γονείς και οι κοινωνικές «ματιές» του περιβάλ-

λοντος. Συναισθήματα αγάπης, γονεϊκότητας, ευτυχίας και

ευημερίας της οικογένειας μεταγλωττίζονται σε εξάρτη-

ση, μακροχρόνια φροντίδα και άγχος (Karasavvidis et

al.,2011). Η αίσθηση της οικογενειακής συνοχής διαβρώ-

νεται, η εγγύτητα της συναισθηματικής επικοινωνίας των

μελών της οικογένειας μειώνεται αισθητά, η οικογενεια-

κή ανθεκτικότητα δοκιμάζεται, ο κύκλος ζωής της οικο-

γένειας επιβραδύνεται και στον πυρήνα αυτής της επίπο-

νης διαδικασίας βρίσκεται από τη μία πλευρά ένα μικρό

παιδί, αβοήθητο, με δυναμικό που δυναμιτίζει τις σχέσεις

και από την άλλη οι γονείς που ως ετερόφωτοι πια δορυ-

φόροι περιστρέφονται γύρω από τη δίνη της συνεχούς και

συστηματικής του φροντίδας (Καρασαββίδης, Γεωργιά-

δου και Κουτσούκη, 2011).

Μια τέτοια πορεία, πολλές φορές μοναχική, ενοχική

και μονόδρομη, επιφέρει χτυπήματα «κάτω από την ζώνη»

και προκαλεί ιδιαίτερες δυσχέρειες στην αίσθηση της

γονεϊκότητας και στις προσδοκίες που οι γονείς επένδυ-

σαν σε αυτή. Ένα παιδί με νοητική αναπηρία αλλάζει το

πλάνο των αντιλήψεων του να είσαι γονιός, ευνουχίζει τις

αναπαραστάσεις της βίωσης του ρόλου του γονιού και δίνει

χώρο για προεκτάσεις ψυχολογικής νοσηρότητας (Καρα-

σαββίδης, Γεωργιάδου και Κουτσούκη, 2011).

Άγχος, φόβος, κατάθλιψη, απομόνωση, θλίψη και θυμός

είναι μερικά μόνο από τα καθημερινά αδυσώπητα συναι-

σθήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι γονείς που

φροντίζουν παιδί με νοητική αναπηρία. Αντιμέτωποι ως

Δον Κιχώτες μπροστά στο ομιχλώδες τοπίο της νοητικής

αναπηρίας, του μέλλοντος, της εξάρτησης, της αβεβαιό-

τητας (Καρασαββίδης, 2009α).

Σκοπός

Το βασικό ερευνητικό ζητούμενο είναι η διερεύνηση της

σχέσης του άγχους γονεϊκότητας και νοητικής στέρησης

σε διαπολιτισμικό επίπεδο.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει

τη σχέση ανάμεσα στην γονεϊκότητα και τις μορφές νοη-

τικής στέρησης σε διαπολιτισμικό επίπεδο ελέγχοντας τις

εξής υποθέσεις: (α) Ποια δεδομένα ισχύουν σε διαπολι-

τισμικό επίπεδο (Ανατολή –Δύση) αναφορικά με τη σχέ-

ση ανάμεσα στο άγχος του γονιού και τη νοητικά αναπη-

ρία του παιδιού τους και (β) Ποια είναι η σύνδεση ανάμεσα

στο άγχος που βιώνουν οι γονείς και στις υπηρεσίες φρο-

ντίδας που μπορούν να λάβουν από τους Νοσηλευτές.

Υλικό και μέθοδος

Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος αναζήτησης με ηλεκτρονι-

κές βάσεις δεδομένων στο Διαδίκτυο. Πραγματοποιήθη-

κε εκτεταμένη αναζήτηση ερευνητικών άρθρων δημοσι-

ευμένων σε έγκυρα και έγκριτα επιστημονικά περιοδικά,

καταχωρημένων στις διεθνείς ακαδημαϊκές βάσεις δεδο-

μένων HEAL-LING, SAGE, ELSEVIER, WILSON,

SCIENCEDIRECT, MEDLINE, PUBMED, Cochrane,

EMBASE, SCOPUS και CINAHL με κριτήρια αναζήτησης

και λέξεις κλειδιά τους όρους «parental stress and mental

retardation» [MeSH], «parenting stress and persons

with special needs» [MeSH], «mental retardation and

family problems» [MeSH], «stress and parents» [MeSH],

«parenting and stress» [MeSH], «mental delay and

parents» [MeSH], «developmental disabilities and family

stress» [MeSH], «intellectual handicap and parenting»

[MeSH], «maternal stress and child with disabilities»

[MeSH] καθώς και συνδυασμούς αυτών. 

Αποτελέσματα

Η Νοητική Αναπηρία των παιδιών αποτελεί πραγματικό-

τητα και κοινό βίωμα για τους Γονείς σε όλον τον κόσμο.

Η Νοητική Αναπηρία και οι πρακτικές της γονεϊκότητας

συνδέονται με το άγχος της καθημερινής φροντίδας που

βιώνουν οι Γονείς. Το άγχος υπεισέρχεται  στα πλαίσια της

οικογένειας και επηρεάζει σημαντικά το πλαίσιο της φρο-

ντίδας. Το δεδομένο αυτό προσανατολίζει τους Ειδικούς

στην διερεύνηση αυτής της σχέσης και στην ανάδειξη των

συνιστωσών που προδιαθέτουν σε άγχος γονεϊκότητας

(Καρασαββίδης, 2009β).

Η ενασχόληση με την νοητική αναπηρία και το άγχος

των γονιών είναι θέμα που συνδέεται και με τις κοινωνι-

κές αναπαραστάσεις για το στίγμα. Φαίνεται ότι στις Δυτι-

κές Κοινωνίες το στίγμα εξελίχθηκε σε άγχος. Μέχρι και

πριν από λίγα χρόνια, οι γονείς και η κοινωνία πίσω από

τη λέξη «στίγμα» τοποθετούσαν όλα τα συναισθήματα και

τις δυσκολίες της ανατροφής ενός παιδιού με νοητική

αναπηρία. Η ανθρώπινη εξέλιξη και η κοινωνική αναπα-

ράσταση της αναπηρίας, μπορεί ακόμη και σήμερα να

επηρεάζει τις κοινωνικές προκαταλήψεις και τα στερεό-

τυπα αλλά έχει εξασθενήσει πια στο να στιγματίζει

(Karasavvidis et al., 2001). 
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Καταγράφεται διαπολιτισμικά μια σαφής και στατιστι-

κά σημαντική σχέση ανάμεσα στη Νοητική Στέρηση και

το Άγχος Γονεϊκότητας. Το γονεϊκό άγχος αποτελεί κοινό

τόπο στη βίωση των συναισθημάτων των γονιών με παιδί

με νοητική στέρηση ανά τον κόσμο. Η κουλτούρα διαμε-

σολαβεί στον τρόπο έκφρασης και βίωσης αυτών των

συναισθημάτων και φαίνεται να διαδραματίζει συσχετι-

στικό και ωριμαντικό ρόλο αναφορικά με την επαγγελμα-

τική βοήθεια που λαμβάνουν οι γονείς καθώς και με τις

προσδοκίες που έχουν για την επίσημη – επαγγελματική

βοήθεια που θα λάβουν αλλά και για την ανεπίσημη που

ήδη λαμβάνουν από συγγενείς, φίλους, κοινότητες ή ανώ-

νυμες ομάδες στήριξης (Karasavvidis et al.,2011).

Παράλληλα, διαπολιτισμικές συνιστώσες αυτής της

σχέσης φαίνεται πως είναι το οικογενειακό περιβάλλον,

η οικολογία της οικογένειας, τα χαρακτηριστικά των γονιών,

οι πληροφορίες για το ίδιο το άτομο με ειδικές ανάγκες

αλλά και οι κοινωνικές/διαπολιτισμικές συνθήκες (Καρα-

σαββίδης και συν., 2011).

Ο διακριτός ρόλος της κουλτούρας επισημαίνεται στον

τρόπο έκφρασης και βίωσης του άγχους και της κόπω-

σης από την καθημερινή φροντίδα παιδιού με νοητική

αναπηρία και φαίνεται να διαδραματίζει συσχετιστικό ρόλο

στην μορφή επαγγελματικής βοήθειας που λαμβάνουν οι

Γονείς από τη διεπιστημονική ομάδα υγείας (Καρασαββί-

δης και συν., 2010). 

Οι γονείς φαίνεται να βιώνουν έντονο άγχος για την

γονική τους ιδιότητα και τις καθημερινές πρακτικές γονε-

ϊκότητας αλλά παράλληλα δείχνουν να αμφισβητούν δια-

πολιτισμικά τον κυρίαρχο ρόλο της επίσημης Θεραπευτι-

κής – Επαγγελματικής βοήθειας, αναδεικνύοντας τις

διαπροσωπικές σχέσεις ως σημαντικότερες πηγές στή-

ριξης στην καθημερινότητάς τους με ένα παιδί με νοητι-

κή στέρηση (Καρασαββίδης, Αυγερινού και Καρπουχτσής,

2011). 

Συζήτηση

Το πρώτο και βασικό δεδομένο το οποίο αναδεικνύεται

από την παρούσα ανασκόπηση είναι η ανατροπή στις μέχρι

σήμερα παραδεδομένες απόψεις για την ποιότητα και την

περιοδολόγηση των σταδίων των συναισθημάτων που βιώ-

νουν οι γονείς. Αποδεικνύεται διαπολιτισμικά ότι οι γονείς

δεν διέρχονται γραμμικά από «υποχρεωτικές» περιόδους

σταδίων μέχρι να καταφέρουν να εγκαταστήσουν μέσα

τους το συναίσθημα της αποδοχής για την νοητική ανα-

πηρία του παιδιού τους.

Παράλληλα, το δεύτερο πιο σημαντικό δεδομένο που

αρύεται από τις πηγές είναι ότι οι γονείς όχι μόνο αμφι-

σβητούν την επίσημη επαγγελματική, επιστημονική και

θεραπευτική βοήθεια από τους Ειδικούς, στους οποίους

συμπεριλαμβάνουν και τους Νοσηλευτές, αλλά αντίθετα,

στρέφονται όλο και πιο πολύ στους ανθρώπους του κοντι-

νού τους οικογενειακού, συγγενικού και γειτονικού τους

περιβάλλοντος. Αυτά τα ανεπίσημα, εθελοντικά και ερα-

σιτεχνικά κοινωνικά δίκτυα υποστήριξης αναδεικνύονται

πρωτεύοντα και κυρίαρχα στην ανακούφιση των γονέων

με παιδί με νοητική αναπηρία διαπολιτισμικά.

Ένα ακόμη βασικό στοιχείο που φαίνεται ότι διατρέ-

χει όλη την ερευνητική περιοχή της νοητικής αναπηρίας

είναι το φαινόμενο του «ψυχοπαθολογικού αστερισμού».Υπάρ-

χει η αίσθηση ότι το παιδί με νοητική αναπηρία μοιράζει,

σαν να «ακτινοβολεί», παθολογικά δυναμικά και ενέργεια

στο οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Αυτό ως δεδομένο δημιουργεί την αίσθηση ότι η οποια-

δήποτε ερευνητική προσπάθεια είναι εξ αρχής καταδικα-

σμένη σε μια κατάσταση μέσα στην οποία διαφαίνεται κάτι

το παθολογικό. Έρευνες που εστιάζουν ή περιγράφουν

την σχέση μητέρας-παιδιού με νοητική αναπηρία με αισιό-

δοξα μηνύματα ή όμορφα και δυνατά συναισθήματα απου-

σιάζουν παντελώς.

Αυτή η συμπαραδήλωση της παθολογικότητας, δηλα-

δή η αίσθηση ότι η νοητική αναπηρία είναι a priori κάτι

αρνητικό, ανεπιθύμητο, δύσκολο σε χειρισμό και μη απο-

δεκτό, δημιουργεί ακόμη περισσότερα ερωτηματικά, μιας

και τα στοιχεία που η παρούσα εργασία αναδεικνύει φωτί-

ζουν το θέμα διαπολιτισμικά. Έννοιες όπως αυτές του

σεβασμού στη διαφορετικότητα, της αποδοχής των ατο-

μικών διαφορών στην ανάπτυξη αλλά και της ενσωμάτω-

σης των παιδιών με νοητική αναπηρία και των οικογενει-

ών τους στα πλάνα και τις διεργασίες της θεραπείας και

της φροντίδας φαίνεται πως είναι το κλείδι που θα «ξεκλει-

δώσει» τα αφόρητα συναισθήματα άγχους των γονιών αλλά

και θα επαναφέρει τα συναισθήματα εμπιστοσύνης προς

τους Ειδικούς.

Τέλος, παρά τις επαρκείς διαπολιτισμικές αναφορές

και περιγραφές της σχέσης μητέρας και παιδιού με νοη-

τική αναπηρία, απέχει πολύ η καταγραφή των συναισθη-

μάτων, το βάθος και η ποιότητα, μα πιο πολύ από όλα δεν

αποτυπώνεται στα πλαίσια αυτής της Ανασκοπικής Εργα-

σίας η μαγεία αυτής της ειδικής σχέσης μητέρας και παι-

διού, ακόμη και αν αυτό το παιδί δεν παύει να είναι παι-

δί με νοητική αναπηρία.

Συμπεράσματα

Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν οι Νοσηλευτές μπορούν

ή έχουν έστω καταφέρει ως επαγγελματίες υγείας να κατα-

νοήσουν την ειδική σχέση μητέρας και παιδιού με νοητι-

κή αναπηρία, εάν είναι ενήμεροι για τις αλλαγές και την

αναγκαιότητα θεμελίωσης θεραπευτικής συμμαχίας και

εάν έχουν επίγνωση της αμφισβήτησης της επίσημης φρο-

ντίδας από τους γονείς.

Φαίνεται πως όλες αυτές τις αλλαγές δεν βρήκαν παρό-

ντες, υπεύθυνους αλλά και συνυπεύθυνους τους Νοση-

λευτές σε αυτή την αγχώδη και επώδυνη πορεία των γονιών.

Όπως φαίνεται, μάλλον οι Νοσηλευτές δεν έχουν ακόμη

κατανοήσει ότι οι γονείς αποκαλούν με τον τίτλο «Θερα-

πευτές» και τους Νοσηλευτές. Μια τέτοια σημείωση προ-

καλεί αμφιθυμικά συναισθήματα.

Από τη μια η χαρά και η ευθύνη της ισότιμης αναγνώ-

ρισης. Από την άλλη, η σημαντικά διαφανείσα τάση απο-

μυθοποίησης, αμφισβήτησης και υποτίμησης του Θερα-

πευτικού Ρόλου, του ρόλου του «Ειδικού» που συνδέεται
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με την Νοητική Αναπηρία. Συνεπαγόμενα, και του Ρόλου

των Νοσηλευτών.

Μάλλον δεν κατάφερε σύσσωμη η Θεραπευτική Κοι-

νότητα να πείσει τους γονείς ότι μπορεί να κατανοήσει το

άγχος τους και να υποστηρίξει την διαδικασία διαχείρι-

σής του όταν το παιδί τους διαβρώνει την συνοχή της οικο-

γένειάς τους. Και δεν το κατάφερε διαπολιτισμικά!

Μαζί με τους υπόλοιπους Θεραπευτές, οι Νοσηλευ-

τές καλό θα είναι να αναλογιστούν την ευθύνη αλλά και

την κατεύθυνση της πορείας τους. Τόσο οι ίδιοι οι Νοση-

λευτές όσο και οι Πολυκλαδικές Ομάδες αρχίζουν να ευαι-

σθητοποιούνται συστηματικά προς ένα «άνοιγμα», μια

διεύρυνση του ρόλου τους, μια «αγκαλιά» από προοπτι-

κές, πιθανότητες και εναλλακτικές. Μια «αγκαλιά» που

θα μπορεί στην ασφάλειά της ο γονιός με παιδί με ανα-

πηρία να ακουμπήσει, να ηρεμήσει, να προχωρήσει μπρο-

στά. Αλλά και μια «αγκαλιά» που θα χωράει και όλο το

κοινωνικό δίκτυο του γονιού. Ένα κοινωνικό δίκτυο που

φαίνεται διαπολιτισμικά εδώ και αιώνες να συμβαδίζει

σιωπηλά αλλά τόσο ηχηρά μαζί με το γονιό που πονάει

(Καρασαββίδης, Γεωργιάδου και Κουτσούκη, 2011). 

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο οι Νοσηλευτές καλό θα

είναι να εντάσσουν στα πλάνα της φροντίδας, στα ερευνη-

τικά και κλινικά τους πρωτόκολλα αλλά και στις διεργασίες

της φροντίδας και τους γονείς και το παιδί με νοητική ανα-

πηρία αλλά και το κοινωνικό τους δίκτυο. Με λίγα λόγια, να

συμπεριλαμβάνουν όλα τα πρόσωπα και όλους τους ανθρώ-

πους σε όλες τις κοινότητες. Ίσως η σημαντικότερη κατεύ-

θυνση στην οποία θα ήταν καλό να στραφεί μελλοντικά η

έρευνα να ήταν εκείνη των ανθρώπινων σχέσεων. Να μάθουν

οι Ειδικοί ποια χαρίσματα, ποια ταλέντα, ποιες δεξιοτε-

χνίες, ποια μυστικά, ποια χαρακτηριστικά, τι παραπάνω

έχουν όλοι αυτοί οι απλοί άνθρωποι. Όλα αυτά τα πρόσω-

πα του οικογενειακού, συγγενικού και γειτονικού περιβάλ-

λοντος των γονιών που αποτελούν την ανεπίσημη υποστή-

ριξή τους και καταφέρνουν χωρίς τυμπανοκρουσίες,

πρωτόκολλα, ειδικότητες και εξειδικεύσεις να «αλιεύουν»

την εμπιστοσύνη των γονιών, να λειτουργούν ως εστίες παρα-

μυθητικές στο παραλυτικό τους άγχος από τη φροντίδα του

ανάπηρου παιδιού τους, να απλώνουν το χέρι και να συμ-

βαδίζουν απλά, με αποδοχή, σιωπηλά αλλά ουσιαστικά με

τους αποδιοργανωμένους -από την νοητική αναπηρία του

παιδιού τους και την επίπονη φροντίδα του- γονείς.

Φαίνεται πως οι διαπροσωπικές σχέσεις αποτελούν

τη βάση για τη θεραπεία όλων των προβλημάτων. Κάτι που

μπορεί να φαίνεται με την πρώτη ματιά ακατόρθωτο αλλά

σίγουρα αποτελεί φιλοδοξία και όνειρο για τον κάθε Θερα-

πευτή, για τον κάθε Νοσηλευτή!

ABSTRACT

RREEVVIIEEWW

CCHHIILLDDRREENN  WWIITTHH  IINNTTEELLLLEECCTTUUAALL  DDIISSAABBIILLIITTYY  CCAARREE--IINNDDUUCCEEDD  SSTTRREESSSS  IINN  FFAAMMIILLIIEESS  AACCRROOSSSS  DDIIFFFFEERREENNTT

CCUULLTTUURREESS  

KKaarraassaavvvviiddiiss  SSaavvvvaass,,  RRNN,,  BB..SScc..NNuurrssiinngg  ((HHoonnss..)),,  BB..SScc..PPssyycchhoollooggyy  ((HHoonnss..)),,  MM..EEdd..,,  MM..PPssyy..,,  MM..SScc..NN..,,  PPhh..DD..

CCaannddiiddaattee  SSttuuddeenntt  NNuurrssiinngg  GGrraadduuaattee  SScchhooooll  FFaaccuullttyy  ooff  BBiioollooggyy  aanndd  MMeeddiicciinnee,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLaauussaannnnee

SSwwiittzzeerrllaanndd

IInnttrroodduuccttiioonn::  Intellectual Disability in children is a reality experienced by Parents all over the world.

Intellectual Disability and parenting practices are connected with daily care-induced stress experienced

by Parents.  Stress is relevant within the family context and seriously affects the healthcare context.  Granted

this, Family Nurses are orientated towards exploring this connection and the way in which it affects nursing

care planning.

AAiimm::  Exploring the connection between Intellectual Disability and Parenting Stress in parallel with appraising

stress dimensions and understanding the way in which it affects, and interacts with, transcultural nursing

care.  

OObbjjeeccttiivveess::  Exploring the link between Intellectual Disability and Parenting Stress along with its particular

aspects.

RReevviieeww::  A Critical Systematic Review of the literature of the last 5 years.  Attested is a marked, meaningful

relation between Intellectual Disability and Parenting Stress.  Transcultural factors impacting this relation

are family background, family ecology, parents’ traits, the feedback on the child with Intellectual Disability

and social/multi-cultural status.

CCoonncclluussiioonnss::  The importance of culture manifests itself in the way of expressing and experiencing stress

and fatigue owing to the daily care of a child with intellectual disability and seems to play a correlational

role in the kind of professional help offered to Parents by interdisciplinary health teams, including Nurses.

KKEEYY  WWOORRDDSS:: Stress, Parenting, Mental Retardation, Nursing, Family, Culture
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης

(ΕΠΝΕ) είναι το επίσημο περιοδικό της ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗ-

ΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Είναι ένα διεπιστημονικό περιο-

δικό με σύστημα κριτών, με σκοπό την προώθηση της

Νοσηλευτικής επιστήμης στην Ελλάδα.

Το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης

παρέχει την δυνατότητα για τη δημοσίευση ακαδημαϊ-

κών άρθρων που εκθέτουν ερευνητικά συμπεράσμα-

τα, ανασκοπήσεις βασισμένες στην έρευνα, άρθρα

συζήτησης και σχόλια που ενδιαφέρουν το διεθνές

αναγνωστικό κοινό των επαγγελματιών, των εκπαιδευ-

τικών, των διοικητών και των ερευνητών σε όλους τους

τομείς της νοσηλευτικής, και των επιστημών φροντί-

δας υγείας. 

ΤΥΠΟΙ ΑΡΘΡΩΝ 

Το ΕΠΝΕ δημοσιεύει τα άρθρα κάτω από τρεις κύριες

κατηγορίες: 

- Άρθρα σύνταξης 

- Τα άρθρα σύνταξης που είναι σχετικά σύντομα (μέγι-

στο 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.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 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 ανακοί-

νωσης της απόφασης του υπεύθυνου σύνταξης και των

αιτημάτων για επανεξέταση, θα γίνονται με το ηλε-

κτρονικό ταχυδρομείο. Η υποβολή ενός άρθρου, προ-

ϋποθέτει 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 γρα-

πτή συγκατάθεση του εκδότη. 

Διαδικασία αξιολόγησης

Αρχικά όλα τα άρθρα αξιολογούνται από την συντακτι-

κή επιτροπή και κατανέμονται ανά θεματικό τομέα

στους κριτές. Ακολούθως γίνονται αποδεκτά για δημο-

σίευση 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 τροποποιή-

σεις.

(γ) Αποδεκτό για δημοσίευση κατόπιν σημαντικών τρο-

ποποιήσεων. 

(δ) Μη αποδεκτό για δημοσίευση στην παρούσα μορ-

φή.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ

ΓΓεεννιικκέέςς  οοδδηηγγίίεεςς::  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 νομο-

θεσία. Κάθε άρθρο πρέπει να συνοδεύεται από επι-

στολή 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 ολό-

κληρη ή τμήμα αυτής σε άλλο περιοδικό.

• Δήλωση ότι το τελικό κείμενο της εργασίας αναγνώ-

στηκε και εγκρίθηκε από όλους τους συγγραφείς.

• Γραπτή βεβαίωση άδειας (Αρ. πρωτοκόλλου έγκρι-

σης) διεξαγωγής της μελέτης από την Επιτροπή Ηθι-

κής και Δεοντολογίας του φορέα στον οποίο διεξή-

χθη η εν λόγω μελέτη.

• Το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική και την ηλε-

κτρονική διεύθυνση καθώς και το τηλέφωνο του συγ-

γραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία

Ε λ λ η ν ι κ ό
π ε ρ ι ο δ ι κ ό  τ η ς
Νοσηλευτικής
Ε π ι σ τ ή μ η ς
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ΓΕΝΙΚΑ

ηλεκτρονικής υποβολής του άρθρου δημοσιεύονται

στην ιστοσελίδα μας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ

Οργανώστε το χειρόγραφο στην ακόλουθη σειρά: τίτ-

λος του άρθρου, σελίδα τίτλου, ευχαριστίες, περίλη-

ψη και λέξεις κλειδιά, κείμενο, βιβλιογραφικές ανα-

φορές, πίνακες, αριθμοί, παράρτημα (γραμματοσειρά:

TIMES NEW ROMAN μέγεθος 12, 1.5 διάστημα γραμ-

μών). Παρακαλούμε αριθμήστε τις σελίδες του χειρο-

γράφου σας.

ΤΤίίττλλοοςς::  Ο τίτλος ενός άρθρου πρέπει να περιγράφει το

θέμα του και όπου είναι σχετικό τον πληθυσμό, το κλι-

νικό πρόβλημα και την μέθοδο της έρευνάς του. 

ΣΣεελλίίδδαα  ττίίττλλοουυ::  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.

ΕΕυυχχααρριισσττίίεεςς:: Γράφονται ευχαριστίες στους βασικούς

συνεισφέροντες. 

ΠΠεερρίίλληηψψηη::  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 μελέ-

της και (στ) Συμπεράσματα, τα οποία πρέπει να αφο-

ρούν τους στόχους και τις υποθέσεις μελέτης. Kαι

προτάσεις για εφαρμογή των αποτελεσμάτων στην

κλινική πράξη. 

Οι περιλήψεις για τις ανασκοπήσεις πρέπει να παρέ-

χουν μια περίληψη υπό τους ακόλουθους τίτλους,

όπου είναι δυνατόν: Εισαγωγή, σκοπός, επί μέρους

στόχοι, ανασκόπηση βιβλιογραφίας: πηγές δεδομέ-

νων, μέθοδοι ανασκόπησης, αποτελέσματα, συμπε-

ράσματα. 

Οι περιλήψεις για τα άρθρα κριτικής βιβλίων πρέπει

να παρέχουν μια συνοπτική περίληψη της γραμμής

επιχειρήματος που ακολουθείται και συμπερασμάτων.

ΛΛέέξξεειιςς--κκλλεειιδδιιάά::  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 τίτ-

λων (MeSH®) και (CINAHL) όπου είναι δυνατόν.

ΚΚεείίμμεεννοο::  Στην εισαγωγή του κειμένου απαιτείται για

όλα τα άρθρα να έχουν μια αναφορά σε αυτό που είναι

ήδη γνωστό για το θέμα και τι είναι αυτό που το άρθρο

προσθέτει στην νοσηλευτική επιστήμη. Αναλόγως της

κατηγορίας του άρθρου ακολουθείται η ακόλουθη μορ-

φή:

Οι ανασκοπήσεις πρέπει απαραίτητα να περιλαμβά-

νουν (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 συγκε-

κριμένη δομή: (α) Εισαγωγή, (β) Υλικό και μέθοδος,

(πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η χρονική περίο-

δος συγκέντρωσης των δεδομένων, η πηγή των δεδο-

μένων, το μέγεθος και η μέθοδος επιλογής του δείγ-

ματος, λεπτομέρειες για το πώς επιλέχθηκαν, κριτήρια

επιλογής και αποκλεισμού, αριθμοί αυτών που εισά-

γονται και που αφήνουν τη μελέτη, τα σχετικά κλινι-

κά και δημογραφικά χαρακτηριστικά, η μεθοδολογία

συλλογής των δεδομένων, το εργαλείο για τη συλλο-

γή των δεδομένων, η άδεια χρήσης αυτού, η διαδικα-

σία στάθμισης αυτού, το ποσοστό ανταπόκρισης, το

είδος της στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιήθη-

κε), (γ) Αποτελέσματα που πρέπει να συνοδεύουν ακρι-

βείς τιμές στατιστικής σημαντικότητας (δ) Συζήτηση,

(ε) Περιορισμοί μελέτης και (στ) Συμπεράσματα, τα

οποία πρέπει να αφορούν τους στόχους και τις υπο-

θέσεις μελέτης. και προτάσεις για εφαρμογή των απο-

τελεσμάτων στην κλινική πράξη. 

Οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις διακρίνονται στα τμή-

ματα: (α) Εισαγωγή, (β) Περιγραφή περίπτωσης, (γ)

Σχόλιο.

Οι βραχείες δημοσιεύσεις διακρίνονται στα τμήματα:

(α) Εισαγωγή, (β) Υλικό και μέθοδος, (γ) Αποτελέσμα-

τα, (δ) Συζήτηση.

ΠΠίίνναακκεεςς//ααρριιθθμμοοίί::  Οι πίνακες και οι αριθμοί είναι τυπω-

μένοι μόνο όταν εκφράζουν κάτι περισσότερο από αυτό

που μπορεί να γίνει από τις λέξεις. Οι πίνακες πρέ-

πει να αριθμηθούν με συνέπεια και να τους δοθεί ένας

κατάλληλος τίτλος και κάθε πίνακας να δακτυλογρα-

φείται σε ξεχωριστή σελίδα.

ΜΜοοννάάδδεεςς  μμέέττρρηησσηηςς::  Μετρήσεις μήκους, ύψους, βάρους

και όγκου πρέπει να αναφέρονται σε μετρικές μονά-

δες σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύμβο-

λα. 

ΣΣυυννττμμήήσσεειιςς::  Αποφύγετε τις συντμήσεις οπουδήποτε

είναι δυνατόν. Οποιεσδήποτε συντμήσεις που οι συγ-

γραφείς σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν, πρέπει να

καταγραφούν πλήρως και να ακολουθηθούν από γράμ-

ματα εντός παρενθέσεως την πρώτη φορά που εμφα-

νίζονται. 

Οι συντμήσεις των τίτλων των περιοδικών πρέπει να
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γράφονται σύμφωνα με το Index Medicus, που δημο-

σιεύονται κάθε χρόνο, τον Ιανουάριο, σε χωριστό τεύ-

χος (List of Journals Indexed in Index Medicus). Για

τις συντμήσεις των ελληνικών περιοδικών υπάρχει o

σχετικός κατάλογος του ΙΑΤΡOΤΕΚ.

ΣΣττααττιισσττιικκήή::  Πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρότυποι και

διεθνώς αναγνωρισμένοι μέθοδοι παρουσίασης στα-

τιστικού υλικού. 

ΣΣυυγγκκααττάάθθεεσσηη  ΕΕννηημμέέρρωωσσηηςς::  Οι συγγραφείς θα πρέπει

να επιβεβαιώσουν ότι τήρησαν τις αρχές δεοντολο-

γίας για την έρευνα, όπως αυτές διατυπώνονται σαφώς

από τη Διεθνή Επιτροπή Εκδοτών Ιατρικών Επιστημο-

νικών Περιοδικών (International Committee of Medical

Journal Editors, www. icmje.org) και τη Διακήρυξη

του Ελσίνκι (World Medical Association Declaration

of Helsinki, 2000). Δηλαδή όπου είναι απαραίτητο οι

συγγραφείς πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι τα αποτε-

λέσματα των μελετών τους προέκυψαν από ερευνητι-

κές εργασίες, που η συγκατάθεση ενημέρωσης λήφθη-

κε από τους συμμετέχοντες ανθρώπους και τις αρμόδιες

αρχές ηθικής και δεοντολογίας.

ΆΆδδεειιεεςς::  Η άδεια να αναπαραχθεί το προηγουμένως

δημοσιευμένο υλικό πρέπει να ληφθεί εγγράφως από

τον κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων. 

ΕΕρρωωττηημμααττοολλόόγγιιαα::  Ερωτηματολόγια και προγράμματα

αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στις ερευνητικές

μελέτες που δεν είναι καθιερωμένα και γνωστά πρέ-

πει να περιληφθούν ως παράρτημα. 

ΒΒιιββλλιιοογγρρααφφιικκέέςς  ΑΑννααφφοορρέέςς::  Όλες οι δημοσιεύσεις που

αναφέρονται στο κείμενο πρέπει να παρουσιαστούν

σε έναν κατάλογο βιβλιογραφικών αναφορών. Οι ανα-

φορές 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 επι-

κοινωνίας 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 Νοσηλευτι-

κής Επιστήμης.

Η ΕΝΕ θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες

για την εγγύηση της προστασίας των πνευματικών

δικαιωμάτων των συγγραφέων.
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Επιτομή χρήσιμων πληροφοριών

Σύσταση της ΕΝΕ

Η ΕΝΕ συστήθηκε δια του Νόμου 3252/2004 υπό την μορ-

φή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και λειτουρ-

γεί ως επίσημος επαγγελματικός σύλλογος των Νοση-

λευτών. Η εγγραφή σε αυτήν όλων των Νοσηλευτών, είναι

υποχρεωτική, όπως συμβαίνει σε κάθε αντίστοιχο επι-

μελητήριο άλλων επαγγελματιών που λειτουργεί ως ρυθ-

μιστικός φορέας και επίσημος σύμβουλος της Πολιτεί-

ας (Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Δικηγορικός Σύλλογος

Αθηνών, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κ.τ.λ).

Κυριότεροι σκοποί της ΕΝΕ

Για να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι που πρέπει όλοι οι

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 επιμόρ-

φωση των Νοσηλευτών και την υλοποίηση και αξιο-

ποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

• τη συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων που επι-

χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διε-

θνείς οργανισμούς

• την έκδοση πιστοποιητικών, απαραίτητων για την άδεια

άσκησης επαγγέλματος των Νοσηλευτών

• τον περιορισμό της αντιποίησης του νοσηλευτικού

επαγγέλματος

• την αξιολόγηση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φρο-

ντίδας

• την εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς

του νοσηλευτικού κλάδου

• την έκδοση περιοδικού, ενημερωτικού δελτίου, συγ-

γραμμάτων 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 

• τον καθορισμό και κοστολόγηση των νοσηλευτικών

πράξεων και

• την προστασία και προαγωγή της υγείας του Ελληνι-

κού 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, Πρόνοι-

ας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δ) Πρώην Νοσηλευτι-

κών Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε) Νοσηλευτικών Σχολών ή Τμημά-

των της αλλοδαπής, των οποίων τα διπλώματα έχουν

αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία των νοσηλευτικών

σχολών της ημεδαπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες και

στ) Στρατιωτικών Ανωτάτων Νοσηλευτικών Σχολών.

Διάρθρωση της ΕΝΕ

Η ΕΝΕ διαρθρώνεται σε Κεντρική Διοίκηση, που εδρεύ-

ει στην Αθήνα και σε επτά Περιφερειακά Τμήματα, που

λειτουργούν σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια της χώρας.

Κεντρική Διοίκηση

Η Κεντρική Διοίκηση αποτελείται από 15μελές Δ.Σ και

έχει έδρα την Αθήνα. Η διεύθυνση των γραφείων είναι:

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 47, Τ.Κ. 10676, τηλ. 210

3648044, 048 και fax. 210 3617859 και 210 3648049. Η

ιστοσελίδα της Ε.Ν.Ε είναι www.enne.gr και το e-mail:

info@enne.gr. 

Περιφερειακά Τμήματα

Τα επτά Περιφερειακά Τμήματα (Π.Τ) της Ε.Ν.Ε, ακο-

λουθούν 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 Βασιλίσ-

σης 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, Θεσσα-

λονίκη, 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

Ε λ λ η ν ι κ ό
π ε ρ ι ο δ ι κ ό  τ η ς
Νοσηλευτικής
Ε π ι σ τ ή μ η ς
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Δυτικής Ελλάδας: Υπάτης 1 και Ν.Ε.Ο Πάτρας – Αθή-

νας, 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 εγγρα-

φής στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα. Η αίτηση συνοδεύ-

εται 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 υπο-

ψήφιο μέλος (μεταπτυχιακοί τίτλοι, πιστοποιητικά γνώ-

σης ξένης γλώσσας, κοινωνικές δραστηριότητες κ.τ.λ).

Κάθε Νοσηλευτής υποχρεούται να ανανεώνει την εγγρα-

φή του ετησίως, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς (όχι με

fax) μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, υποβάλλοντας σχετική

δήλωση στο Περιφερειακό Τμήμα όπου ανήκει. Η δήλω-

ση 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 Νοση-

λευτή που εγγράφεται ή ανανεώνει την εγγραφή του στην

ΕΝΕ χορηγείται Δελτίο Ταυτότητας Νοσηλευτή.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Για την έκδοση από τις κατά τόπους Νομαρχίες της άδει-

ας άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος, οι νοση-

λευτές οφείλουν να συμπεριλάβουν, μεταξύ των δικαιο-

λογητικών, και βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Περιφερειακό

Τμήμα της Ε.Ν.Ε. Με την παραλαβή της άδειας άσκησης

επαγγέλματος, υποχρεούνται να καταθέσουν άμεσα αντί-

γραφο αυτής, στο Περιφερειακό Τμήμα όπου ανήκουν.

Βάσει του Νόμου 3252/2004, όποιος ασκεί τη νοσηλευτι-

κή 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 Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε., το

οποίο στη συνέχεια υποχρεούται να γνωστοποιήσει το

γεγονός στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται πειθαρχική ποινή

προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από την Ε.Ν.Ε., ανα-

στέλλεται αυτοδίκαια η άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Όργανα διοίκησης

Η Ε.Ν.Ε διοικείται από την Συνέλευση των Αντιπροσώ-

πων και το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα Περιφερειακά Τμή-

ματα διοικούνται από την Γενική Συνέλευση και το Περι-

φερειακό Συμβούλιο. 

Διεθνής εκπροσώπηση της Ε.Ν.Ε

Η Ε.Ν.Ε είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νομι-

κών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νοσηλευτών (F.E.P.I),

κατέχοντας μια από τις επτά θέσεις του Διοικητικού της

Συμβουλίου. Στην εν λόγω Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία συμ-

μετέχουν ακόμα η Αγγλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ιρλαν-

δία, 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 ιστο-

σελίδα www.fepi.org. 

Ανάδειξη και θητεία των αιρετών οργάνων διοίκησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε, εκλέγεται από την

Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Οι Αντιπρόσωποι εκλέγο-

νται χωριστά για κάθε Περιφερειακό Τμήμα από τα μέλη

της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Τα Περιφερειακά

Συμβούλια εκλέγονται ομοίως από τα μέλη της Γενικής

Συνέλευσης του Περιφερειακού Τμήματος. Οι εκλογές

διεξάγονται κάθε τρία (3) χρόνια, ενώ συμμετέχουν σ’αυ-

τές 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 Διοικητικού Συμ-

βουλίου και των Περιφερειακών Συμβουλίων ασκείται

από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, στο οποίο προ-

εδρεύει Εφέτης των Πολιτικών Δικαστηρίων. 

Επιστημονικό Περιοδικό

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος δημιούργησε το 2008 το

«Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης» που

αποτελεί και το επίσημο περιοδικό της. Είναι ένα περιο-

δικό πολυδιάστατο με κριτική επιτροπή που στοχεύει στην

προώθηση της Νοσηλευτικής Επιστήμης στην Ελλάδα.

Το «Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης»

αποτελεί ένα αξιόπιστο, σύγχρονο, τριμηνιαίο επιστη-

μονικό περιοδικό που εκδίδεται στην Ελληνική και την

Αγγλική γλώσσα και είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική και

έντυπη μορφή με συμβολική αμοιβή σε όλους τους ενδια-

φερόμενους ερευνητές, πανεπιστημιακούς δασκάλους,

φοιτητές, σε όλη τη νοσηλευτική κοινότητα γενικότερα

αλλά και στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΤΕΙ και

ΑΕΙ) της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 

Παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα σε νέους επιστήμο-

νες να έχουν εύκολη πρόσβαση στη γνώση και στην πρό-

οδο της νοσηλευτικής ενώ αποτελεί το επιστημονικό βήμα

για τους νοσηλευτές που απασχολούνται στην εκπαίδευ-

ση και στην κλινική νοσηλευτική να δημοσιεύσουν το έργο

τους και να δεχθούν εποικοδομητικές κριτικές. Στο περιο-

δικό δημοσιεύονται ερευνητικές μελέτες, ανασκοπήσεις,

πρωτότυπες πραγματείες και βιβλιοκριτικές. Οι εργα-

σίες που δημοσιεύονται, μοριοδοτούνται με τρόπο θεσμι-

κά 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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Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης

ΓΕΝΙΚΑ

το μηνιαίο ενημερωτικό περιοδικό «Ο Ρυθμός της Υγεί-

ας», 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 κοι-

νωνικής του υπόστασης.

Ο Έλληνας νοσηλευτής, εκτός από την ανάγκη για την

επίλυση πρωταρχικών ζητημάτων που τον απασχολούν

ως επαγγελματία, έχει ανάγκη να εκφραστεί, να επικοι-

νωνήσει, να διασκεδάσει και να προβάλλει πολύπλευ-

ρα τον κοινωνικό του προορισμό.

Έτσι, «Ο Ρυθμός της Υγείας», σκοπεύει να ενώσει τη

φωνή όλων των νοσηλευτών της χώρας και να αποτελέ-

σει ένα άμεσο και έγκυρο κανάλι επικοινωνίας, δίνο-

ντας βήμα σε όλες ανεξαιρέτως της φωνές της επαγ-

γελματικής –και όχι μόνο- κοινότητας.

Μελλοντικοί Στόχοι

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, με τη συνεργασία όλων

των μελών της, στοχεύει να υλοποιήσει και να ολοκλη-

ρώσει κάποια σημαντικά έργα που αποτελούν πάγια αιτή-

ματα της νοσηλευτικής κοινότητας, ορισμένα από τα

οποία ήδη άρχισαν να εκπονούνται: 

• Καθορισμός και κοστολόγηση των νοσηλευτικών πρά-

ξεων 

• Δημιουργία ανοιχτής γραμμής επικοινωνίας με σκο-

πό την καταγραφή και επίλυση των προβλημάτων των

νοσηλευτών

• Ενίσχυση των διεθνών σχέσεων των ελλήνων νοση-

λευτών με οργανισμούς, fora και ινστιτούτα του εξω-

τερικού

• Δημιουργία ηλεκτρονικής ψηφιακής βιβλιοθήκης η

χρήση της οποίας θα είναι δωρεάν για τα μέλη της

ΕΝΕ και προσβάσιμη από όλη την επικράτεια

• Προσφορά ειδικών εκπαιδευτικών και μετεκπαιδευ-

τικών προγραμμάτων 

• Διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων

με μοριοδότηση των συνέδρων νομικά ισχύουσα και

κατοχυρωμένη 

• Δημιουργία Ειδικών Επιτροπών Έργου, όπως Εκπαί-

δευσης, Τεκμηρίωσης, Διεθνών Σχέσεων και Ενημέ-

ρωσης

• Οργάνωση δικτύου εμπειρογνωμόνων για νοσηλευτι-

κά θέματα και παροχή νομοτεχνικών συμβουλών

• Οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων εξειδίκευ-

σης

• Πιστοποίηση Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων και Νοση-

λευτικής επάρκειας

Επικοινωνία

Οι νοσηλευτές μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφω-

να: 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, εκδηλώ-

σεις κλπ)

• για τις προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ

• για θέσεις εργασίας στον ευρύτερο τομέα της υγείας
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