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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ποικιλοµορφία του εθνικού και παγκόσµιου πληθυσµού (οικονοµικοί µετανάστεσ, πρόσφυγεσ, αιτούντεσ πολιτικό άσυλο κ.ά) επιφορτίζει τον επαγγελµατία υγείασ µε την προαγωγή τησ υγείασ και την παροχή νοσηλευτικήσ
φροντίδασ σε άτοµα, οµάδεσ και οικογένειεσ που προέρχονται από διαφορετικέσ κουλτούρεσ. Η παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδασ υγείασ, απαιτεί γνώση και κατανόηση των ιδαίτερων πολιτισµικών χαρακτηριστικών
τουσ. Προϋποθέτει εξατοµικευµένη και πολιτισµικά ευαίσθητη νοσηλευτική φροντίδα, βασισµένη στη γνώση
των αξιών υγείασ και τησ ασθένειασ, στη θρησκεία, στην ιστορία, στην φιλοσοφία του πολιτισµού, στα ήθη και
έθιµα, στισ πεποιθήσεισ και συµπεριφορέσ, στον τρόπο ζωήσ µέσα στισ διάφορεσ κουλτούρεσ. Προϋποθέτει επίσησ πολιτισµική ενσυναίσθηση, σωστή σχέση και επικοινωνία, αποδοχή και σεβασµό στη διαφορετικότητα. Στο
συγκεκριµένο άρθρο τονίζεται η ανάγκη τησ αποτελεσµατικήσ διαπολιτισµικήσ προσέγγισησ από τουσ επαγγελµατίεσ υγείασ µε την απαιτούµενη πολιτισµική ευαισθησία και επάρκεια, µε σκοπό την προαγωγή τησ υγείασ
στισ οικογένειεσ µε διαφορετική κουλτούρα.
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Εισαγωγή
Το φαινόµενο τησ µετανάστευσησ έχει οδηγήσει σε
ολοένα αυξανόµενεσ πολυπολιτισµικέσ κοινωνίεσ µε
δηµογραφικέσ αλλαγέσ στισ περισσότερεσ δυτικέσ
χώρεσ. Αναµένεται η τάση αυτή σε παγκόσµιο επίπεδο να συνεχιστεί σύµφωνα µε την έωσ τώρα κινητικότητα των µεταναστευτικών ρευµάτων. Από την
δεκαετία του ’90, υπήρξε µια σταθερή ροή µεταναστών στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα µετά την ένταξη
νέων χωρών στην ΕΕ, αλλά και τησ γειτνίασήσ τησ
µε τισ χώρεσ τησ Βαλκανικήσ και γενικότερα µε τη
γεωγραφική τησ θέση (Μαρβάκησ κ.ά 2001, Καβουνίδησ 2002).
Η ελληνική κοινωνία τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ
έχει αλλάξει σηµαντικά, ιδιαίτερα µετά την αυξανόµενη εισροή µεταναστών στη χώρα. Νέεσ κοινωνικέσ οµάδεσ κάνουν την εµφάνισή τουσ, σύµφωνα µε
το Ελληνικό Συµβούλιο για τουσ πρόσφυγεσ, ενώ
καταγράφονται αλλαγέσ στα κοινωνικά, πολιτισµικά,

εθνικά, και θρησκευτικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού τησ Ελλάδασ (Μίτιλησ & Σκαλή 2004). Ο πολιτισµόσ των µεταναστών δεν είναι σε καµιά περίπτωση ο πολιτισµόσ των «ξένων», αλλά η όψη και η
διάσταση του πολιτισµού τησ χώρασ υποδοχήσ, αφού
αντικατοπτρίζει διαδικασίεσ ένταξησ και αποκλεισµού (Γκόβαρησ 2000). Είναι φυσικό οι άνθρωποι
που προέρχονται από διαφορετικέσ εθνοτικέσ οµάδεσ να έχουν ένα κοινωνικό, πολιτισµικό και γλωσσικό υπόβαθρο που ενδέχεται να επηρεάζει τισ αντιλήψεισ τουσ για τη ζωή, την υγεία και την ασθένεια.
Επηρεάζει επίσησ την µετάδοση από γενιά σε γενιά,
των αξιών και των παραδόσεων που σχετίζονται µε
την υγεία και την ασθένεια.
Μειωµένη προσβασιµότητα στισ υπηρεσίεσ υγείασ
Οι οικογένειεσ που προέρχονται από διαφορετικέσ
χώρεσ µε χαµηλό κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο,
έχουν συνήθωσ υψηλότερα ποσοστά ασθενειών, χαµη-
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λό επίπεδο προληπτικήσ υγειονοµικήσ φροντίδασ,
αδυναµία διατήρησησ καλού επιπέδου υγείασ, καθώσ
και περιορισµένη προσβασιµότητα σε υπηρεσίεσ υγείασ . Ο κοινωνικόσ αποκλεισµόσ αποθαρρύνει ορισµένα µέλη των οικογενειών αυτών να αναζητήσουν έγκαιρα και άµεσα ιατρονοσηλευτική φροντίδα για οποιαδήποτε
σοβαρή ασθένεια ή τραυµατισµό (Καψάλησ 2003).
Υποφέρουν τόσο από χρόνιεσ ασθένειεσ όσο και από
οξέα συµπτώµατα, σε µεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι
ο υπόλοιποσ γηγενήσ πληθυσµόσ εξαιτίασ των ανθυγιεινών συνθηκών διαβίωσησ, τησ φτώχειασ, τησ ανεπαρκούσ ιατροφαρµακευτικήσ περίθαλψησ και τησ
συχνά δυσµενούσ κοινωνικοοικονοµικήσ τουσ κατάστασησ.
Οι απόψεισ και οι πεποιθήσεισ που έχουν ορισµένεσ οικογένειεσ µε διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο σχετικά µε τισ εναλλακτικέσ και παραδοσιακέσ
µορφέσ θεραπείασ ενδέχεται να τουσ αποθαρρύνει για
την αναζήτηση συµβατικήσ ιατρικήσ βοήθειασ. Το πιο
πιθανό είναι η αναζήτηση ιατρικήσ βοήθειασ να γίνει
µόνο σε ασθένειεσ µε οξέα συµπτώµατα και απειλητικέσ για τη ζωή καταστάσεισ. Κυρίωσ το πρόβληµα
τησ γλώσσασ και τησ επικοινωνίασ ή πιθανέσ αρνητικέσ εµπειρίεσ µη εξυπηρέτησήσ τουσ στισ υπηρεσίεσ
υγείασ των ίδιων ή οµοεθνών τουσ, καθιστά τισ οµάδεσ αυτέσ του πληθυσµού αποκλεισµένεσ απο το κοινωνικό σύστηµα υγείασ
(Papadopoulos κ.ά., 2010)
∆ιαπολιτισµική προσέγγιση οικογενειών
µε διαφορετική κουλτούρα
Οι επαγγελµατίεσ υγείασ καλούνται να αντιµετωπίσουν
µια κοινωνική πραγµατικότητα που συνεχώσ αλλάζει
και το φαινόµενο αυτό γίνεται όλο και πιο έντονο καθώσ
καλούνται να φροντίσουν θύµατα πολέµου, ανθρώπουσ που προέρχονται από καταπιεστικά πολιτικά
συστήµατα ζητώντασ πολιτικό άσυλο και οικονοµικούσ
µετανάστεσ. Το ∆ιεθνέσ Συµβούλιο των Νοσηλευτών,
παρατηρώντασ αυτή τη νέα πραγµατικότητα, συµπεριέλαβε το 2006 την επισήµανση ότι η νοσηλευτική
φροντίδα είναι ανεξάρτητη και δεν ορίζεται από ηλικία, χρώµα, πολιτισµό, αναπηρία ή ασθένεια, φύλο,
εθνικότητα, πολιτικέσ πεποιθήσεισ, φυλή ή κοινωνική θέση (Lancellotti, 2008). Οι νοσηλευτέσ και γενικά οι επαγγελµατίεσ υγείασ είναι σε θέση να παρέχουν κατάλληλη φροντίδα σε ασθενείσ µε διαφορετική
κουλτούρα, όταν είναι ενήµεροι οι ίδιοι για το πώσ οι
ιστορικοί, πολιτισµικοί, πολιτικοί, κοινωνικοί και οικονοµικοί παράγοντεσ καθορίζουν τη ζωή και διαβίωσή
τουσ (Ζυγά, 2010).
Οι οικογένειεσ θέτουν δικά τουσ πλαίσια λειτουργίασ που είναι µοναδικά για κάθε οικογένεια και συχνά
καλούνται να αναπτύξουν έναν δικό τουσ ιδιότυπο
πολλέσ φορέσ τρόπο επίλυσησ προβληµάτων που τουσ
διευκολύνει να αντιµετωπίσουν την προσαρµογή σε
µια νέα κατάσταση. Οι σύγχρονεσ τάσεισ δείχνουν ότι
ο τύποσ τησ εκτεταµένησ οικογένειασ και το υποστη-

ρικτικό δίκτυο τησ κοινότητασ αναγνωρίζεται ωσ ένασ
σηµαντικόσ παράγοντασ που συµβάλλει στην αρµονική λειτουργία των οικογενειών και την ευηµερία
(Καλοκαιρινού & Αθανασοπούλου, 2010). Ωσ εκ τούτου η θεωρητική γνώση των οικογενειακών συστηµάτων και τα χαρακτηριστικά των οικογενειών που
προέρχονται από διαφορετικέσ κουλτούρεσ από τουσ
νοσηλευτέσ που διαθέτουν πολιτισµική επάρκεια,
είναι σαφέσ ότι συµβάλλει στην παροχή κατάλληλησ
φροντίδασ και προσπίζει την υγεία τησ οικογένειασ.
Η προοπτική τησ θετικήσ προσέγγισησ των οικογενειών αυτών θα ενθαρρύνει την αναγνώριση των όποιων προβληµάτων προσαρµογήσ και την αγωνία που
βιώνουν οι οικογένειεσ αυτέσ.
Οι επαγγελµατίεσ υγείασ στην διάρκεια τησ επαγγελµατικήσ τουσ διαδροµήσ καλούνται να αντιµετωπίσουν ασθενείσ και οικογένειεσ που προέρχονται από
άλλουσ πολιτισµούσ µε διαφορετική κουλτούρα. Μερικέσ φορέσ αναγκάζονται να κατατάξουν τουσ ασθενείσ, σε αυτούσ που έχουν υποστήριξη από την οικογένεια και το συγγενικό περιβάλλον και αυτούσ που
προέρχονται από προβληµατικέσ οικογένειεσ που δεν
έχουν καµµιά στήριξη. Αυτόµατα γίνεται ο διαχωρισµόσ σε «καλέσ» και «προβληµατικέσ» οικογένειεσ.
Αυτό γιατί η «καλή» οικογένεια είναι εκείνη που κατά
κανόνα ανταποκρίνεται και συµµορφώνεται στισ οδηγίεσ των γιατρών και των επαγγελµατιών υγείασ και
διευκολύνει έτσι τη θεραπευτική σχέση. Αντίθετα η
«προβληµατική» οικογένεια είναι αυτή που αποτυγχάνει να ανταποκριθεί και να ακολουθήσει το θεραπευτικό πλαίσιο δηµιουργώντασ διάφορα προβλήµατα σε αυτή τη σχέση.
Ο χαρακτηρισµόσ τησ οικογένειασ σε προβληµατική ή µη, ενδέχεται να άπτεται τησ µεροληπτικήσ στάσησ απέναντι στο πολιτισµικό υπόβαθρο ή στην κακή
κοινωνικοοικονοµική κατάσταση, αγνοώντασ πολλέσ
φορέσ το γεγονόσ ότι οι οικογένειεσ αυτέσ ίσωσ να
προσπαθούν να αντιµετωπίσουν την κατάσταση βασισµένη σε ένα δικό τουσ πλαίσιο αναφοράσ που ανταποκρίνεται στην κουλτούρα τουσ. Οικογένειεσ από
διαφορετικούσ πολιτισµούσ µπορεί να αγνοούν τι σηµαίνει κατάλληλη συµπεριφορά στον τοµέα τησ υγειονοµικήσ φροντίδασ και των αλληλεπιδράσεων τησ, µε
αποτέλεσµα αυτό να οδηγεί σε παρεξηγήσεισ και
συγκρούσεισ. Μαθαίνοντασ να διαπραγµατεύονται σε
µια κουλτούρα που έχει διαφορετικά πρότυπα και αξίεσ
δεν είναι εύκολο για αυτούσ, όταν αισθάνονται ευάλωτοι και άρρωστοι. Κατά συνέπεια ο διαχωρισµόσ
των οικογενειών είναι µεροληπτικόσ. Πολλοί από τουσ
επαγγελµατίεσ υγείασ είναι επιρρεπείσ να κάνουν γενικεύσεισ επειδή ίσωσ αγνοούν την κουλτούρα άλλων
πληθυσµών, διακατέχονται από στερεότυπα που αναπόφευκτα οδηγούν σε εσφαλµένεσ απόψεισ, στάσεισ
και συµπεριφορέσ. Αυτό έχει σαν συνέπεια την κακή
διαχείριση και µεροληψία, η οποία κατά συνέπεια οδηγεί σε µειωµένη ή ανεπαρκή νοσηλευτική φροντίδα
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των ασθενών αυτών. Η προκατάληψη που υπάρχει για
τισ πολιτισµικά διαφορετικέσ οµάδεσ πληθυσµού δεν
τουσ αφήνει περιθώρια σκέψησ ότι πολλέσ από αυτέσ
τισ οικογένειεσ, δείχνουν τεράστια υποµονή όταν έρχονται αντιµέτωπεσ µε την ασθένεια, το τραύµα ή απροσδόκητεσ κρίσεισ. Οι ελληνικέσ οικογένειεσ µπορούν
συνήθωσ να βασίζονται σε ένα ευρύ άτυπο υποστηρικτικό δίκτυο, που στηρίζεται στα µέλη τησ οικογένειασ, συγγενείσ, φίλουσ και κοινωνικό περίγυρο, πράγµα που µπορεί να µην είναι τόσο εµφανέσ και κατανοητό
σε άλλουσ πολιτισµούσ.
Η ολοένα και περισσότερο, συσχέτιση µεταξύ κοινωνικού υπόβαθρου τησ οικογένειασ και τησ συµπεριφοράσ τησ απέναντι στην υγεία και την ασθένεια,
υποχρεώνει τουσ επαγγελµατίεσ υγείασ στην καθηµερινή τουσ πρακτική να ακολουθήσει µια πολυσυστηµατική, πολιτισµική προσέγγιση και διάσταση για να
έχει θετικά αποτελέσµατα όσον αφορά στην προαγωγή και την διατήρηση τησ υγείασ.
Η ανάπτυξη τησ πολιτισµικήσ επάρκειασ
για τουσ επαγγελµατίεσ υγείασ
Αναγνωρίζοντασ ότι η πλειονότητα των ανθρώπων ζει
σε πολυπολιτισµικέσ κοινωνίεσ και ότι η πολιτισµική ταυτότητα παίζει ένα πολύ σηµαντικό ρόλο στη
διαµόρφωση των πεποιθήσεων και πρακτικών για
την Υγεία, οι Επαγγελµατίεσ Υγείασ είναι πλέον απαραίτητο να έχουν τέτοια εκπαίδευση ώστε να καθίστανται ικανοί να παρέχουν φροντίδα µε τρόπο αποδοτικό και πολιτισµικά κατάλληλο. Σε συµφωνία µε
την πολυπολιτισµικότητα των κοινωνιών, σε πολλέσ
χώρεσ, αναπτύσσεται ένα διαπολιτισµικό πλαίσιο,
τόσο κατά τισ βασικέσ σπουδέσ των επαγγελµατιών
υγείασ, όσο και κατά την δια βίου συνεχιζόµενη εκπαίδευση. Το γεγονόσ αυτό σηµαίνει ότι η απόκτηση των
πολιτισµικών ικανοτήτων και του ανάλογου γνωστικού υπόβαθρου µπορεί να οδηγήσει στην παροχή
φροντίδασ µε πολιτισµική επάρκεια (Papadopoulos
κ.ά, 2011). Γνώσεισ που αφορούν στη δοµή τησ οικογένειασ, στον τρόπο ζωήσ, στην λαϊκή και παραδοσιακή θεραπευτική, στην αξιολόγηση του πόνου µέσω
τησ γλώσσασ του σώµατοσ και στισ αξίεσ σχετικά µε
τον πόνο, στισ διατροφικέσ συνήθειεσ των ασθενών,
στισ θρησκευτικέσ πεποιθήσεισ και τισ αντιλήψεισ
για το θάνατο, συµβάλλουν στην αξιολόγηση και την
καλύτερη φροντίδα των ασθενών. Οι επαγγελµατίεσ
υγείασ που διαθέτουν πολιτισµική επάρκεια µπορούν
να προσφέρουν κατάλληλη φροντίδα σε πληθυσµούσ
µε διαφορετική κουλτούρα. ∆ιασφαλίζουν τα δικαιώµατα των ασθενών και των οικογενειών και αυτό
επιτυγχάνεται µόνο γνωρίζοντασ το πολιτισµικό τουσ
υπόβαθρο (Ζυγά, 2010). Η πολιτισµική επάρκεια στη
νοσηλευτική πρακτική είναι µια διαρκήσ διαδικασία
που αποσκοπεί στο να παρέχουν οι επαγγελµατίεσ
υγείασ και οι νοσηλευτέσ φροντίδα στα άτοµα που
προέρχονται από ποικίλουσ πολιτισµούσ, λαµβάνο-

ντασ υπόψη τη διαφορετικότητά τουσ, έχοντασ καλή
γνώση αλλά και προσόντα στη διαπολιτισµική νοσηλευτική και δείχνοντασ σεβασµό στουσ ανθρώπουσ
που προέρχονται από άλλουσ πολιτισµούσ (Leininger,
2002). Η διαπολιτισµική νοσηλευτική φροντίδα είναι
ένασ όροσ που χρησιµοποιείται από την Leininger
για να περιγράψει τη φροντίδα που αναγνωρίζει την
πολιτισµική ποικιλοµορφία και επικεντρώνεται στισ
πολιτισµικέσ ανάγκεσ του ασθενή και τησ οικογένειάσ του. Η θεωρία τησ έχει ωσ στόχο να βοηθήσει τουσ
νοσηλευτέσ αλλά και τουσ άλλουσ επαγγελµατίεσ υγείασ να διακρίνουν και να εξηγήσουν τουσ πολιτισµικούσ παράγοντεσ που αφορούν στισ οµοιότητεσ και
στισ διαφορέσ που µπορεί να έχουν επίδραση στουσ
ανθρώπουσ. Με βάση αυτή τη θεωρία έχουν σχεδιασθεί και εφαρµοσθεί µοντέλα στη Β. Αµερική και
στην Ευρώπη.
Τα κυριότερα µοντέλα ανάπτυξησ πολιτισµικήσ
επάρκειασ για τουσ επαγγελµατίεσ υγείασ
Με δεδοµένο ότι ο µεταναστευτικόσ πληθυσµόσ αυξάνεται διαρκώσ, τα µοντέλα ανάπτυξησ πολιτισµικήσ
επάρκειασ στουσ επαγγελµατίεσ υγείασ σε όλεσ τισ
δοµέσ υπηρεσιών υγείασ, είναι πιο επίκαιρα από
ποτέ. Τα διάφορα µοντέλα που έχουν αναπτυχθεί
περιγράφουν διαστάσεισ και διαδικασίεσ που αφορούν τη διαπολιτισµική νοσηλευτική, παρέχουν εργαλεία και δεξιότητεσ που βοηθούν στην επικοινωνία
µε τουσ ασθενείσ και τισ οικογένειέσ τουσ. Βοηθούν
επίσησ τουσ επαγγελµατίεσ υγείασ να κατανοήσουν
συµπεριφορέσ και στάσεισ απέναντι στην υγεία και
την ασθένεια.
Το Μοντέλο για τισ πολιτισµικέσ δεξιότητεσ του
Purnell είναι ένα µοντέλο που παρέχει ένα πλαίσιο
αναφοράσ για την διαπολιτισµική αξιολόγηση. Στο
µοντέλο του Purnell διακρίνονται 12 τοµείσ που
είναι κοινοί για όλουσ τουσ πολιτισµούσ: 1) συνολική θεώρηση, τόποσ προέλευσησ και τοπογραφία 2)
επικοινωνία, 3) οι ρόλοι και η δοµή τησ οικογένειασ, 4) θέµατα εργατικού δυναµικού, 5) βιοπολιτισµική οικολογία, 6) συµπεριφορέσ υψηλού κινδύνου, 7)
διατροφή, 8) εγκυµοσύνη και πρακτικέσ τεκνοποίησησ 9) τελετουργίεσ θανάτου, 10) πνευµατικότητα,
11) πρακτικέσ υγειονοµικήσ φροντίδασ, και 12) επαγγελµατίεσ υγείασ.
Το µοντέλο µπορεί να καθοδηγήσει την εκτίµηση
του πολιτισµού, τουσ τοµείσ που παρέχουν ένα αρχικό πλαίσιο για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά µε
την οικογένεια (Purnell & Paulanka 1998). Σε περισσότερο πρακτικό επίπεδο, οι Purnell και Paulanka
(1998) αναφέρουν ότι οι δεξιότητεσ επικοινωνίασ
περιλαµβάνουν γλωσσικά στοιχεία (κυρίαρχη γλώσσα, διαλέκτουσ), µη γλωσσικέσ παραλλαγέσ (τόνοσ
και αποχρώσεισ τησ φωνήσ), µη λεκτική επικοινωνία (οπτική επαφή, εκφράσεισ προσώπου, χρήση
αγγίγµατοσ, γλώσσα σώµατοσ, ειδικέσ πρακτικέσ,

[64] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
αποδεκτοί τρόποι χαιρετισµού), δυναµικότητα (αντίληψη του κόσµου κατά το παρελθόν, το παρόν και
προοπτικέσ για το µέλλον), και την χρήση του πρωτοκόλλου εθιµοτυπίασ κατά τη χρήση των ονοµάτων.
Όλα αυτά τα στοιχεία είναι πιθανό να διαφέρουν από
κουλτούρα σε κουλτούρα και η άγνοιά τουσ µπορεί
να επιφέρει εµπόδια στην επικοινωνία.
Σύµφωνα µε το µοντέλο των Papadopoulos, Tilki
& Taylor (1998) η ανάπτυξη πολιτισµικήσ ικανότητασ προϋποθέτει την παροχή αποτελεσµατικήσ φροντίδασ υγείασ λαµβάνοντασ υπόψη τισ πολιτισµικέσ
πεποιθήσεισ, συµπεριφορέσ και ανάγκεσ των ανθρώπων. Αποτελεί τη σύνθεση πολλών γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίεσ αποκτώνται κατά τη διάρκεια τησ
προσωπικήσ και επαγγελµατικήσ ζωήσ που συνεχώσ
προστίθενται νέεσ. Για να δοθεί σε αυτήν τη γνώση
και στισ δεξιότητεσ µια δοµή και για να διευκολυνθεί η εκµάθησή τουσ προτείνουν τα στάδια τησ πολιτισµικήσ επάρκειασ, πολιτισµικήσ γνώσησ, πολιτισµικήσ ευαισθησίασ και πολιτισµικήσ ικανότητασ.
Εκτόσ από το µοντέλο των Papadopoulos, Tilki &
Taylor (1998), στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν
διάφορα άλλα µοντέλα πολιτισµικήσ επάρκειασ που
αναφέρουν χρήσιµεσ λύσεισ και προτάσεισ σχετικά
µε την διάρθρωση τησ νοσηλευτικήσ πρακτικήσ µε
διαπολιτισµική κατεύθυνση (Campinha Bacote 1998).
Η Campinha-Bacote (1998) παρέχει µία περιεκτική
λίστα από µοντέλα και εργαλεία, που αναπτύχθηκαν
προκειµένου να συλλεχθούν δεδοµένα που αφορούν
στα πολιτισµικά στοιχεία, που είναι απαραίτητα για
τη σωστή εκτίµηση των αναγκών του αρρώστου. Η
Campinha-Bacote (1998) καταδεικνύει ότι το να πραγµατοποιεί κανείσ µία πολιτισµική αξιολόγηση είναι
κάτι περισσότερο από την επιλογή ενόσ εργαλείου
και ικανοποίηση των συστατικών στοιχείων του. Η
διαδικασία αυτή πρέπει να πραγµατοποιείται µε έναν
πολιτισµικά ευαίσθητο τρόπο, λαµβάνοντασ υπόψιν
το «επείγον» τησ κατάστασησ υγείασ του ασθενή και
την υπάρχουσα γνώση για τον πολιτισµό του, έτσι
ώστε, για παράδειγµα, να αποφευχθούν ατυχή περιστατικά και να συµπεριληφθεί η οικογένεια στη διαδικασία. Η ίδια συγγραφέασ συστήνει ότι µία αποτελεσµατική προσέγγιση τησ πολιτισµικήσ αξιολόγησησ
θα έπρεπε να περιλαµβάνει την ενσωµάτωση των
στοιχείων πολιτισµικού περιεχοµένου στα ήδη υπάρχοντα νοσηλευτικά έντυπα. Με τον τρόπο αυτό η κουλτούρα δεν αντιµετωπίζεται ωσ ένα επιπλέον στοιχείο
αλλά ωσ ένα σηµαντικό µέροσ, αναπόσπαστο από τη
νοσηλευτικέσ διαδικασίεσ (Papadopoulos κ.ά 2011).
Πολλέσ φορέσ η απλή και στείρα γνώση δεν ταυτίζεται µε την πολιτισµική ευαισθησία και επάρκεια.
Στην πραγµατικότητα οι περισσότεροι νοσηλευτέσ και
επαγγελµατίεσ υγείασ, έχουν την πρόθεση να παράσχουν πολιτισµικά ευαίσθητη νοσηλευτική φροντίδα
που να έχει ανταπόκριση στισ διάφορεσ πολιτισµικέσ
οµάδεσ. Αυτό που διαπιστώνεται στην πράξη, είναι

ότι οι νοσηλευτέσ και οι επαγγελµατίεσ υγείασ που
έχουν οι ίδιοι ωσ άτοµα ανεπτυγµένη κουλτούρα και
πολιτισµικό πλαίσιο αναφοράσ τότε αυτό το πλαίσιο
συνδέεται άµεσα και έχει αντίκτυπο στην εργασία τουσ
(Papadopoulos, 2004). Συχνά δε, δεν έχουν επίγνωση ότι οι ατοµικέσ πολιτισµικέσ αξίεσ επηρεάζουν την
σκέψη τουσ, την στάση τουσ και την συµπεριφορά
τουσ. Εκείνοι που έχουν πολιτισµική ευαισθησία απέναντι στη διαφορετικότητα και στην ξένη κουλτούρα
έχουν συµπεριφορά ανάλογη και απαλλαγµένη από
στερεότυπα. Όµωσ αυτό που είναι αποδεκτό από την
σύγχρονη νοσηλευτική είναι ότι κάθε νοσηλευτήσ είναι
σχεδόν απαραίτητο να συµπεριλάβει στα καθήκοντά
του την προσέγγιση τησ κάθε οικογένειασ ωσ µοναδική, µε σεβασµό στισ πολιτισµικέσ τησ διαφορέσ
ώστε να τησ παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια και
νοσηλευτική φροντίδα σε όλο το φάσµα τησ ασθένειασ και τησ υγείασ.
Συµπεράσµατα
Η γνώση και η εκτίµηση τησ πολιτισµικήσ και εθνοτικήσ ταυτότητασ των ασθενών και των οικογενειών
τουσ είναι πρωταρχικήσ σηµασίασ για την παροχή
νοσηλευτικήσ φροντίδασ προσαρµοσµένη στο ανάλογο πολιτισµικό υπόβαθρο. ∆ίνοντασ τον απαραίτητο
χρόνο για µια αποτελεσµατική επικοινωνία µε τουσ
ασθενείσ και τισ οικογένειέσ τουσ, αυτό θα οδηγήσει
στην σωστή αξιολόγηση των προβληµάτων, και θα
διαµορφώσει την εξατοµίκευση του σχεδίου τησ νοσηλευτικήσ παρέµβασησ. Οι σύγχρονοι επαγγελµατίεσ
υγείασ είναι απαραίτητο να κατανοήσουν τισ θεωρίεσ
των οικογενειακών συστηµάτων, να επιδιώκουν να
γνωρίσουν τισ συµπεριφορέσ και την κουλτούρα των
ασθενών, ώστε να διαχειρίζονται κατάλληλα το σχέδιο νοσηλευτικήσ φροντίδασ τουσ. Η νοσηλευτική
παρέµβαση που εναρµονίζεται στα σύγχρονα κοινωνικά και πολιτισµικά ζητήµατα συµβάλλει αναµφίβολα στην προάσπιση και προαγωγή υγείασ.
Θεωρείται επιτακτική η ανάγκη να επεκταθεί η
έρευνα σχετικά µε την αλληλεπίδραση των κοινωνικών και πολιτισµικών παραγόντων όσον αφορά την
διάταξη του υγειονοµικού χάρτη και την προαγωγή τησ
υγείασ. Η υγεία δεν επιδέχεται όρια και φραγµούσ και
το ανθρωπιστικό χρέοσ των λειτουργών τησ είναι να
περιθάλπουν κάθε ανθρώπινη ύπαρξη από οποιοδήποτε σηµείο τησ γησ και αν προέρχεται, ανεξαρτήτωσ
τησ τήρησησ ή µη των συµβατικών κοινωνικο-πολιτισµικών κανόνων (Macionis, Benokraitis 2007).
Η προσέγγιση των πληθυσµών µε διαφορετική
κουλτούρα θεωρείται απαραίτητη, προκειµένου να
ανοίξει ο δρόµοσ σε µια υγειονοµική εµπειρία η οποία
να είναι συµβατή µε τα νέα οικουµενικά πρότυπα,
αλλά που ταυτόχρονα να σέβεται την κουλτούρα του
κάθε πολίτη και την κουλτούρα των ολιγάριθµων ή
πολυάριθµων πληθυσµιακών οµάδων (Καλοκαιρινού
κ.ά 2003).
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ABSTRACT
REVIEW
INTERCULTURAL EFFECTIVE APPROACH OF FAMILIES WITH DIFFERENT CULTURES BY HEALTH PROFESSIONALS
[ At han aso pou l ou Mari a RN ,MSc, PhD (c) N KUOA, C on tri bu to r of At hen s ATEI, C hri st odo ul ou El en i RN, MSc,
PhD© University of Peloponnese]
The diversity of the national and global population, such as economic migrants, refugees, asylum-seekers
and others, entrusts health professionals with health promotion and nursing care provision to individuals,
groups and families coming from different cultures.
Providing high quality health care requires a deep insight into their special cultural characteristics.
Individualized and culturally sensitive nursing care, based on the religion, history, culture philosophy,
manners and customs, beliefs and attitudes, lifestyle and a profound understanding of the values of health
and illness within various cultures, is undoubtedly a necessity. In conclusion, it requires cultural empathy,
good relationship and communication, acceptance and respect for diversity.
The aim of this review is to emphasize on the need for effective intercultural approach by health professionals,
equipped with the requisite cultural sensitivity and competence, in order to promote health to families of
different cultures.
Key words: Culture, cultural competence, family health.

Βιβλιογραφία
1. Μίτιλησ Α. και Σκαλή Θ. «Το δικαίωµα στην Εκπαίδευση». Στο Ελληνικό Συµβούλιο για τουσ Πρόσφυγεσ (2004) Σχέδιο ∆ράσησ «Καινούργια Αρχή», Συγγραφική οµάδα Μίτιλησ Α., Σκαλή Θ. Οδηγόσ
∆ιαπολιτισµικήσ Εκπαίδευσησ, επιµέλεια έκδοσησ Σκλάβου Κ.
Αθήνα.
2. Γκόβαρησ, Χ. (2000) ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση και το δίλληµα
των πολιτισµικών διαφορών, Παιδαγωγικόσ Λόγοσ, 3: 23-30.
3. Lancellotti, K. (2008) Culture Care Theory: A Framework for
Expanding Awareness of Diversity and Racism in Nursing Education,
Journal of Professional Nursing, 24 (3): 179-183.
4. Leininger, M. (2002) Culture Care Theory: A Major Contribution
to Advance Transcultural Nursing Knowledge and Nursing,
Journal of Transcultural Nursing, 13 (3): 189-192.
5. Campinha-Bacote J (1998) The process of cultural competence
in the delivery of healthcare services. A culturally competent
model of care. 3rd ed. Transcultural C.A.R.E. Associates, Cincinnati
6. Purnell L D, Paulanka B J (1998) Transcultural health care. A
culturally competent approach. F A Davies, Philadelphia
7. Papadopoulos I, Tilki M, Taylor G (1998) Transcultural care. A
guide for health care professionals. Quay Books, Dinton
8. Papadopoulos I, Lay M, Lees S (2004) The A.S.E.R.T. project.
Enhancing the evidence base on health promotion issues
among ethnic minorities, refugees, and Gypsy Travellers in

Wales. Welsh Assembly Government. Cardiff
9. Leininger M M (1995) Transcultural Nursing. Concepts, theories,
research and practices. 2nd edn. McGraw-Hill, New York
10. Μαρβάκησ, Αθ., Παρασάνογλου, ∆. Παύλου, Μ. (2001). Μετανάστεσ στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα.
11. Καβουνίδη Τζ. (2002). Χαρακτηριστικά µεταναστών: το Ελληνικό
Πρόγραµµα νοµιµοποίησησ του 1998. Αθήνα: Σάκκουλασ
12. Καλοκαιρινού Α, Κορδέλλα Κ, Τολίκα Φ. Θεωρητικέσ προσεγγίσεισ τησ ∆ιαπολιτισµικήσ Νοσηλευτικήσ. Νοσηλευτική 2003,
42:451–456
13. Καψάλησ Α.,(2003) Συµπεράσµατα τησ διηµερίδασ τησ ΓΣΕΕ µε
θέµα «Για µια κοινή µεταναστευτική πολιτική τησ Ευρωπαικήσ
Ένωσησ», Ενηµέρωση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/Α∆Ε∆Υ, τεύχοσ 92, Φεβρουάριοσ 2003, σελ. 2-9
14. Καλοκαιρινού Α., Αθανασοπούλου Μ., (2010) Νοσηλευτική τησ
Οικογένειασ, Αθήνα Εκδ.Βήτα
15. Papadopoulos I., Καλοκαιρινού Α., Κούτα Χ., (2011) ∆ιαπολιτισµική Νοσηλευτική και Πολιτισµική Επάρκεια για Επαγγελµατίεσ
Υγείασ, Αθήνα Εκδ.Πασχαλίδη
16. Ζυγά Σ. (2010) Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήµη, Αθήνα
Εκδ.Βήτα
17. Macionis J. John and Benokraitis V.Nijole (2007) Seeing Ourselves:
Classic, Contemporary, and Cross-Cultural Readings in Sociology
Edition: 7TH 07 Prentice Hall, Inc USA

[66] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης

