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Πολιτισµική ετερότητα και φροντίδα υγείασ
Σοφία Ζυγά, Επίκουρη Καθηγήτρια Τµήµατοσ
Νοσηλευτικήσ Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
δραµατική αλλαγή στο πολιτισµικό και εθνοτικό τοπίο τησ Ελλάδασ µετά από τα φαινόµενα παλιννόστησησ και τησ µετανάστευσησ εντάσσεται σε µια ήδη υπαρκτή κατάσταση κινητικότητασ
και πολιτισµικήσ επαφήσ σε όλον τον κόσµο. Η πολιτισµική ετερότητα σε διεθνέσ αλλά και σε εθνικό επίπεδο διαµορφώνει τη σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα, καθώσ παρατηρείται αυξηµένη επαφή µεταξύ
χωρών, η οποία άλλωστε αντανακλά την αυξηµένη
οικονοµική και πολιτιστική αλληλεξάρτηση σε παγκόσµιο επίπεδο.
Στισ σύγχρονεσ πολυπολιτισµικέσ κοινωνίεσ δε
γίνονται ανεκτέσ οι διάφορεσ διακρίσεισ, για παράδειγµα εθνικέσ, φυλετικέσ, θρησκευτικέσ ή άλλεσ.
Οι κοινωνίεσ αυτέσ αναγνωρίζουν και κατοχυρώνουν
νοµικά το δικαίωµα τησ διαφορετικότητασ και ευνοούν την ελεύθερη έκφραση όλων των επιµέρουσ πολιτισµικών ταυτοτήτων.
Οι πολιτισµικέσ διαφορέσ τίθενται στο επίκεντρο
ενόσ ευρύτερου κοινωνικού προβληµατισµού και
ενόσ ειδικού επιστηµονικού λόγου που αφορά στόχουσ και προϋποθέσεισ φροντίδασ υγείασ, υπό το
πρίσµα τησ διαµορφούµενησ πολυπολιτισµικότητασ.
Οι δύο κύριεσ και αντιπαρατιθέµενεσ θεωρητικέσ
κατευθύνσεισ του πολιτισµικού οικουµενισµού και
του πολιτισµικού σχετικισµού προσεγγίζουν µε διαφορετικό τρόπο τον πολιτισµό και την πολιτισµική
ετερότητα και επηρεάζουν τη στοχοθεσία τησ φροντίδασ υγείασ. Η έννοια τησ αναγνώρισησ του Άλλου
αποτελεί την κεντρική έννοια σύγχρονων φιλοσοφικών

Η

κατευθύνσεων και ζητούµενο τησ φροντίδασ υγείασ.
Η διαπίστωση ότι οι ανθρώπινεσ οµάδεσ διαφέρουν ωσ προσ τισ πρακτικέσ, τισ συµπεριφορέσ, τισ
κοσµοαντιλήψεισ και τισ αξίεσ που τισ χαρακτηρίζουν
µασ οδηγεί στην έννοια τησ πολιτισµικήσ ποικιλοµορφίασ. Η επιστήµη τησ κοινωνικήσ ανθρωπολογίασ
εστίασε το ενδιαφέρον τησ στη µελέτη των πολιτισµικών γνωρισµάτων που διαφέρουν από τη µία οµάδα
στην άλλη, υιοθετώντασ µια συγκριτική οπτική. Η
πολιτισµική ποικιλότητα συγκροτείται από ένα σύνολο κοινωνικών, πολιτικών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων, που εκφράζονται στη διαφορετικότητα τησ
γλώσσασ, τησ θρησκείασ και τησ συνείδησησ τησ εθνότητασ και στη διαφορετικότητα των στάσεων και αξιών,
των προτύπων ζωήσ και διαβίωσησ, τησ κοινωνικήσ
οργάνωσησ και συµπεριφοράσ και τέλοσ τησ κοσµοθεωρίασ τησ ζωήσ και τησ αντιµετώπισησ των υπαρξιακών προβληµάτων.
Τα τελευταία χρόνια η διαπολιτισµική προσέγγιση
τησ φροντίδασ υγείασ δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην επίδραση των κοινωνικών και των οργανωτικών δοµών
στην υγεία, εφόσον µε τισ νέεσ συνθήκεσ που επικρατούν επισηµαίνονται νέεσ δεξιότητεσ που απαιτείται
να έχουν οι επαγγελµατίεσ υγείασ για να παρέχουν ποιοτική φροντίδα. Η αποτελεσµατική φροντίδα εξαρτάται από τη γνώση τησ διαφορετικότητασ και των αξιών
που επικρατούν σε κάθε πολιτισµό. Οι επαγγελµατίεσ
υγείασ είναι πιθανό να έχουν διαφορετικέσ πεποιθήσεισ και αξίεσ από τουσ ανθρώπουσ που περιθάλπουν,
όµωσ µπορούν να στηρίξουν την παρεχόµενη φροντίδα τουσ σε ένα «συµβόλαιο» που θα κάνουν µε τον
ασθενή, το οποίο θα περιλαµβάνει σεβασµό στισ αξίεσ
και τισ πεποιθήσεισ του.
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Σχεδιασµόσ προγράµµατοσ εκπαίδευσησ
νοσηλευτών και φοιτητών νοσηλευτικήσ
για τη διασφάλιση του δικαιώµατοσ
των κωφών στην υγεία
Βενετία – Σοφία Βελονάκη1, Μάρθα Βελονάκη2, Αθηνά Καλοκαιρινού3
1. Βενετία – Σοφία Βελονάκη, Νοσηλεύτρια, MSc, PhDc, Τµήµα Νοσηλευτικήσ,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
2. Μάρθα Βελονάκη, Φοιτήτρια Ιατρικού τµήµατοσ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
3. Αθηνά Καλοκαιρινού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τµήµα Νοσηλευτικήσ,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι κωφοί χρήστεσ νοηµατικήσ γλώσσασ σε σχέση µε το γενικό πληθυσµό εµφανίζουν έλλειµµα
γνώσησ σε θέµατα υγείασ, αντιµετωπίζουν δυσκολίεσ πρόσβασησ στισ υπηρεσίεσ υγείασ και κίνδυνο να
συµβεί λάθοσ στη φαρµακευτική αγωγή τουσ, εξαιτίασ κυρίωσ προβληµάτων επικοινωνίασ µε τουσ επαγγελµατίεσ υγείασ. Οι δυσκολίεσ αυτέσ θα µπορούσαν να περιοριστούν µε κατάλληλη εκπαίδευση των νοσηλευτών.
Σκοπόσ: Ο σχεδιασµόσ και η πιλοτική εφαρµογή προγράµµατοσ εκπαίδευσησ νοσηλευτών και φοιτητών νοσηλευτικήσ για τη διασφάλιση του δικαιώµατοσ των κωφών στην υγεία.
Υλικό και µέθοδοσ: Πραγµατοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση αναλυτικών προγραµµάτων διδασκαλίασ τησ
ελληνικήσ νοηµατικήσ γλώσσασ, ωσ ξένησ γλώσσασ και προγραµµάτων σχετικών µε την κουλτούρα των κωφών
και τισ ιδιαιτερότητεσ κατά την παροχή φροντίδασ υγείασ σε αυτούσ.
Αποτελέσµατα: Από τη σύνθεση των βιβλιογραφικών ευρηµάτων σχεδιάστηκε και εφαρµόστηκε πιλοτικά πρόγραµµα εκπαίδευσησ νοσηλευτών και φοιτητών νοσηλευτικήσ σε θέµατα σχετικά µε την κουλτούρα, τα δικαιώµατα και τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των κωφών κατά την παροχή φροντίδασ υγείασ. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα περιλαµβάνει επίσησ µαθήµατα για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων επικοινωνίασ στην ελληνική
νοηµατική γλώσσα, εστιασµένα στισ ανάγκεσ επικοινωνίασ του νοσηλευτή µε κωφούσ ασθενείσ. Η διάρκεια
τησ εκπαίδευσησ ήταν 30 ώρεσ (10 τρίωρα µαθήµατα).
Συµπεράσµατα – Συζήτηση: Είναι η πρώτη φορά που εφαρµόζεται σχετική εκπαίδευση σε νοσηλευτέσ και
φοιτητέσ νοσηλευτικήσ. Από την πιλοτική εφαρµογή τησ κρίνεται, ότι οι εκπαιδευόµενοι ευαισθητοποιήθηκαν και απέκτησαν γνώσεισ και δεξιότητεσ, ώστε να είναι σε θέση να βελτιώσουν την παρεχόµενη σε κωφούσ
ασθενείσ φροντίδα υγείασ. Αναµένονται τα αποτελέσµατα από την αξιολόγηση του προγράµµατοσ, ώστε αντίστοιχα µελλοντικά εκπαιδευτικά προγράµµατα να χρησιµοποιήσουν τα θετικά στοιχεία του και να βελτιώσουν
τυχόν αδυναµίεσ του.
Λέξεισ Κλειδιά: εκπαίδευση, κωφόσ, νοηµατική γλώσσα, νοσηλευτική, υγεία
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Εισαγωγή
Η απώλεια ακοήσ αφορά περίπου στο 9-10% του πληθυσµού, ποσοστό το οποίο αυξάνεται συνεχώσ. (Barnett,
2002) Τα άτοµα µε προβλήµατα ακοήσ εµφανίζουν
έλλειµµα γνώσησ σε θέµατα υγείασ, σε σχέση µε το
γενικό πληθυσµό (Margellos-Anast et al, 2006) και
αντιµετωπίζουν δυσκολίεσ πρόσβασησ στισ υπηρεσίεσ
υγείασ και κίνδυνο να συµβεί λάθοσ στη φαρµακευτική αγωγή τουσ, (Ιezzoni, 2004) εξαιτίασ κυρίωσ προβληµάτων επικοινωνίασ µε τουσ επαγγελµατίεσ υγείασ. (Barnett, 2002; Steinberg et al, 2006) Οι δυσκολίεσ
αυτέσ είναι εντονότερεσ στουσ κωφούσ οι οποίοι είναι
χρήστεσ τησ νοηµατικήσ γλώσσασ (Bat-Chava et al,
2005) και γι’αυτό το παρόν άρθρο αναφέρεται σε αυτή
την οµάδα κωφών. Είναι γεγονόσ ότι ελάχιστοι νοσηλευτέσ γνωρίζουν τη νοηµατική γλώσσα (Pagliuca et
al, 2007), ενώ στην Ελλάδα σήµερα, το κόστοσ διερµηνείασ βαρύνει, ουσιαστικά, τον κωφό (ΟΜΚΕ, 2011).
Προκειµένου να επιτευχθεί εξατοµικευµένη φροντίδα και να γίνει άρση των ανισοτήτων και των έµµεσων
διακρίσεων σε βάροσ των κωφών κατά την παροχή
φροντίδασ υγείασ, προτείνεται οι επαγγελµατίεσ υγείασ να εκπαιδεύονται κατάλληλα ώστε να γνωρίζουν τισ
βασικέσ ιδιαιτερότητεσ τησ φροντίδασ ενόσ κωφού
ασθενή. (Sinclair-Penwarden, 2009; Pagliuca et al,
2007; Golden &Ulrich, 1978).
Σκοπόσ:
Για το λόγο αυτό, σχεδιάστηκε και εφαρµόστηκε πιλοτικά ένα πρόγραµµα εκπαίδευσησ νοσηλευτών και φοιτητών νοσηλευτικήσ. Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράµµατοσ είναι οι συµµετέχοντεσ να ευαισθητοποιηθούν
σε θέµατα σχετικά µε την κώφωση, να έρθουν σε επαφή µε την κουλτούρα των µελών τησ κοινότητασ των
κωφών, να αναγνωρίσουν τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ και τα
δικαιώµατα των ατόµων αυτών σε θέµατα σχετικά µε
την υγεία και να αποκτήσουν βασικέσ γνώσεισ και δεξιότητεσ επικοινωνίασ στην ελληνική νοηµατική γλώσσα.
Υλικό-µέθοδοσ:
Για το σχεδιασµό κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράµµατοσ για τη συγκεκριµένη εκπαίδευση, έγινε αναζήτηση στη βιβλιογραφία αναλυτικών προγραµµάτων
διδασκαλίασ τησ ελληνικήσ νοηµατικήσ γλώσσασ ωσ
ξένησ γλώσσασ, καθώσ και προγραµµάτων που απευθύνονται σε ακούοντεσ επαγγελµατίεσ υγείασ ή φοιτητέσ επιστηµών υγείασ σχετικά µε τισ ιδιαιτερότητεσ
κατά την παροχή φροντίδασ υγείασ και την κουλτούρα των κωφών.
Βιβλιογραφία αναζητήθηκε στη βιβλιοθήκη τησ
Φιλοσοφικήσ σχολήσ του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στη
βιβλιοθήκη και στα αρχεία τησ «∆ΡΩ», αστικήσ µη
κερδοσκοπικήσ εταιρίασ για την ανάπτυξη τησ ποιότητασ ζωήσ των εµποδιζόµενων ατόµων, σε εθνικέσ
(www.iatrotek.org, www.omke.gr) και διεθνείσ
(www.medline.com, www.cinahl.com, www.pubmed.com)

βάσεισ δεδοµένων, καθώσ και µέσω µηχανών αναζήτησησ. Ωσ λέξεισ κλειδιά για τη βιβλιογραφική αναζήτηση χρησιµοποιήθηκαν στα ελληνικά και αγγλικά
οι λέξεισ αναλυτικά προγράµµατα, ιατρική, νοσηλευτική, εκπαίδευση, (ελληνική) νοηµατική γλώσσα, επαγγελµατίεσ υγείασ.
Αποτελέσµατα βιβλιογραφικήσ ανασκόπησησ:
Για τη διδασκαλία τησ νοηµατικήσ ωσ ξένησ γλώσσασ,
σε διεθνέσ επίπεδο, υπάρχει ελάχιστη βιβλιογραφία
και δεν υπάρχουν αναλυτικά προγράµµατα καθολικήσ
αποδοχήσ. (Wilcox &Wilcox, 1998; Παπασπύρου &Ταγκάλου, 2007) Στη βιβλιογραφία, ανευρέθη να περιγράφεται µόνο ένα αναλυτικό πρόγραµµα διδασκαλίασ τησ
ελληνικήσ νοηµατικήσ γλώσσασ σε ακούοντεσ. Το αναλυτικό αυτό πρόγραµµα διαρθρώνεται σε τέσσερισ
αυτοτελείσ βαθµίδεσ, οι οποίεσ αντιστοιχούν σε τέσσερα επίπεδα γλωσσικήσ επάρκειασ (ικανοποιητική,
καλή, πολύ καλή και άριστη γνώση). Προτείνεται κάθε
βαθµίδα να διαρκεί 2 εκπαιδευτικά έτη µε συχνότητα
2 τρίωρα ή 3 δίωρα µαθήµατα ανά εβδοµάδα. (Παπασπύρου &Ταγκάλου, 2007)
Από τη βιβλιογραφική αναζήτηση εκπαιδευτικών
προγραµµάτων σχετικών µε την παροχή φροντίδασ
υγείασ σε κωφούσ ασθενείσ, ανευρέθησαν τέσσερα,
τα οποία απευθύνονταν σε φοιτητέσ ιατρικήσ, ένα εκ
των οποίων εφαρµόστηκε στη συνέχεια και σε φοιτητέσ τησ φαρµακευτικήσ. Οι στόχοι, η εκπαιδευτική
µέθοδοσ, το περιεχόµενο και η διάρκεια κάθε προγράµµατοσ, διέφεραν σηµαντικά.
Ειδικότερα, σε πανεπιστήµιο του Καναδά, διεξήχθησαν τρίωρα εκπαιδευτικά workshops, τα οποία απευθύνονταν κυρίωσ σε πρωτοετείσ και δευτεροετείσ φοιτητέσ τησ ιατρικήσ. Οι συµµετέχοντεσ εκπαιδεύτηκαν
στην επικοινωνία µεταξύ του ασθενή, χρήστη βοηθηµάτων ακοήσ και του ιατρού, ενηµερώθηκαν για τα βοηθήµατα ακοήσ και διερεύνησαν τα ζητήµατα που ανακύπτουν κατά τη φροντίδα των ασθενών αυτών, σχετικά
µε την πολυπολιτισµικότητα, την τεχνολογία και την ηθική. Κάθε workshop περιελάµβανε ερωτηµατολόγιολίστα θεµάτων για τα οποία συχνά υπάρχουν εσφαλµένεσ αντιλήψεισ, ασκήσεισ σε οµάδεσ, διαλέξεισ, συνεντεύξεισ
εθελοντών κωφών, ασκήσεισ εναλλαγήσ ρόλων, συζητήσεισ, τη χορήγηση έντυπου υλικού κ.α. (Lock, 2003)
Αντίστοιχου περιεχόµενου ήταν και η -διάρκειασ
µιασ ηµέρασ- εκπαίδευση τεταρτοετών φοιτητών ιατρικήσ του πανεπιστηµίου του Leeds, σε δεξιότητεσ επικοινωνίασ και γνωριµίασ -σε βάθοσ- µε την κώφωση.
Η εκπαίδευση περιελάµβανε οµιλίεσ κωφών και ακουόντων, αλλά και ασκήσεισ εναλλαγήσ ρόλων και προσοµοίωσησ. (Smith &Hasnip, 1991)
Ένα άλλο πρόγραµµα εκπαίδευσησ φοιτητών ιατρικήσ σε θέµατα σχετικά µε τη φροντίδα των κωφών
ασθενών είναι το “Deaf Strong Hospital”. Πρόκειται
για µια άσκηση µε αντιστροφή ρόλων, στην οποία συµµετέχουν πρωτοετείσ φοιτητέσ ιατρικήσ του Πανεπι-
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ΠIΝΑΚΑΣ. «Εκπαιδευτικό πρόγραµµα: µαθήµατα 3-10»
Μάθηµα 3ο:
l
l

l

l
l

l

Βασικέσ λέξεισ και έκφραση (επανάληψη και συνέχεια)
Ηµέρεσ, µήνεσ, εποχέσ
Χρόνοσ: πριν, µετά, χθεσ, προχθέσ, αύριο, πέρσι, τώρα, χρόνια (πριν 3 χρόνια, σε 3 χρόνια)
Τι µέρα ήταν χθεσ/ είναι σήµερα/ θα είναι αύριο;
Αθήνα, πόλη, χωριό, Ελλάδα, εξωτερικό
Πού µένεισ; Πού γεννήθηκεσ;
Καιρόσ –φυσικά φαινόµενα (ζέστη, κρύο, βροχή, χιόνι, αέρασ, συννεφιά κλπ)
Επαγγέλµατα (γιατρόσ, νοσηλευτήσ, προϊστάµενοσ, κοινωνικόσ λειτουργόσ, ψυχολόγοσ, καθαρίστρια,
τραπεζοκόµοσ) / ασθενήσ
Τι δουλειά κάνετε;
νοσοκοµείο – τµήµατα (παθολογικό, καρδιολογικό, χειρουργικό, χειρουργεία, µονάδα εντατικήσ θεραπείασ,
παιδιατρικό, ψυχιατρικό, ορθοπεδικό, οφθαλµολογικό, ΩΡΛ, δερµατολογικό, ουρολογικό, γυναικολογικό,
αναισθησιολογικό)
Σε ποιο τµήµα δουλεύετε;

Μάθηµα 4ο:
Επανάληψη
Λεξιλόγιο
l
ασθενήσ, γιατρόσ, νοσηλευτήσ, νοσοκοµείο
l
Καθηµερινέσ ανάγκεσ ασθενή που νοσηλεύεται:
δίψα, πείνα, φάρµακα, ούρηση, αφόδευση, τουαλέτα, µπάνιο, µυρίζει, αερισµόσ θαλάµου,
ένεση (υποδόρια, ενδοµυική, ενδοφλέβια) κλπ
l
γενικά συµπτώµατα (έµφαση στην αξία τησ έκφρασησ)
(σώµα, άλγοσ, πυρετόσ, υπνηλία, ψύχοσ, εφίδρωση, κούραση, χλωµόσ κλπ) πρόβληµα, τίποτα
Αναπνευστικό - Καρδιαγγειακό (θώρακασ, καρδιά, αγγεία)
ιστορικό- συµπτώµατα: βήχασ, δύσπνοια, εισπνοή, εκπνοή, απόχρεµψη - χρώµα, θωρακικό άλγοσ,
οίδηµα (γενικό, στα άκρα), ταχυπαλµία, εύκολη κόπωση, λαχανιάζω
εξέταση: ακτινογραφία θώρακα, ηλεκτροκαρδιογράφηµα, αρτηριακή πίεση, δοκιµασία κοπώσεωσ
(τεστ κοπώσεωσ), βρογχοσκόπηση
διάγνωση: υπέρταση, καρδιακή ανεπάρκεια, καρδιακή ανακοπή, εγκεφαλικό
θεραπεία: βηµατοδότησ, µάσκα οξυγόνου (2), χειρουργείο.
∆ιάλογοσ – Ερωτήσεισ
1. Είστε άρρωστοσ;
2. Πώσ νιώθετε;
3. Τι θέλετε;
4. Πονάτε; Πού; Πού ακριβώσ;
5. Κάντε λίγο υποµονή
6. Τελειώνουµε
7. Περιµένετε
8. Θα έρθει ο γιατρόσ
9. ∆ιψάτε; Θέλετε νερό;
10. Μην κινήστε
11. Φοβάστε; Ηρεµήστε
12. Ξέρετε να έχετε κάποια άλλη ασθένεια –νόσηµα;
13. Πήρατε φάρµακο; Τι άλλα φάρµακα παίρνετε;
14. Έχετε ξανανοσηλευτεί στο νοσοκοµείο στο παρελθόν;
15. Έχετε γενικά υψηλή πίεση; Τώρα θα µετρήσουµε την αρτηριακή σασ πίεση.
16. Έχετε κάνει κάποια εγχείριση στο παρελθόν;
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17.
18.
19.
20.
21.

Είχατε πυρετό; Πόσο; Μέχρι πόσο έφτασε;
Καπνίζετε; Πότε το αρχίσατε;
Πότε κόψατε το κάπνισµα; Πόσα τσιγάρα καπνίζατε κάθε µέρα;
Έχετε πάθει ποτέ εγκεφαλικό;
Κουράζεστε εύκολα όταν περπατάτε;

Μάθηµα 5ο:
Επανάληψη
Λεξιλόγιο
για ποιο λόγο; τι φταίει;/ ποιο είναι το αίτιο;
Αθλήµατα
Μυοσκελετικό / Νευρικό:
σπονδυλική στήλη, σπόνδυλοσ, οστό, κήλη µεσοσπονδυλίου δίσκου, σκολίωση, κύφωση
πόνοσ αρθρώσεων ή δυσκαµψία, οσφυαλγία, µυϊκοί πόνοι ή κράµπεσ, κάταγµα, ακινησία
Λιποθυµία, εγκεφαλικό, επιληψία, κρίση, παράλυση, αδυναµία, τρόµοσ, µνήµη
Ακτινογραφία, αξονική, µαγνητική τοµογραφία, µέταλλο
Ερωτήσεισ/∆ιάλογοσ:
1. Πονάτε στισ αρθρώσεισ σασ;
2. Πονάτε πιο πολύ το πρωί µόλισ ξυπνήσετε ή το βράδυ προτού ξαπλώσετε;
3. Ποια άρθρωση σασ πονάει πιο πολύ;
4. Πονάει η µέση σασ; Πότε αρχίσατε να πονάτε;
5. Έχει επιδεινωθεί µε το πέρασµα του χρόνου;
6. Είχατε ποτέ κάποιο κάταγµα;
7. ∆υσκολεύεστε στισ καθηµερινέσ δουλειέσ σασ; Ξέρετε τι φταίει;
8. Νιώθετε πόνο ή κουράζεστε εύκολα;
9. Αθλείστε καθηµερινά; Σηκώνετε βάρη;
10. Μπορείτε να ανεβείτε σκαλιά;
11. Τώρα θα κάνετε αξονική τοµογραφία. Είναι η πρώτη φορά; Βγάλτε ότι µεταλλικό έχετε πάνω σασ.
12. Αντιµετωπίζετε προβλήµατα µε τη µέση σασ; Έχετε κάνει κάποια εγχείρηση;
13. Είχατε παλιά κάποιο πρόβληµα µε τα γόνατα σασ; Θα πρέπει να αποφεύγετε τισ σκάλεσ
14. Έχετε πόνο στον αυχένα σασ; ∆υσκολέυεστε να στρίψετε το κεφάλι σασ;
15. Νιώθετε ότι δεν µπορείτε να ασκηθείτε; Γιατί πιστεύετε ότι γίνεται αυτό;
16. Έχετε λιποθυµήσει ποτέ; Ξέρετε το λόγο;
17. Έχετε επιληψία; Αν ναι, πότε συνέβη η τελευταία σασ επιληπτική κρίση; Παίρνετε φάρµακα για αυτό;
18. Έχετε νιώσει ποτέ να µουδιάζει το χέρι σασ ή το πόδι σασ;
19. Νιώθετε να κουράζεστε εύκολα; Γιατί συµβαίνει αυτό;
20. Βλέπατε ποτέ τα πράγµατα διπλά (διπλωπία);
21. Αντιµετωπίζετε προβλήµατα µε τη µνήµη σασ; Θυµάστε τι φάγατε χθεσ;
22. Μπορείτε να περπατήσετε καλά; Μήπωσ χάνετε την ισορροπία σασ; Μπορείτε να µου δείξετε πωσ περπατάτε;
23. Μπορείτε να σφυρίξετε, να δείξετε τα δόντια σασ και να σηκώσετε τα φρύδια σασ;
24. Τρέµει ποτέ το χέρι σασ; Πότε συµβαίνει αυτό; Όταν είστε ήρεµοι ή όταν προσπαθείτε να κάνετε κάποια
κίνηση;
Μάθηµα 6ο:
Επανάληψη λέξεων, απορίεσ
Λεξιλόγιο
Οικογένεια
Αριθµοί, ώρα
Χρώµατα
Μικρόβιο, µετάδοση, περαστικά
Περιγραφή εικόνασ - Ο ρόλοσ τησ εικόνασ στην επικοινωνία των επαγγελµατιών υγείασ µε τουσ Κωφούσ ασθενείσ.
Ενηµέρωση ασθενή µε κήλη µεσοσπονδύλιου δίσκου, µε τη χρήση εικόνων: εξετάσεισ, διάγνωση- ενηµέρωση
Συνέχεια στισ πίσω σελ.
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για την πάθηση, αίτια, αντιµετώπιση (συντηρητικά – σπονδυλοδεσία)
Βίντεο: Νοηµατική από διάφορουσ κωφούσ, µέσα στην καθηµερινότητά τουσ.
Συζήτηση σχετικά µε τουσ προβληµατισµούσ-εντυπώσεισ από το βίντεο.
Μάθηµα 7ο:
Επανάληψη
Λεξιλόγιο
Φαγητό -Τροφέσ
Γαστρεντερικό – Ουρογεννητικό
1) Στοµάχι, έντερο, ήπαρ, νεφρά, ούρηση.
Ιστορικό - Συµπτώµατα: λόξυγγασ, συχνοουρία, διάρροια, δυσκοιλιότητα, µέλαινα κένωση, εµετόσ, αναγωγή,
αιµορροΐδεσ
Εξέταση: γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση, καλλιέργεια ούρων
∆ιάγνωση: τροφική δηλητηρίαση, σκωληκοειδίτιδα, έλκοσ στοµάχου
Θεραπεία-αντιµετώπιση: ορόσ, κλίσµα, καθαρτικό, ουροκαθετήρασ, χειρουργική επέµβαση, πάνεσ – εσώρουχα
ακράτειασ
2) Πέοσ, αιδοίο, όρχεισ, ωοθήκεσ, ωάριο
Ιστορικό - Συµπτώµατα: συνουσία, έµµηνοσ ρύση, εκκρίσεισ του πέουσ, σεξουαλική επιθυµία, στύση,
εκσπερµάτωση, πρόωρη εκσπερµάτιση, εγκυµοσύνη, κνησµόσ
Εξέταση: υπερηχογράφηµα, γυναικολογική εξέταση, τεστ Παπανικολάου
∆ιάγνωση: αποβολή, επιπλοκέσ εγκυµοσύνησ, στυτική δυσλειτουργία, AIDS
Πρόληψη- Θεραπεία- Αντιµετώπιση: φυσιολογικόσ τοκετόσ, καισαρική τοµή, έκτρωση, εξωσωµατική
γονιµοποίηση, αντισύλληψη (χάπια, προφυλακτικό, σπιράλ).
Ερωτήσεισ - διάλογοσ
1. Έχετε ρίγοσ (τρέµουλο/κρυάδεσ);
2. Κάνατε εµετό; Τι χρώµα ήταν;
3. Κάνατε διάρροια; Πόσεσ φορέσ; Πιείτε λίγο νερό.
4. Έχετε αέρια; Τι φάγατε χθεσ;
5. Αισθάνεστε τελευταία κουρασµένοσ (κοµµένοσ);
6. Έχετε όρεξη για φαγητό; Έχετε χάσει βάροσ;
7. Θέλετε να σασ βοηθήσω να βάλετε καθαρή πάνα; Να πλυθείτε;
8. Θέλετε να σασ βοηθήσω να πάτε στην τουαλέτα;
9. Να σασ φέρω την πάπια/σκοραµίδα;
10. Τώρα θα βάλουµε ουροκαθετήρα. Έχετε βάλει ξανά στο παρελθόν;
11. Μήπωσ έχετε έντονο αίσθηµα κνησµού στη γεννητική περιοχή;
12. Πόσεσ φορέσ την ηµέρα/ εβδοµάδα/ µήνα έρχεστε σε συνουσία;
13. Η σεξουαλική σασ επιθυµία είναι φυσιολογική, µειωµένη ή αυξηµένη;
14. Αντιµετωπίζετε προβλήµατα στύσησ ή πρόωρησ εκσπερµάτισησ;
15. Τι πρόβληµα αντιµετωπίζετε κατά τη συνουσία;
16. Σε ποια ηλικία σασ ήρθε για πρώτη φορά περίοδοσ;
17. Κάθε πότε έχετε περίοδο; Περίοδο έχετε σε τακτικά διαστήµατα;
18. Πόσο κρατάει η περίοδοσ σασ; Έχετε πολύ ή λίγο αίµα;
19. Έχετε αίµα µετά τη συνουσία;
20. Πότε αδιαθετήσατε τελευταία φορά; πότε σασ σταµάτησε η περίοδοσ;
21. Πόσα παιδιά έχετε; Γεννήσατε φυσιολογικά ή µε καισαρική;
22. Έχετε κάνει έκτρωση στο παρελθόν; Είχατε επιπλοκέσ;
23. Πόσεσ κυήσεισ είχατε; Είχατε ποτέ επιπλοκέσ κατά την εγκυµοσύνη σασ;
24. Τι µεθόδουσ αντισύλληψησ χρησιµοποιείτε; Έχετε πάρει ποτέ αντισυλληπτικά χάπια;
25. Χρησιµοποιείτε προφυλακτικό σε κάθε σασ σεξουαλική επαφή;
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Μάθηµα 8ο:
Επανάληψη
Λεξιλόγιο
Ρούχα, παπούτσι, τακούνι, σαγιονάρα, σεντόνι, κουβέρτα, κρεβάτι, µαξιλάρι, ντύνω-οµαι, γδύνω-οµαι, σήκωσε
την µπλούζα σου
«Αλλάζω» (ρούχα, χτένισµα, γιατρό, πλευρό κλπ)
1. Παιδιατρική: ηλικία, πόσο χρονών είσαι; Πόσο χρονών είναι το παιδί; Κοντόσ, ψηλόσ, υπέρβαροσ (χοντρόσ),
λιποβαρήσ, πόσα κιλά είσαι; ανεµοβλογιά, ιλαρά εφηβική ακµή, εµβόλιο, ψείρεσ, καραµέλα, τσίχλα, γάλα,
σχολείο, νηπιαγωγείο, παιχνίδι, κοινωνικόσ λειτουργόσ, πιστοποιητικό υγείασ
2. Ενδοκρινολογία - Αίµα: Θυρεοειδήσ, θυρεοειδεκτοµή, Σακχαρώδησ διαβήτησ, σάκχαρο αίµατοσ, χοληστερίνη,
τριγλυκερίδια, εξετάσεισ αίµατοσ, µικρόβιο, µεσογειακή αναιµία, λευχαιµία, αλλεργία, µετάγγιση,
αιµοκάθαρση, αιµορραγία, δίψα, πείνα, αφυδάτωση, κρυώνω, ιδρώνω, αδυναµία, δίαιτα, ελεύθερη δίαιτα
3. Ψυχική Υγεία: εκνευρισµόσ, υπερκινητικότητα, κακή διάθεση, κατάθλιψη, µνήµη, άνοια, φοβία, αγοραφοβία,
µικροβιοφοβία, κλειστοφοβία, νοητική υστέρηση, ψυχολόγοσ, ψυχίατροσ
4. ∆έρµα: ερυθρότητα, σπυρί, µελανιά, σπίλοσ, κατάκλιση, αλοιφή
5. Μαστόσ: θηλή, θηλασµόσ, εκκρίσεισ των θηλών, αυτοεξέταση, µαστογραφία, µαστεκτοµή.
Ερωτήσεισ/∆ιάλογοσ:
1. Μπορείτε να τρωτε ό,τι θέλετε. Ελεύθερη δίαιτα
2. Κάνετε αυτοεξέταση στουσ µαστούσ σασ; Τακτικά;
3. Οι γονείσ σασ ζουν; Αν ναι, νοσούν ή είναι υγιείσ; Αν όχι, από τι έχουν πεθάνει;
4. Είστε παντρεµένοσ; Έχετε παιδιά; Αυτά έχουν κάποια ασθένεια;
5. Έχετε παρατηρήσει κάποια ερυθρότητα στο δέρµα σασ; Θα πρέπει το σεντόνι να είναι καλά τεντωµένο
και να αλλάζετε συχνά πλευρό ώστε να µην δηµιουργηθούν κατακλίσεισ.
6. Πόσο χρονών είσαι; Είχεσ σπυράκια και στο παρελθόν;
7. Έχετε παρατηρήσει κάποια έκκριση από τισ θηλέσ σασ;
8. Πότε κάνατε µαστογραφία για τελευταία φορά; Θα πρέπει να ξανακάνετε άµεσα.
9. Έχετε παρατηρήσει αυτόσ ο σπίλοσ (ελιά) να έχει αλλάξει σχήµα ή χρώµα;
10. Αρρωσταίνετε συχνά το τελευταίο διάστηµα;
11. Να σασ βοηθήσω να αλλάξετε παντελόνι; Πρέπει να βάλετε καθαρό.
12. Πώσ πάθατε τισ µελανιέσ; Κάνετε εύκολα µελανιέσ;
13. Εάν τραυµατιστείτε η αιµορραγία σταµατάει εύκολα;
14. Πάσχετε από µεσογειακή αναιµία; Οι γονείσ σασ;
15. Πότε κάνατε την τελευταία εξέταση αίµατοσ; Ήταν όλα φυσιολογικά;
16. Έχετε κάνει στο παρελθόν κάποια µετάγγιση; Αν ναι, για ποιο λόγο;
17. Έχετε κάποια αλλεργία; Αλλεργία έχετε µόνο την άνοιξη;
18. Γεια σασ! Καλά είστε; Σήµερα, θα αλλάξουµε τα σεντόνια.
19. Όταν βρίσκεστε ανάµεσα σε πολύ κόσµο νιώθετε δυσφορία ή φόβο;
20. Πώσ αισθάνεστε; Νιώθετε έντονο εκνευρισµό ή δυσφορία;
21. Πόσο καιρό νιώθετε στενοχώρια; Υπάρχει κάποιοσ λόγοσ;
22. Παίρνετε κάποια φάρµακα για να βελτιώσετε την διάθεση σασ; Αλλάζει εύκολα η διάθεσή σασ;
23. Πίνετε; Καθηµερινά; Πολύ ή λίγο; Μόνο όταν είστε µε παρέα ή και µόνοσ σασ στο σπίτι;
24. Θηλάζετε ακόµα το µωρό; Έχετε αρκετό γάλα; Χορταίνει;
25. Πρέπει να ξαναέρθετε για εµβόλιο σε 6 µήνεσ. Εντάξει;
26. Πόσα κιλά είστε; Πρέπει να χάσετε βάροσ και να αποφεύγετε τα γλυκά.
Μάθηµα 9ο:
ΜΕΡΟΣ Α΄
Επανάληψη
Λεξιλόγιο
Κεφάλι (ΩΡΛ, Οφθαλµοί):
l
Στόµα, λάρυγγασ: ούλα, δόντια, σταφυλή, οδοντιατρική εξέταση, κυνάγχη, καταπίνω, εξαγωγή δοντιού,
σφράγισµα, µασέλα.
Συνέχεια στην πίσω σελ.
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l

Μύτη: συνάχι, καταρροή, ρινική απόφραξη
Αυτιά: ακοή, βαρήκοοσ, κωφόσ, ακούων, ακουστικό νεύρο, ίλιγγοσ, κυψελίδα, ακοόγραµµα,
ακουστικό βαρηκοΐασ, κοχλιακό εµφύτευµα, ωτικέσ σταγόνεσ
l
Μάτια: όραση, βλέπω, γυαλιά ή φακοί επαφήσ, τελευταία οφθαλµολογική εξέταση, ερυθρότητα,
πολλά ή λίγα δάκρυα, µυωπία, πρεσβυωπία, διπλωπία, βλέπω θολά, καταρράκτησ, τυφλόσ, κολλύριο, λέιζερ,
στραβισµόσ, αχρωµατοψία.
Ερωτήσεισ
1. Νιώθετε τη µύτη σασ βουλωµένη; Αυτό το σπρέι βοηθά τη ρινική αποσυµφόρηση.
2. Έχετε καταρροή; Αν ναι, τι χρώµα έχουν τα εκκρίµατα;
3. Από πότε έχετε συνάχι; Πού πιστεύετε ότι οφείλεται;
4. Καταλάβατε τισ ιατρικέσ οδηγίεσ; Θέλετε να τισ επαναλάβω ή να σασ εξηγήσω κάτι;
5. Πότε ήταν η τελευταία επίσκεψη που κάνατε σε οδοντίατρο;
6. Πονάτε όταν µασάτε την τροφή; Όταν καταπίνετε;
7. Ανοίξτε το στόµα σασ, σασ παρακαλώ. Μην κινείστε.
8. Ματώνει εύκολα η µύτη σασ; Σταµατάει εύκολα;
9. Ποια φάρµακα παίρνετε να ανακουφιστείτε από την ρινική συµφόρηση;
10. Νιώθετε κάποιο πόνο στα αυτιά σασ, εσωτερικά ή εξωτερικά;
11. Πότε κάνατε ακοόγραµµα τελευταία; Έχετε βάλει κοχλιακό εµφύτευµα;
12. Είστε κωφόσ ή βαρήκοοσ;
13. Θα βάζετε 2 σταγόνεσ κολλύριο σε κάθε µάτι πρωί, µεσηµέρι και βράδυ, για 10 µέρεσ. Ξέρετε πωσ να
βάζετε τισ σταγόνεσ;
14. Μήπωσ βλέπετε διπλά; Θολά; ∆ακρύζουν τα µάτια σασ;
15. Αντιµετωπίζετε κάποιο πρόβληµα στα µάτια; Για παράδειγµα, µυωπία ή πρεσβυωπία;
16. Φοράτε φακούσ επαφήσ ή γυαλιά;
17. Πότε ήταν η τελευταία φορά που επισκεφτήκατε οφθαλµίατρο;
18. Το µωρό κλαίει γιατί βγάζει δόντια και πονάει. Μην ανησυχείτε.
19. Έχετε κάνει εγχείρηση για καταρράκτη; Πριν από πόσο καιρό;
20. Νιώθετε πόνο στα µάτια; Έχετε κάποιο άλλο σύµπτωµα;
l

ΜΕΡΟΣ Β΄:
Επανάληψη - Απορίεσ
1. Καληµέρα! Βάλτε το θερµόµετρο, σασ παρακαλώ. Έχετε πυρετό;
2. Γειά σασ! Θα µετρήσουµε την πίεση τώρα.
3. Μη φοβάστε… Η ένεση πονάει πολύ λίγο.
4. Περίµενετε λίγο. Έρχεται ο γιατρόσ να σασ εξετάσει.
5. Ηρεµήστε… Κάντε υποµονή. Η εξέταση τελειώνει…
6. Θα σασ βάλω φλεβοκαθετήρα και ορό. Φοβάστε;
7. Ελάτε πάλι την άλλη βδοµάδα για να αλλάξουµε το τραύµα. (καθαρίσουµε)
8. Θα θέλατε να σασ βοηθήσω να αλλάξετε πάνα; Πρέπει να βάλετε καθαρή.
9. Θα θέλατε να σασ συνοδέψω στην τουαλέτα µην ζαλιστείτε;
10. Σασ παρακαλώ να βγάλετε ό,τι µεταλλικό έχετε πάνω σασ για να βγάλουµε ακτινογραφία
11. Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων αίµατοσ δεν ήταν καλά.
12. Πρέπει αν προσέχετε τι τρώτε. Να αποφεύγετε το ζωικό λίποσ και το αλάτι.
13. Αύριο δεν πρέπει να φάτε τίποτα και θα πάρετε καθαρτικό για να κάνετε κολονοσκόπηση
Μάθηµα 10ο:
Παρουσίαση Ηλεκτρονικού Βοήθηµατοσ για νοσηλευτέσ στην επικοινωνία τουσ µε κωφούσ χρήστεσ Ελληνικήσ
Νοηµατικήσ Γλώσσασ
Προσοµοίωση / Επικοινωνία µε κωφούσ «ασθενείσ»

[10]

Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης

ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΡΘΡΟ
στηµίου του Ρότσεστερ. Η άσκηση αυτή διενεργείται
σε ένα χώρο προσοµοίωσησ χώρου παροχήσ υπηρεσιών υγείασ. Οι φοιτητέσ έχουν το ρόλο των ασθενών,
ενώ το ρόλο των επαγγελµατιών υγείασ αναλαµβάνουν
µέλη τησ κοινότητασ των κωφών. Στόχοσ τησ άσκησησ
αυτήσ ήταν να αποκτήσουν οι φοιτητέσ δεξιότητεσ,
ώστε να ξεπερνούν τα εµπόδια επικοινωνίασ µε ασθενείσ µε προβλήµατα ακοήσ. Πριν τη συµµετοχή στην
άσκηση, οι φοιτητέσ διδάσκονταν το δακτυλικό αλφάβητο και ορισµένα βασικά νοήµατα. (Richards et al,
1999). Το πρόγραµµα αυτό συνέχισε να εφαρµόζεται
και το 2009 εφαρµόστηκε και σε φοιτητέσ τησ φαρµακευτικήσ. (Mathews et al, 2011).
Τέλοσ, ένα άλλο πρόγραµµα εκπαίδευσησ σε θέµατα σχετικά µε τη φροντίδα υγείασ των κωφών ατόµων
είναι το «Breaking the silence...in Athens». Φοιτητέσ ιατρικήσ του Πανεπιστηµίου Αθηνών εκπαιδεύονται στη λήψη ιατρικού ιστορικού στην ελληνική νοηµατική γλώσσα, ανά συστήµατα του οργανισµού. Η
εκπαίδευση αυτή, πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά
το 2009, περιελάµβανε 13 τρίωρα µαθήµατα και επαναλήφθηκε τα επόµενα έτη. (HeLMSIC, 2009)
Αποτελέσµατα σχεδιασµού
εκπαιδευτικού προγράµµατοσ
Για το σχεδιασµό του περιεχοµένου του εκπαιδευτικού
προγράµµατοσ χρησιµοποιήθηκε το αναλυτικό πρόγραµµα για την εκµάθηση τησ ελληνικήσ νοηµατικήσ
γλώσσασ ωσ δεύτερησ (ξένησ) γλώσσασ (Παπασπύρου
&Ταγκάλου, 2007) µε τη χρήση στοιχείων από τα ωσ
άνω περιγραφέντα εκπαιδευτικά προγράµµατα για φοιτητέσ ιατρικήσ και φαρµακευτικήσ. Ειδικότερα, το περιεχόµενο τησ εκπαίδευσησ περιορίστηκε στην πρώτη βαθµίδα του αναλυτικού προγράµµατοσ, όπωσ αυτή περιγράφεται
από τουσ Παπασπύρου και Ταγκάλου (2007), δηλαδή
στην εισαγωγή των συµµετεχόντων στην ελληνική νοηµατική γλώσσα και στην παροχή σε αυτούσ ικανοποιητικών γλωσσικών γνώσεων, ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν σε «βασικέσ επικοινωνιακέσ απαιτήσεισ»,
εστιασµένεσ πάντα, στο χώρο παροχήσ υπηρεσιών υγείασ (νοσοκοµείο, κέντρο υγείασ, κοινότητα).
Οι στόχοι τησ εκπαίδευσησ, η προτεινόµενη από
το αναλυτικό πρόγραµµα συχνότητα και διάρκεια των
µαθηµάτων και το γεγονόσ ότι όλοι οι εµπλεκόµενοι
για την οργάνωση και υλοποίηση τησ εκπαίδευσησ
καθώσ και οι εκπαιδευόµενοι συµµετείχαν ανιδιοτελώσ, κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τουσ,
επέβαλαν η εκπαίδευση να αποτελείται από 10 τρίωρα µαθήµατα, µε συχνότητα 2 φορέσ την εβδοµάδα.
Ο εκπαιδευτήσ σε όλα τα µαθήµατα ήταν κωφόσ
δάσκαλοσ τησ ελληνικήσ νοηµατικήσ γλώσσασ, υπήρχε όµωσ και συνεχήσ παρουσία ακούουσασ νοσηλεύτριασ µε γνώσεισ νοηµατικήσ γλώσσασ. Η τελευταία
δεν παρενέβαινε στη ροή του µαθήµατοσ, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, όταν υπήρχε κίνδυνοσ παρανόησησ λόγω του διαφορετικού επιπέδου γνώσεων επί

του εξειδικευµένου περιεχοµένου τησ εκπαίδευσησ
(ορολογία) των φοιτητών (πρωτοετείσ-τεταρτοετείσ),
των νοσηλευτών και του εκπαιδευτή.
Ειδικότερα, στο πρώτο µάθηµα έγινε εισαγωγή των
συµµετεχόντων στον κόσµο των κωφών, στη γλώσσα
και στην κουλτούρα τουσ. Οι εισηγήσεισ έγιναν από
τον κωφό δάσκαλο, µε τη χρήση διερµηνέα. Με αφορµή αυτή τη διερµηνεία, οι συµµετέχοντεσ ενηµερώθηκαν για το ρόλο του διερµηνέα στην επικοινωνία
τουσ µε τον κωφό ασθενή, για τη δυσκολία του κωφού
στην απασχόληση διερµηνέα και για τα θετικά και τα
αρνητικά των εναλλακτικών µορφών επικοινωνίασ.
Επιπλέον, ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε σε θέµατα σχετικά µε την ιδιαιτερότητα τησ νοσηλευτικήσ φροντίδασ κωφών ασθενών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι
συµµετέχοντεσ ενηµερώθηκαν για τη συχνά περιορισµένη αξία του έντυπου υλικού σε σχέση µε το οπτικό υλικό κατά την ενηµέρωση του κωφού ασθενή, για
τον κίνδυνο λάθουσ λόγω εσφαλµένησ κατανόησησ,
είτε από το νοσηλευτή, είτε από τον ασθενή και για
την αξία τησ επανάληψησ και τησ ανακεφαλαίωσησ
από το δέκτη τησ πληροφορίασ, για την αποφυγή λαθών.
(Mathews et al, 2011) Στη συνέχεια, έγινε εισαγωγή
στην ελληνική νοηµατική γλώσσα (έκφραση, κίνηση,
χειροµορφέσ, τοποθεσία, νοηµατικόσ χώροσ) και στον
τρόπο µε τον οποίο γίνεται η χρήση των δύο χεριών
από τουσ αριστερόχειρεσ και τουσ δεξιόχειρεσ. Οι συµµετέχοντεσ παροτρύνθηκαν να χρησιµοποιούν το σώµα
τουσ προκειµένου να αποδώσουν το νόηµα που θέλουν,
αλλά και να παρατηρούν τισ κινήσεισ του σώµατοσ των
κωφών ασθενών τουσ (Smith &Hasnip, 1991). Τέλοσ,
δόθηκε φυλλάδιο µε το ελληνικό νοηµατικό αλφάβητο και έγινε εισαγωγή σχετικά µε τον τρόπο που αυτό
χρησιµοποιείται. (Richards et al, 1999)
Το δεύτερο µάθηµα, το οποίο διεξήχθη χωρίσ την
παρουσία διερµηνέα, ξεκίνησε µε εξάσκηση στο νοηµατικό αλφάβητο και µε τη γνωριµία των συµµετεχόντων µεταξύ τουσ και µε τον εκπαιδευτή. Κάθε εκπαιδευόµενοσ νοηµάτισε το όνοµά του και σε ορισµένουσ
από αυτούσ δόθηκε νοηµατικό όνοµα. Στη συνέχεια,
ο εκπαιδευτήσ δείχνοντασ τα αντικείµενα στο χώρο
(τραπέζι, καρέκλα, πόρτα, κλπ) τα νοηµάτιζε, καλώντασ ταυτόχρονα και τουσ εκπαιδευόµενουσ να δοκιµάσουν να κάνουν το ίδιο, προκειµένου να εξοικειωθούν µε τισ κινήσεισ των χεριών και του σώµατόσ τουσ,
αλλά και να αντιληφθούν τη χρήση των διαφορετικών
χειροµορφών (πιάτο, µπάλα, µπαλάκι τέννισ, βιβλίο
που µετακινώ κλπ). Ακολούθησε η παρουσίαση των
διαφορετικών χειροµορφών που χρησιµοποιούνται για
την περιγραφή τησ κίνησησ του ανθρώπου, των ζώων
και των οχηµάτων και οι συµµετέχοντεσ κλήθηκαν να
αναφέρουν παραδείγµατα (περπατάω, κουτσαίνω, ανεβαίνω σκάλεσ κλπ). Έπειτα, οι εκπαιδευόµενοι διδάχθηκαν ορισµένεσ βασικέσ λέξεισ (πχ δάσκαλοσ, µαθαίνω, παράδειγµα) και ορισµένεσ λέξεισ µε το αντίθετό
τουσ (πχ ναι- όχι, σωστό-λάθοσ, αρχή-τέλοσ). Τέλοσ,
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οι εκπαιδευόµενοι έκαναν µικρούσ αυτοσχέδιουσ διαλόγουσ µε φράσεισ πρώτησ γνωριµίασ, µε τισ λέξεισ
που διδάχθηκαν, αλλά και µε τη χρήση κινήσεων, οι
οποίεσ παραπέµπουν σε παντοµίµα. Στο σηµείο αυτό
δόθηκε έµφαση στην αξία των εκφράσεων του προσώπου στην επικοινωνία µε κωφά άτοµα.
Στο τρίτο µάθηµα, οι εκπαιδευόµενοι διδάχθηκαν
επιπλέον βασικέσ λέξεισ τησ καθηµερινότητασ (χρόνοσ,
καιρόσ κλπ) και βασικέσ λέξεισ που χρησιµοποιούνται
στισ υπηρεσίεσ υγείασ (τµήµατα, επαγγέλµατα υγείασ
κλπ). Γενικά, η δοµή των επόµενων µαθηµάτων αποτελείτο από τέσσερα µέρη: επανάληψη µέρουσ τησ ύλησ
του προηγούµενου µαθήµατοσ, λεξιλόγιο καθηµερινήσ
ζωήσ, λεξιλόγιο συστήµατοσ του οργανισµού και τέλοσ,
µικρόσ διάλογοσ µεταξύ των συµµετεχόντων, οι οποίοι
είχαν τον ρόλο του νοσηλευτή ή του ασθενή (Lock, 2003;
Smith &Hasnip, 1991). Η ερώτηση για την έναρξη κάθε
διαλόγου ήταν συγκεκριµένη, η επιλογή όµωσ τησ απάντησησ ήταν ελεύθερη. Για το περιεχόµενο του ιατρικονοσηλευτικού λεξιλογίου και των ερωτήσεων, χρησιµοποιήθηκε σε µεγάλο βαθµό το υλικό από την εκπαίδευση
των φοιτητών ιατρικήσ στη λήψη ιατρικού ιστορικού από
κωφούσ ασθενείσ (HELMSIC, 2009), τροποποιηµένο
ώστε να ανταποκρίνεται στισ ανάγκεσ επικοινωνίασ του
νοσηλευτικού προσωπικού µε τον κωφό ασθενή, σε ευρύ
φάσµα τησ νοσηλευτικήσ φροντίδασ (The British Medical
Association, 2001). Κρίτηρια επιλογήσ των λέξεων και
ερωτήσεων ήταν η συχνότητα χρήσησ και η χρησιµότητά τουσ στισ υπηρεσίεσ υγείασ. Μια καινοτοµία του εκπαιδευτικού προγράµµατοσ είναι ότι σε κάθε µάθηµα, η
επιλογή τησ θεµατολογίασ που αφορούσε στην καθηµερινή ζωή και στην ιατρονοσηλευτική ορολογία, έγινε στο
µέτρο του δυνατού, µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορούν
στη συνέχεια να συνδυαστούν από τουσ συµµετέχοντεσ
στο διάλογο. Για παράδειγµα, σε ένα µάθηµα περιελήφθησαν τα αθλήµατα και η ορολογία του µυοσκελετικού και του νευρικού συστήµατοσ και σε άλλο τα τρόφιµα και το γαστρεντερικό σύστηµα.
Στο έκτο µάθηµα, το τρίτο και τέταρτο µέροσ του µαθήµατοσ, δηλαδή η διδασκαλία ιατρονοσηλευτικήσ ορολογίασ και ο διάλογοσ αντικαταστάθηκαν από την εκπαίδευση των συµµετεχόντων στην περιγραφή εικόνων, την
ενηµέρωσή τουσ σχετικά µε τη χρησιµότητά τουσ κατά
την ενηµέρωση του κωφού ασθενή (Mathews et al, 2011;
Lieu et al, 2007; Iezzoni et al, 2004; Folkins et al, 2005)
και την προβολή βίντεο. Το µάθηµα έκλεισε µε την προβολή βίντεο µε διάφορα µέλη τησ κοινότητασ των κωφών
να νοηµατίζουν και να εξιστορούν εµπειρίεσ τουσ, στην
καθηµερινότητά τουσ. Ακολούθησε συζήτηση σχετικά µε
τισ εντυπώσεισ των συµµετεχόντων από το βίντεο.
Στο τελευταίο µάθηµα πραγµατοποιήθηκε άσκηση-προσοµοίωση του χώρου παροχήσ υπηρεσιών υγείασ. Οι συµµετέχοντεσ κλήθηκαν να επικοινωνήσουν
µε κωφό, µέλοσ τησ κοινότητασ των κωφών, ο οποίοσ υποδυόταν τον ασθενή (Smith &Hasnip, 1991). Τα
σενάρια κάλυπταν όλο το φάσµα τησ διδαχθείσασ ύλησ
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και ο κωφόσ εθελοντήσ δεν έκανε χρήση προφορικού
λόγου ή χειλανάγνωσησ (Richards et al, 1999). Τέλοσ,
στουσ συµµετέχοντεσ παρουσιάστηκε ηλεκτρονικό
βοήθηµα για επαγγελµατίεσ υγείασ στην επικοινωνία
τουσ µε κωφούσ ασθενείσ. Το βοήθηµα αυτό σχεδιάστηκε για τουσ σκοπούσ τησ εκπαίδευσησ και δεν είναι
ακόµα διαθέσιµο στο κοινό.
Συµπεράσµατα - Συζήτηση
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα το οποίο παρουσιάστηκε,
αποτελεί σύνθεση του αναλυτικού προγράµµατοσ για τη
διδασκαλία τησ ελληνικήσ νοηµατικήσ γλώσσασ, ωσ
ξένησ γλώσσασ (Παπασπύρου &Ταγκάλου, 2007) και των
απαραίτητων γνώσεων κατά την εκπαίδευση επαγγελµατιών υγείασ και φοιτητών επιστηµών υγείασ, όπωσ
αυτέσ παρουσιάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Είναι
η πρώτη φορά που εφαρµόζεται σχετική εκπαίδευση
σε νοσηλευτέσ και φοιτητέσ νοσηλευτικήσ. Από την πιλοτική εφαρµογή του, το Μάιο και τον Ιούνιο του 2011, κρίνεται ότι οι εκπαιδευόµενοι ευαισθητοποιήθηκαν και
απέκτησαν γνώσεισ και δεξιότητεσ ώστε να βελτιώσουν
την παρεχόµενη σε κωφούσ ασθενείσ φροντίδα υγείασ.
Αναµένονται τα αποτελέσµατα από την αξιολόγηση του
προγράµµατοσ, ώστε αντίστοιχα µελλοντικά εκπαιδευτικά προγράµµατα να χρησιµοποιήσουν τα θετικά στοιχεία του και να βελτιώσουν τυχόν αδυναµίεσ.
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Introduction: Deaf sign language users face limited access to health information and health care and an
increased risk concerning medication safety, mainly because of communication barriers with health
professionals. Such problems and risks could be mitigated by properly educated nurses.
Aim: To design and pilot test an educational programme for nurses and nursing students to ensure the
deafs’ right in better health care.
Material and Methods: Literature was searched for education curricula of teaching greek sign language
as a foreign language and for educational programmes for health profesionals and students on deafness
awareness, deaf culture and other aspects that arise when caring for deaf patients.
Results: By synthesising the literature findings, an educational programme for nurses and nursing students
was designed and pilot tested. The educational programme contains issues related to the culture, the
rights and the particular needs of deaf people on health care settings. It also includes courses to acquire
knowledge and communication skills in greek sign language, focused on the communication needs of the
nurse when caring for deaf patients. The duration of the education is 30 hours (10 courses).
Conclusions - Discussion: It is the first time that a relevant education programme for nurses and nursing
students is applied. From the pilot testing it seems that the participants’ awareness and acquired knowledge
and skills about deafness were increased so that nurses will be able to improve the health care provided
to deaf patients. Future educational programmes could use the strong points and improve any weaknesses
of this educational programme, when the results of its evaluation will be available.
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ABSTRACT

Aim: The aim of our study was to assess accidents in hospitalised children and define the main features of
paediatric patients at risk for accidents.
Methods: Data were collected using the medical reports of hospitalised children who experienced accidents
provided by the Accident & Emergency Department (A&E) of the “G. Gaslini” Research Hospital in Genoa
between 2003 and 2006 (in those years, the institutional procedure for hospitalized children who accidentally
hurt themselves was to refer them to the A&E).
Results: Accidents involving hospitalised children, were estimated to be 814 out of the total number of admissions
between 2003 and 2006 (1.1%). The rate of accidents in children was highest between 1.00 pm and 8.00 pm.
(338 events, equal to 41.5%). This phenomenon mostly involved children between 1 and 3 years of age (338
cases, equal to 41.5%). Falling out of bed was found to be the most frequent accident (209 cases, equal to 25.7%).
Conclusions: We found elements that were useful for the risk assessment and management of accidental
injuries in hospitalized children. Such elements allowed our research team to design a project that allowed
to improve both the quality of care and patient safety.

Background
Accidents in hospitalised children have not yet been
thoroughly investigated in literature, whereas in
hospitalised adults falls are perhaps one of the most
deeply and widely investigated phenomena in terms
of predictability and their avoidance. Most of the
studies focus on the population with the highest risk
of falling, i.e. the elderly, but accidents also occur
in children, as shown by a study that monitored all
accidents occurring on hospital wards (Levene,
Bonfield 1991).
Patients and visitors were studied for a period of
18 months: children between the age of 3 and 5 were
those mostly subject to the risk of accidents and 41%
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of the accidents occurred in the presence of parents.
Among the factors associated with the risk of
falls in children are early ambulation and the ability
to perceive height and depth. The risk of falls in
children is higher when they crawl on all fours (Adolph
2000).
Falls can be divided into the following three categories:
1. Accidental falls: these occur when a patient falls
unintentionally, usually after stumbling or slipping,
equipment failure or other environmental factors;
these patients cannot be classified “at risk” before
the event occurs;
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2. Unexpected falls: these occur when the cause
cannot be considered among the patient’s risks
of falling and are therefore unforeseeable;
3. Expected falls: occur in patients who are assessed
to be at risk of falling (Morse 2002).
In paediatric patients, falls are predictable for instance
in a 13-month child who still has not fully developed
the ability to walk much and has the typical unstable
gait commonly found in children of this age.
This classification is for adults and it may be
necessary to identify other categories for falls in
children, in relation to their level of development
and type of fall (Razmus,Wilson 2006).
The guidelines aimed at preventing domestic
accidents show some similarities between these and
accidents in hospitalised children, especially in the
areas where children spend most of their time (ward
room and playroom), just like at home.
Guidelines to prevent and manage falls (Gioachin,
Marilli 2004), charts to assess the risk of falls (Chiari
et all 2002), retrospective analyses (Bari et all 2002),
suggestions for clinical practice and surveillance
projects for falls(AA.VV 2002a ), regional programs
for the prevention of falls in hospitals (like the one
implemented in Tuscany in 2006) (AA.VV 2002b )were
all for adults. The only literature available on falls
in children mainly focuses on accidents at home.
Literature on domestic accidents identifies as one
of the most effective measures of prevention, educating
parents on how to look after and guard their children,
especially if they are very young, to prevent risk
behaviours and make the room the child spends most
the time safer (i.e. protections for sharp edges, stairs,
windows, beds, furniture and toys suitable for their
age, well-illuminated and tidy rooms).
In health care centres, preventing the risk of falls
in patients and visitors, monitoring the phenomenon,
identifying the causes and implementing corrective
actions also contribute to reducing the number of
lawsuits claiming for compensation and extra costs
due to outcomes that often require a longer stay in
hospital and resources to treat the patient.
The Quality Management System of the Research
Hospital “G. Gaslini” in Genoa has the purpose of
integrating Institutional Accreditation provided by
the directives of the Liguria Region, the UNI EN 9000
certification (for healthcare and administration
services) and the process of accreditation to excellence
of the whole Hospital according to the Joint Commission
International (JCI) methodology.
Preventing accidents in patients and visitors within
JCI standards of quality and patient safety (Joint
Commission 2004) are required for JCI accreditation
of a hospital.
One of these standards is: “managerial monitoring

should include surveillance, control and prevention
of events that represent a risk for the safety of
patients, family members and the staff”.
Aims
The aims of this project were: a) to identify the various
types of accidents experienced by hospitalised children;
b) outline the profile of children potentially at risk
of having an accident, which would allow to set up
an institutional policy for the prevention and signalling
of accidents, as well as an adequate information
program for parents and health workers.
Materials and Methods
We collected data from a retrospective analysis of
the clinical records belonging to all the childrenhospitalised
between 2003 and 2006 in all the inpatient Departments
of the Istituto Pediatrico ‘Giannina Gaslini’ in Genoa
(Urgency-Emergency, Medical-Medical Specializations
and Obstetrics-Maternity). Day Hospital and Day
Surgery patients were excluded from the study.
We examined the medical reports of children who
experienced falls during their hospitalisation and
were referred to the Accident and Emergency Department
(A&E) of the same hospital (Istituto Pediatrico ‘Giannina
Gaslini’) between 2003-2006. The Institutional procedure
in those years was to refer children who hurt themselves
during their period of hospitalisation to the A&E to
be seen by the physician on duty. From the medical
reports we gathered information on the ward the child
was hospitalised, the date and time the accident
occurred, the child’s age and gender, type of accident
and how it occurred, the type of treatment provided
and days of prognosis.
Results
In the four-year period mentioned above, 814 hospitalised
children were referred to the A&E of the same hospital
due to accidents (1.1% of 75510 hospitalised children).
The number of accidents was constant across the
four years and their frequency was found to be higher
in October and May (95 accidents, 11.7%) and lowest
in August (41 accidents, 5%). Accidents were found
to occur mainly in the afternoons, between 1.00pm
and 8.00pm (338 accidents, 41.5%). Instead in the
morning, between 7.00am and 1.00pm, and at night
between 8.00pm and 7am the number of accidents
were respectively 194 (23.9%) and 192 (23.6%).
The highest number of accidents occurred in
children aged between 1 and 3 years (338 cases, 41.5%),
whereas in other age groups, especially between the
age of 0 and 1 years and between the age of 12 and
18 years were much less, even considering the number
of hospitalized children according to the age groups.
The number of accidents per age groups are
shown in Graph 1.
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Graph 1. Number of accidents per age groups between 2003 and 2006
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were reported in Paediatrics III-Gastroenterology (3,3%)
and Neuropsychiatry (2.6%), of the surgical units, in
Ophthalmology (1.6%) and in Otolaryngology (1.4%).
No accidents were reported in the three units of
intensive therapy (Centre for Newborns at Risk, Bone
Marrow Transplantation, Intensive Care).
Discussion
This phenomenon appears to follow the seasonal
trend of admissions linked to the holiday periods
(because in the Summer and in December it was
reduced), and it also seems to be influenced by the
activity program: in the morning children are in bed
or undergoing treatments (examinations, therapies,
diagnostic activities), whereas in the afternoon they
have more free time to play and this may increase
the risk of having an accident.
The greatest number of accidents occured in the
1-3 year age group, because this is typically the time
of the child’s ambulatory and cognitive development,
progressive increase of autonomy and of the awareness
of danger (after their first year, children learn how
to walk on their own and therefore gain more physical
independence and the freedom to explore a world
that rapidly becomes bigger and bigger).
Since in literature no parameters referred to
accidents in hospitalised children are reported, we
could only hypothesise that the higher rates of this
event in given units could be linked to the disease,
mean length of stay, which was shorter in the surgery
units (4-5 days vs. 5-6 days in the medical units), to
the therapy, and the child’s and family’s ability to
adapt themselves to the hospital environment.
The absence of accidents in the intensive care
units could be related to the serious clinical conditions
and to the age of the patients (e.g. pre-term babies,
or children in critical conditions admitted to the
Centre for Newborns at Risk and Intensive Care).
Accidents involving the head were the most frequent
ones, especially cranial traumas. This datum was
confirmed by literature when describing accidents
that occurred in homes (Kim et all 2007). Head traumas
occur when children lose their balance and fall
forward due to their head which is physiological
disproportionate compared to the rest of their body.
Literature on domestic accidents identifies as
one of the most effective measures of prevention,
educating parents on how to look after and guard
their children, especially if they are very young, to
prevent risk behaviours and make the room the child
spends most the time safer (i.e. protections for
sharp edges, stairs, windows, beds, furniture and
toys suitable for their age, well-illuminated and tidy
rooms). It is thought that such measures could be
included in a prevention program for children, along
with tools that measure the risk of falls, since this
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was the most frequently reported accident.
Considered that the mean frequency of accidents
reported between 2003-2006 was equal to 1.1%,
according to the Probability Scale of the Clinical Risk
Technical Commission (www.azisanrovig.it ), such
probability can be defined as “occasional”.
The scale measuring the severity of harm set up
by the same Commission, allowed to classify the
level of risk for each event:
1) 56.9% of the cases only required the examination of
a surgeon and probably more monitoring (no harm);
2) 42.1%, as well as the examination of a surgeon,
required further tests and/or care (x-rays, specialised
examinations, sutures, medications), where harm
was rated as “mild”.
3) 0.9% produced temporary consequences (plaster
cast), where harm was rated as “average”.
In the light of these data, risk was estimated to be
between “acceptable” and “low”.
According to the matrix suggested by the Technical
Commission, when the level of risk is between “acceptable”
and “low”, this requires monitoring and planning
interventions aimed at managing and keeping under
control the risk linked to accidental trauma events.
Conclusions
Our study confirmed that accidents in hospitalised
children constitute a real phenomenon, they can be
objectively quantified, it is possible to specify which
age group is mostly affected, describe the various types
of accidents, how they occur, the healthcare services
they require and the respective days of prognosis.
When the study was started, there were no institutional
procedures, tools and standard actions to deal with
and report accidents.
On the basis of the data we gathered, we developed
an institutional improvement plan that responded to
the need to have common procedures and tools to report,
manage and monitor accidents. Such plan, moreover,
allowed to set up informative initiatives for families,
involve health workers in the designing of tools and
procedures, create a computerised monitoring system
of accidents to crosscheck the effectiveness of the
changes determined by improvement actions over time.
Of all the accidents, falls were studied in relation
to the prevention tools and the Heindrich II Fall Risk
Model was identified and included in the nurses’
assessment tools for children between the age of 3-6.
This study took into account only the events described
in the chart filled in by the resident physician at the
Accident and Emergency Department. This was a limit
of our study because it did not include information –
inferred from the medical record – regarding, for
instance, the complications that produced various
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types of outcomes in children and lengthened their
stay in hospital. Moreover, there was no guarantee
that every single child who had an accident was then
actually referred to the A&E of the hospital (patients
in serious conditions, immunodepressed or whose
parents refused the examinations, etc.), thus the extent

of the phenomenon could be underestimated.
The risk assessment of accidents hereby hypothesised,
in order to be confirmed, would require a specific
study conducted by a multidisciplinary or multicentered
team, as well as the comparison with other data
available in literature regarding this phenomenon.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΡΕ ΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ
ΑΤ ΥΧH ΜΑΤ Α ΣΕ Ν Ο ΣΗΛΕΥ OΜ ΕΝΑ Π ΑΙ∆Ι A: Μ ΙΑ ΑΝ Α∆Ρ ΟΜ ΙΚ H Μ ΕΛEΤΗ ΣΕ EΝ Α Π ΑΝ ΕΠ ΙΣΤ ΗΜΙΑ ΚO
ΠΑΙ∆ ΙΑΤΡΙΚ O Ν ΟΣΟ ΚΟ ΜΕIΟ ΣΤ Η Β OΡΕΙΑ ΙΤΑΛIΑ
A nna m a r ia B a gn a sc o 1 , M a r i a L uc ia S p e rl i ng a 2 , A n na M a r ia U rb a n o 2 , F ul vi a E si b iti 2 , R o b er t a Da R in De l l a
Mo ra 1 , S i m o n a C a l z a 2 , L a u r a T i b a l d i 1 , L o r e d a n a S a s s o 3 .
Co nsulenza Statistica : Do tt.ssa Stef ania Me no ni C e ntro d i Ela bo ra zione statistica U niv e rsità de gli Studi di
Genova. Traduzione lingua Inglese: Dott. Giuseppe Aleo
[1. PhD Università degli Studi di Genova, 2. I.R.C.C.S. Giannina Gaslini, Genova 3. Professore Associato
Uni ve rs it à de gl i St ud i di Ge no va]
Σκοπόσ: Ο σκοπόσ τησ µελέτησ µασ ήταν η αξιολόγηση των ατυχηµάτων σε νοσηλευόµενα παιδιά και να προσδιοριστούν τα κύρια χαρακτηριστικά των παιδιατρικών ασθενών που προδιαθέτουν για ατυχήµατα.
Μέθοδοι: Τα στοιχεία συλλέχθηκαν µε χρήση των ιατρικών εκθέσεων των νοσηλευόµενων παιδιών που εµφάνισαν τα ατυχήµατα που παρέχονται από το Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών (A & E) του "G. Gaslini " Πανεπιστηµιακό Παιδιατρικό Νοσοκοµείο στη Γένοβα το 2003 έωσ το 2006
Αποτελέσµατα: Ατυχήµατα στα παιδιά στο ανωτέρω νοσοκοµείο, εκτιµήθηκαν ότι ήταν 814 από το συνολικό
αριθµό των εισαγωγών µεταξύ 2003 και 2006 (1,1%). Το ποσοστό των ατυχηµάτων στα παιδιά ήταν υψηλότερα 13:00 µµ - 20:00 µ.µ.. (338 εκδηλώσεισ, ίσο µε 41,5%). Αυτό το φαινόµενο που εµπλέκονται ωσ επί το πλείστον τα παιδιά µεταξύ 1 και 3 ετών (338 περιπτώσεισ, ίση µε 41,5%). Η πτώση από το κρεβάτι βρέθηκε να είναι
η πιο συχνή ατύχηµα (209 περιπτώσεισ, ίση µε 25,7%).
Συµπεράσµατα: Βρήκαµε στοιχεία που ήταν χρήσιµα για την αξιολόγηση του κινδύνου και τησ διαχείρισησ των
τραυµατισµών από ατυχήµατα στα νοσηλευόµενα παιδιά. Τα στοιχεία αυτά επιτρέπεται η ερευνητική µασ οµάδα να σχεδιάσει ένα πρόγραµµα που µπορούν να βελτιώσουν τόσο την ποιότητα τησ περίθαλψησ και την ασφάλεια των ασθενών.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η επίπτωση τησ φυµατίωσησ σε παγκόσµιο επίπεδο έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Σκοπόσ τησ
εργασίασ η διερεύνηση τησ επίπτωσησ τησ φυµατίωσησ και των ατοµικών και κλινικών χαρακτηριστικών ασθενών στον ελλαδικό χώρο που διαγνώστηκαν µε τη νόσο κατά τη χρονική περίοδο 2003-2009.
Υλικό και Μέθοδοσ: Το υλικό τησ έρευνασ αποτέλεσαν 869 δελτία δήλωσησ κρουσµάτων ασθενών από το Εθνικό Κέντρο Αναφοράσ τησ νόσου, µε καταγεγραµµένα κρούσµατα κατά το χρονικό διάστηµα 2003-2009. Τα δελτία περιλάµβαναν πληροφορίεσ σχετικά µε τα ατοµικά χαρακτηριστικά, εθνικότητα, εντόπιση τησ νόσου, τύπο
θεραπείασ και τα αποτελέσµατα διαγνωστικών ελέγχων. Ακολούθησε συστηµατική αποδελτίωση και περιγραφική ανάλυση.
Αποτελέσµατα: Οι περισσότεροι ασθενείσ (67,4%) ήταν άρρενεσ, η πλειοψηφία διέµενε στην Αττική (75,4%) και
η επικρατούσα ηλικιακή οµάδα ήταν αυτή των 31-40 ετών (21,5%). Οι ασθενείσ διαβιούσαν οµαδικά σε ποσοστό 14,3%, ενώ 337 ασθενείσ ήταν µετανάστεσ, αποτελώντασ τη µεγαλύτερη ειδική πληθυσµιακή οµάδα. Σχετικά µε τη χρονική διάρκεια παραµονήσ στην Ελλάδα τα υψηλότερα ποσοστά βρέθηκαν µεταξύ ατόµων που διέµειναν στη χώρα µασ από 2 έωσ 8 έτη. Το αποτέλεσµα τησ φυµατινοαντίδρασησ Mantoux και τησ α/α θώρακοσ
βρέθηκαν να είναι θετικά σε ποσοστά 79,5% και 94,8% αντίστοιχα. Στην πλειοψηφία, η εντόπιση τησ νόσου ήταν
πνευµονική (82,8%). Η πλειοψηφία των ασθενών (95,5%) ελάµβανε αντιφυµατική αγωγή, σε αντίθεση µε το
παρελθόν (προ καταγραφήσ) όπου µόλισ το 8,1% είχε λάβει αγωγή. Τέλοσ, ανοσοκαταστολή σηµειώθηκε σε ποσοστό 11,1%, ενώ η καταγραφή σχετικά µε το είδοσ του µυκοβακτηριδίου παρουσιάστηκε ελλιπήσ.
Συζήτηση: Ο µεγάλοσ αριθµόσ ειδικών οµάδων (ανασφάλιστοι µετανάστεσ, πρόσφυγεσ) και η ανάπτυξη πολυανθεκτικών στελεχών αναχαιτίζουν την εξάλειψη τησ φυµατίωσησ στην Ελλάδα. Η καταγραφή των κρουσµάτων
παρουσιάζει µεγάλα περιθώρια βελτίωσησ, ειδικά προσ την κατεύθυνση περιορισµού τησ υποδήλωσησ. Η υποστήριξη του συστήµατοσ καταγραφήσ θα µπορούσε να γίνει µε κατάλληλο ηλεκτρονικό σύστηµα διασύνδεσησ
του Κέντρου Αναφοράσ µε περιφερειακά νοσοκοµεία, υποστηρίζοντασ σηµαντικά την επιτήρηση τησ νόσου.
Λέξεισ-Κλειδιά (MeSH): incidence, registries, tuberculosis

Εισαγωγή
Η φυµατίωση αποτελεί σηµαντικό ζήτηµα τόσο κλινικού ενδιαφέροντοσ όσο και δηµόσιασ υγείασ. Η
ορθή διερεύνηση, η πρόληψη και η επιτυχήσ θεραπεία αποτελούν τη βάση για την εκρίζωσή τησ. Σύµφωνα µε τον ορισµό του Παγκόσµιου Οργανισµού
Υγείασ (Π.Ο.Υ) η φυµατίωση είναι µεταδοτική ασθέ-

νεια που προκαλείται από το µυκοβακτηρίδιο τησ
φυµατίωσησ και συνήθωσ επηρεάζει τουσ πνεύµονεσ. Μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο µε ενεργό αναπνευστική νόσο µέσω σταγονιδίων από το λαιµό και τουσ πνεύµονεσ. Η φυµατίωση διακρίνεται σε
πνευµονική και εξωπνευµονική µορφή. Η περίοδοσ
επώασησ τησ φυµατίωσησ διαρκεί 4-12 εβδοµάδεσ
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ενώ η κλινική εικόνα περιλαµβάνει νυκτερινέσ εφιδρώσεισ, καταβολή δυνάµεων, πυρετό, ρίγη και απώλεια τησ όρεξησ. Στην πνευµονική φυµατίωση παρατηρείται επίµονοσ βήχασ, θωρακικό άλγοσ κατά την
αναπνοή, πυώδησ απόχρεµψη ή αίµα. Πριν την έναρξη τησ θεραπείασ απαιτείται διενέργεια καλλιέργειασ πτυέλων, ενώ όταν το παρασκεύασµα των πτυέλων είναι αρνητικό για οξεάντοχα βακτηρίδια, απαιτείται
βρογχική έκπλυση (Lederman 2003). Σε άτοµα µε
θετική φυµατινοαντίδραση, χορηγείται προληπτικά
χηµειοπροφύλαξη ενώ η τυπική θεραπεία τησ λανθάνουσασ φυµατίωσησ περιλαµβάνει τη χορήγηση
ισονιαζίδησ (INH) σε ηµερήσια δόση για 9 µήνεσ. Η
πνευµονική φυµατίωση πρέπει να αντιµετωπίζεται
µε τα πρωτεύοντα αντιφυµατικά (ισονιαζίδη, ριφαµπικίνη, στρεπτοµυκίνη). Τα τελευταία χρόνια έχουν
παρουσιαστεί ειδικά αντιφυµατικά φαρµάκων, όπωσ
οι φθοριοκινόλεσ, ενώ η γατιφλοξασίνη και η µοξιφλοξασίνη έχουν ισχυρότερη αντιφυµατική δράση. Η
λινεζολίδη αποτελεί νεότερο αντιβιοτικό και είναι in
vitro και in vivo δραστικό έναντι του M. Tuberculosis
(Παπακωνσταντίνου 20007).
Στη ∆υτική Ευρώπη, εµφανίζεται το χαµηλότερο
ποσοστό επίπτωσησ και θνησιµότητασ τησ φυµατίωσησ (Falzon 2008). Σύµφωνα µε τον Π.Ο.Υ το 2009 η
µέση ετήσια επίπτωση στο σύνολο τησ ευρωπαϊκήσ
ηπείρου ήταν 47/100.000 (WHO 2010). Στουσ γηγενείσ
η επίπτωση είναι ιδιαίτερα χαµηλότερη σε σχέση µε
τουσ µετανάστεσ, ιδιαίτερα στισ ηλικίεσ 25-34 ετών.
Υπάρχει πάντωσ τάση µείωσησ τησ επίπτωση σε σχέση µε τα καταγεγραµµένα ποσοστά του 1998 (Υπουργείο Υγείασ 2008).
Στισ αρχέσ του 20ού αιώνα, το πρόβληµα στην
Ελλάδα είχε τεράστιεσ διαστάσεισ. Κατά το δεύτερο
µισό του 20ού αιώνα, µε τη χρήση των αντιφυµατικών φαρµάκων, η θνησιµότητα από φυµατίωση εµφάνισε πτωτική πορεία (Γουργουλιάνησ 1997) ενώ µε
την εµφάνιση του λαθροµεταναστευτικού ρεύµατοσ
παρουσιάστηκε εκ νέου αύξηση των κρουσµάτων
(Θεοδωρακόπουλοσ 2003). Το 1960 θεσπίστηκε ο
νόµοσ 4053 που καθιέρωσε τον «Αντιφυµατικό Αγώνα» ενώ αργότερα υλοποιήθηκε το Εθνικό Πρόγραµµα Ελέγχου τησ Φυµατίωσησ (Ε.Π.Ε.Φ) από την Επιστηµονική Επιτροπή Φυµατίωσησ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ,
στηριζόµενο στο «Παγκόσµιο Σχέδιο Αναχαίτισησ τησ
Φυµατίωσησ 2006-2015» (Υπουργείο Υγείασ 2008).
Το 2009 στην Ελλάδα δηλώθηκαν 593 νέεσ περιπτώσεισ στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Η πνευµονική εντόπιση
ανερχόταν στο 74,4%, των νέων περιπτώσεων. Το ποσοστό αλλοδαπών ασθενών έφτανε το 43,3% επί του
συνόλου των δηλωµένων κρουσµάτων. Στην Ελλάδα
υπάρχει σοβαρή υποδήλωση τησ νόσου, συνεπώσ η
πραγµατική επίπτωση είναι αρκετά µεγαλύτερη από
αυτή που δηλώνεται. Στη χώρα µασ την περίοδο 200509 εµφανίστηκαν 2289 νέεσ περιπτώσεισ φυµατίωσησ, από τισ οποίεσ το 41,5% αφορά µετανάστεσ

(Eurosurveillance), ενώ η συχνότητα ποικίλλει στισ
διάφορεσ περιοχέσ τησ χώρασ (Υπουργείο Υγείασ 2008).
Επισηµαίνεται από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ πάντωσ ότι τα στοιχεία αυτά συχνά δεν αντιπροσωπεύουν την πραγµατική συχνότητα τησ νόσου (Jelastopulu 2009).
Το πρόβληµα τησ υποδήλωσησ επισηµαίνεται και
από την αναδροµική µελέτη των Γελαστοπούλου και
συν. Στη µελέτη έγινε συλλογή δεδοµένων κατά τα έτη
2000-2003 σε νοσοκοµεία και κέντρα υγείασ τησ ∆υτικήσ Ελλάδασ. Η σύγκριση των δεδοµένων µε τα δηλωθέντα στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ ανέδειξε ότι µόνο το 70% των
κρουσµάτων είχαν δηλωθεί παράλληλα και στο
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Επιπρόσθετα, δεν υπήρχε συνέπεια στισ
καταγραφέσ των κέντρων υγείασ σε σχέση µε τα νοσοκοµεία αναφοράσ. Στη µελέτη αυτή η πραγµατική επίπτωση υπολογίστηκε να είναι 3,7 φορέσ υψηλότερη
από αυτή που είχε δηλωθεί κατά το διάστηµα 20002003 (European Lung Foundation).
Σκοπόσ
Σκοπόσ τησ µελέτησ είναι η επιδηµιολογική διερεύνηση τησ φυµατίωσησ στον ελλαδικό χώρο. Συγκεκριµένα, η µελέτη έχει στόχο τη διερεύνηση των ατοµικών και κλινικών χαρακτηριστικών των ασθενών
που διαγνώστηκαν µε φυµατίωση κατά τη χρονική
περίοδο 2003-2009. Γίνεται ταξινόµηση των περιπτώσεων ανά ηλικία, προκειµένου να κατανοηθεί το ηλικιακό προφίλ, ανά φύλο και γεωγραφικό διαµέρισµα.
Επίσησ, µελετάται η ύπαρξη σχέσησ µε άλλο κρούσµα και ο προσδιορισµόσ του είδουσ σχέσησ, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν το υψηλότερο ποσοστό
κρουσµάτων σχετίζεται µε την διαβίωση σε οικογένεια, φιλικό περιβάλλον ή τη συµβίωση. Επιπλέον,
µελετάται η ύπαρξη οµαδικήσ διαβίωσησ, που αποτελεί σηµαντικό παράγοντα κινδύνου για τη µετάδοση τησ νόσου, όπωσ και η ένταξη του ασθενή σε ειδική πληθυσµιακή οµάδα. Τέλοσ, στόχοσ είναι η διερεύνηση
τησ εντόπισησ τησ νόσου, η διεξαγωγή εµβολιασµού
BCG, το ποσοστό των ασθενών µε προϋπάρχουσα ανοσοκαταστολή ωσ παράγοντα κινδύνου, το είδοσ του
µυκοβακτηριδίου, η ανθεκτικότητα καθώσ και το θεραπευτικό σχήµα που ακολουθήθηκε.
Υλικό και Μέθοδοσ
Το υλικό τησ έρευνασ αποτέλεσαν τα δελτία δήλωσησ
κρουσµάτων των ασθενών µε φυµατίωση από το Εθνικό Κέντρο Αναφοράσ τησ νόσου. Συγκεκριµένα, συγκεντρώθηκαν και αξιοποιήθηκαν 869 δελτία. Η καταγραφή κρούσµατοσ στα δελτία δήλωσησ, αφορούσε
το χρονικό διάστηµα 2003-09. Για τη διεξαγωγή τησ
µελέτησ, χρησιµοποιήθηκαν από το αρχείο τα παρακάτω δεδοµένα: φύλο, νοµόσ κατοικίασ, ηλικία, σύνδεση µε άλλο κρούσµα, ένταξη ασθενή σε ειδική πληθυσµιακή οµάδα, ύπαρξη οµαδικήσ διαβίωσησ,
εθνικότητα, έτη διαβίωσησ στην Ελλάδα, προηγούµενοσ εµβολιασµόσ BCG και ύπαρξη ουλήσ. Επιπρό-
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ΠIΝΑΚΑΣ 1: Aσθενείσ που εντάσσονται σε ειδικέσ πληθυσµιακέσ οµάδεσ
Πληθυσµιακή Οµάδα

Μετανάστεσ
Αθίγγανοι
Τοξικοµανείσ
Αλκοολικοί
Πάσχοντεσ µε χρόνια νόσο
Ιατρονοσηλευτικό Προσωπικό
Τρόφιµοι Φυλακών
Άλλεσ Κατηγορίεσ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ

Αριθµόσ
Καταγραφών (Ν)
των Καταγραφών

Ποσοστό (%)
στο Σύνολο

Ποσοστό (%) επί
των ενταχθέντων σε
Πληθυσµιακή Οµάδα

347
4
7
7
8
4
6
4

39,9%
0,5%
0,8%
0,8%
0,9%
0,5%
0,7%
0,5%

89,7%
1%
1,8%
1,8%
2,1%
1%
1,6%
1%

387
869

44,5%
100,0

100%

σθετα, χρησιµοποιηθήκαν δεδοµένα που αφορούσαν
στα κλινικά χαρακτηριστικά, δηλαδή το αποτέλεσµα
τησ φυµατινοαντίδρασησ Mantoux, η εντόπιση τησ
νόσου, το αποτέλεσµα τησ ακτινογραφίασ θώρακοσ,
η έκταση τησ περιοχήσ βλάβησ, η ύπαρξη ανοσοκαταστολήσ, η προηγηθείσα θεραπεία και η έκβαση, η
χορηγούµενη θεραπευτική αγωγή, καθώσ επίσησ και
εργαστηριακά ευρήµατα. Τα δελτία µελετήθηκαν και
τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν οµαδοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε υπολογιστικά φύλα.
Αποτελέσµατα
Το δείγµα αποτελείται από 869 ασθενείσ, εκ των οποίων οι 586 (67,4%) ήταν άνδρεσ και οι 283 (32,6%)
γυναίκεσ. Σχετικά µε τον τόπο διαµονήσ, 539 περιστατικά (75,4%), διέµεναν στο λεκανοπέδιο τησ Αττικήσ, 70 ασθενείσ (9,8%) διέµεναν στην Πελοπόννησο και 66 ασθενείσ (9,2%) στη Στερεά Ελλάδα. Ελάχιστεσ
καταγραφέσ αφορούσαν άλλεσ περιοχέσ. Βρέθηκε ότι
τα περισσότερα καταγεγραµµένα κρούσµατα (21,5%)
ανήκαν στην ηλικιακή οµάδα των 31-40 ετών και στην
ηλικιακή οµάδα 21-30 ετών (18%). Στισ ηλικιακέσ
οµάδεσ 41-50 ετών, 51-60 ετών, 61-70 ετών και 7180 ετών, τα ποσοστά βρέθηκαν να είναι ίσα µε 13,5%,
11,9%, 10,6% και 11,9% αντίστοιχα. Τέλοσ ποσοστό
10,3% ήταν ηλικίασ >81 ετών, ενώ µόνο το 2,3% είχε
ηλικία µικρότερη ή ίση των 20 ετών.
Σε σχέση µε την οµαδική διαβίωση, βρέθηκαν
δηλωµένεσ 109 περιπτώσεισ (14,3%) οι οποίεσ διαβίωναν οµαδικά. Από αυτούσ, ποσοστό 20,2% συγκατοικούσαν µε άλλα άτοµα εκτόσ οικογενείασ, το 16,5%
διέµενε µε την οικογένειά του και ποσοστό 13,8% σε
σωφρονιστικά ιδρύµατα. Σχετικά µε την ένταξη των
ασθενών σε ειδικέσ πληθυσµιακέσ οµάδεσ το 89,7%
(347 ασθενείσ) ανήκαν στην οµάδα των µεταναστών.
Πολύ λίγεσ ήταν οι καταγραφέσ που αφορούσαν άλλεσ
πληθυσµιακέσ οµάδεσ (αλκοολικοί, χρήστεσ ουσιών,
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κρατούµενοι, ψυχιατρικοί ασθενείσ και αθίγγανοι)
(Πίνακασ 1). Σχετικά µε τα έτη διαµονήσ των αλλοδαπών στην Ελλάδα, υπήρχαν συµπληρωµένα στοιχεία µόνο για τουσ 219 ασθενείσ. Η κατηγορία µε το
υψηλότερο ποσοστό φυµατίωσησ αφορούσε άτοµα
που διέµεναν στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα 5
ετών (32 περιπτώσεισ, 14,6%). Γενικά οι περισσότερεσ περιπτώσεισ διέµεναν στην Ελλάδα για χρονικό
διάστηµα µεταξύ 2 και 8 ετών. Από το σύνολο των
869 καταγραφών, βρέθηκαν συµπληρωµένα 777 δελτία σχετικά µε την ύπαρξη σύνδεσησ τησ νόσου µε
άλλο πρόσωπο. Από τα δελτία αυτά, ποσοστό 94,2%,
δεν παρουσίαζε σύνδεση µε άλλο πρόσωπο ενώ σε
44 περιπτώσεισ (5,7%) υπήρξε σύνδεση µε άλλα άτοµα, κυρίωσ εντόσ του οικογενειακού περιβάλλοντοσ.
Ποσοστό 9,7% (Ν=68) των περιπτώσεων είχε
εµβολιαστεί µε BCG, σε αντίθεση µε το 40,1% (Ν=280)
στο οποίο δεν πραγµατοποιήθηκε εµβολιασµόσ. Το
ποσοστό των περιπτώσεων για τισ οποίεσ είχε καταγραφεί ωσ «άγνωστη» η διεξαγωγή του εµβολιασµού καθώσ και αυτέσ για τισ οποίεσ δεν υπήρχε
καθόλου καταγραφή ήταν ιδιαίτερα υψηλό (50,1%
και 19,7% αντίστοιχα) και αναδεικνύει τισ αδυναµίεσ του τρέχοντοσ συστήµατοσ καταγραφήσ. Σε 238
ασθενείσ (80,1%) δεν παρατηρήθηκε ουλή, ενώ 59
(19,9%) περιπτώσεισ καταγράφηκαν µε ύπαρξη ουλήσ
από BCG.
Σχετικά µε το χαρακτηρισµό των κρουσµάτων ωσ
«επιβεβαιωµένα» ή «µη επιβεβαιωµένα», από το
σύνολο των 869 καταγραφών, υπήρχαν καταγεγραµµένα στοιχεία για 754 ασθενείσ, εκ των οποίων σε
307 περιπτώσεισ (40,7%) καταγράφηκε βέβαιο κρούσµα. Σε περισσότερεσ από τισ µισέσ, δηλαδή σε 447
περιπτώσεισ (59,3%), το κρούσµα δεν ήταν επιβεβαιωµένο. Από τα 682 δελτία µε συµπληρωµένο το
αποτέλεσµα τησ φυµατινοαντίδρασησ Mantoux, οι
542 καταγραφέσ (79,5%) ήταν θετικέσ, ενώ µόνο το

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚH ΕΡΓΑΣΊA
12% είχε αρνητικό αποτέλεσµα. Σε 58 δελτία (8,5%),
το αποτέλεσµα σηµειωνόταν ωσ «αµφίβολο».
Το αποτέλεσµα τησ δερµατοαντίδρασησ Mantoux
καταγράφηκε σε 588 δελτία από το σύνολο των 869.
Το αποτέλεσµα τησ εξέτασησ ήταν µικρότερο ή ίσο
των 5 mm σε ποσοστό µόλισ 1,9%. Ποσοστό 52% των
καταγραφών είχαν χαρακτηρισθεί ωσ «θετικέσ» χωρίσ
να περιγράφεται η διάµετροσ τησ σκληρίασ. Σε ποσοστό 15,3% παρατηρήθηκε σκληρία διαµέτρου 1115mm. Επίσησ, ποσοστά 8,5% και 16,3% αφορούσαν
σκληρία διαµέτρου 16-20 mm και ≥21 mm αντίστοιχα, ενώ η ακτινογραφία θώρακοσ ήταν θετική ωσ προσ
την ανίχνευση τησ νόσου σε 786 περιπτώσεισ (94,8%).
Η συχνότητα των κρουσµάτων για την οποία δεν υπήρχαν καταγραφέσ ανερχόταν σε 40.
Στα περισσότερα δελτία αναγραφόταν η εντόπιση
τησ νόσου (833 καταγραφέσ από το σύνολο των 869).
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η εντόπιση τησ
νόσου ήταν πνευµονική (692 καταγραφέσ, 82,8%). Η
εξωπνευµονική εντόπιση ανέρχεται σε ποσοστό 1,7%.
Σε 57 περιπτώσεισ (6,8%), εµφανίστηκε πλευρίτιδα
ενώ συνδυασµόσ πλευρίτιδασ και πνευµονικήσ εντόπισησ καταγράφηκε σε ποσοστό 1,7%. Το ποσοστό
των υπόλοιπων περιπτώσεων όσον αφορά στην εντόπιση ήταν ιδιαίτερα χαµηλό. Η έκταση τησ περιοχήσ
βλάβησ τησ α/α θώρακοσ είχε καταγραφεί σε 705 δελτία, εκ των οποίων στα 368 (52,2%) αναφερόταν ωσ
εκτεταµένη, στα 45 (6,4%) ωσ λίαν εκτεταµένη και σε
290 δελτία (41,1%) ωσ περιορισµένη. Σε 801 δελτία
υπήρξε συµπληρωµένη η πληροφορία για την ύπαρξη σπηλαίου. Από αυτά, σε 431 περιπτώσεισ (53,8%)
δεν εντοπίστηκε σπήλαιο ενώ σε 370 (46,2%) καταγράφηκε η ύπαρξή του. Η πλειονότητα των καταγραφών, δηλαδή ποσοστό 91,9% (790 ασθενείσ) έλαβε
αντιφυµατική αγωγή, ενώ µόλισ το 8,1% (Ν=70) είχε
λάβει αντιφυµατική αγωγή κατά τα προηγούµενα έτη
(πριν την τρέχουσα διάγνωση).
Από τουσ 70 ασθενείσ που έλαβαν αγωγή κατά το
παρελθόν, για τουσ 15 δεν υπήρχαν στοιχεία σχετικά µε την έκβαση. Από τουσ υπόλοιπουσ 55 ασθενείσ, οι 24 (43,6%) διέκοψαν την αγωγή, οι 23 (41,8%)
υποτροπίασαν, ενώ στουσ 5 (9,1%) η αγωγή απέτυχε. Τέλοσ, 2 ασθενείσ (3,6%) απεβίωσαν. Επιπλέον
παρατηρήθηκε ότι σε 652 κρούσµατα (76,3%), δεν
υπήρχε ανοσοκαταστολή, ενώ 95 κρούσµατα (11,1%)
ήταν ανοσοκατεσταλµένα. Σε 14 περιπτώσεισ δεν
υπήρχε καταγραφή. Λήψη θεραπευτικήσ αγωγήσ καταγράφηκε για την πλειοψηφία των περιπτώσεων, αφού
µόλισ το 4,5% δεν έλαβε καµία αγωγή. Τέλοσ είναι
χαρακτηριστικό ότι οι καταγραφέσ για την ανθεκτικότητα του στελέχουσ τησ φυµατίωσησ ήταν µόλισ
δεκατρείσ επί του συνόλου των δελτίων.
Συζήτηση
Η µελέτη τησ επιδηµιολογίασ τησ φυµατίωσησ στον
ελλαδικό χώρο, επικεντρώνεται στην καταγραφή των

δηµογραφικών, κλινικών και εργαστηριακών χαρακτηριστικών των ασθενών που διαγνώστηκαν µε φυµατίωση το χρονικό διάστηµα 2003-2009. Το υψηλότερο ποσοστό κρουσµάτων έλαβε χώρα στην ηλικιακή
οµάδα των 31-40 ετών ενώ η ύπαρξη προηγούµενησ
θεραπείασ ανευρέθηκε σε ελάχιστεσ περιπτώσεισ,
καθώσ η πλειονότητα δεν είχε λάβει προηγούµενη
αγωγή (91,9%). Το υψηλό ποσοστό κρουσµάτων που
διέκοψε την αγωγή είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, καθώσ
η αποτυχία ολοκλήρωσησ τησ αγωγήσ οδηγεί συχνά
σε υποτροπή ή επανεµφάνιση τησ νόσου, µε συνέπεια
σε αρκετέσ περιπτώσεισ τη δηµιουργία ανθεκτικών
στελεχών. Ανοσοκαταστολή βρέθηκε στο 11,1% των
συµπληρωµένων δελτίων.
Χαρακτηριστικό εύρηµα τησ µελέτησ είναι το υψηλό ποσοστό των µεταναστών µε φυµατίωση. Από το
σύνολο των µεταναστών, τα υψηλότερα ποσοστά κρουσµάτων εµφανίστηκαν σε όσουσ διέµεναν στην Ελλάδα µεταξύ 2-8 έτη. Το χρονικό αυτό διάστηµα υποδηλώνει ενδεχοµένωσ την εµφάνιση ανθεκτικότητασ του
µυκοβακτηριδίου, καθώσ η εµφάνιση των συµπτωµάτων έγινε πιθανότατα µε την πάροδο µεγάλου χρονικού διαστήµατοσ.
Σε ερευνητική εργασία των Χούχουλα και συν. γίνεται επίσησ ιδιαίτερη αναφορά για το µεγάλο αριθµό
νοσούντων µεταναστών στη χώρα µασ, µε χαµηλό κοινωνικο-οικονοµικο επιπέδο. Στην παραπάνω εργασία
µελετήθηκε η επιδηµιολογία 250 διαδοχικών ασθενών µε φυµατίωση σε δύο νοσοκοµεία τησ Αθήνασ.
Οι αλλοδαποί ασθενείσ διαφοροποιούνται ωσ προσ τη
µέση ηλικία, αφού είναι κατά πολύ νεότεροι από τουσ
γηγενείσ Έλληνεσ (58,3 και 34,0 έτη αντίστοιχα) (Χούχουλα 2006). Παρόµοια είναι και τα στοιχεία του
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ µε βάση τα οποία η ηλικιακή οµάδα >65
ετών, εµφάνιζε τα περισσότερα κρούσµατα φυµατίωσησ στου Έλληνεσ, ενώ στουσ αλλοδαπούσ τα περισσότερα κρούσµατα εµφανίζονταν στισ ηλικίεσ µεταξύ 20-34 ετών (ΚΕΕΛΠΝΟ).
Σε περισσότερα από τα µισά δελτία τησ µελέτησ
το κρούσµα δεν είχε καταγραφεί ωσ «επιβεβαιωµένο». Τα επιβεβαιωµένα κρούσµατα αποτελούσαν µόλισ
το 40,7% των περιπτώσεων µε βάση τα εργαστηριακά κριτήρια τησ αποµόνωσησ του M. Tuberculosis
από οποιοδήποτε κλινικό δείγµα (Απόφαση Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ 2002). Το γεγονόσ αυτό αποδίδεται
στην αδυναµία διαθεσιµότητασ των εργαστηριακών
αποτελεσµάτων κατά την καταγραφή, αφού η διενέργεια των εργαστηριακών εξετάσεων είναι χρονοβόρα
ή τα αποτελέσµατά ανεπαρκή να αποδώσουν από µόνα
τουσ τη διάγνωση.
Το σύνολο σχεδόν των κρουσµάτων έλαβε αγωγή
χωρίσ όµωσ να ολοκληρώνει το σχήµα. Η αδυναµία
χορήγησησ τησ αγωγήσ ενδεχοµένωσ να σχετίζεται µε
κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά των ασθενών.
Λόγω του γεγονότοσ πωσ ορισµένεσ εργαστηριακέσ
εξετάσεισ είναι χρονοβόρεσ και απαιτείται η πάρο-
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ΠIΝΑΚΑΣ 2: Κλινικά χαρακτηριστικά καταγεγραµµένων κρουσµάτων

Τύποσ Κρούσµατοσ

Εµβολιασµόσ BCG

Φυµατινοαντίδραση Mantoux

Έκταση Βλάβησ

Ύπαρξη Σπηλαίου

Λαµβάνει Αγωγή

Ανοσοκαταστολή

Επιβεβαιωµένο
Μη επιβεβαιωµένο
Μη καταγραφή
Ναι
Όχι
Άγνωστο
Μη καταγραφή
Θετική
Αρνητική
Αµφίβολη
Μη καταγραφή
Περιορισµένη
Εκτεταµένη
Λίαν Εκτεταµένη
Μη καταγραφή
Ναι
Όχι
Μη καταγραφή
Ναι
Όχι
Μη καταγραφή
Ναι
Όχι
Μη καταγραφή

δοσ χρονικού διαστήµατοσ για τη γνωστοποίηση των
αποτελεσµάτων, αρκετοί ασθενείσ εξέρχονταν από το
νοσοκοµείο πριν γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων.
Σε πλήθοσ περιπτώσεων δεν υπήρξε δήλωση µόνιµησ κατοικίασ και κατά συνέπεια αδυναµία τηλεφωνικήσ επικοινωνίασ, καθώσ τα καταχωρηµένα στοιχεία ήταν ελλιπή ή αναληθή. Έτσι, στισ περιπτώσεισ
όπου το αποτέλεσµα τησ καλλιέργειασ αίµατοσ ήταν
θετικό, δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία και εν συνεχεία περεταίρω παρακολούθηση των ασθενών.
Τα παραπάνω συµπεράσµατα που προκύπτουν τόσο
από τα αποτελέσµατα τησ µελέτησ όσο και από την
επικοινωνία µε το προσωπικό του κέντρου αναφοράσ,
επιβεβαιώνονται από σχετικό δηµοσίευµα στο οποίο
επισηµαίνεται πωσ ένασ εκ των τριών µεταναστών που
διαµένουν στην Ελλάδα και πάσχουν από φυµατίωση
στην ενεργό φάση τησ, αρνείται να υποβληθεί σε θεραπεία δηµιουργώντασ σηµαντικό πρόβληµα δηµόσιασ
υγείασ. Κατά το διάστηµα 2000-2009 προσήλθαν 86.618
µετανάστεσ στο Ινστιτούτο Έρευνασ Νοσηµάτων Θώρακα, Υγιεινήσ και Ασφάλειασ τησ Εργασίασ (ΙΕΝΘΥΑΕ),
προκειµένου να υποβληθούν σε α/α θώρακοσ, για
έκδοση άδειασ διαµονήσ. Εκ των 122 αλλοδαπών που
κρίθηκαν ύποπτοι για ενεργό φυµατίωση, το 33,6%
δεν προσήλθε στο νοσοκοµείο, προκειµένου να λάβει
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την αγωγή. Η αδυναµία χορήγησησ ή ολοκλήρωσησ
τησ αγωγήσ αποτελεί τροχοπέδη για τη δηµόσια υγεία
και είναι επιτακτική η ανάγκη ευαισθητοποίησησ των
αρχών για τον περιορισµό τησ µετάδοσησ (Εφηµερίδα Καθηµερινή 2010).
Η ελλιπήσ καταγραφή των κρουσµάτων, αποτέλεσε περιορισµό ωσ προσ την περιγραφή τησ συνολικήσ
εικόνασ των περιπτώσεων στον ελλαδικό χώρο. Ιδιαίτερα, για το είδοσ του µυκοβακτηριδίου, του οποίου η γνώση αποτελεί εφαλτήριο για τη βελτίωση των
επιδηµιολογικών ερευνών, οι καταγραφέσ ήταν ελάχιστεσ ενώ προκαλούνται ασάφειεσ από διαφορετική
προσέγγιση των δελτίων από µέρουσ διαφορετικών
ιατρών. Συγκεκριµένα, ο τρόποσ παράθεσησ των ερωτηµάτων στο δελτίο δήλωσησ κρούσµατοσ δε διευκολύνει την ορθή και λεπτοµερή συµπλήρωση των δεδοµένων. Επίσησ, η έλλειψη σχετικού ερωτήµατοσ για
την ανθεκτικότητα, περιορίζει τη µετέπειτα χορήγηση αποτελεσµατικήσ αγωγήσ. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό καθώσ η ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών σε σχέση µε τη διαρκή µετακίνηση των πληθυσµών
προκαλεί την έξαρση τησ φυµατίωσησ.
Συµπεράσµατα
Τα τελευταία έτη παρατηρείται αναζωπύρωση τησ
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φυµατίωσησ λόγω τησ διαρκούσ µετακίνησησ πληθυσµών και τησ ανάπτυξησ πολυανθεκτικών στελεχών. Όπωσ άλλωστε προκύπτει από τη µελέτη, στην
Ελλάδα οι µετανάστεσ αποτελούν την πληθυσµιακή
οµάδα µε το υψηλότερο ποσοστό ασθενών. Στη χώρα
µασ, η φυµατίωση έχει περιληφθεί στα υποχρεωτικώσ δηλούµενα νοσήµατα από το 1958. Εντούτοισ,
η επιτήρηση τόσο τησ νόσου, όσο και των µέτρων
ελέγχου, δεν είναι ικανοποιητική και επίσησ είναι
γνωστό το πρόβληµα τησ υποδήλωσησ και η παροχή ελλιπών στοιχείων. Συνάµα, από τη µελέτη των
δελτίων δήλωσησ κρουσµάτων, εξάγεται το συµπέρασµα πωσ η καταγραφή είτε λόγω τησ έλλειψησ
συµπλήρωσησ, είτε λόγω ασαφειών κατά τον τρόπο
συµπλήρωσησ του δελτίου, έχει ιδιαίτερα µεγάλα
περιθώρια βελτίωσησ.
Είναι ιδιαίτερα σηµαντική η δήλωση όλων των
κρουσµάτων. Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τισ εκθέσεισ του Π.Ο.Υ. δηλώνεται περίπου το 1/3 των περιπτώσεων φυµατίωσησ. Προκειµένου να γίνεται η
δήλωση, ο φαρµακοποιόσ θα ήταν χρήσιµο να συµπλη-

ρώνει και αυτόσ δήλωση ή να βεβαιώνει την ύπαρξή τησ. Επίσησ είναι σηµαντικό να καθιερωθεί ελεγχόµενη συνταγογράφηση των αντιφυµατικών φαρµάκων (Μυρτσιώτη 2007).
Κρίνεται επίσησ απαραίτητο να ενισχυθεί το Εθνικό Κέντρο Αναφοράσ Μυκοβακτηριδίων και ειδικών
ιατρείων πολυανθεκτικών µορφών φυµατίωσησ. Η
ορθή εφαρµογή του Εθνικού Προγράµµατοσ Ελέγχου
τησ φυµατίωσησ, µε ιδιαίτερη έµφαση στον εκσυγχρονισµό των νοµοθετικών µέτρων κυρίωσ όσον αφορά την υποχρεωτική νοσηλεία των φυµατικών, η δωρεάν χορήγηση φαρµάκων και η απαγόρευση απέλασησ
λαθροµεταναστών µε τη νόσο είναι επίσησ σηµαντικά µέτρα.
Ωσ προσ την καταγραφή, θα ήταν ωφέλιµη η υιοθέτηση ενιαίου συστήµατοσ και η εκπαίδευση του
ιατρικού προσωπικού ωσ προσ τη χρήση του συστήµατοσ. Η ευαισθητοποίηση για τη σωστή, έγκαιρη και
πλήρη συµπλήρωση των στοιχείων είναι ιδιαίτερησ
σηµασίασ. Προτείνεται η αναδιαµόρφωση του δελτίου δήλωσησ κρούσµατοσ. Συγκεκριµένα, θα ήταν ορθό
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Introduction: During the recent years, the incidence of tuberculosis has increased worldwide. Aim of this
study is to investigate the incidence of tuberculosis and the personal and clinical characteristics of patients
who were diagnosed with the disease during the years 2003-2009, in Greece.
Material and Methods: The material of this research was 869 handwritten reports of patients diagnosed
with tuberculosis, acquired from the National Reference Centre of Tuberculosis, for the period 2003-2009.
The reports included information about the personal characteristics, ethnicity, location of the disease, type
of therapy and the results of the diagnostic tests.
Results: Most patients (67.4%) were male, the majority resided in the Attica area (75.4%) and the most prevalent
age group was that of 31-40 years (21,5%). The percentage of patients living within a group was 14.3%, while 337
patients were immigrants, shaping the largest population group. Regarding the number of years living in Greece
the higher rates were found among patients living in Greece between 2 and 8 years. The result of the Mantoux
control test and the chest x-rays were found to be positive at a rate of 79.5% and 94.8% respectively. To the majority
of the cases, the location was pulmonary (82.8%). Most patients (95.5%) were receiving anti-tuberculosis treatment,
contrary to the past (before registration). Finally, immunosuppression was found at 11.1% of the cases, while the
available information regarding the kind of mycobacterium was found to be insufficient
Discussion: The large number of special groups (ie immigrants) and the existence of multi resistant stems
are factors against the elimination of tuberculosis in Greece. A more efficient registration mechanism of
tuberculosis would be more than welcome, especially towards the complete registration of all existing
cases. A suitable electronic system to interconnect hospitals with the Reference Centre would vastly improve
the epidemiologic surveillance of the disease.
Keywords (MeSH): incidence, registries, tuberculosis
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να διασαφηνίζονται πλήρωσ τα διάφορα ερωτήµατα,
προκειµένου να µην υπάρχουν ασάφειεσ και να συµπεριληφθούν περαιτέρω χαρακτηριστικά (λ.χ. ανθεκτικότητα). Χρήσιµη θα ήταν επίσησ η ανάπτυξη κατάλληλου συστήµατοσ ηλεκτρονικήσ καταγραφήσ. Τα
πληροφοριακά συστήµατα υγείασ, είναι σε θέση να
αποτελέσουν πολύτιµο αρωγό στην αναβάθµιση τησ
καταγραφήσ µε τη δηµιουργία βάσεων δεδοµένων,
για την άµεση ενηµέρωση των δελτίων των ασθενών,
τη διόρθωση ασαφειών και τη συµπλήρωση ελλιπών
στοιχείων. Ένα τέτοιο σύστηµα θα µπορούσε να βρίσκεται σε άµεση διασύνδεση µε το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ και
τισ υπηρεσίεσ επιτήρησησ υγείασ του υπουργείου.
Με την υποστήριξη τέτοιων συστηµάτων, η µετά-αξιοποίηση τησ πληροφορίασ από τουσ ιατρούσ για επιδηµιολογική έρευνα αναµένεται να γίνει ευκολότερη αφού η δυναµική επεξεργασία των δεδοµένων,
θα συµβάλει στην διεξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων για την επιδηµιολογία τησ νόσου.
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Γνώσεισ νοσηλευτών που εργάζονται
σε ελληνικά παιδιατρικά τµήµατα σχετικά
µε τη βασική υποστήριξη τησ ζωήσ στα παιδιά
Καλογήρου Μαρία, Νοσηλεύτρια, Μονάδα Εντατικήσ Θεραπείασ, Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων Πεντέλησ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Τα επείγοντα παιδιατρικά προβλήµατα, τα οποία χρειάζονται άµεση παρέµβαση από τουσ λειτουργούσ υγείασ δεν είναι σπάνια. Ο νοσηλευτήσ είναι συνήθωσ ο πρώτοσ που βρίσκεται µπροστά στα δυνητικά θανατηφόρα αυτά περιστατικά και πρέπει να δράσει άµεσα.
Σκοπόσ: Ήταν να διερευνηθούν οι γνώσεισ των νοσηλευτών παιδιατρικών τµηµάτων νοσοκοµείων τησ Αττικήσ
πάνω στην αντιµετώπιση απειλητικών καταστάσεων για τη ζωή του παιδιού.
Υλικό και µέθοδοσ: Στην εργασία συµµετείχαν 102 νοσηλευτέσ και από τα τρία παιδιατρικά νοσοκοµεία τησ Αττικήσ οι οποίοι συµπλήρωσαν ένα ερωτηµατολόγιο 10 ερωτήσεων, που κάλυπτε όλο το εύροσ των γνώσεων και
δεξιοτήτων βασικήσ υποστήριξησ τησ ζωήσ σε παιδιά. Υψηλότερη συνολική βαθµολογία σήµαινε και περισσότερεσ σωστέσ απαντήσεισ (εύροσ 0-1). Εφαρµόστηκαν οι στατιστικέσ δοκιµασίεσ ANOVA και t-test.
Αποτελέσµατα: Η υψηλότερη συνολική βαθµολογία σηµειώθηκε στην ερώτηση σχετικά µε το βαρέωσ πάσχων
παιδί (0,94±0,11) και η χαµηλότερη στην ερώτηση σχετικά µε την ενδοστική έγχυση (0,59±0,18). Η προηγούµενη συµµετοχή σε ειδικό επιµορφωτικό σεµινάριο δε διαφοροποίησε τισ απαντήσεισ .Οι εργαζόµενοι σε ΜΕΘ
απάντησαν στατιστικά πιο σωστά σε σχέση µε την οµάδα τησ κλινικήσ (p<0,05). Η οµάδα µε 0-5 έτη προϋπηρεσίασ διέφερε στατιστικά σηµαντικά από τισ οµάδεσ µε 6-10, 11-15, 16-20 έτη συγκεντρώνοντασ χαµηλότερη
βαθµολογία, p<0,05.
Συµπεράσµατα: Υπάρχουν σηµαντικέσ ελλείψεισ γνώσεων στον τοµέα τησ αντιµετώπισησ απειλητικών καταστάσεων για τη ζωή του παιδιού. Είναι απαραίτητο τα εκπαιδευτικά προγράµµατα βασικήσ υποστήριξησ τησ
ζωήσ να θεσµοθετηθούν ωσ µέροσ τησ συνεχιζόµενησ εκπαίδευσησ των νοσηλευτών.
Λέξεισ –κλειδιά: Βασική υποστήριξη τησ ζωήσ, Παιδί, Νοσηλευτήσ, γνώσεισ

Εισαγωγή
Κοινόσ στόχοσ όλων των επαγγελµατιών υγείασ που
ασχολούνται µε παιδιά, είναι η διάσωσή τουσ από απειλητικέσ για τη ζωή καταστάσεισ. Παράλληλα µε την
αναγκαία ευαισθητοποίηση, η συνεχιζόµενη εκπαίδευση, θεωρητική και πρακτική, σε γνώσεισ και δεξιότητεσ βασικήσ υποστήριξησ τησ ζωήσ για παιδιά, αποτελεί έναν από τουσ κυριότερουσ τρόπουσ επίτευξησ
αυτού του στόχου. Συγκεκριµένα, κάθε λειτουργόσ τησ
υγείασ πρέπει να είναι ικανόσ να αναγνωρίζει και να
αντιµετωπίζει τισ συνηθέστερεσ απειλητικέσ για τη
ζωή καταστάσεισ, οι οποίεσ δεν αφορούν µόνο στην
καρδιοπνευµονική αναζωογόνηση αλλά και άλλεσ οξείεσ, αλλά ιάσιµεσ καταστάσεισ τησ παιδικήσ ηλικίασ

(http://www.aplshellas.gr). Την τελευταία 30ετία έχει
διεξαχθεί µια πληθώρα µελετών που να αξιολογεί το
επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων νοσηλευτών σε
ζητήµατα βασικήσ υποστήριξησ τησ ζωήσ. Οι αρχικέσ
µελέτεσ κατέγραφαν απλά το πρόβληµα, ενώ στη συνέχεια εµφανίστηκαν και µελέτεσ παρέµβασησ, µελέτεσ
που κατέγραφαν αρχικά το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων και στη συνέχεια πραγµατοποιούνταν κάποιο
πρόγραµµα εκπαίδευσησ και αξιολογούνταν εκ νέου
το επίπεδο των γνώσεων.
Για παράδειγµα, οι G. Wynne και συν. το 1987, εξέτασαν 53 νοσηλευτέσ του Εθνικού Συστήµατοσ τησ
Βρετανίασ, µέσω τησ συµπλήρωσησ ενόσ ερωτηµατολογίου. Τα αποτελέσµατα ήταν εντυπωσιακά: Κανένασ

Τόµος 4 - Τεύχος 3

[27]

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚH ΕΡΓΑΣΊA

ΠIΝΑΚΑΣ 1. Χαρακτηριστικά τησ εργασίασ
και δηµογραφικά-κοινωνικά χαρακτηριστικά (%)
%
Φύλο (Ν=101)
Άνδρασ
Γυναίκα
Ηλικία (Ν=102)
<40
>40
Παιδιά (Ν=101)
Ναι
Όχι
Επίπεδο σπουδών (Ν=101)
∆ιδακτορικό
Μεταπτυχιακό
Νοσηλευτική ειδικότητα
Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση
Τεχνολογική εκπαίδευση
Άλλη
Έτη εργασίασ (Ν=92)
0-5
6-10
11-15
16-20
>21
Θέση (Ν=98)
Προϊστάµενοσ
Υπεύθυνοσ βάρδιασ
Κλινικόσ νοσηλευτήσ
Τµήµα (Ν=65)
Κλινική
ΜΕΘ
Χειρουργείο
ΤΕΠ
Άλλο

26.5%
72.5%
66.7%
33.3%
52.9%
46.1%
2%
2.9%
28.4%
14.7%
43.1%
8.8%
23.5%
34.3%
8.8%
11.8%
21.6%
4.9%
81.4%
9.8%
47.1%
40.2%
2.9%
5.9%
3.9%

από τουσ νοσηλευτέσ δεν απάντησε επαρκώσ στισ ερωτήσεισ που τέθηκαν (5/5 απαντήσεισ σωστέσ), ενώ
30/53 βαθµολογήθηκαν µε 0/5 σωστέσ απαντήσεισ
(Wynne et al 1987). Ανάλογα πτωχά αποτελέσµατα στισ
ΗΠΑ έδειξε και η εργασία των Gass και Curry, η οποία
συµπεριλάµβανε τόσο νοσηλευτέσ όσο και ιατρούσ
(Gass & Curry 1983). Οι ίδιοι ερευνητέσ πραγµατοποίησαν και µία µελέτη παρέµβασησ, ανιχνεύοντασ το
επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων πριν και µετά
από εκπαίδευση στην καρδιοπνευµονική αναζωογόνηση σε ιατρούσ και νοσηλευτέσ στισ ΗΠΑ. Το συµπέρασµα ήταν ότι ένα χρόνο µετά την εκπαίδευση, το επίπεδο των γνώσεων είχε επιστρέψει στο ίδιο περίπου
µε αυτό που είχαν πριν την εκπαίδευση. Ένα άλλο,
µάλλον απρόβλεπτο αποτέλεσµα, ήταν ότι η θνητότητα δεν µεταβάλλονταν µεταξύ ασθενών στουσ οποίουσ

εφαρµόστηκε ΚΑΡ.ΠΑ από εκπαιδευµένο και µη εκπαιδευµένο προσωπικό (Curry & Gass 1987). Ίσωσ το µη
αναµενόµενο αυτό αποτέλεσµα να οφείλονταν στο
περιεχόµενο και στον τρόπο παρουσίασησ του προγράµµατοσ.
Περνώντασ στη δεκαετία του 1990, οι Crouch και
Graham σε σχετική µελέτη τουσ σε νοσηλευτέσ συνεχίζουν να διαπιστώνουν ότι το επίπεδο γνώσεων και
οι προσφερόµενεσ συστάσεισ καρδιοπνευµονικήσ αναζωογόνησησ είναι χαµηλού επιπέδου (Crouch & Graham
1993). Σε παρόµοια αποτελέσµατα καταλήγουν και οι
Badger και Rawstorme, αναφέροντασ ότι στισ δεξιότητεσ βασικήσ υποστήριξησ τησ ζωήσ τα αποτελέσµατα είναι «γενικώσ µη ικανοποιητικό» (generally
unsatisfactory), επισηµαίνοντασ την ανάγκη για περισσότερα και πληρέστερα προγράµµατα εκπαίδευσησ
(Badger & Rawstorne 1998).
Ο προβληµατισµόσ σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων εκπαίδευσησ αποτυπώνεται και στην εργασία των Moule και Knight το 1997,
οι οποίοι διαπιστώνουν ότι µπορεί να βελτιώνονται οι
γνώσεισ των φοιτητών επαγγελµάτων υγείασ, αλλά όχι
και οι πρακτικέσ δεξιότητεσ. Έτσι, προχώρησαν σε µια
µελέτη παρέµβασησ, µε αλλαγή του προγράµµατοσ
σπουδών, εκπαίδευση των εκπαιδευτών, χαµηλή αναλογία εκπαιδευτών/φοιτητών. Ωσ αποτέλεσµα, υπήρξε βελτίωση τόσο των γνώσεων όσο και των πρακτικών δεξιοτήτων (Moule & Knight 1997). Σε µια παρόµοια
µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στην Μ. Βρετανία, διαπιστώθηκε για µία ακόµη φορά ότι το επίπεδο των
γνώσεων σχετικά µε την αναζωογόνηση σε νοσηλευτέσ ήταν χαµηλό, αλλά υπήρξε βελτίωση µετά από
εκπαίδευσή τουσ. Η αξιολόγηση έγινε 3 µήνεσ µετά
την εκπαίδευση (Inwood 1996). Παράλληλα υπάρχουν
εργασίεσ που καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα του
ρόλου των νοσηλευτών στην βασική υποστήριξη τησ
ζωήσ και την ανάγκη παρακολούθησησ δύο σχετικών
σεµιναρίων κάθε έτοσ, για να διασφαλιστεί η διατήρηση των γνώσεων και δεξιοτήτων (Whelan 1997).
Ακόµη και σε πιο πρόσφατεσ έρευνεσ, τησ δεκαετίασ του 2000, τα αποτελέσµατα εξακολουθούν να
µην είναι ενθαρρυντικά, παρόλο που τα προγράµµατα
βασικήσ υποστήριξησ τησ ζωήσ έχουν γενικευτεί, τουλάχιστον στισ προηγµένεσ χώρεσ. Για παράδειγµα, σε
µια πρόσφατη εργασία των Keenan και συν., διερευνήθηκε το επίπεδο των γνώσεων σχετικά µε την βασική υποστήριξη τησ ζωήσ σε νοσηλευτέσ. ∆ιαπιστώθηκε ότι, παρόλο που το 83,4% είχε παρακολουθήσει
αντίστοιχα προγράµµατα µέσα στο τελευταίο έτοσ,
µόλισ ένα ποσοστό 11% «πέρασε» το test (ποσοστό
απαντήσεων >80%). Στα συµπεράσµατα τονίστηκε η
ανάγκη συνεχούσ περιοδικήσ εκπαίδευσησ των νοσηλευτών (Keenan et al 2009). Σε σχετική έρευνα προ
έτουσ στην Πολωνία, η οποία διεξήχθη σε ιατρούσ και
νοσηλευτέσ παιδιατρικού νοσοκοµείου, διαπιστώθηκε ότι οι γνώσεισ και δεξιότητεσ σε θέµατα βασικήσ
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ΠIΝΑΚΑΣ 2. Αθροιστική βαθµολογία ανά ερώτηση και συνολική βαθµολογία στο σύνολο του δείγµατοσ

Ερώτηση1
Ερώτηση 2
Ερώτηση 3
Ερώτηση 4
Ερώτηση 5
Ερώτηση 6
Ερώτηση 7
Ερώτηση 8
Ερώτηση 9
Ερώτηση 10
Συνολική βαθµολογία

N

Ελάχιστο

Μέγιστο

ΜΤ±ΤΑ

98
102
98
98
102
102
92
102
99
102
102

0,20
0,60
0,40
0,20
0,60
0,20
0,40
0,20
0,40
0,40
0,54

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
,94

0,72±0.19
0,94±0.11
0,68±0.18
0,75±0.25
0,87±0.14
0,59±0.18
0,71±0.17
0,60±0.20
0,91±0.13
0,79±0.20
0,76±0.83

υποστήριξησ τησ ζωήσ ήταν πολύ χαµηλή. Η συντριπτική πλειοψηφία των ιατρών και νοσηλευτών δεν ήταν
ενηµερωµένοι µε τισ νεότερεσ οδηγίεσ ΚΑΡΠΑ. τησ
Ευρωπαϊκήσ Ένωσησ. Επίσησ, οι περισσότεροι δεν
έκαναν καµία διάκριση στην αντιµετώπιση ενήλικα και
παιδιού, δεν γνώριζαν τον συνιστώµενο αριθµό τεχνητών αναπνοών σε ασθενείσ που διατηρούσαν την καρδιακή τουσ λειτουργία και δεν µπορούσαν να περιγράψουν το σωστό χειρισµό διάνοιξησ του αεραγωγού. Το
συµπέρασµα τησ έρευνασ ήταν ότι τα εκπαιδευτικά
προγράµµατα βασικήσ υποστήριξησ τησ ζωήσ θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικά για ιατρούσ και νοσηλευτέσ
(Grzeskowiak et al 2009).
Απογοητευτικά όµωσ είναι και τα αποτελέσµατα
ελληνικών µελετών όπωσ δείχνει η εργασία των Bakalis
και συν για το επίπεδο καρδιολογικών γνώσεων σε
τελειόφοιτουσ νοσηλευτέσ στην Ελλάδα και τη Βρετανία (Bakalis et al 2004). Η έλλειψη γνώσεων και
δεξιοτήτων στην Ελλάδα είναι τόσο εµφανήσ που έχει
κινητοποιήσει ήδη από το 2007 και το υπουργείο υγείασ, το οποίο µε την υπ. Αριθµό Υ4α\οικ 15576, 5.2.2007
περί «Κανόνων οργάνωσησ συστήµατοσ Καρδιοαναπνευστικήσ Αναζωογόνησησ», επιβεβαιώνει την ανάγκη οργάνωσησ και εκπαίδευσησ έστω στο αντικείµενο αυτό (http://www.aplshellas.gr).
Σκοπόσ τησ παρούσασ έρευνασ ήταν να διερευνηθούν οι γνώσεισ των νοσηλευτών παιδιατρικών τµηµάτων νοσοκοµείων τησ Αττικήσ πάνω στην αντιµετώπιση απειλητικών καταστάσεων για τη ζωή του παιδιού.
Υλικό και µέθοδοσ
Η έρευνα διήρκεσε από τον Φεβρουάριο του 2010 έωσ
τον Ιούνιο του ίδιου έτουσ. Χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο µε 10 ερωτήσεισ, κάθε µία από τισ οποίεσ
είχε 5 υποερωτήµατα –φράσεισ σχετικέσ µε την αρχική ερώτηση. Κάθε ερώτηση αναφέρονταν σε ένα ζήτηµα βασικήσ γνώσησ πάνω στην υποστήριξη τησ ζωήσ
του πάσχοντοσ παιδιού. Τα ζητήµατα αυτά ήταν η ασυστολία, η παροχή βασικήσ υποστήριξησ τησ ζωήσ, οι

διαφορέσ ενηλίκου και παιδιού, η καρδιακή ανακοπή, τα χαρακτηριστικά του βαρέωσ πάσχοντοσ παιδιού, η ενδοστική έγχυση, η αξιολόγηση ενόσ σοβαρά
τραυµατισµένου παιδιού, η διαστολή των οφθαλµικών
κορών, η αφυδάτωση και τα εγκαύµατα. Το ερωτηµατολόγιο βασίστηκε σε ερωτήσεισ αξιολόγησησ κατά τα
σεµινάρια υποστήριξησ τησ ζωήσ των παιδιατρικών
ασθενών (Paediatric Life Support-PLS και Advanced
Paediatric Life Support-APLS. Οι ερωτήσεισ παρουσιάζονται στο παράρτηµα τησ παρούσασ µελέτησ. Από
τουσ νοσηλευτέσ ζητήθηκε να χαρακτηρίσουν κάθε
φράση-υποερώτηµα ωσ σωστή ή λάθοσ. Κάθε υποερώτηµα βαθµολογούνταν µε 1 αν ήταν η σωστή και
µε 0 αν ήταν λάθοσ. Συνεπώσ η µέγιστη βαθµολογία
για το σύνολο και των 5 ερωτήσεων ήταν 5 και αντιστοιχούσε στη µέγιστη δυνατή επάρκεια γνώσεων και
η ελάχιστη 0. Το αρχικό ερωτηµατολόγιο στάλθηκε
σε τρεισ καθηγητέσ παιδιατρικήσ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και τροποποιήθηκε η εκφώνηση των ερωτήσεων σύµφωνα µε τισ υπο-

ΠIΝΑΚΑΣ 3. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά
και συνολική βαθµολογία
ΜΤ (ΤΑ)
Φύλο
Άνδρεσ (Ν=27)
Γυναίκεσ (Ν=74)
p-sig1
Ηλικία
< 40 (Ν=68)
> 40 ( Ν=34)
p-sig1
Ύπαρξη παιδιών
ΝΑΙ (Ν=54)
ΟΧΙ (Ν=47)
p-sig1

0,78±0.09
0,76±0.08
0,236
0,77±0.08
0,78±0.09
0,221
0,77±0.08
0,76±0.08
0,693
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δείξεισ τουσ. Στη συνέχεια το ερωτηµατολόγιο διανεµήθηκε σε 10 νοσηλευτέσ που το συµπλήρωσαν πιλοτικά. ∆ύο εβδοµάδεσ αργότερα οι ίδιοι νοσηλευτέσ
συµπλήρωσαν το ίδιο ερωτηµατολόγιο και αξιολογήθηκε η αξιοπιστία ελέγχου –επανελέγχου: συντελεστήw Pearson r=0.92. Στην έρευνα περιελήφθη δείγµα ευκολίασ 102 νοσηλευτών και από τα τρία παιδιατρικά
νοσοκοµεία τησ Αττικήσ.
Στατιστική ανάλυση
Έγινε περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλυση. Η βαθµολογία σε κάθε υποερώτηµα αθροίστηκε
και προέκυψε η συνολική βαθµολογία του ερωτηµατολογίου για κάθε νοσηλευτή. Στη συνέχεια η βαθµολογία σε κάθε ερώτηση διαιρέθηκε δια του 5 ενώ
η συνολική δια 50, έτσι ώστε η τιµή 1 (για τη συνολική βαθµολογία και τη βαθµολογία κάθε υποερωτήµατοσ) να αντιστοιχεί στην άριστη γνώση. Ο έλεγχοσ τησ
κανονικότητασ των κατανοµών πραγµατοποιήθηκε µε
τη δοκιµασία Shapiro – Wilk. Οι κατανοµέσ ήταν µη
κανονικέσ. Ωστόσο προσ χάριν τησ ευκολότερησ παρουσίασησ των αποτελεσµάτων τησ έρευνασ και µε δεδοµένο ότι η βιβλιογραφία υποστηρίζει τη χρήση παραµετρικών µεθόδων σε δεδοµένα από τισ κοινωνικέσ
και βιολογικέσ επιστήµεσ χωρίσ να πληρούνται οι
αυστηρέσ προϋποθέσεισ για το σκοπό αυτό, επελέγησαν παραµετρικέσ µέθοδοι ανάλυσησ(Vickers 2005).
Οι συγκρίσεισ δύο οµάδων πραγµατοποιήθηκαν µε τη
δοκιµασία t-test και οι διαφορέσ µεταξύ περισσότερων των δύο οµάδων ανιχνεύτηκαν µε τη δοκιµασία
ANOVA. Ακολούθησε post-hoc ανάλυση µε τη δοκιµασία Bonferroni για τη διερεύνηση των διαφορών
µεταξύ των επιµέρουσ οµάδων.
Αποτελέσµατα
Το 72,5% του δείγµατοσ ήταν γυναίκεσ και το υπόλοιπο 26,5% άνδρεσ. Ποσοστό 33,3% ήταν άνω των 40
ετών, ενώ 52,9% είχε παιδιά. Πανεπιστηµιακήσ Εκπαίδευσησ (ΠΕ) ήταν το 14,7%), ενώ Τεχνολογικήσ Εκπαίδευσησ (ΤΕ) ήταν το 43,1%. Το 2% διέθετε διδακτορικό δίπλωµα. Η πλειονότητα (57,8%) είχε λιγότερα
από 10 χρόνια εργασίασ. Το 81,4% έχει διατελέσει σε
θέση υπευθύνου βάρδιασ και σε κλινική εργαζόταν το
47,1% (πίνακασ 1). Η υψηλότερη συνολική βαθµολογία σηµειώθηκε στην ερώτηση 2 (σχετικά µε το βαρέωσ πάσχων παιδί) (0,94±0,11) και η χαµηλότερη στην
ερώτηση 6 (σχετικά µε την ενδοστική έγχυση) (0,59±0.18)
(πίνακασ 2). ∆εν παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ ανδρών και γυναικών ωσ προσ τη
συνολική βαθµολογία του ερωτηµατολογίου (πίνακασ
3). Στατιστικά σηµαντικέσ διαφορέσ παρατηρήθηκαν
σε σχέση µε τα έτη εργασίασ. Η οµάδα µε 0-5 έτη
προϋπηρεσίασ διέφερε στατιστικά σηµαντικά από τισ
οµάδεσ µε 6-10, 11-15, 16-20 έτη συγκεντρώνοντασ
χαµηλότερη βαθµολογία, p<0,05(post-hoc δοκιµασία
Bonferroni) και το τµήµα εργασίασ. Η οµάδα τησ ΜΕΘ

διέφερε στατιστικά σηµαντικά από την οµάδα τησ κλινικήσ, συγκεντρώνοντασ υψηλότερη βαθµολογία p<0,05(
post-hoc δοκιµασία Bonferroni) (πίνακασ 4).
Συζήτηση
Τα αποτελέσµατα τησ παρούσασ µελέτησ δείχνουν ότι
αν και η πλειονότητα των νοσηλευτών διαθέτει τισ
απαιτούµενεσ γνώσεισ και εµπειρία στην αντιµετώπιση απειλητικών καταστάσεων για τη ζωή του παιδιού,
ωστόσο ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό που σε
ορισµένεσ περιπτώσεισ πλησιάζει ακόµα και το 50%
φαίνεται πωσ αγνοεί βασικέσ παραµέτρουσ τησ υποστήριξη τησ ζωήσ του παιδιού. Το γεγονόσ επίσησ η
προηγούµενη συµµετοχή σε ειδικά επιµορφωτικά σεµινάρια δε διαφοροποιεί το τελικό αποτέλεσµα ενισχύει την υπόθεση ότι η µακροπρόθεσµη διατήρηση των
γνώσεων δεν είναι εύκολη και απαιτούνται συνεχείσ
µετεκπαιδεύσεισ για το σκοπό αυτό. Από την άλλη
πλευρά το εύρηµα ότι οι έχοντεσ λίγα χρόνια εργασίασ
στο ενεργητικό τουσ υστερούν σε γνώσεισ, ενώ όσοι
υπηρετούν σε ΜΕΘ είχαν καλύτερεσ επιδόσεισ τονίζει τη µεγάλη σηµασία τησ εµπειρίασ που έρχεται να
συµπληρώσει τη θεωρητική κατάρτιση. Σε αυτό συγκλίνει και η διεθνήσ βιβλιογραφία σύµφωνα µε την οποία
η εκπαίδευση αποδίδει βραχυπρόθεσµα, χρειάζεται
όµωσ συνεχήσ µετεκπαίδευση για τη βελτιστοποίηση των γνώσεων πάνω στην υποστήριξη τησ ζωήσ του
µικρού ασθενή που στο σύνολό τουσ παραµένουν αποσπασµατικέσ.
∆ιεθνώσ υπάρχει έντονοσ προβληµατισµόσ σχετικά µε την εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού
στη βασική υποστήριξη τησ ζωήσ γενικά και ειδικότερα σε παιδιά. Μετά τισ διαπιστώσεισ των πενιχρών
γνώσεων τησ δεκαετίασ του 1980, οι διάφορεσ χώρεσ
προώθησαν προγράµµατα προπτυχιακήσ και µεταπτυχιακήσ εκπαίδευσησ και προχώρησαν σε αρκετέσ µελέτεσ αξιολόγησήσ τουσ. Αρχικά, τα αποτελέσµατα ήταν
µάλλον αποθαρρυντικά, µε την υιοθέτηση όµωσ προγραµµάτων αλληλεπίδρασησ (interactive) φαίνεται ότι
το επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων του νοσηλευτικού προσωπικού βελτιώνεται ραγδαία, µε τελικό αποτέλεσµα το ζητούµενο, που είναι η αύξηση τησ άµεσησ και απώτερησ επιβίωσησ των µικρών ασθενών.
Αναφορικά µε τη χώρα µασ, στην έρευνά µασ στο
διαδίκτυο και συγκεκριµένα στη βάση δεδοµένων
PUBMED δεν µπορέσαµε να βρούµε καµία έρευνα που
να πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα και να αναφέρονταν στο επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων βασικήσ υποστήριξησ τησ ζωήσ σε παιδιατρικούσ ασθενείσ σε νοσηλευτέσ. Στη βάση Google Scholar,
ανακτήθηκαν τα εξήσ άρθρα: Σύµφωνα µε την ερευνητική µελέτη των Ξάνθου και συνεργατών του 2010
επισηµαίνεται το πολύ χαµηλό ποσοστό θεωρητικών
γνώσεων στη βασική υποστήριξη τησ ζωήσ µεταξύ
νοσηλευτών σε ελληνικό νοσοκοµείο: συγκεκριµένα,
το ποσοστό αποτυχίασ ήταν 84%. Ταυτόχρονα, κι αυτό
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προκαλεί επίσησ εντύπωση, οι νοσηλευτέσ αξιολογούσαν τισ γνώσεισ τουσ πολύ παραπάνω από αυτέσ
που πραγµατικά είχαν (Xanthos et al 2010) . Μία ακόµη ελληνική εργασία, που δεν αφορούσε πάντωσ παιδιά, και η οποία δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Νοσηλευτική το 2007, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι
γνώσεισ και δεξιότητεσ του νοσηλευτικού προσωπικού (ΤΕ-∆Ε) είναι ανεπαρκείσ, είτε εξαιτίασ προσωπικών λόγων (αδιαφορία, µη κατανόηση τησ σηµαντικότητασ των µεθόδων εκπαίδευσησ) είτε λόγω αδυναµίασ
των νοσοκοµείων να παρέχουν τη σχετική γνώση (Ζαχαρόπουλοσ και συν. 2007). Η ύπαρξη ελάχιστων εργασιών και µόνο πιστεύουµε ότι καταδεικνύει το πόσο
πίσω είµαστε ωσ χώρα, όχι µόνο στο επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά και στο βαθµό ευαισθητοποίησησ στο πολύ σοβαρό αυτό ζήτηµα.
Στην χώρα µασ, η εκπαίδευση στην Καρδιοπνευµονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) καθώσ και ο βαθµόσ
διατήρησήσ τησ δε γίνεται συστηµατικά µε αποτέλεσµα να προκύπτει το ερώτηµα αν τελικά το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκοµείων είναι έτοιµο
να αντιµετωπίσει σωστά ένα περιστατικό που χρήζει άµεσησ βοήθειασ. Σε µια Ελληνική µελέτη που
πραγµατοποιήθηκε σε 42 Καρδιολογικέσ και Καρδιοχειρουργικέσ µονάδεσ (Μ.Ε.Θ.) βρέθηκε ότι µόνο
ένασ στουσ τρείσ νοσηλευτέσ (38,5%), έχει συµµετάσχει σε επίσηµο πρόγραµµα ΚΑΡΠΑ µετά την
ολοκλήρωση των βασικών σπουδών του. Επίσησ µόνο
12 από τισ 42 µονάδεσ έχει επίσηµο πρόγραµµα
εκπαίδευσησ προσωπικού στην ΚΑΡΠΑ δηλαδή ποσοστό 37,5% (Merkuris et al 2003). Να υπενθυµίσουµε
στο σηµείο αυτό ότι σε πολλέσ από τισ εργασίεσ στισ
οποίεσ έχουµε ήδη παραπέµψει, παρόµοια προγράµµατα είναι υποχρεωτικά όχι µόνο για νοσηλευτέσ των
ΜΕΘ, αλλά για όλουσ τουσ νοσηλευτέσ.
Από την ανάλυση που προηγήθηκε έγινε σαφέσ το
χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσησ και συνεχιζόµενησ εκπαίδευσησ των νοσηλευτών στην Ελλάδα στα θέµατα βασικήσ υποστήριξησ τησ ζωήσ. Το επόµενο θέµα, µετά τη
διαπίστωση ενόσ προβλήµατοσ, είναι η λήψη συγκεκριµένων µέτρων για την αντιµετώπισή του. Στην προκείµενη περίπτωση είναι ο σχεδιασµόσ ενόσ σταθερού, αλλά και µε δυνατότητεσ τροποποιήσεων,
εκπαιδευτικού προγράµµατοσ για επαγγελµατίεσ υγείασ που θεραπεύουν παιδιά, στο οποίο να περιλαµβάνεται η αναγνώριση και η επείγουσα θεραπεία των
συνηθέστερων απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων
και τραυµατισµών. Μ’ αυτόν τον τρόπο, παράλληλα
βέβαια µε την εκπαίδευση στην καρδιοπνευµονική
αναζωογόνηση, µπορεί να παρατηρηθεί σηµαντική
ελάττωση στη θνητότητα των διαφόρων οξέων αλλά
δυνητικά θεραπεύσιµων καταστάσεων τησ παιδικήσ
ηλικίασ (Κατσανούλασ 2009). Σήµερα, αποτελεί αντικείµενο εντατικήσ έρευνασ τόσο το ακριβέσ πρόγραµµα που θα πρέπει να διδαχθεί, όσο και οι τρόποσ που
θα γίνει αυτό. Τέτοιου είδουσ προγράµµατα ειδικά για

παιδιά είναι: το Pediatric Life Support (PLS), το
Advanced Pediatric Life Support (APLS), το European
Pediatric Immediate Life Support Course (EPILS),
το European Paediatric Life Support (EPLS), το ΚΑΡΠΑ τησ Ιατρικήσ Σχολήσ του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών κ.α.
Παρόλα αυτά η συνεχήσ εκπαίδευση σε συνδυασµό µε την επαρκή κλινική εµπειρία είναι αυτέσ που
µπορούν να εξασφαλίσουν την ετοιµότητα παροχήσ
εξειδικευµένησ και υψηλήσ ποιότητασ φροντίδασ από
τουσ νοσηλευτέσ προσ το πάσχον παιδί.

ΠIΝΑΚΑΣ 4. Εργασιακά χαρακτηριστικά
και συνολική βαθµολογία
ΜΤ(ΤΑ)
Επίπεδο σπουδών
Μεταπτυχιακό/ ∆ιδακτορικό(Ν=5)
Νοσηλευτική ειδικότητα ( Ν=29)
Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση( Ν=15)
Τεχνολογική εκπαίδευση (Ν=44)
Άλλο( Ν=9)
p-sig2
Έτη εργασίασ
0-5 (Ν=24)
6-10 (Ν=35)
11-15(Ν=9)
16-20(Ν=12)
>21(Ν=22)
p-sig2*
Θέση εργασίασ
Υπεύθυνοσ νοσηλευτήσ (Ν=88)
Κλινικόσ Νοσηλευτήσ ( Ν=10)
p-sig1
Τµήµα εργασίασ
Μ ΕΘ( Ν=48)
Κλινική ( Ν=42)
Χειρουργείο ( Ν=5)
p-sig2**
Ειδικό σεµινάριο
ΝΑΙ ( APLS, PLS, KΑΡΠΑ,άλλο) (Ν=28)
ΟΧΙ (Ν=74)
p-sig1

0,71±0,11
0,76±0,80
0,75±0,31
0,79±0,96
0,73±0,54
0,082
0,70±0,07
0,80±0,06
0,80±0,09
0,81±0,10
0,75±0,07
<0,001
0,77±0,06
0,73±0,05
0,171
0,82±0,06
0,71±0,06
0,80±0,08
<0,001
0,77±0.01
0,75±0.02
0,221

p-sig1: t-test
p-sig2: ANOVA
* Η οµάδα µε 0-5 έτη προϋπηρεσίασ διέφερε στατιστικά σηµαντικά από τισ οµάδεσ µε 6-10, 11-15, 16-20
έτη συγκεντρώνοντασ χαµηλότερη βαθµολογία, p<0,05
(post-hoc δοκιµασία Bonferroni)
** Η οµάδα τησ ΜΕΘ διέφερε στατιστικά σηµαντικά από
την οµάδα τησ κλινικήσ, συγκεντρώνοντασ υψηλότερη
βαθµολογία p<0,05 (post-hoc δοκιµασία Bonferroni)
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ABSTRACT
ORIGINAL ARTICLE
NU RSES’ KN O WLEDG E O F BA SIC LIF E SUP PO RT IN GR EEK PEDIAT RIC DEP AR TMEN TS
Ka l og i ro u Ma ri a, R N , In te n s i ve C are Un i t , Pe nt e l i C h i l dre n 's Ho sp i t al
Introduction: Emergency pediatric problems which need immediate intervention from health professionals
are not infrequent. Usually, the first person who deals with these potential fatal incidents and has to act
instantly is the nurse.
Aim: It was to investigate the knowledge of nurses working in pediatric departments on the treatment of
a child’s life threatening condition.
Materials and methods: One hundred and two nurses from all the three pediatric hospital in Attica were
enrolled in the study. They filled in a questionnaire covering the whole range of knowledge and skills in the
field of basic life support in children. Α highest total score meant more correct answers (range 0-1). ANOVA
and t-test were the statistical methods applied.
Results: The highest total score was observed in the question regarding the severe ill child (0.94±0.11),
while the lowest in the question dealing with intraosseous infusion (0.59±0.18). Previous participation in
special educational seminars did not differentiate the answers. Nurses working in ICU had statistically
significantly more correct answers in comparison with the clinic team (p<0.05). Nurses with less than five
years of longevity differed statistically significantly from the those with 6-10, 11-15 and 16-10 years of
longevity having a lower total score (p<0.05).
Conclusions: There is a considerable lack of knowledge in the treatment of life threatening conditions in
children. It is necessary to institutionalize educational programs in basic life support as part of the continuing
education of nurses.
Key words: Basic Life Support, Child, Nurse, Knowledge
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το ερωτηµατολόγι ο γνώ σεων
Συµπληρώστε Σ για τη σωστή
Λ για τη λανθασµένη απάντηση
1. Ε να π αι δί σ ε ασ υσ τολ ία
α. Σπάνια είναι οξεωτικό
β. Μπορεί να έχει κύµατα Ρ στην καταγραφή του
monitor
γ. Φάρµακο εκλογήσ είναι η ενδοτραχειακή
χορήγηση επινεφρίνησ
δ. Η δόση χορηγούµενησ επινεφρίνησ Ι.V είναι 0,1
ml/kgr από το διάλυµα 1/10.000
ε. ∆εν υπάρχει διαφορά στην Ι.V και στην Ι.Ο
χορήγηση επινεφρίνησ.
2. Τ α π α ρ α κ ά τ ω µ π ο ρ ε ί ν α π α ρ α τ η ρ η θ ο ύ ν
σε ένα β αρέ ωσ πάσ χον παι δί
α. Εισολκέσ µεσοπλευρίων
β. ∆ιαδερµικόσ κορεσµόσ οξυγόνου 89%
γ. ∆ιέγερση ακολουθούµενη από βυθιότητα
δ. Ανώµαλη θέση σώµατοσ
ε. Αδυναµία πρόσληψησ τροφήσ/υποσιτισµόσ
3. Κ α τ ά τ η ν π α ρ ο χ ή β α σ ι κ ή σ υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η σ ζ ω ή σ
σε βρέφοσ
α. Ο αυχένασ πρέπει να είναι σε θέση έκτασησ,ώστε
ο αεραγωγόσ να είναι απελευθερωµένοσ
β. Οι καρδιακέσ συµπιέσεισ και οι εµφυσήσεισ πρέπει να χορηγούνται σε αναλογία 15/2
γ. Καλύτερεσ συµπιέσεισ επιτυγχάνονται µε τη
µέθοδο κύκλωσησ του θώρακα µε δύο χέρια
δ. Η καρωτίδα είναι εύκολα ψυλαφητή
ε. Ο ρυθµόσ συµπιέσεων πρέπει να είναι 120/min
4. Τ α β ρ έ φ η δ ι α φ έ ρ ο υ ν ω σ π ρ ο σ τ ο υ σ ε ν ή λ ι κ ε σ
σ τα εξ ήσ
α. Εχουν σχετικά µικρότερη γλώσα
β. Εχουν µικρότερο ποσοστό εµβρυικήσ
αιµοσφαιρίνησ κατά τη γέννηση
γ. Η έκπτυξη του θώρακα γίνεται κύρια
µε την υποστήριξη των πλευρών
δ. Επικουρικόσ µυσ στην αναπνοή είναι
ο στερνοκλειδοµαστοειδήσ
ε. Η τραχεία είναι πιο µαλακή και ευπίεστη
5. Η κ αρδιακ ή ανακ οπή στ α παιδιά
α. Συµβαίνει συνήθωσ λόγω πρωτοπαθούσ νόσου
του µυοκαρδίου
β. Συνήθωσ εµφανίζεται ωσ ασυστολία
γ. Μπορεί να οφείλεται σε σοκ
δ. Μπορεί να οφείλεται σε υποξία
ε. Εχει πολύ καλή πρόγνωση

6. Η ε νδο οστ ική έ γχυσ η
α. Είναι µια νέα τεχνική
β. Είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στα παιδιά
που βρίσκονται σε κυκλοφορική καταπληξία
γ. Γίνεται στο άνω άκρο τησ κνήµησ
δ. Λειτουργεί αποτελεσµατικά σε ελεύθερη ροή
ε. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά για
χορήγηση όλων των Ι.V φαρµάκων.
7. Κατά την εκτίµηση ενόσ σοβαρά
τρ αυµατ ισ µέν ου παι δι ού
α. Προέχει η απελευθέρωση του αεραγωγού
β. Πρέπει να γίνει αιµοληψία αµέσωσ µόλισ γίνει
η φλεβοκέντηση
γ. Το αυχενικό κολλάρο δεν αφαιρείται ούτε κατά
τη διασωλήνωση
δ. Πρέπει άµεσα να χορηγηθούν ισότονα υγρά
σε ταχείεσ φορτίσεισ
ε. Πρέπει να µεταφερθεί άµεσα σε ΜΕΘ εφόσον
δε µπορεί να σταθεροποιηθεί.
8. Ο ι δ ι ε σ τ α λ µ έ ν ε σ ο φ θ α λ µ ι κ έ σ κ ό ρ ε σ
συσχετίζονται µε
α. Υποθερµία
β. Λήψη βαρβιτουρικών
γ. Σπασµούσ
δ. Αυξηση ενδοκράνιασ πίεσησ
ε. Πυρετό
9. Σε παιδί µ ε αφ υδάτ ωση παρα τηρο ύµ ε
α. Σπαργή δέρµατοσ
β. Απώλεια βάρουσ
γ. Ξηρούσ βλεννογόνουσ
δ. Εισέχοντεσ οφθαλµούσ
ε. Αυξηµένεσ καρδιακέσ σφύξεισ
10. Σ ε π α ι δ ί µ ε έ γ κ α υ µ α π ρ ο σ ώ π ο υ
και άνω ηµιθωρακ ίου
α. Χορηγούµε οξυγόνο µε 15lt/min
β. Σκεπτόµαστε ότι θα χρειαστεί άµεσα διασωλήνωση
γ. Εξασφαλίζουµε 2 φλεβικέσ γραµµέσ
δ. Χορηγούµε άµεσα φορτίσεισ Ν/S
ε. Εξασφαλίζουµε δροσερό περιβάλλον

ΟΙ ΣΩ ΣΤΕΣ ΑΠΑΝ ΤΗΣΕΙΣ ΕΙΝ ΑΙ:
1Α-Λ 1Β-Σ 1Γ-Λ 1∆-Σ 1Ε-Σ
2Α-Σ 2Β-Λ 2Γ-Σ 2∆-Σ 2Ε-Σ
3Α-Λ 3Β-Σ 3Γ-Λ 3∆-Λ 3Ε-Λ
4Α-Λ 4Β-Λ 4Γ- Λ 4∆- Σ 4Ε-Σ
5Α-Λ 5Β-Σ 5Γ-Σ 5∆-Σ 5Ε-Λ
6Α-Λ 6Β-Σ 6Γ-Σ 6∆-Λ 6Ε-Σ
7Α-Σ 7Β-Σ 7Γ-Λ 7∆-Σ 7Ε-Λ
8Α-Σ 8Β-Λ 8Γ-Λ 8∆-Σ 8Ε-Λ
9Α-Σ 9Β-Σ 9Γ-Σ 9∆-Σ 9Ε-Σ
10Α-Σ 10Β-Σ 10Γ-Σ 10∆-Σ 10Ε-Λ
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Πρότυπα οργάνωσησ τησ κοινωνίασ, πρόσληψησ
τησ αρρώστιασ και εφαρµογήσ πολιτικήσ
Σωτηριάδου Κυριακή1, Σαράφησ Παύλοσ2, Μαλλιαρού Μαρία3
1. Λγοσ (ΥΝ), MSc, Υπ. ∆ιδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, 2η ΤΑΞΥΠ/∆ΥΓ,
Κοζάνη ksotiriadou@yahoo.gr
2. Καθηγητήσ Εφαρµογών ΤΕΙ Λαµία/τµήµα Νοσηλευτικήσ psarafis@gmail.com
3. Λγοσ (ΥΝ), MSc, Υπ. ∆ιδάκτωρ ΕΚΠΑ, 404 ΓΣΝ Λάρισασ mmalliarou@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η παρούσα εργασία αναφέρεται στισ δύο διαφορετικέσ προσεγγίσεισ στισ έννοιεσ τησ υγείασ και τησ
ασθένειασ, αφενόσ στο κυρίαρχο βιοϊατρικό µοντέλο και αφετέρου στην οπτική τησ δηµόσιασ υγείασ και τησ κοινωνιολογίασ τησ υγείασ. Σκοπόσ: Η παρουσίαση του βιοϊατρικόυ µοντέλου που κυριάρχησε στη δυτική ιατρική
για πολλά χρόνια., η κριτική που έχει ασκηθεί στο µοντέλο αυτό, συγκριτικά µε την προσέγγιση τησ δηµόσιασ
υγείασ
Ανασκόπηση βιβλιογραφίασ: Έγινε αναζήτηση βιβλιογραφίασ σε διεθνείσ βάσεισ δεδοµένων µε λέξεισ κλειδιά:
βιοιατρικο µοντέλο, δηµόσια υγεία, κλινική ιατρική για αρθρογραφία τησ τελευταίασ 10ετιασ στο συγκεκριµένο
θέµα.
Αποτελέσµατα: Η κυριαρχία του βιοϊατρικού µοντέλου το οποίο παραµελεί τισ κοινωνικέσ διαστάσεισ τησ ασθένειασ και βλέπει τον ασθενή όχι ωσ άνθρωπο αλλά ωσ απρόσωπο περιστατικό, έχει υποστεί σηµαντική φθορά.
Οι γιατροί έχουν πλέον αρχίσει να υιοθετούν στην καθηµερινή πρακτική τουσ µια προσέγγιση δηµόσιασ υγείασ,
ταυτόχρονα µε την κλινική προσέγγιση.
Συµπεράσµατα: Η συµµετοχή των οικογενειών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση τησ υγείασ του ασθενούσ, ενώ
απαιτούνται γλωσσικέσ και πολιτιστικέσ ικανότητεσ, όταν ασχολείται ο γιατρόσ µε ασθενείσ που ανήκουν σε
κάποια µειονότητα. Οι γιατροί θα πρέπει να δηµιουργήσουν δεσµούσ µε κοινωνικέσ και κοινοτικέσ οργανώσεισ,
σχολεία και επιχειρήσεισ και να συµβάλουν στη δηµιουργία οµάδων αυτοβοήθειασ για τουσ ασθενείσ
Λέξεισ – κλειδιά: δηµόσια υγεία, βιοϊατρικό µοντέλο, κλινική ιατρική

1. Εισαγωγή
Είναι κοινόσ τόποσ ότι η υγεία και η ζωή είναι το πολυτιµότερο αγαθό του ανθρώπου. ∆εν είναι εποµένωσ
τυχαίο ότι η ιατρική, έχοντασ κύριο σκοπό και ενασχόληση τη διαφύλαξη τησ υγείασ, έχει κυρίαρχη θέση
ανάµεσα στισ επιστήµεσ και οι γιατροί προνοµιούχα
θέση ανάµεσα στουσ επιστήµονεσ. Ωστόσο, στη σύγχρονη εποχή, αυτή η κυριαρχία όχι µόνο αµφισβητείται, αλλά συχνά κλονίζεται. Το κυρίαρχο για πολλά χρόνια βιοϊατρικό µοντέλο που επέβαλλε η σύγχρονη
δυτική ιατρική δίνει τη θέση του σε ένα άλλο µοντέλο, στο βιοψυχοκοινωνικό µοντέλο ερµηνείασ τησ υγείασ και τησ αρρώστιασ (Τούντασ, 2004).

[34] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης

Στο πλαίσιο τησ παρούσασ εργασίασ θα γίνει αρχικά µια αναφορά στουσ όρουσ «υγεία» και «ασθένεια»,
ενώ στη συνέχεια θα αναλυθούν οι προσεγγίσεισ τησ
δηµόσιασ υγείασ και τησ κλινικήσ ιατρικήσ. Γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά των δύο µοντέλων, καθώσ
επίσησ και στο ζήτηµα τησ εµπιστοσύνησ προσ τουσ
γιατρούσ. Τέλοσ, θα γίνουν κάποιεσ παρατηρήσεισ σχετικά µε τισ πρόσφατεσ εξελίξεισ και την προοπτική τησ
ιατρικήσ και τησ δηµόσιασ υγείασ στον 21ο αιώνα.
2. Υγεία και ασθένεια
Ο ορισµόσ τησ υγείασ έχει προκαλέσει έντονεσ επιστηµονικέσ συζητήσεισ. ∆ύο σηµαντικέσ προσεγγί-
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σεισ είναι των «νορµατιβιστών» και των «νατουραλιστών» (Schwartz, 2007:p.47). Εκπρόσωποσ των πρώτων, ο Lester King στο κλασικό του άρθρο “What is
disease” (King, 1954), προτάσσει το αίσθηµα του ανεπιθύµητου και ορίζει την ασθένεια ωσ τισ «συνθήκεσ
που από την κοινωνία κρίνονται ότι προκαλούν πόνο
ή αναπηρία. Η υγεία, αντίθετα, είναι η κατάσταση τησ
ευεξίασ που συµβαδίζει µε τισ επικρατούσα κουλτούρα ή µε τη στατιστική νόρµα» (King, 1954:p. 197).
Ο «νατουραλιστήσ» Cristopher Boorse (1977), υποστηρίζει ότι πρέπει να αποβάλουµε από τον ορισµό τησ
ασθένειασ κάθε αξιακή κρίση και να επικεντρωθούµε
µόνο στισ βιολογικήσ φύσησ δυσλειτουργίεσ, σε σύγκριση µε τη στατιστικά κανονική βιολογική λειτουργία. Οι
απόψεισ του Boorse και η «βιοστατιστική θεωρία» που
ανέπτυξε (Boorse, 1977:p. 555), είναι ίσωσ από τισ
ευρύτερα συζητηµένεσ θεωρίεσ στη βιβλιογραφία, έχοντασ ξεσηκώσει πλήθοσ αντιδράσεων (Schwartz, 2007:p.
53; Lewens and McMillan, 2004), καθώσ, για παράδειγµα, η οµοφυλοφιλία θεωρείται σύµφωνα µε τον
ορισµό του ασθένεια, αφού ξεφεύγει από τη στατιστικά µέση συµπεριφορά του πληθυσµού.
Η δυσκολία να ορίσουµε την ασθένεια 1 (και την
υγεία) έγκειται στο ότι εκτόσ από τουσ βιολογικούσ
παράγοντεσ πρέπει να ληφθούν υπόψην και το περιβάλλον, οι κοινωνικέσ και πολιτισµικέσ αξίεσ, οι υποκειµενικέσ κρίσεισ των ανθρώπων. Η ασθένεια ωστόσο αποτελεί κατά κύριο λόγο µια προσωπική και
σωµατική εµπειρία, µε αποτέλεσµα να εµποδίζεται ο
προσδιορισµόσ τησ φύσησ των κοινωνικών και πολιτιστικών παραµέτρων αυτήσ τησ εµπειρίασ (Αγραφιώτησ, 2003).
Σε πρόσφατη παρέµβαση σε αυτή τη µακρά διαµάχη, ο Schwartz διατείνεται ότι ο ορισµόσ τησ ασθένειασ δεν µπορεί να είναι ένασ και µοναδικόσ (Schwartz,
2007:p. 47). Αντίθετα, θα πρέπει να περιέχει στοιχεία
για κοινωνικέσ αξίεσ, καθώσ επίσησ και για σωµατικέσ και βιολογικέσ δυσλειτουργίεσ. Ένασ ορισµόσ που
θέτει σαφείσ διαχωριστικέσ γραµµέσ ωσ προσ το τί
είναι ασθένεια και τί όχι είναι απλώσ η επιβολή µιασ
απόφασησ (Schwartz, 2007:p. 59).
3. Το βιοϊατρικό µοντέλο
Η σύγχρονη δυτική ιατρική έχει ωσ βάση το βιοϊατρικό µοντέλο το οποίο στηρίζεται σε µια σειρά από παραδοχέσ: δυϊσµόσ πνεύµατοσ και σώµατοσ, το σώµα είναι
«επισκευάσιµο», η τεχνολογία είναι απαραίτητη στισ
ιατρικέσ παρεµβάσεισ, τα νοσήµατα αποτελούν παρέκκλιση από το φυσιολογικό και έχουν βιολογικά αίτια
και, τέλοσ, πίσω από κάθε ασθένεια υπάρχει συγκεκριµένη αιτιολογία (Nettleton, 2002:σ. 25; Οικονόµου,
2005:σ. 34)
1. Υπάρχει πληθώρα αντιλήψεων για το τι είναι υγεία όταν ερωτηθεί
ο γενικόσ πληθυσµόσ, χωρίσ ωστόσο να υπάρχει µεγάλη απόσταση
από την ιατρική αντίληψη για την υγεία (Blaxter, 2001).

Οι γιατροί αρχικά ήταν µια επαγγελµατική οµάδα
µε µικρή συµβολή στη θεραπεία των ασθενειών, αφού
τον πρώτο λόγο είχαν οι µάγοι, η θρησκεία και οι διάφοροι πρακτικοί2. Ωστόσο, η ιατρική κατάφερε σταδιακά να γίνει ο κυρίαρχοσ θεσµόσ που προσφέρει τη µοναδική αυθεντική πρόταση για την κατανόηση τησ ασθένειασ
και την αντιµετώπισή τησ (Nettleton, 2002:σ. 24). «Η
ιατρική απέκτησε απόλυτη εξουσία πάνω στην ασθένεια καθώσ επίσησ και το µονοπώλιο τησ θεραπείασ
τησ» (Adam και Hertzlich, 1999:σ. 32). Οι εξελίξεισ
στον τοµέα τησ ιατρικήσ ήταν σηµαντικέσ, ωστόσο οι
διεκδικήσεισ των γιατρών πάντα προηγούνταν των εξελίξεων στην ιατρική γνώση. Οι γιατροί κατάφεραν να
αποκτήσουν σηµαντική δύναµη πείθοντασ την πολιτική εξουσία ότι είναι η µόνη επαγγελµατική οµάδα που
µπορεί να βοηθήσει στην άνοδο του επιπέδου υγείασ
του πληθυσµού. Μέσω των συλλόγων τουσ οι γιατροί
καθορίζουν οι ίδιοι το περιεχόµενο σπουδών στισ ιατρικέσ σχολέσ και τον κώδικα ιατρικήσ δεοντολογίασ, ενώ
κυριαρχούν στο χώρο τησ υγείασ, παραµερίζοντασ ωσ
υποδεέστερεσ τισ άλλεσ ειδικότητεσ (Adam και Hertzlich,
1999:σσ. 29-39). Με βάση αυτή την κυριαρχία, το βιοϊατρικό µοντέλο έχει οδηγήσει σε µια ιατροκεντρική
κοινωνία, στην ιατρικοποίηση τησ καθηµερινότητασ
(Οικονόµου, 2005:σ. 38).
4. Η κριτική στο βιοϊατρικό µοντέλο
Το βιοϊατρικό µοντέλο έχει υποστεί ισχυρή κριτική,
τόσο από το ευρύ κοινό όσο και στον ακαδηµαϊκό χώρο
(Nettleton, 2002). Καθώσ οι δαπάνεσ για την υγεία τα
τελευταία 30 χρόνια έχουν διογκωθεί σε όλεσ τισ χώρεσ
του ΟΟΣΑ, η κριτική αυτή προσλαµβάνει ολοένα µεγαλύτερεσ διαστάσεισ µε αποτέλεσµα οι γιατροί να αισθάνονται ότι απειλείται η κλινική ελευθερία τουσ. Χαρακτηριστικόσ είναι ο τίτλοσ άρθρου του Alan Williams
(1988): “Οικονοµικά τησ υγείασ: το τέλοσ τησ κλινικήσ
ελευθερίασ;” Ο Williams θεωρεί ότι «είναι µάλλον
πρόωρη η άποψη ότι η κλινική ελευθερία έχει πεθάνει, γιατί εάν πραγµατικά έχει πεθάνει φαίνεται απρόθυµη να πέσει κάτω». Ωστόσο, παρόλο που δεν έχει
έρθει το τέλοσ τησ κλινικήσ ελευθερίασ, η ενασχόληση µε τα οικονοµικά τησ υγείασ έχει (σωστά κατά το
συγγραφέα) φέρει έναν περιορισµό στο εύροσ τησ
(Williams, 1988:p. 1186).
Σηµαντική κριτική στο βιοϊατρικό µοντέλο ασκήθηκε από τον Thomas McKeown (2001)3 µε την παράθεση στοιχείων σύµφωνα µε τα οποία η πτώση τησ θνησιµότητασ στον 20ο αιώνα δεν οφείλεται σε ιατρικέσ

2. Σύµφωνα µε στοιχεία τησ ΕΣΥΕ, το 1956 αναλόγωσ του προσώπου
που παραστάθηκε κατά τον τοκετό, στο 37% των γεννήσεων παραστάθηκε γιατρόσ, στο 38,6% µαία και στο 22,1% άλλο πρόσωπο. Το
1997 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 99,5, 0,3% και 0,1% αντίστοιχα.
3. Το πρωτότυπο κείµενο δηµοσιεύτηκε το 1976, αλλά στην παρούσα θέση χρησιµοποιείται απόσπασµα που περιέχεται στο συλλογικό
τόµο Health and Disease: A Reader (Open University Press,
Buckingham, 2001).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Ευρωπαϊκοί οργανισµοί
για τη δηµόσια υγεία
Ευρωπαϊκόσ Οργανισµόσ Περιβάλλοντοσ
Ιδρύθηκε το 1990 µε τον Κανονισµό (ΕΟΚ) 1210/90
και λειτουργεί από το 1994 µε έδρα την Κοπεγχάγη
[http://www.eea.eu.int]
Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησησ Ναρκωτικών
και Τοξικοµανίασ
Ιδρύθηκε το 1993 µε τον Κανονισµό (ΕΟΚ) 302/93 και
λειτουργεί από τισ αρχέσ του 1995 µε έδρα τη
Λισσαβόνα [http://www.emcdda.eu.int]
Ευρωπαϊκόσ Οργανισµόσ για την Αξιολόγηση
Φαρµακευτικών Προϊόντων
Ιδρύθηκε το 1993 µε τον Κανονισµό (ΕΟΚ) 2309/93
και λειτουργεί από το 1995 µε έδρα το Λονδίνο
[http://www.emea.europa.eu]
Ευρωπαϊκόσ Οργανισµόσ για την Ασφάλεια
και την Υγεία στην Εργασία
Ιδρύθηκε το 1994 µε τον Κανονισµό (ΕΟΚ) 2062/94
και έχει έδρα το Μπιλµπάο τησ Ισπανίασ
[http://www.agency.osha.eu.int]
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων
Ιδρύθηκε το 2002 µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 178/2002 και
έχει έδρα στην Πάρµα τησ Ιταλίασ
[http://www.efsa.eu.int]
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψησ και Ελέγχου Νόσων
Ιδρύθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 851/2004 και έχει
έδρα τη Στοκχόλµη [http://ecdc.europa.eu/en]

παρεµβάσεισ, αλλά στην αλλαγή των συνθηκών υγιεινήσ, τησ διατροφήσ και γενικότερα των συνθηκών ζωήσ.
Ωστόσο, ο McKeown αναγνωρίζει ότι µε την εισαγωγή
φαρµάκων και ιατρικών παρεµβάσεων επιταχύνθηκε
η φθίνουσα πορεία των δεικτών θνησιµότητασ.
Σχολιάζοντασ τα επιχειρήµατα του McKeown, ο
Bunker (2001) υποστηρίζει ότι στο τελευταίο τέταρτο
του 20ου αιώνα (διάστηµα στο οποίο φυσικά δεν αναφέρεται ο McKeown αφού η εργασία του δηµοσιεύτηκε το 1976), οι πρόοδοι τησ ιατρικήσ έχουν επιτύχει ακόµα σηµαντικότερη πτώση τησ θνησιµότητασ. Επίσησ,
δεδοµένου ότι η επιστηµονική βάση τησ ιατρικήσ είναι
πολύ περισσότερο σαφήσ και κατανοητή από τισ κοινωνικέσ διεργασίεσ που επηρεάζουν την υγεία, ο Bunker
προτείνει να ληφθούν σοβαρά υπόψην στον πολιτικό
σχεδιασµό για την κατανοµή των πόρων τα αποτελέσµατα τησ ιατρικήσ φροντίδασ (Bunker, 2001: p . 240).
Σε επίρρωση των απόψεων του McKeown, είναι
ενδιαφέρον να δούµε τη µείωση τησ θνησιµότητασ από
µια άλλη σκοπιά. Από την εξέταση των ιστορικών στοιχείων είναι σαφέσ ότι η βιοµηχανική επανάσταση, η
άνοδοσ των πόλεων και η αστικοποίηση έγιναν εφικτά όταν οι αγρότεσ απόκτησαν τη δυνατότητα να παρά-

γουν περισσότερα τρόφιµα από όσα οι ίδιοι κατανάλωναν (Johnson, 1997:σ. 5). Όπωσ έδειξε ο Νοµπελίστασ Robert Fogel µε τη χρήση τεράστιου αριθµού
βιοµετρικών στοιχείων για το ύψοσ, τη µάζα σώµατοσ
και τουσ δείκτεσ θνησιµότητασ, η αύξηση τησ θερµιδικήσ εισροήσ ήταν αυτό που προκάλεσε τη µείωση
τησ θνησιµότητασ στη Βρετανία τουσ τελευταίουσ δύο
αιώνεσ (Fogel, 1993).
Φαίνεται λοιπόν ότι η άνοδοσ του καπιταλισµού, που
προέκυψε ωσ αποτέλεσµα τησ βιοµηχανικήσ επανάστασησ, έγινε εφικτή µέσω τησ αύξησησ του προσδόκιµου
ζωήσ των ανθρώπων: πολύ απλά, ο καπιταλισµόσ για
να εδραιωθεί είχε ανάγκη από εργατικό δυναµικό ικανό για εργασία, από ανθρώπουσ δηλαδή που δεν τρέφονταν απλά και µόνο στο επίπεδο επιβίωσησ.
Ίσωσ η πιο σφοδρή κριτική στο βιοϊατρικό µοντέλο ασκήθηκε από το θεολόγο και φιλόσοφο Ivan Illich
(2001)4, ο οποίοσ δεν βρίσκει καµία αιτιώδη σχέση
ανάµεσα στην υποχώρηση τησ ασθένειασ και στην πρόοδο τησ ιατρικήσ. «Οι αλλαγέσ είναι εξαρτηµένεσ µεταβλητέσ πολιτικών και τεχνολογικών µετασχηµατισµών
και δεν είναι σηµαντικά σχετιζόµενεσ µε τισ δραστηριότητεσ που απαιτούν την κατάρτιση, το κύροσ και τον
ακριβό εξοπλισµό για τα οποία το ιατρικό επάγγελµα
επαίρεται» (Illich, 2001:p. 264). Ο Illich πηγαίνει ένα
βήµα παραπέρα, χαρακτηρίζοντασ ωσ ιατρογενή πολλά από τα προβλήµατα που ταλαιπωρούν τουσ ασθενείσ (παρενέργειεσ φαρµάκων, αρνητικά κλινικά αποτελέσµατα χειρουργικών επεµβάσεων, κλπ.).
5. Η προσέγγιση τησ δηµόσιασ υγείασ
Η δηµόσια υγεία έχει µια ιστορία 125 χρόνων στο δυτικό κόσµο (Donaldson, 2001; Moore, 2001), στη διάρκεια των οποίων έχουν συµβεί τεράστιεσ αλλαγέσ στισ
συνθήκεσ διαβίωσησ του πληθυσµού, στην υγιεινή,
στον τρόπο ζωήσ γενικότερα. Στη διάρκεια αυτών των
χρόνων υπήρξαν πολύ σηµαντικέσ αλλαγέσ στη λογική και στο εύροσ των παρεµβάσεων τησ δηµόσιασ υγείασ (Moore, 2001). Ενώ παλαιότερα η δηµόσια υγεία
ήταν ζήτηµα τοπικού χαρακτήρα, σήµερα υπερβαίνει
τα εθνικά σύνορα µε υπερεθνικούσ οργανισµούσ, όπωσ
ο Παγκόσµιοσ Οργανισµόσ Υγείασ ή µε οργανισµούσ
σε επίπεδο Ευρωπαϊκήσ Ένωσησ (Πίνακασ 1).
Αναφέρεται5 ότι η συνολική αύξηση τησ προσδοκώµενησ ζωήσ στισ ΗΠΑ στη διάρκεια του 20ου αιώνα ήταν 30 έτη, από τα οποία πάνω από 25 οφείλονται
στα µεγάλα επιτεύγµατα τησ δηµόσιασ υγείασ (εµβολιασµοί, ασφαλέστερα τρόφιµα, φθορίωση του νερού,
θέσπιση κανόνων ασφαλούσ οδήγησησ, κλπ). Αντίθετα, στην πρόοδο τησ ιατρικήσ αποδίδονται λίγο πάνω
από 4 χρόνια.
Στο σηµείο αυτό είναι ίσωσ χρήσιµο να δούµε συνο-

4. Ibid.
5. http://www.whatispublichealth.org/impact/achievements.html
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πτικά (∆ιάγραµµα 1) κάποιεσ από τισ διαφορέσ τησ
δηµόσιασ υγείασ µε την κλινική ιατρική, όπωσ διατυπώνονται από την αµερικανική Ένωση Σχολείων ∆ηµόσιασ Υγείασ (ASPH)6.
Η σύγχρονη δηµόσια υγεία είναι ένα πολυεπιστηµονικό πεδίο, µε µια ολιστική οπτική που περιλαµβάνει την τέχνη και την πολιτική συντονισµού και εξισορρόπησησ διαφορετικών υπηρεσιών τησ κοινότητασ
(Tulchinsky and Varavikova, 2000). Βεβαίωσ, έχει επεκταθεί σε σηµείο που να τίθενται ζητήµατα ελευθε6. Εκπροσωπεί πάνω από 50 πανεπιστηµιακέσ σχολέσ δηµόσιασ υγείασ των ΗΠΑ και ιδρύθηκε το 1953 µε κεντρικό σύνθηµα «είσαι τόσο
υγιήσ όσο ο κόσµοσ µέσα στον οποίο ζεισ» ( http://www.asph.org/).

ρίασ επιλογών7 και να υποστηρίζεται ότι ασκείται τυραννική επιρροή στη ζωή του ατόµου (Fitzpatrick, 2004a:σ.
336). «Αν οι άνθρωποι δέχονται να κυβερνάται η ζωή

7. «Το κράτοσ – νταντά του παρελθόντοσ έχει µεταµορφωθεί στο θεραπευτικό κράτοσ και η νταντά έχει δώσει τη θέση τησ στο σύµβουλο. Η
νταντά απλώσ έλεγε στον κόσµο τι να κάνει, οι σύµβουλοι λένε επίσησ και τι να αισθάνεται και τι να σκέφτεται» (Fitzpatrick, 2004b).
Απαντώντασ η Anna Coote, σε άρθρο τησ στον Guardian (26/5/2004),
αναρωτιέται γιατί υπάρχουν τόσεσ αντιδράσεισ για το κράτοσ – νταντά
(“Nanny madness: What's so terrible about the nanny state, anyway?”
http://www.guardian.co.uk/society/2004/may/26/guardiansocietysupplement.p
olitics1), αφού σε πολλέσ περιπτώσεισ υπήρξε παρέµβαση του κράτουσ για την προστασία τησ δηµόσιασ υγείασ (παστερίωση του γάλακτοσ, ζώνη ασφαλείασ στα οχήµατα, κλπ.) και θα φαινόταν σήµερα
γελοίο κάποιοσ να ζητήσει την άρση των µέτρων αυτών.

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. ∆ηµόσια υγεία και κλινική ιατρική
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τουσ από µέτρα που πιστεύουν ότι ίσωσ βοηθήσουν να
παρατείνουν την ύπαρξή τουσ, τότε η ποιότητα τησ
ζωήσ τουσ µειώνεται». (Fitzpatrick, 2004a:σ. 336).
Στο πλαίσιο αυτό ασκείται κριτική στουσ γιατρούσ που
δίνουν συµβουλέσ υγείασ8 και στο κράτοσ που παρεµβαίνει σε θέµατα δηµόσιασ υγείασ9.
6. Σχέση γιατρού και ασθενούσ
Η σχέση γιατρού και ασθενούσ10 περιγράφεται ωσ µια
σχέση ασύµµετρησ πληροφόρησησ, όπωσ τονίζει ο
Νοµπελίστασ Kenneth Arrow στο µνηµειώδεσ11 άρθρο
του “Uncertainty and the Welfare Economics of Medical
Care”. Η πληροφόρηση του γιατρού είναι σαφώσ µεγαλύτερη από του ασθενούσ, ή τουλάχιστον, όπωσ επισηµαίνει ο Arrow (1963:p. 951), έτσι πιστεύουν και τα
δύο µέρη, τα οποία γνωρίζουν ότι υπάρχει ασυµµετρία πληροφόρησησ και το γεγονόσ αυτήσ τησ γνώσησ
χρωµατίζει µε ιδιαίτερο τρόπο τη µεταξύ τουσ σχέση.
Οι ιδιαιτερότητεσ του τοµέα τησ υγείασ τον καθιστούν
ξεχωριστό από άλλουσ τοµείσ τησ οικονοµίασ (Arrow,
1963:pp. 948-954), και δηµιουργούν κενά τα οποία
καλύπτονται από κοινωνικούσ θεσµούσ εκτόσ αγοράσ,
εννοώντασ κατά βάση την εµπιστοσύνη12 την οποία θα
πρέπει να απολαµβάνει ο γιατρόσ (Arrow, 1963:pp.
947, 949-951, 965-966).
7. ∆ηµόσια υγεία και ιατρική στον 21ο αιώνα
Η κυριαρχία του βιοϊατρικού µοντέλου το οποίο παραµελεί τισ κοινωνικέσ διαστάσεισ τησ ασθένειασ και
βλέπει τον ασθενή όχι ωσ άνθρωπο αλλά ωσ απρόσωπο περιστατικό, έχει υποστεί σηµαντική φθορά13. Βεβαίωσ οι γιατροί έχουν πλέον αρχίσει να υιοθετούν στην
καθηµερινή πρακτική τουσ µια προσέγγιση δηµόσιασ
υγείασ, ταυτόχρονα µε την κλινική προσέγγιση (Shortell
and Swartzberg, 2008)14. Η συµµετοχή των οικογενει-

ών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση τησ υγείασ του
ασθενούσ, ενώ απαιτούνται γλωσσικέσ και πολιτιστικέσ ικανότητεσ, όταν ασχολείται ο γιατρόσ µε ασθενείσ που ανήκουν σε κάποια µειονότητα. Οι οικογενειακοί γιατροί θα πρέπει να δηµιουργήσουν δεσµούσ
µε κοινωνικέσ και κοινοτικέσ οργανώσεισ, σχολεία και
επιχειρήσεισ και να συµβάλουν στη δηµιουργία οµάδων αυτοβοήθειασ για τουσ ασθενείσ (Shortell and
Swartzberg, 2008). Όλα αυτά είναι ζητήµατα τησ κοινωνικήσ επιδηµιολογίασ, η οποία επικεντρώνεται στην
ταυτοποίηση παραγόντων του κοινωνικού περιβάλλοντοσ που επηρεάζουν την έκβαση τησ ασθένειασ
(Berkman and Kawachi, 2000).
8. Συµπέρασµα
Στην εποχή µασ υπάρχει έντονη αµφισβήτηση τησ αποτελεσµατικότητασ τησ κλινικήσ ιατρικήσ αλλά και του
έντονα παρεµβατικού χαρακτήρα τησ δηµόσιασ υγείασ. Αυτό που συµβαίνει µε τη νέα γρίπη είναι ενδεικτικό: ο πληθυσµόσ, αλλά και ένα µεγάλο ποσοστό
γιατρών, έχοντασ υπόψην το «αµαρτωλό» παρελθόν15,
αρνείται να εµβολιαστεί. Οι αντιδράσεισ κυµαίνονται
από εύλογα επιχειρήµατα για τη µη δοκιµασµένη αποτελεσµατικότητα και µακροχρόνια ασφάλεια του εµβολίου, µέχρι συνοµωσιολογικά σενάρια τύπου η CIA
εφηύρε τον ιό. Ανεξάρτητα από τη βασιµότητα των
επιχειρηµάτων, είναι σαφέσ ότι ποτέ άλλοτε δεν υπήρξε παρόµοιασ έκτασησ αντίδραση στην επίσηµη γραµµή κυβερνήσεων και διεθνών οργανισµών. Οι γιατροί
καλούν για εµπιστοσύνη16, ωστόσο το ερώτηµα είναι
εµπιστοσύνη σε ποιούσ γιατρούσ; Σε αυτούσ που λένε
ναι στο εµβόλιο ή σε αυτούσ που λένε όχι;
Είναι προφανέσ ότι η αµφισβήτηση θα συνεχιστεί, ίσωσ ακόµα πιο έντονη, στο µέλλον. Είναι ενδιαφέρουσεσ εν προκειµένω οι απόψεισ φουτουριστών

8. «Οι γιατροί πρέπει να πάψουν την προσπάθεια να σωφρονίσουν τουσ ασθενείσ και να συγκεντρωθούν στο πώσ θα τουσ θεραπεύσουν» (Fitzpatrick,
2004a:σ. 357).
9. «Να επανορίσουµε την ιατρική µε όρουσ του να θεραπεύουµε τον άρρωστο και να αφήσουµε τον υγιή στην ησυχία του». (Fitzpatrick, 2004a:σ. 357).
10. Τη σχέση αυτή περιγράφει µε σχηµατικό τρόπο ο Williams (1988): Θεωρητικά ο ασθενήσ και ο γιατρόσ είναι σε σχέση εντολέα (ασθενήσ) – εντολοδόχου (γιατρόσ). Εάν ήταν πράγµατι έτσι, τότε θα ίσχυε ότι: Ο ΓΙΑΤΡΟΣ είναι εκεί για να δώσει στον ΑΣΘΕΝΗ όλεσ τισ πληροφορίεσ που ο ΑΣΘΕΝΗΣ χρειάζεται, προκειµένου ο ΑΣΘΕΝΗΣ να λάβει µια απόφαση, και ο ΓΙΑΤΡΟΣ στη συνέχεια να εφαρµόσει την απόφαση αυτή, που έχει µόλισ
πάρει ο ΑΣΘΕΝΗΣ. Αλλάζοντασ όµωσ τισ λέξεισ ΑΣΘΕΝΗΣ και ΓΙΑΤΡΟΣ: Ο ΑΣΘΕΝΗΣ είναι εκεί για να δώσει στο ΓΙΑΤΡΟ όλεσ τισ πληροφορίεσ
που ο ΓΙΑΤΡΟΣ χρειάζεται, προκειµένου ο ΓΙΑΤΡΟΣ να λάβει µια απόφαση, και ο ΑΣΘΕΝΗΣ στη συνέχεια να εφαρµόσει την απόφαση αυτή, που
έχει µόλισ πάρει ο ΓΙΑΤΡΟΣ. Είναι προφανέσ ότι στην πράξη ισχύει το δεύτερο, εποµένωσ ο γιατρόσ δεν είναι τέλειοσ αντιπρόσωποσ του ασθενούσ
και αυτό βεβαίωσ είναι επακόλουθο τησ ασυµµετρίασ πληροφόρησησ, η οποία είναι υπεύθυνη και για το φαινόµενο τησ προκλητήσ ζήτησησ.
11. Πρόκειται για ένα πυκνογραµµένο κείµενο που «απαιτεί από τον αναγνώστη το ακαδηµαϊκό ανάλογο τησ ταλµουδικήσ ευρυµάθειασ», όπωσ
χαρακτηριστικά αναφέρει o Reinhardt (2001:p. 967). Με το άρθρο αυτό θεωρείται ότι «γεννήθηκε» ο κλάδοσ των οικονοµικών τησ υγείασ.
12. Ο Νοµπελίστασ Paul Krugman, στην τακτική στήλη του στουσ New York Times, γράφει πρόσφατα (25/7/2009): «…περιµένουµε περισσότερα από τουσ γιατρούσ από ότι από τουσ φουρνάρηδεσ ή τουσ µπακάληδεσ». (http://krugman.blogs.nytimes.com/2009/07/25/why-marketscant-cure-healthcare/).
13. Ένασ επιπρόσθετοσ λόγοσ που συµβάλλει στην αποµυθοποίηση τησ ιατρικήσ είναι το Internet, όπου µέσω τησ διάχυσησ τησ πληροφορίασ
σπάει ο έλεγχοσ τησ ροήσ τησ πληροφόρησησ για ζητήµατα υγείασ που παραδοσιακά ανήκε στο γιατρό (Hardey, 2001:p. 404).
14. Στο άρθρο εξαίρεται το (µοναδικό στισ ΗΠΑ) πρόγραµµα σπουδών του Πανεπιστηµίου του Berkeley (ο Stephen Shortell είναι κοσµήτορασ τησ Σχολήσ ∆ηµόσιασ Υγείασ στο U.C. Berkeley), που οδηγεί σε διπλό πτυχίο, στην ιατρική και στη δηµόσια υγεία. Θεωρείται είσησ θετικό το ότι ορισµένεσ
ιατρικέσ σχολέσ υιοθέτησαν µια αναθεωρηµένη έκδοση του όρκου του Ιπποκράτη (γράφτηκε το 1964 από το Louis Lasagna, ∆ιευθυντή τησ Ιατρικήσ
Σχολήσ του Πανεπιστηµίου Tufts) που αναφέρει ότι: «θα θυµάµαι ότι θεραπεύω έναν άρρωστο άνθρωπο, που η ασθένειά του επηρεάζει την οικογένειά του και την οικονοµική του σταθερότητα. Θα προλαµβάνω τη νόσο όποτε έχω τη δυνατότητα, γιατί η πρόληψη είναι προτιµότερη από τη θεραπεία».
15. Η υστερία που επικράτησε στισ ΗΠΑ για τον ιό τησ γρίπησ στα µέσα τησ δεκαετίασ του 1970 και η εκστρατεία για το µαζικό εµβολιασµό εκατοµµυρίων αµερικανών θεωρείται ότι αποτέλεσε µέροσ τησ στρατηγικήσ του προέδρου Gerald Ford να επανεκλεγεί στισ εκλογέσ του 1976 (Dixon, 2002).
16. Βλ. π.χ. τα άρθρα των καθηγητών Τριχόπουλου, Κωνσταντόπουλου, Μουτσόπουλου στο ΒΗΜΑ τησ Κυριακήσ, 15/11/2009.
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τησ υγείασ σχετικά µε τισ απαντήσεισ στισ προκλήσεισ του τοµέα υγείασ. Καταρχήν θεωρείται ότι οι
πρόοδοι τησ ιατρικήσ δεν θα καθορίσουν τη βελτίωση τησ υγείασ. Καθώσ το προσδόκιµο ζωήσ φτάνει
στο όριό του, η φροντίδα υγείασ θα επικεντρωθεί
στη διασφάλιση συνθηκών για ένα υψηλήσ ποιότητασ τέλοσ τησ ζωήσ, έναν «υγιή θάνατο» θα λέγαµε

(Hancock and Garrett, 1995:p. 942). Ένασ τοµέασ
που θα γνωρίσει άνθηση είναι η ψυχονευροανοσολογία, ενώ αυτά που θα παίξουν κυρίαρχο ρόλο θα
είναι οι βελτιώσεισ στο µακρο-περιβάλλον µέσω
οικολογικών, κοινωνικών, οικονοµικών, πολιτικών
και τεχνολογικών µεταβολών (Hancock and Garrett,
1995:p. 943).
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I nt ro duct io n: This paper refers to two different approaches to the concepts of health and illness, the
dominant biomedical model on the one hand and the perspective of public health and health sociology on
the other.
Purpose: The presentation of the biomedical model which dominated Western medicine for many years.
The criticism in this model compared with the public health approach
Literature Review: Searched literature in international databases by keywords: biomedical model, public
health, clinical medicine articles in the last 10 years on this issue.
Results: The dominance of the biomedical model which neglects the social dimensions of illness and sees
the patient not as human being but as an impersonal medical incident, has been significantly reduced. Doctors
have now begun to adopt in their daily practice a public health approach, together with the clinical approach.
Conclusions: The involvement of families is essential to maintaining the health of the patient whereas the
doctor needs linguistic and cultural skills are required, when dealing with patients belonging to a minority.
Physicians should establish links with social and community organizations, schools and businesses and
help create self-help groups for patients
Keywords: public health, biomedical model, clinical medicine
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείασ (WHO), µέχρι 50 εκατοµµύρια άνθρωποι σε όλο τον
κόσµο, ποσοστό που αντιστοιχεί στη συχνότητα τουλάχιστον 50 ανά 100.000 του γενικού πληθυσµού, θα εµφανίσουν επιληψία σε οποιαδήποτε στιγµή τησ ζωήσ τουσ. Πρόκειται για µια συχνή νευρολογική πάθηση που συναντάται στο 0,5 έωσ 0,8% του γενικού πληθυσµού.
Σκοπόσ: Να προβληθούν ορισµένεσ πλευρέσ τησ επιληψίασ, µιασ νοσολογικήσ νευρολογικήσ διαταραχήσ, που
προκαλεί οδύνη στουσ πάσχοντεσ και στισ οικογένειεσ τουσ, εφόσον αφορά ένα σηµαντικό ποσοστό του πληθυσµού επηρεάζοντασ το προσδόκιµο ζωήσ και έχοντασ ανυπολόγιστεσ κοινωνικέσ επιπτώσεισ.
Στόχοσ: H ευαισθητοποίηση του κάθε πολίτη για την απόκτηση των βασικών γνώσεων τησ επιληψίασ, οι έγκυρεσ Νοσηλευτικέσ Παρεµβάσεισ σε ένα επιληπτικό επεισόδιο δίνοντασ τη σωστή αντιµετώπισή των πρώτων
βοηθειών σε µία επιληπτική κρίση.
Πηγέσ ∆εδοµένων: Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδοσ αναζήτησησ σε ηλεκτρονικέσ βάσεισ δεδοµένων (MEDLINE,
CINAHL, GOOGLE, WHO, PUBMED) για ανασκόπηση τησ ξενόγλωσσησ βιβλιογραφίασ, ενώ έγινε επιλογή ελληνικών βιβλίων, δηµοσιεύσεισ άρθρων και ερευνητικών µελετών τησ τελευταίασ δεκαπενταετίασ. Κριτήρια εξαίρεσησ των εργασιών αποτέλεσαν η αδυναµία ανεύρεσησ σχετικού άρθρου ή η ύπαρξη ξενόγλωσσων κειµένων
τα οποία θα µπορούσαν να µεταφραστούν.
Αποτελέσµατα: Η επιληψία είναι ένα µείζον πρόβληµα δηµόσιασ υγείασ, έχει σηµαντικέσ οικονοµικέσ συνέπειεσ και επηρεάζει το προσδόκιµο ζωήσ.
Συµπεράσµατα: Η νοσηλευτική παρέµβαση, η εκτίµηση τησ κατάστασησ του αρρώστου και οι σκοποί φροντίδασ
είναι σηµαντικέσ παράµετροι για τον έλεγχο και τη θεραπεία των επιληπτικών κρίσεων προσφέροντασ την άριστη ποιότητα φροντίδασ και αποφεύγοντασ τον πρόωρο θάνατο. Χρειάζεται ενίσχυση για τη βελτίωση τησ φροντίδασ και για την παροχή καλύτερησ ενηµέρωσησ και ευαισθητοποίησησ του κόσµου σχετικά µε την πάθηση.
Λέξεισ-κλειδιά: Επιληψία, ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα (EEG), µαγνητική τοµογραφία (MRI), νευροφυσιολογικά
ευρήµατα, σπασµοί.

Εισαγωγή
Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείασ (WHO),
µέχρι 50 εκατοµµύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσµο, ποσοστό που αντιστοιχεί στη συχνότητα τουλάχιστον 50 ανά
100.000 του γενικού πληθυσµού, θα εµφανίσουν επιλη-

ψία σε οποιαδήποτε στιγµή τησ ζωήσ τουσ. Σε αναπτυσσόµενεσ χώρεσ όµωσ, ο αριθµόσ αυτόσ είναι διπλάσιοσ.
Πρόκειται για µια συχνή νευρολογική πάθηση που συναντάται στο 0,5 έωσ 0,8% του γενικού πληθυσµού. Πάνω
από 60 εκ. άτοµα σε όλο τον κόσµο πάσχουν από διάφο-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Βασικέσ κατηγορίεσ επιληψιών και επιληπτικών συνδρόµων
Κατηγορία

Χαρακτηρισµόσ

Σε εστιακέσ συσχετιζόµενεσ µε την εντόπιση.

l

Ιδιοπαθείσ
Συµπτωµατικέσ
l Κρυπτογενείσ
l Ιδιοπαθείσ
l Κρυπτογενείσ ή συµπτωµατικέσ
l Συµπτωµατικέσ
l

Γενικευµένεσ επιληψίεσ.

Επιληψίεσ & σύνδροµα ακαθόριστα ωσ την εντόπιση.
Ειδικά σύνδροµα συσχετιζόµενα µε συγκεκριµένεσ καταστάσεισ.
Πηγή: http://www.cs.teiher.gr/archimidis2/deliverables/Deliverable_Package3.1.pdf
ρεσ µορφέσ επιληψίασ. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ο αριθµόσ αυτόσ µεταξύ 100-120.000 ατόµων ενώ µέχρι το 5%
του πληθυσµού θα παρουσιάσει τουλάχιστον µία επιληπτική κρίση κατά τη διάρκεια τησ ζωήσ του, χωρίσ αυτό
να σηµαίνει ότι το άτοµο είναι επιληπτικό. Πριν από την
Ιπποκρατική εποχή, εθεωρείτο υπερφυσικό φαινόµενο.
Πίστευαν ότι πήγαζε από θεϊκέσ (η δαιµονικέσ) αιτίεσ
και συγχεόταν µε τον σεληνιασµό και τον δαιµονισµό.
Πολλέσ παλαιέσ αντιλήψεισ για αυτή τη σοβαρή νευρολογική ασθένεια συντηρούνται ακόµα και σήµερα εµποδίζοντασ τουσ ανθρώπουσ που νοσούν να ασκήσουν το
δικαίωµα τουσ για µια φυσιολογική ζωή. Οι αρχαίοι Έλληνεσ την ονόµαζαν και Ηράκλεια νόσο. Πρώτοσ ο Ιπποκράτησ την όρισε "ιερή νόσο". Θεωρώντασ την ωσ κοινή
ασθένεια, βρήκε µάλιστα και βότανα µε τα οποία µπορούσε να ιαθεί κάποιοσ που έπασχε από αυτή.
Επιπολασµόσ επιληψίασ
Συστηµατικέσ µελέτεσ για την επιληψία άρχισαν το 19ο
αιώνα µε κύριο ερευνητή τον Hughlings Jackson, ο οποίοσ έδωσε και τον µέχρι σήµερα γενικά αποδεκτό από τουσ
ειδικούσ ορισµό: «η επιληψία οφείλεται σε επεισοδιακή και αιφνίδια εκφόρτιση του εγκεφάλου, υπερβολική
και ταχεία, που καταλαµβάνει ικανό αριθµό νευρώνων
τησ φαιάσ ουσίασ του εγκεφάλου» (Μπαλλήσ 1998). Μεταξύ ερευνητών σε διάφορεσ χώρεσ, υπάρχουν σηµαντικέσ
αποκλίσεισ για την ποσοστιαία αναλογία και την επίπτωση (νέα περιστατικά) τησ επιληψίασ στο πληθυσµό. Άτο-

µα τα οποία έχουν υποστεί µία µόνο, είτε γενικά λίγεσ
µόνο επιληπτικέσ κρίσεισ, δεν θεωρούνται ότι πάσχουν
από την «νόσο» τησ Επιληψίασ, η οποία είναι µία χρόνια
κατάσταση. Όµωσ και αυτά τα περιστατικά µελετώνται
µαζί µε τισ χρόνιεσ καταστάσεισ. Η αναλογία (επιπολασµόσ) εµφάνισησ τησ επιληψίασ παρουσιάζεται σε παιδιά (βρέφη έωσ και εφήβουσ) και στο γηραιότερο πληθυσµό πάνω από 60 ετών (Hauser 1992) µε την µεγαλύτερη
επίπτωση (περίπου 75%) να παρατηρείται σε ηλικίεσ κάτω
των 20 ετών (Cockerell 1996). Μεταξύ 0,5-1% των παιδιών παθαίνουν ένα µη επαναλαµβανόµενο, µοναδικό µη
προκλητό επεισόδιο σπασµών (Καρβέλασ 1997). Έχει
εκτιµηθεί ότι ποσοστό από 2% έωσ 4% των παιδιών τησ
Ευρώπησ και τησ Αµερικήσ, έχουν εµφανίσει τουλάχιστον ένα επιληπτικό σπασµό (κρίση / seizure) που συνήθωσ συνδυάζεται µε εµπύρετο νόσηµα, πριν την ηλικία
των τεσσάρων ετών (Hauser 1994). Η Επιληψία είναι
δυνατόν να επηρεάσει την επίδοση στο σχολείο (Bulteau
2000). Η επίπτωση τησ επιληψίασ κυµαίνεται µεταξύ 50
έωσ 122 ανά 100.000 κατοίκουσ ανά έτοσ. Εκτιµάται ότι
η επιληψία είναι δυνατόν να επηρεάζει την θνησιµότητα
δεν υπάρχουν όµωσ επαρκείσ µελέτεσ για το ποσοστό που
οφείλεται αποκλειστικά στην ίδια την νόσο και όχι σε
συνυπάρχουσεσ εγκεφαλικέσ βλάβεσ (Cockerell 1996).
Ταξινόµηση των επιληψιών (ILAE)
H σπουδαιότητα τησ ταξινόµησησ των επιληψιών έχει
οδηγήσει την «∆ιεθνή Ένωση κατά τησ Επιληψίασ»

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Σχετιζόµενεσ µε εντόπιση (εστιακέσ, τοπικέσ, µερικέσ) επιληψίεσ
και σύνδροµα (Localization related –focal, local, partial)
Ιδιοπαθείσ, µε έναρξη που σχετίζεται µε την ηλικία (Idiopathic, with age related onset)
Συµπτωµατικέσ, µε απλέσ µερικέσ κρίσεισ (symptomatic, simple partial seizures)
Συµπτωµατικέσ, µε σύνθετεσ µερικέσ κρίσεισ (symptomatic, Complex partial seizures)
Συµπτωµατικέσ, µε δευτερευόντωσ γενικευµένεσ κρίσεισ (symptomatic, secondary generalized seizures)
Κρυπτογενείσ - άγνωστο αν το σύνδροµο είναι ιδιοπαθέσ ή συµπτωµατικό (unknown as to whether the syndrome
is idiopathic or symptomatic -cryptogenic)
Πηγή: http://www.cs.teiher.gr/archimidis2/deliverables/Deliverable_Package3.1.pdf
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(International League Against Epilepsy - ILAE) να δηµοσιοποιήσει κατά καιρούσ διάφορεσ ταξινοµήσεισ οι οποίεσ αφορούν την επιληψία και τα επιληπτικά σύνδροµα
(International Classification of Epilepsies and Epileptic
Syndromes) (ILAE 1985, ILAE 1989) και ξεχωριστά τισ
επιληπτικέσ κρίσεισ (International Classification of
Epileptic Seizures), (ILAE 1981). ∆ηλαδή σύµφωνα µε
τισ διεθνείσ ταξινοµήσεισ, γίνεται µία σαφήσ διάκριση
µεταξύ των επιληψιών και των επιληπτικών κρίσεων. Μια
επιληπτική κρίση έχει µία αρχή και ένα τέλοσ, ενώ η επιληψία θεωρείται χρόνια δυσλειτουργία (ILAE1981, ILAE
1985, ILAE 1989). Σύµφωνα µε την διεθνή ταξινόµηση,
σε σχέση µε την εστία τησ επιληπτικήσ κρίσησ, οι επιληψίεσ διακρίνονται σε 4 βασικέσ κατηγορίεσ (Πίνακασ 1).
Aνάλογα µε τισ αιτίεσ που προκαλούν τισ επιληπτικέσ κρίσεισ οι εστιακέσ και οι γενικευµένεσ επιληψίεσ διακρίνονται: α) ιδιοπαθείσ που οφείλονται στην «προδιάθεση»
του εγκεφάλου να προκαλέσει επιληπτική κρίση (πιθανολογείται κληρονοµική προδιάθεση), β) συµπτωµατικέσ
όταν έχουµε εµφανή αιτία που προξένησε την επιληπτική κρίση (επίκτητεσ βλάβεσ του εγκεφαλικού φλοιού,
περιορισµένησ έκτασησ) και σε γ) κρυπτογενείσ (από το
1989) όπου δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η αιτία.
Οι τύποι επιληψίασ µε βάση τη διαγνωστική κατηγορία
διακρίνονται i) σε σχετιζόµενεσ µε εντόπιση (εστιακέσ,
τοπικέσ, µερικέσ) επιληψίεσ και σύνδροµα (Localization
related – focal, local, partial) (Πίνακασ 2), ii) σε γενικευµένεσ επιληψίεσ καi σύνδροµα (Generalized epilepsies
and syndromes) (Πινάκασ 3), και iii) σε επιληψίεσ και
σύνδροµα, που δεν είναι καθορισµένο αν είναι εστιακέσ
ή γενικευµένεσ (Πίνακασ 4). Σηµαντικό βοήθηµα σε αυτή
φάση ήταν οι επισηµάνσεισ, οι ερµηνείεσ και τα σχόλια
που αναφέρονται στισ διεθνείσ ταξινοµήσεισ και σε σχετικέσ µε αυτέσ µελέτεσ (ILAE 1981, ILAE 1985, ILAE 1989,
Dreifus 1989), (Μπαλλήσ 1998, Panayiotopulos 1999).
Μελέτεσ έχουν δείξει ότι η ταξινόµηση των επιληπτικών
συνδρόµων και επιληψιών όπωσ προτείνεται από την ILAE,

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Γενικευµένεσ επιληψίεσ και σύνδροµα
(Generalized epilepsies and syndromes)
Γενικευµένεσ ιδιοπαθείσ (Idiopathic) µε έναρξη
σχετιζόµενη µε την ηλικία.
Γενικευµένεσ Κρυπτογενείσ ή Συµπτωµατικέσ
επιληψίεσ (Cryptogenic or symptomatic epilepsy).
Γενικευµένεσ Συµπτωµατικέσ επιληψίεσ
(generalized symptomatic).
Πηγή:http://www.cs.teiher.gr/archimidis2/deliverable
s/Deliverable_Package3.1.pdf
έχει αρκετά καλή πρακτική εφαρµογή µε ικανοποιητικά
αποτελέσµατα (Shah 1992, Avanzini 1996).
∆ιάγνωση και θεραπεία επιληψίασ
Ο τύποσ τησ επιληπτικήσ κρίσησ, ο οποίοσ είναι και η
βασική ένδειξη για την διάγνωση τησ επιληψίασ, εκτιµάται σύµφωνα µε τισ περιγραφέσ τησ διεθνούσ ταξινόµησησ, η οποία προτείνει δεκαεννέα (19) διαφορετικέσ κατηγορίεσ επιληπτικών κρίσεων (Πίνακασ 5). Ο
εντοπισµόσ τησ επιληπτικήσ κρίσησ και η ακριβήσ ταξινόµηση τησ, είναι το πρώτο βασικό βήµα για την διάγνωση τησ επιληψίασ. Η διαδικασία τησ διάγνωσησ
εξαρτάται: α) από την ένταση τησ κρίσησ, και β) από
τον εστιακό (µετωπιαίοσ, κροταφικόσ, βρεγµατικόσ,
ινιακόσ, πολλαπλών εστιών) ή διάχυτο χαρακτήρασ τησ
κρίσησ. Η διάγνωση τησ «παιδικήσ επιληψίασ» αποτελεί ένα δύσκολο έργο. Tα καθοριστικήσ σηµασίασ δεδοµένα, έχουν ενταχθεί σε: α) σε δεδοµένα που αφορούν
τον τύπο τησ επιληπτικήσ κρίσησ, διάφορα κλινικά στοιχεία και πληροφορίεσ δηµογραφικού τύπου, β) σε δεδοµένα που αφορούν αποτελέσµατα εργαστηριακών εξετάσεων όπωσ τησ αξονικήσ τοµογραφίασ (CT ή Υπολογιστική
τοµογραφία) «Computed Tomography» που είναι ακτινολογική µέθοδοσ εξέτασησ του ανθρώπινου σώµατοσ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Επιληψίεσ και σύνδροµα, που δεν είναι καθορισµένο αν είναι εστιακέσ ή γενικευµένεσ.
Undetermined (focal or generalized) with both seizures
l

Νεογνικέσ κρίσεισ (neonatal seizures) και µε γενικευµένεσ κρίσεισ και µε εστιακέσ κρίσεισ

l Σοβαρή

µυοκλονική επιληψία βρεφικήσ ηλικίασ (severe myoclonic epilepsy in infancy) και µε γενικευµένεσ
κρίσεισ και µε εστιακέσ κρίσεισ
l Επιληψία µε συνεχή εκφόρτιση συµπλέγµατοσ αιχµήσ-κύµατοσ κατά την διάρκεια βραδυκυµατικού ύπνου
(continues spike-waves during slow wave sleep) και µε γενικευµένεσ κρίσεισ και µε εστιακέσ κρίσεισ
l

Επίκτητη επιληπτική αφασία (acquired, epileptic aphasia /Landau-Kleffner syndrome) και µε γενικευµένεσ
κρίσεισ και µε εστιακέσ κρίσεισ
l Άλλεσ µη καθορισµένεσ επιληψίεσ (other undetermined epilepsies not defined above) που δεν
προσδιορίζονται πιο πάνω και µε γενικευµένεσ κρίσεισ και µε εστιακέσ κρίσεισ .
l

Χωρίσ σαφή γενικευµένα ή εστιακά χαρακτηριστικά (undetermined without unequivocal generalized or focal
features)
Πηγή: http://www.cs.teiher.gr/archimidis2/deliverables/Deliverable_Package3.1.pdf
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Ταξινόµηση Επιληπτικών Κρίσεων
Τύποσ κρίσησ

Περιγραφή – συµπτώµατα

Απλέσ µερικέσ κρίσεισ χωρίσ θόλωση συνείδησησ
I.A.1
l µε κινητικέσ εκδηλώσεισ
I.A.2
l µε σωµατοαισθητικά ή αισθητηριακά συµπτώµατα
I.A.3
l µε νευροφυτικέσ εκδηλώσεισ
I.A.4
l µε ψυχικά συµπτώµατα
Σύνθετεσ µερικέσ κρίσεισ που ξεκινούν σαν απλέσ µερικέσ και καταλήγουν µε θόλωση συνείδησησ
I.B.1.a
l χωρίσ άλλα συµπτώµατα
I.B.1.b
l µε συµπτώµατα όπωσ στισ Ι.Α.1- 4
I.B.1.c
l µε αυτοµατισµούσ
Σύνθετεσ µερικέσ κρίσεισ µε θόλωση συνείδησησ στη έναρξη
I.B.2.a
l χωρίσ άλλα συµπτώµατα.
I.B.2.b
l µε ψυχικά συµπτώµατα.
I.B.2.c
l µε αυτοµατισµούσ
I.C
Μερικέσ κρίσεισ µε δευτερογενή γενίκευση
Γενικευµένεσ κρίσεισ
II.A.1
l µε τυπικέσ αφαιρέσεισ
II.A.2
l µε άτυπεσ αφαιρέσεισ
II.B
l µυοκλονικέσ κρίσεισ
II.C
l κλονικέσ κρίσεισ
II.D
l τονικέσ κρίσεισ
II.E
l τονικοκλονικέσ κρίσεισ
II.F
l ατονικέσ κρίσεισ
III
Αταξινόµητεσ κρίσεισ
ΠΗΓΗ : http://www.cs.teiher.gr/archimidis2/deliverables/Deliverable_Package3.1.pdf

Μπορεί να απεικονίσει σε κάθετεσ τοµέσ ολόκληρο το
σώµα, χρησιµοποιώντασ την ακτινοβολία Χ. Ξεκίνησε
από τισ ΗΠΑ και το πρώτο όργανο που µελετήθηκε µε
αυτήν ήταν ο εγκέφαλοσ. Ο εξεταζόµενοσ ακτινοβολείται µε µεγάλη ποσότητα ακτίνων Χ και η ακτινοβολία
έχει διαπιστωθεί ότι είναι ένασ µεταλλαξιογόνοσ παράγοντασ (Αλειφερόπουλοσ ∆.2000, Βλάχοσ Λ.2000). Σηµαντική πρόοδο στην διάγνωση έφερε η µαγνητική τοµογραφία (MRI Magnetic Resonance Imaging ή Πυρηνικόσ
Μαγνητικόσ Συντονισµόσ). Είναι η λήψη πληροφοριών
σχετικά µε την βιοχηµική κατάσταση των ιστών µε την
µορφή εικόνων και φασµάτων όπου οι εξεταζόµενοι
δεν επιβαρύνονται µε ιοντίζουσεσ - επιβλαβήσ ακτινοβολίεσ (Καρατόπησ Α. , Κανδαράκησ Ι.,2007).
Σε συνέδριο τησ Ευρωπαϊκήσ Εταιρείασ Νευρολογίασ συζητήθηκε o µαγνητικόσ συντονισµόσ και σε έµβρυα
που µπορεί να πραγµατοποιηθεί από το 2ο τρίµηνο τησ
κύησησ (19η εβδοµάδα χωρίσ κίνδυνο) και γ) σε ευρήµατα που αφορούν το ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα (ΗΕΓ),
δηλαδή την καταγραφή τησ βιοηλεκτρικήσ δραστηριότητασ του εγκεφάλου (Εικόνα 1). Ένα φυσιολογικό ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα δεν αποκλείει την ύπαρξη επιληψίασ (ILAE 1981, ILAE 1989, Dreifus 1989, Dulac
1995, Benbadis 1996, Panayiotopulos 1999). Μία σηµαντική ερευνητική µελέτη που έγινε στο Ιπποκράτειο ΓΠ
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Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκησ από την Α΄ Νεογνολογική
Κλινική και Εντατική νοσηλεία Νεογνών και από την Α΄
Παιδιατρική κλινική έδειξε ότι το α-ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα (amplitude-integrated electroencephalographyαEEG) προσφέρει την δυνατότητα άµεσησ εκτίµησησ
των µεταβολών τησ εγκεφαλικήσ δραστηριότητασ και
τησ αποτελεσµατικότητασ τησ αντιεπιληπτικήσ θεραπείασ (Mathur AM, Morris LD, Teteh F, Inder TE, Zempel
J.2008, Hellstrom-Westas L, de Vries LS, Rosen I.2008).
Το αEEG επίσησ µπορεί να συµβάλει στη διαγνωστική
προσέγγιση του τελειόµηνου νεογνού µε υποτονία. Είναι
άµεσα διαθέσιµο για την εκτίµηση τησ εγκεφαλικήσ λειτουργίασ των βαρέων πασχόντων ασθενών. Επιτρέπει
την συνεχή παρακολούθηση τησ βασικήσ ηλεκτρικήσ
δραστηριότητασ του εγκεφαλικού φλοιού και ανιχνεύει
τουσ κλινικούσ και υποκλινικούσ σπασµούσ (Peredo D,
Hannibal a.2009).
Τα ευρήµατα που προέρχονται από το ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα είναι χρήσιµα για την διάγνωση και την
διαφορική διάγνωση τησ επιληψίασ και χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση του τύπου τη επιληπτικήσ κρίσησ
(ILAE 1989). Το ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα καταγράφει
µέροσ τησ βιοηλεκτρικήσ δραστηριότητασ του φλοιού
του εγκεφάλου. Τοποθετούνται ηλεκτρόδια στο τριχωτό
µέροσ τησ κεφαλήσ και τα σήµατα που προκαλούνται από
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την δυναµική ενέργεια σηµαντικού αριθµού νευρώνων,
ενισχύονται και καταγράφονται σε χαρτί, είτε σε οθόνεσ
υπολογιστών, ωσ διαφορέσ δυναµικού µεταξύ δύο σηµείων του κρανίου (το σύνηθεσ). ∆υστυχώσ το ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα δίνει πληροφορίεσ για την ηλεκτρική δραστηριότητα, µόνο κατά την διάρκεια τησ καταγραφήσ και
αξιολογείται µόνο αν παρατηρηθούν επιληπτικού τύπου
κυµµατοµορφέσ. Ένα φυσιολογικό ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα δεν αποκλείει την ύπαρξη επιληψίασ. ∆εδοµένα που αφορούν την ηλικία του ασθενούσ, τυχόν δυσκολίεσ στην εγκυµοσύνη και τον τοκετό, την ύπαρξη αντίστοιχων
περιστατικών στην οικογένεια (κληρονοµικότητα) του,
τον τρόπο συµπεριφοράσ του ασθενούσ, την νευρολογική του εκτίµηση, την ψυχοκινητική του ανάπτυξη και την
απόδοση του στο σχολείο, είναι στοιχεία που βοηθούν
στην ενίσχυση τησ διάγνωσησ. Συχνά επίσησ γίνονται
αιµατολογικέσ εξετάσεισ για να διαπιστωθεί η γενική
κατάσταση τησ υγείασ του ασθενούσ, αλλά και για να αποκλεισθεί κάποια µεταβολική αιτία, η οποία είναι δυνατόν να προκαλέσει τισ κρίσεισ. Ο εµπλουτισµόσ τησ γνώσησ είναι αναπόφευκτα εξαιρετικά χρονοβόρο και επίπονο
έργο, που όµωσ θεωρείται ωσ το πιο σηµαντικό βήµα για
την δηµιουργία ενόσ διαγνωστικού συστήµατοσ (Βλαχάβασ 2002, Kolodner 2087).
Οι επιληπτικέσ κρίσεισ οφείλονται σε ασυνεχείσ,
προσωρινέσ διαταραχέσ του εγκεφάλου και η µορφή
τουσ εξαρτάται από το είδοσ και τον αριθµό των νευρώνων του φλοιού που ενεργοποιούνται. Οι επιληπτικέσ κρίσεισ είναι δυνατόν να παρουσιάσουν συµπτώµατα απώλειασ τησ συνείδησησ, αισθήσεων ή αντίληψησ
του περιβάλλοντοσ και µεταβολέσ στην σωµατική κίνηση. Συνήθωσ µετά το πέρασ τησ κρίσησ ο ασθενήσ δεν
θυµάται τι έγινε και για αυτό τον λόγο η περιγραφή
των συµπτωµάτων στον ιατρό, γίνεται από τουσ συγγενείσ ή τουσ επαγγελµατίεσ υγείασ και είναι πολύ
σηµαντικέσ οι µαρτυρίεσ τουσ για τον προσδιορισµό
τησ µορφήσ τησ επιληπτικήσ κρίσησ.
Από πολύ παλιά, οι άνθρωποι αναζητούσαν αποτελεσµατικά φάρµακα για την επιληψία. Στα πολύ παλιά
χρόνια έχουν χρησιµοποιηθεί ωσ φάρµακα κονιορτοποιηµένο ανθρώπινο κρανίο, αίµα από όρνεα κ.τ.λ. Η πρώτη αποτελεσµατική θεραπεία αναφέρθηκε το 1857 από
τον σερ Τσάρλσ Λόκοκ µαιευτήρα, που πίστευε λανθασµένα ότι η επιληψία κάποιων γυναικών προερχόταν από

Διάγραµµα 1. Τα κορυφαία 10
αντιεπιληπτικά φάρµακα παγκοσµίωσ
Rivotril
Dilantin
Depakine

Άλλα

Tegretol

Neurontin

Keppra
Trileptal
Topamax

Lamictal

Valcote
Πηγή: http://pharmalicensing.com/public/articles/view/1105704251_
41e7b53b24a8d/new-drugs-balance-genericisation-of-epilepsy-market

τη µήτρα τουσ. Το φάρµακο που χρησιµοποιήθηκε ήταν
το βρωµιούχο κάλιο το οποίο αποδείχθηκε η πιο αποτελεσµατική θεραπεία µέχρι το 1912 όταν εισήχθη η
phenobarbitone. Σήµερα υπάρχουν περίπου 17 φάρµακα πρώτησ γραµµήσ (∆ιάγραµµα 1). Το 70% των ασθενών που παρουσιάζουν επιληψία και παίρνουν αντιεπιληπτικά ελέγχονται πολύ ικανοποιητικά µε ένα φάρµακο.
Το 20% βελτιώνονται µε την προσθήκη δεύτερου ή τρίτου φαρµάκου. Το 10% των επιληπτικών δεν ανταποκρίνονται µε αποτέλεσµα να αλλάζουν φάρµακα ή να αναζητούν άλλουσ τρόπουσ θεραπείασ όπωσ π.χ. η χειρουργική.
Για τη θεραπεία παιδιών που πάσχουν από ανθεκτικήσ
µορφήσ επιληψίασ η οποία δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία µε φάρµακα, εφαρµόζεται δίαιτα πλούσια σε λιπαρά, αποτελεσµατική για των έλεγχο και πρόληψη των
σπασµών ονοµαζόµενη κετογενική δίαιτα (Harvey R.
2003). Είναι µία πολύ περιοριστική δίαιτα και απαιτεί
παρακολούθηση από νοσοκοµειακό διαιτολόγο. Περιέχει πολύ υψηλή συγκέντρωση λιπαρών ουσιών χαµηλή
συγκέντρωση υδατανθράκων και ελεγχόµενο ποσοστό
πρωτεϊνών. Χρησιµοποιήθηκε ευρέωσ το 1920.

Εικόνα 1. Καταγραφή φυσιολογικού ΗΕΓ

ΠΗΓΗ: http:// www.biomed.ntua.gr/.../CHAPTER_5_FYSIOLOGIA_EGGEFALOU.doc
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Εικόνα 2. Τοποθέτηση αρρώστου
σε θέση ανάνηψης

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Άµεσεσ νοσηλευτικέσ παρεµβάσεισ
1. ∆ιατηρούµε την ψυχραιµία µασ και χρονοµετρούµε
την κρίση.
2. Αποµακρύνουµε αντικείµενα γύρω από τον ασθενή.
3. Χαλαρώνουµε τα ρούχα του, βγάζουµε τα γυαλιά
αν φορά.
4. Τοποθετούµε σε θέση ανάνηψησ (Εικόνα 2)
∆ιατήρηση ανοιχτού αεραγωγού.
5. Γυρίζουµε το κεφάλι του στο πλάι ώστε να µην
καταπιεί ενδεχόµενα εµέσµατα.
6. Βάζουµε κάτι µαλακό κάτω από το κεφάλι του.

Πηγή: http://www.malagomedical.nhs.uk/malago_medical_
emergencies.html

7. ∆είχουµε κατανόηση µετά την κρίση.
Πηγή: http://lyk-skalas.att.sch.gr/Epilepsy.htm

Νοσηλευτική αντιµετώπιση σε επιληπτικό επεισόδιο
Οι νοσηλευτικέσ παρεµβάσεισ σε επιληπτικό επεισόδιο πρέπει να είναι άµεσεσ (Πίνακασ 6). Ειδοποιούµε
γιατρό όταν: α) ο σπασµόσ διαρκεί περισσότερο από
το συνηθισµένο, β) όταν ένασ µεγάλοσ σπασµόσ ακολουθείται από τον άλλο χωρίσ ανάκτηση των αισθήσεων στο µεσοδιάστηµα, και γ) όταν ο ασθενήσ χτυπήσει το κεφάλι του πέφτοντασ µε την έναρξη του σπασµού
και δεν ανακτά τισ αισθήσεισ του. Σκοπόσ τησ φροντίδασ µασ είναι να γίνεται εκπαίδευση στο οικογενειακό περιβάλλον του ασθενούσ (Πίνακασ 7). Κατά τη
διάρκεια µιασ κρίσησ: α) δεν µετακινούµε τον ασθενή, β) περιορίζουµε τισ κινήσεισ, γ) δεν βάζουµε τίποτα στο στόµα, και δ) δεν δίνουµε τίποτα να πιει. Εκτιµούµε την κατάσταση του αρρώστου 10ν από το Ιστορικό
υγείασ: ελέγχοντασ α) την εµφάνιση κρίσησ και την
παρουσία αύρασ, β) την αισθητική ή κινητική δυσλειτουργία του, γ) τισ παρατηρήσεισ που έγιναν από άτοµα που ήταν παρόντα, και δ) το ατοµικό και οικογενειακό αναµνηστικό. 20ν από τη την Φυσική εκτίµηση
και 30ν από τισ ∆ιαγνωστικέσ εξετάσεισ (Σαχίνη 1997).

Συµπεράσµατα
Το κράτοσ πρέπει να χρηµατοδοτήσει επαγγελµατίεσ
υγείασ για επιµόρφωση προγραµµάτων αποκοµίζοντασ γνώσεισ, δεξιότητεσ και τεχνικέσ. Οι γονείσ παιδιών, έγκυεσ γυναίκεσ, και πάσχοντα άτοµα θα πρέπει να εκπαιδεύονται από νοσηλευτέσ διότι το νοσηλευτικό
επάγγελµα είναι επάγγελµα φροντίδασ που απαιτεί
διανοητική, συναισθηµατική και φυσική προσπάθεια
ενώ η άσκησή του έχει ωσ στόχο την ικανοποίηση των
αναγκών του κάθε ασθενούσ. Με αυτό τον τρόπο κάνουµε πρόληψη και δεν έχουµε πρόωρουσ θανάτουσ. Η
κοινωνία δεν πρέπει να ξεχωρίζει τα επιληπτικά άτοµα ωσ ειδική οµάδα ανθρώπων σε περίπτωση που µπορούν να εργαστούν δηµιουργώντασ µία προκατάληψη
που πολύ δύσκολα µπορεί να ξεπεραστεί.
Ευχαριστίεσ: Ευχαριστούµε για την συνεισφορά του,
τον κ. ∆αµιανό Ε. Σακά καθηγητή Νευροχειρουργικήσ
του Πανεπιστηµίου Αθηνών και ∆ιευθυντή τησ Νευροχειρουργικήσ Κλινικήσ του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµόσ».

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Οδηγίεσ του ασθενή που πάσχει από επιληψία.
Τι πρέπει να κάνει

Τι ∆ΕΝ πρέπει να κάνει

1. Να ακολουθεί την θεραπεία του κανονικά
και σύµφωνα µε τισ υποδείξεισ του γιατρού του.

1. Να κολυµπάει µόνοσ του.

2. Να µην διακόπτει απότοµα την θεραπεία του.
3. Να αναφέρει στον γιατρό τυχόν παρενέργειεσ
από τα φάρµακα.

2. Να κάνει µπάνιο µε κλειστή πόρτα.
3. Να οδηγεί αυτοκίνητο εάν δεν έχουν ρυθµιστεί
απόλυτα οι κρίσεισ του και σύµφωνα µε τισ οδηγίεσ
του γιατρού.

4. Να ζει φυσιολογική ζωή. Ανάλογα µε το είδοσ των
κρίσεων, µπορεί να υπάρχουν ειδικοί περιορισµοί.

4. Να αποφεύγει ορισµένα επαγγέλµατα και
δραστηριότητεσ (π.χ. οικοδόµοσ που δουλεύει σε
σκαλωσιέσ, επαγγελµατίασ οδηγόσ, χειρούργοσ κλπ).

Πηγή: http://lyk-skalas.att.sch.gr/Epilepsy.htm
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ABSTRACT
REVIEW
EPIL EP SY-AIM S & NUR SIN G CA RE INT ERVENT ION S IN EPILEP TIC EPISO DE.
' 'AN IN TERN ATIO NAL LIT ER ATUR E REVIEW .''
E len i St amat opo ulo u1 , At han asi a St amat op oul ou 2 , At han asi os Prek ate s 3
[1. RN, BSC, MS(c)Ph, TE Nurse (ICU) General Hospital Piraeus "Tzaneio", 2. Accountant ATEI, MS(c) International
Business Administration, 3. Pulmonary. Director (ICU) General Hospital Piraeus "Tzaneio", Trainings in Canada
at the University Hospital of MC-Gill Royal Vic]
Introduction: According to the World Health Organization (WHO), up 50 million people worldwide, equivalent to
the rate of at least 50 per 100,000 general population will develop epilepsy at any time of their life. This is a
common neurological disorder which occurs in 0.5 to 0.8% of the general population.
Aim: To highlight some aspects of epilepsy, a neurological disorder immunological, which causes distress to
sufferers and their families, provided for a significant percentage of the population, affecting the life expectancy
and with incalculable social consequences.
Objective: The awareness of every citizen to acquire basic knowledge of epilepsy, the authoritative Nursing
Interventions in an epileptic attack given with the correct address of first aid to a seizure.
Data Sources: The method used to search electronic databases (MEDLINE, CINAHL, GOOGLE, WHO, PUBMED)
for review of foreign literature, and was selected Greek books, published articles and research studies of the
last fifteen years. Exclusion criteria were the work of the impossibility of finding the relevant article or the
existence of foreign language texts which could be translated.
Results: Epilepsy is a major public health problem, has important economic consequences and affect life expectancy.
Conclusions: The nursing intervention, assessing the status of the patient and goals of care are important parameters
for control and treatment of epileptic seizures, offering the best quality care and avoiding premature death. We
need support to improve care and to provide better information and awareness of people about the disease.
Key-words: Epilepsy, electroencephalogram (EEG), magnetic resonance imaging (MRI), neurophysiological
findings, seizures.

Βιβλιογραφία
1. Αλειφερόπουλοσ ∆., (2000). "Ακτινογραφική απεικόνιση", Εκδόσεισ Βήτα.
2. Avanzini G et al, (1996). “ILAE Classification of Epilepsies: Its
Applicability and Practical Value of Different Diagnostic Categories”,
Epilepsia, 37(11): 1051-1059.
3. Βλαχάβασ Ι, Κεφάλασ Π, Βασιλειάδησ Ν, Ρεφανίδησ Ι, Κόκορασ Φ,
Σακελάριου Η, (2002). «Τεχνητή Νοηµοσύνη», Εκδόσεισ Γαρταγάνη.
4. Βλάχοσ Λ., (2000). "Σύγχρονη διαγνωστική απεικόνιση" τόµοσ 1οσ,
Ιατρικέσ εκδόσεισ Χρ. Βασιλειάδησ.
5. Benbadis GSR & Luders HO, (1996). “Epileptic Syndromes: An
Underutilized Concept”, Epilepsia, 37(11): 1029-1034.
6. Bulteau C, Jambasque I, Vinuier D et al (2000). “Epileptic syndromes
cognitive assessment and school placement: a study of 251
children” Developmental Medicine Child Neurology, 42: 319-327.
7. Cockerell CO, (1996). Shorvon Sd, “Epilepsy - Current Concepts”
Current Medical Literature.
8. Dreifus FE, (1989). “Classification of Epileptic Seizures and the
Epilepsies”, Pediatric Clinics of North America, April, 36(2).
9. Dulac O, (1995). “Epileptic Syndromes in Infancy and Childhood:
Recent Advances”, Epilepsia, 36 (Suppl.1), S51-S57.
10. Hauser WA, (1992). “Seizure disorders: the change with age”,
Epilepsia, 33 (Suppl.4): S6-S14.
11. Harvey R.,(2003). Φαρµακολογία, 2η έκδοση, Επιστηµονικέσ Εκδόσεισ Παρισιάνου Α.Ε.

12. Hauser WA, (1994).“The prevalence and incidence of convulsive
disorders in children ”Epilepsia, 35 (Suppl.2): S1-S6.
13. Commission on Classification and Terminology of the ILAE,
(1981). “Proposal for revised clinical and electroencephalographic
classification of epileptic seizures”, Epilepsia, 22:489-501.
14. Commission on Classification and Terminology of the ILAE,
(1985). “Proposal for classification of epilepsies and epileptic
syndromes”, Epilepsia, 26:268-278.
15. Commission on Classification and Terminology of the ILAE,
(1989). “Proposal for revised classification of epilepsies and
epileptic syndromes”, Epilepsia, 30 (4):389-399.
16. Καρατόπησ Α., Κανδαράκησ Ι., (2007). Απεικόνιση Μαγνητικού
Συντονισµού, Πανεπιστηµιακέσ εκδόσεισ Αράκυνθοσ.
17. Μπαλλήσ Θ, (1998). «Επιληψίεσ», κεφάλαιο 38 του βιβλίου «Νευρολογία», Ι.Λογοθέτη, University Studio Press.
18. Panayiotopulos CP (1999). “Benign Childhood Partial Seizures
and Related Epileptic Syndromes”, London, John Libbey.
19. Peredo D, Hannibal a. (2009). The Floppy Infant: Evaluation of
Hypotonia. Pediatr Rev, 30: 66-76.
20. Σαχίνη- Καρδάση Α. και Πάνου Μ., 1993. Παθολογική και Χειρουργική Νοσηλευτική.
21. Shah KN and others, (1981), (1989), (1992). “Experience with
International League Against Epilepsy Classifications of Epileptic
Seizures and Epilepsies and Epileptic Syndrome in epileptic
children in a developing country”, Epilepsia, 33(6):1072-1077.

Τόµος 4 - Τεύχος 3

[47]

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η επίδραση τησ οικονοµικήσ κρίσησ
στα συστήµατα υγείασ και οι προτεινόµενεσ
πολιτικέσ υγείασ σε εθνικό και διεθνέσ επίπεδο
Ευκαρπίδησ Απόστολοσ, Νοσηλευτήσ ΤΕ, MSc, ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείασ,
Στεφανιαία Μονάδα Γ. Ν. Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο», Ερµούπολη, Σύροσ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η παγκόσµια οικονοµική κρίση και η οικονοµική ύφεση που την ακολουθεί, επιβαρύνει ιδιαίτερα τουσ
πολίτεσ αλλά και το σύστηµα υγείασ των χωρών που θα την υποστούν µέσω του φαύλου κύκλου που δηµιουργείται από την αύξηση τησ ανεργίασ, την απώλεια τησ ασφάλισησ υγείασ, την µείωση των εισοδηµάτων, την µη ανταπόκριση στα έξοδα για την υγεία και τη δυνατότητα περίθαλψησ και εν τέλει την κακή υγεία που έχει ωσ αποτέλεσµα την αύξηση τησ νοσηρότητασ και τησ θνησιµότητασ µέσω τησ συνεχόµενησ επίτασησ τησ φτώχειασ.
Σκοποί: Η ανάδειξη µέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση των συνεπειών τησ οικονοµικήσ κρίσησ στην υγεία
των πολιτών, η επίδραση τησ πολιτικήσ υγείασ στην οικονοµική και κοινωνική κατάσταση των πολιτών, καθώσ και
η αποτύπωση των πολιτικών υγείασ που προτείνονται για την τρέχουσα περίοδο σε εθνικό και διεθνέσ επίπεδο.
Βιβλιογραφική ανασκόπηση: Η συγγραφή του παρόντοσ άρθρου πραγµατοποιήθηκε µέσα από την ανασκόπηση τησ ελληνικήσ και διεθνούσ βιβλιογραφίασ, καθώσ και τησ αντίστοιχησ αρθρογραφίασ, εστιάζοντασ κυρίωσ
την προσοχή στισ απόψεισ ευρωπαϊκών και παγκόσµιων οργανισµών για την υγεία.
Αποτελέσµατα: Τεκµηριώνεται η συνάφεια µεταξύ τησ πολιτικήσ υγείασ και τησ γενικότερησ πολιτικήσ και οικονοµικήσ κατάστασησ µιασ χώρασ και αποδεικνύεται η ανάγκη µη υποτίµησησ των ζητηµάτων υγείασ και η ανάδειξή τουσ ωσ ζητήµατα πρώτησ προτεραιότητασ για τουσ πολίτεσ σε περιόδουσ οικονοµικήσ κρίσησ.
Συµπεράσµατα: Σε περιόδουσ οικονοµικήσ κρίσησ, δεν πρέπει να γίνεται περικοπή των δαπανών για ζητήµατα
υγείασ, καθώσ η περικοπή οδηγεί σε µειωµένη διαθεσιµότητα περίθαλψησ και αυτή µε τη σειρά τησ επιδρά
άµεσα και επιβαρυντικά τόσο στα άτοµα όσο και στα συστήµατα υγείασ.
Λέξεισ κλειδιά: Οικονοµική κρίση και υγεία, πολιτική υγείασ σε οικονοµική κρίση, συστήµατα υγείασ.

Εισαγωγή
Ένα από τα χαρακτηριστικά τησ σύγχρονησ παγκόσµιασ
οικονοµικήσ κρίσησ είναι ότι ξεκίνησε από τον βιοµηχανοποιηµένο κόσµο, ενώ αντίστοιχεσ προηγούµενεσ κρίσεισ στη δεκαετία του '80 και τη δεκαετία του '90 άρχισαν στισ αναπτυσσόµενεσ χώρεσ.
Από την κρίση που διέρχεται η παγκόσµια κοινότητα
φαίνεται ότι όλεσ οι χώρεσ θα επηρεαστούν, αλλά µερικέσ
θα επηρεαστούν περισσότερο από άλλεσ. Λόγω τησ παρούσασ κρίσησ ο κόσµοσ διακινδυνεύει τη σοβαρότερη οικονοµική µείωση από τη δεκαετία του '30. Μόνο ο αντίκτυποσ των αυξήσεων στο κόστοσ των τροφίµων και στα καύσιµα,
είναι υπολογισµένοσ και θα τοποθετήσει περισσότερουσ
από 100 εκατοµµύρια ανθρώπουσ στην Ευρώπη κάτω από
το όριο τησ φτώχειασ (Παγκόσµιοσ Οργανισµόσ Υγείασ,

2009-α). Έτσι κρίνεται αναγκαίο να τεθούν νέεσ προτεραιότητεσ σε πολλέσ χώρεσ στην προσπάθεια αναζήτησησ
οικονοµικών πόρων για την αντιµετώπιση των πολλαπλών
τησ συνεπειών, από τισ οποίεσ µεταξύ των πρώτων είναι η
επίδραση στην υγεία των πολιτών.
Η Επίτροποσ για θέµατα υγείασ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Ανδρούλα Βασιλείου (2009-β), ανέφερε ότι στη συγκεκριµένη εποχή καλούµαστε όλο και περισσότερο να επενδύσουµε σε δραστηριότητεσ για την προαγωγή τησ καλήσ
υγείασ και την πρόληψη των νόσων και αυτό αποτελεί
καθήκον καθώσ πρέπει να βοηθήσουµε να διασφαλιστεί
η βιωσιµότητα των συστηµάτων υγείασ ωσ βασικού µέρουσ
τησ οικονοµίασ και τησ κοινωνίασ (Βασιλείου, 2009-β).
Έτσι, διαφαίνεται ότι σήµερα ίσωσ περισσότερο από
ποτέ, η υγεία θα πρέπει να αντιµετωπιστεί ωσ ένα οικο-
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νοµικό αγαθό καθώσ σύµφωνα µε την Βασιλείου (2009α) «η καλή υγεία έχει θετικέσ επιπτώσεισ στην οικονοµία
και εποµένωσ είναι ζωτικήσ σηµασίασ η ύπαρξη επαρκούσ επένδυσησ σε αυτή, ωσ µέροσ µιασ ευρύτερησ οικονοµικήσ ατζέντασ» (Βασιλείου,2009-α).
Σκοποί
Η ανάδειξη µέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση των
συνεπειών τησ οικονοµικήσ κρίσησ: α) στην υγεία των
πολιτών αλλά και στα ίδια τα συστήµατα υγείασ.
Η αποτύπωση τησ επίδρασησ τησ υπάρχουσασ πολιτικήσ υγείασ στην οικονοµική και κοινωνική κατάσταση των
πολιτών και
Η αποτύπωση των οδηγιών και των στόχων που προτείνονται σε εθνικό και διεθνέσ επίπεδο προκειµένου να
γίνει η κατά το δυνατόν ορθότερη διαχείριση τησ οικονοµικήσ κρίσησ από τα κράτη.
Υλικό και Μέθοδοσ
Η παρούσα µελέτη διενεργήθηκε στο πρώτο εξάµηνο του
2010 όπωσ επίσησ και η αναζήτηση τησ βιβλιογραφίασ.
Σε αυτήν αναζητήθηκαν οι απόψεισ και οι στόχοι που τέθηκαν από διεθνείσ οργανισµούσ για την καθοδήγηση των
κρατών σχετικά µε την αντιµετώπιση τησ τρέχουσασ οικονοµικήσ κρίσησ και στη συνέχεια συσχετίστηκαν οι απόψεισ αυτέσ µε την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και
αρθρογραφία.
Αποτελέσµατα
Ήδη από τον Απρίλιο του 2009 ο ΠΟΥ (2009-β), ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων µηνών,
οι προβλέψεισ για την οικονοµική ανάπτυξη όλων των
µερών του κόσµου έχουν αναθεωρηθεί προσ τα κάτω,
καθώσ η κρίση είναι αληθινά παγκόσµια και χτυπά σε έναν
κρίσιµο χρόνο για την υγεία σε όλα τα µέρη του κόσµου.
Επισηµαίνει δε, ότι δεν είναι ακόµα σαφέσ τι θα σηµάνει
η τρέχουσα οικονοµική κρίση για τισ χαµηλού εισοδήµατοσ και αναπτυσσόµενεσ οικονοµίεσ, αλλά πολλέσ προβλέψεισ είναι ιδιαίτερα απαισιόδοξεσ (ΠΟΥ, 2009-β).
Πράγµατι, ο ΟΗΕ (Εφηµερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» 6/7/2009),
σε έκθεσή του προέβλεψε πωσ το ποσοστό των ανθρώπων που θα ζουν σε συνθήκεσ απόλυτησ φτώχειασ µέχρι
το τέλοσ του 2009, θα ανέλθει στο 17 % των 6,8 δισεκατοµµυρίων κατοίκων τησ γησ (ΟΗΕ,2009).
Όπωσ αναφέρει ο Κυριόπουλοσ, (2009), «ευρήµατα
µελετών από τισ κυκλικέσ οικονοµικέσ κρίσεισ στη διάρκεια του επιχειρηµατικού κύκλου στην πρόσφατη περίοδο -µε αναλογίεσ στην παρούσα κρίση- δείχνουν ότι κυρίωσ
η ανεργία, η ευπρόσβλητη εργασία και η ανασφάλεια (και
δευτερευόντωσ το εισόδηµα) έχουν σηµαντική αρνητική
επίδραση στην υγεία». Τούτο επιβεβαιώνεται καθώσ πολλοί Ευρωπαίοι που έχουν ήδη χάσει τισ δουλειέσ τουσ, δεν
έχουν τη δυνατότητα αξιοπρεπούσ στέγασησ, υγιεινήσ διατροφήσ ή συµµετοχήσ στισ δαπάνεσ για την περίθαλψη
και τα φάρµακά τουσ (Βασιλείου, 2009-α).
Αντίστοιχα, στισ χαµηλού εισοδήµατοσ χώρεσ, η επα-

κόλουθη ανεργία πολύ συχνά εµφανίζεται χωρίσ να υπάρχει προστατευτικό κοινωνικό δίχτυ ασφάλειασ. Καθώσ τα
εισοδήµατα πέφτουν, οι υπηρεσίεσ του δηµόσιου τοµέα
γίνονται η κύρια πηγή υγειονοµικήσ περίθαλψησ, στον ίδιο
το χρόνο που τα κυβερνητικά εισοδήµατα δέχονται την
ισχυρότερη πίεση για την συγκρατηµένη χρηµατοδότησή
τουσ (ΠΟΥ 2009-β).
Ο Frenk (2009), αναλύοντασ τον τρόπο που µακροπρόθεσµα επιβαρύνονται οι πολίτεσ και το σύστηµα υγείασ
µιασ χώρασ από την οικονοµική κρίση, αναφέρει ότι η
αυξηµένη ανεργία οδηγεί σε απώλεια τησ ασφάλισησ υγείασ, µε αποτέλεσµα οι άνεργοι να µην µπορούν να αντεπεξέλθουν στα έξοδα για υγεία. Οι κυβερνήσεισ περικόπτουν
τουσ προϋπολογισµούσ υγείασ, γεγονόσ που οδηγεί σε µειωµένη διαθεσιµότητα περίθαλψησ. Η µειωµένη διαθεσιµότητα περίθαλψησ επιδρά άµεσα και επιβαρυντικά, τόσο
στα άτοµα όσο και στο σύστηµα υγείασ. Παράλληλα, η µείωση των εισοδηµάτων στερεί τουσ ανθρώπουσ τη δυνατότητα περίθαλψησ, τουσ αναγκάζει να µειώσουν ή ακόµη και να κόψουν τα φάρµακα και την πρόληψη. Μία από
τισ συνέπειεσ που δηµιουργείται είναι οι άνθρωποι να
αρρωσταίνουν περισσότερο, να µην µπορούν να δουλέψουν και αυτό να τουσ κάνει ακόµη φτωχότερουσ (Frenk,2009).
Σύµφωνα µε τον Τσαλίκη (2006), ο βαθµόσ συµµετοχήσ των κοινωνικών παραγόντων στη δηµιουργία ασθενειών επηρεάζεται από δύο βασικά στοιχεία:
α) Την ταχύτητα των κοινωνικών αλλαγών και β) την ικανότητα των κοινωνικών οµάδων και πληθυσµών να ισορροπήσουν τουσ κινδύνουσ που δηµιουργούν οι κοινωνικέσ αλλαγέσ µε αποτελεσµατικούσ µηχανισµούσ επίλυσησ
προβληµάτων (Τσαλίκησ,2006).
Μέχρι σήµερα, σοβαρό σταθεροποιητικό παράγοντα
διατήρησησ και συνεχόµενησ βελτίωσησ τησ υγείασ των
πληθυσµών, κυρίωσ των ανεπτυγµένων κρατών, αποτελεί
η κοινωνική πολιτική που ασκούν, ή οποία κατά τον ∆ικαίο
(1999, σελ. 20), περιλαµβάνει συντάξεισ, επιδόµατα, κατασκευή φτηνήσ κατοικίασ, επιδόµατα ενοικίου, απασχόλησησ και κατάρτισησ, επιδόµατα ανεργίασ, επιδόµατα νέων
θέσεων εργασίασ, επαγγελµατική κατάρτιση υγείασ προστασία υγείασ, προαγωγή υγείασ, πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια, τριτοβάθµια υγεία, παιδεία, εκπαίδευση ενηλίκων, προσωπικέσ υπηρεσίεσ, φροντίδα αναπήρων ή
υπερηλίκων στο σπίτι, ΚΑΠΗ και τέλοσ προστασία τησ
µητρότητασ και τησ παιδικήσ ηλικίασ (∆ικαίοσ, 1999)
Στα πλαίσια τησ κοινωνικήσ πολιτικήσ ενόσ κράτουσ
υπάγεται και η πολιτική υγείασ του κράτουσ αυτού, τησ
οποίασ η χάραξη σύµφωνα µε τον Σιγάλα (1999), δεν είναι
αποκλειστική υπόθεση µιασ κυβερνητικήσ υπηρεσίασ ενόσ
Υπουργείου, αλλά αποτελεί συλλογική υπόθεση και ευθύνη τησ κυβέρνησησ (Σιγάλασ,1999).
Σύµφωνα µε την Κωνσταντοπούλου (2008), «πολιτική
υγείασ (health policy) είναι το σύνολο των προσπαθειών
που αποβλέπουν στην επίτευξη των στόχων του ΠΟΥ για
την υγεία. Εντάσσεται στισ κοινωνικέσ πολιτικέσ και αποτελεί τµήµα των κρατικών πολιτικών (policies) κάθε χώρασ,
ενώ εξαρτάται τόσο από τισ εν γένει πολιτικέσ (politics)
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δοµέσ και την οικονοµική κατάσταση µιασ χώρασ, όσο και
από παραµέτρουσ όπωσ η προϋπάρχουσα γενικότερη κατάσταση υγείασ του πληθυσµού, οι συνθήκεσ ζωήσ, οι ατοµικέσ συνήθειεσ κ.ά.» (Κωνσταντοπούλου, 2008).
Η πολιτική υγείασ στηρίζεται σε δύο βασικούσ πυλώνεσ, οι οποίοι διαµορφώνουν κάθε φορά το επίπεδο ανάπτυξησ του συστήµατοσ υγείασ. Ο πρώτοσ αφορά τουσ
πόρουσ, υλικούσ και ανθρώπινουσ που διατίθενται και ο
δεύτεροσ τον τρόπο οργάνωσησ και διοίκησησ του συστήµατοσ. (Λιαρόπουλοσ, 2005).
Κατά τον Ζηλίδη (2005), η διάθεση πόρων είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την επίτευξη των κύριων
στόχων ενόσ συστήµατοσ υγείασ που στοχεύει στην καθολική κάλυψη του πληθυσµού. Η επίτευξη όµωσ των άλλων
δύο στόχων, που είναι η δίκαιη κατανοµή των πόρων και
η αποτελεσµατικότητα και ποιότητα των υπηρεσιών, εξαρτάται από την οργάνωση του συστήµατοσ υγείασ και τον
τρόπο χρηµατοδότησησ τησ δαπάνησ (Ζηλίδησ, 2005),
Στο περιεχόµενο τησ εκάστοτε πολιτικήσ για την υγεία
που ακολουθείται, ενυπάρχουν στοιχεία των αρχών και
κοινωνικών αξιών τησ κοινωνίασ, που καθορίζουν τη µορφή τησ.
Ο τρόποσ που θα κατανεµηθούν οι πόροι και οι εξουσίεσ µέσα στο υγειονοµικό σύστηµα, επίσησ αντανακλά
τισ αρχέσ και τα πιστεύω τησ κοινωνίασ. Στην πορεία για
τη διαµόρφωση τησ δοµήσ του περιεχοµένου των πολιτικών υγείασ στην εκάστοτε κοινωνία, θα χρειαστεί να απαντηθούν σηµαντικά ερωτήµατα όπωσ:
l Πώσ µια πολιτική υγείασ µπορεί να ενσωµατώνει συγχρόνωσ στοιχεία ισότητασ, αποδοτικότητασ και ατοµικήσ
αυτονοµίασ;
l Πώσ θα υπάρξει συµφωνία για να σχεδιαστεί µια πολιτική υγείασ, πάνω σε βασικέσ έννοιεσ και φαινόµενα όπωσ
είναι η υγεία, η αρρώστια, ο θάνατοσ και ποιοι είναι οι
«καθοριστέσ» αυτών των φαινοµένων;
l Με βάση ποια αντίληψη η κοινωνία και η πολιτική υγείασ θα διανέµει τουσ πόρουσ µεταξύ διαφορετικών τοµέων όπωσ η πρόληψη και η θεραπεία, η πρωτοβάθµια και
η νοσοκοµειακή φροντίδα, ο δηµόσιοσ και ο ιδιωτικόσ
τοµέασ;
l Μέσα από ποιο µοντέλο (µοντέλο τησ αγοράσ, το τεχνοκρατικό µοντέλο, δηµοκρατικό µοντέλο κλπ) θα γίνεται η
παραγωγή και διανοµή των υπηρεσιών υγείασ; (Θεοδώρου, 2009)
Κάθε διαφορετική απάντηση στα παραπάνω ερωτήµατα δηµιουργεί και έναν αναπροσανατολισµό τησ εκάστοτε πολιτικήσ υγείασ που θα ακολουθηθεί και διαµορφώνει διαφορετικό περιεχόµενο, καθώσ έχει καταλυτικέσ
συνέπειεσ στον τρόπο λειτουργίασ των υπηρεσιών υγείασ, στισ προτεραιότητεσ και στη χρηµατοδότηση των επιµέρουσ δραστηριοτήτων στην υγεία, ειδικά σε περιόδουσ
οικονοµικήσ ύφεσησ (Θεοδώρου, 2009), καθώσ χώρεσ
µε ήδη περιορισµένα δηµόσια οικονοµικά και φτωχή
εθνική οικονοµία, δεν έχουν συνήθωσ επαρκείσ πόρουσ
για διευρυµένεσ πολιτικέσ υγείασ όπωσ οι πλουσιότερεσ. (∆ικαίοσ, 1999).
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Την ισχυρή συσχέτιση τησ πολιτικήσ υγείασ µε την γενικότερη οικονοµική και κοινωνική κατάσταση µιασ χώρασ,
υιοθέτησε ο ΠΟΥ ο οποίοσ στο πλαίσιο τησ στρατηγικήσ
«Υγεία για όλουσ», ανέπτυξε πλαίσια πολιτικών υγείασ,
µε στόχουσ και προτεραιότητεσ, προσαρµοσµένα στισ ιδιαιτερότητεσ και στα κοινωνικά και επιδηµιολογικά δεδοµένα κάθε περιοχήσ τησ υφηλίου. Μέσα στο πλαίσιο αυτήσ
τησ στρατηγικήσ, πολλέσ ευρωπαϊκέσ χώρεσ διαµόρφωσαν εθνικέσ πολιτικέσ που εξειδικεύουν τουσ στόχουσ του
ΠΟΥ στα δικά τουσ δεδοµένα.
Θετική αλλαγή προσ την κατεύθυνση αυτή θα µπορούσε να προσδώσει η χάραξη µιασ κοινήσ ευρωπαϊκήσ πολιτικήσ υγείασ. Όµωσ και σε επίπεδο Ευρωπαϊκήσ Ένωσησ, παρά την αυξανόµενη ανάµιξή τησ στα ζητήµατα
υγείασ, δεν υπήρξε µια ολοκληρωµένη πολιτική υγείασ ή
ένα υπεύθυνο κέντρο υγειονοµικών αποφάσεων. Σχετικά
µε το ζήτηµα αυτό, η συντελούµενη εναρµόνιση των αγορών τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωσησ δεν έχει περιλάβει την εναρµόνιση των συστηµάτων υγείασ. Η οργάνωση και η διοίκηση των συστηµάτων υγείασ παραµένει στην αποκλειστική
δικαιοδοσία των εθνικών κυβερνήσεων.(Τούντασ, 2001).
Συζήτηση
Όπωσ ανακοινώθηκε σε Ευρωπαϊκό φόρουµ για την υγεία,
η κρίση έχει επιπτώσεισ συνήθωσ σε ανθρώπουσ που ζουν
ήδη στην ένδεια, σε νέουσ, σε µονογονεϊκέσ οικογένειεσ, στην νέα µεσαία τάξη, στουσ ανέργουσ και στουσ µισθωτέσ ιδιωτικών διαµερισµάτων (European Health Forum
Gastein, 2009).
Σύµφωνα µε τον Κυριόπουλο (2009), η αντιµετώπιση
των κοινωνικών και οικονοµικών ανισοτήτων στην υγεία
καθίσταται κορυφαία προτεραιότητα τησ εθνικήσ υγειονοµικήσ πολιτικήσ και ειδικότερα η κάλυψη των νοικοκυριών τα οποία υφίστανται καταστροφικέσ δαπάνεσ για την
υγεία σε συνθήκεσ οικονοµικήσ κρίσησ» (Κωνσταντοπούλου, 2008)
Κάτω από αυτέσ τισ συνθήκεσ, η παγκόσµια κρίση
φαίνεται να «βάζει το µαχαίρι στο λαιµό» των κρατών,
προσανατολίζοντάσ τουσ στη λήψη απαραίτητων µέτρων
για εξυγίανση των συστηµάτων υγείασ και τησ εφαρµογήσ πολιτικών που θα δηµιουργούν δίχτυ ασφαλείασ στην
παροχή υπηρεσιών σε όσουσ έχουν πραγµατικά ανάγκη.
Τούτο θα µπορέσει να επιτευχθεί µέσα από την περικοπή τησ σπατάλησ, την καλή καταγραφή χρήσιµων πληροφοριών σε πραγµατικό χρόνο, τον συνολικό επαναπροσδιορισµό για την αντιµετώπιση των νοσηµάτων και κυρίωσ
των χρόνιων, καθώσ και τον προσδιορισµό των οµάδων
που βρίσκονται σε κίνδυνο (ΠΟΥ, 2009- β)
Eνα καλό παράδειγµα περικοπήσ τησ σπατάλησ και
επαναπροσδιορισµού τησ αντιµετώπισησ των νοσηµάτων και κυρίωσ των χρόνιων ειδικά για τη χώρα µασ όπωσ
ανακοινώθηκε σε πανελλήνιο συνέδριο, είναι η εφαρµογή εθνικών κλινικών πρωτοκόλλων για τη διαχείριση
τησ νόσου και του ασθενούσ στην υπέρταση, τον διαβήτη,
τισ καρδιοπάθειεσ, τα ψυχικά νοσήµατα και τα νεοπλάσµατα, µε τιµέσ που αντανακλούν στο πραγµατικό κόστοσ
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για την πλήρη αντιµετώπισή τουσ. Η Εθνική Σχολή ∆ηµόσιασ Υγείασ µελέτησε και κοστολόγησε την εφαρµογή
αυτών των πρωτοκόλλων (Βλάχοσ, 2008).
Με άλλα λόγια η παγκόσµια κρίση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ωσ ευκαιρία για συνεχείσ µεταρρυθµίσεισ στον
τοµέα τησ υγείασ. Ο ΠΟΥ (2009- γ), ανακοίνωσε βασικέσ
και εξειδικευµένεσ οδηγίεσ προσ τα κράτη για τη διαµόρφωση πολιτικών υγείασ και σύστησε:
l Η διανοµή του πλούτου να γίνεται στη βάση τησ αλληλεγγύησ και τησ δικαιοσύνησ, καθώσ διατυπώνεται η ανησυχία ότι οι αρχέσ για την υγεία δεν διανέµουν τον πλούτο βάσει αυτών των αξιών, εµποδίζοντασ κατά συνέπεια
τη βελτίωση και προαγωγή τησ υγείασ.
l Να αυξηθεί η επίσηµη βοήθεια για ανάπτυξη (ODA
Official Development Assistance), προκειµένου να προστατευτούν οι πιο ευάλωτοι. Οι φτωχότερεσ χώρεσ είναι
οι πιο τρωτέσ για την απώλεια τησ υγείασ σε περιόδουσ
κρίσησ.
l Να επενδύσουν στην υγεία για να βελτιωθεί η ευηµερία
και ο πλούτοσ, καθώσ η επένδυση στην υγεία είναι επένδυση στην ανθρώπινη ανάπτυξη, την κοινωνική ευηµερία
και τον πλούτο.
l Στον κάθε Υπουργό να πράττει ωσ Υπουργόσ Υγείασ, προωθώντασ την υγεία σε όλεσ τισ πολιτικέσ.
l Να προστατευτούν τα προγράµµατα δηµόσιασ υγείασ από
τη σπατάλη.
l Να προστατευτούν και να διασφαλιστούν οι δαπάνεσ για
την πρωτοβάθµια υγειονοµική περίθαλψη.
l Να εξασφαλιστούν «περισσότερα χρήµατα για την υγεία
και περισσότερη υγεία για τα χρήµατα», δια τησ βελτίωσησ τησ ποιότητασ µέσα από την διαφανή αξιολόγηση του
ελέγχου και τησ απόδοσησ, τησ βασισµένησ σε στοιχεία
ιατρικήσ (Evidence Based Medicine) και τησ εγκατάστασησ ασφαλέστερων υγειονοµικών υπηρεσιών.
l Να εξασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση στισ υγειονοµικέσ υπηρεσίεσ και να δηµιουργηθούν κοινωνικά δίκτυα
ασφάλειασ για τισ πιο ευάλωτεσ κοινωνικέσ οµάδεσ.
l Να επιφέρουν δικαιοσύνη στη χρηµατοδότηση µέσω τησ
υποχρεωτικήσ και αναδιανεµητικήσ µορφήσ συλλογήσ
οικονοµικών πόρων.
l Να αυξήσουν τον φόρο στον καπνό, το οινόπνευµα, τη
ζάχαρη και το αλάτι, κάτι που θα ασκήσει θετική επίδραση στη δηµόσια υγεία.
l Να εντοπίσουν τισ τρέχουσεσ ανάγκεσ σε επαγγελµατίεσ
υγείασ και να εκµεταλλευτούν την ευκαιρία για προσέλκυση και εκπαίδευση νέων στα επαγγέλµατα υγείασ.
l Να ενθαρρύνουν την ενεργό συµµετοχή των πολιτών σε
δηµόσιεσ διαβουλεύσεισ ή µέσω αντιπροσωπευτικών
οργανώσεων για τη λήψη, τον έλεγχο και την εκτέλεση
αποφάσεων.

όχι µόνο δεν πρέπει να υποτιµούνται αλλά, αντιθέτωσ, πρέπει να τουσ δίνεται προτεραιότητα», συνάδει απόλυτα µε
τισ απόψεισ αλλά και τισ προτροπέσ επίσηµων παγκόσµιων
και διεθνών οργανισµών και φορέων, καθώσ η υγεία και
η οικονοµία αλληλοσυνδέονται στενά. Η καλή υγεία έχει
θετικό αντίκτυπο στην οικονοµία συνολικά, ενώ αποτελεί
βασική προϋπόθεση τησ ύπαρξησ ισχυρού και παραγωγικού εργατικού δυναµικού. Η επένδυση στην υγεία δηµιουργεί δυνατότητεσ νέων θέσεων εργασίασ, τόνωσησ των
αγορών και ενίσχυσησ των εµπορικών συναλλαγών (Βασιλείου, 2009-α).
Και στισ προηγούµενεσ και στην τωρινή οικονοµική
κρίση, µια συχνή αντίδραση πολλών κυβερνήσεων είναι
η περικοπή των δαπανών για την υγεία. Ωστόσο, οι περικοπέσ αυτέσ εξασθενούν το σύστηµα υγείασ και προσθέτουν µια κρίση που µπορεί να έχει ακόµη πιο µακροχρόνιεσ επιπτώσεισ από ότι η οικονοµική κρίση.
Αυτό σηµαίνει ότι η αντιµετώπιση µιασ βραχυχρόνιασ
οικονοµικήσ κρίσησ, δεν πρέπει να γίνει µε τρόπο που να
προκαλέσει µια µακροχρόνια καταστροφή τησ υγείασ,
καθώσ µέσα από αυτήν οι οικογένειεσ δεν θα καταφέρουν
να αναρρώσουν, ακόµη και αν η οικονοµία ανακάµψει.
Έτσι, όπωσ συµπερασµατικά διαµηνύεται από τον Frenk
(2009), «το χειρότερο που µπορεί να κάνει κανείσ είναι να
µειώσει τον προϋπολογισµό για την υγεία. Οι κυβερνήσεισ θα πρέπει να επικεντρωθούν στο να µειώσουν τισ
σπατάλεσ και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα. Σε αυτέσ
ακριβώσ τισ κρίσεισ είναι που χρειαζόµαστε περισσότερα χρήµατα για υγεία, αλλά και περισσότερη υγεία για
χρήµατα» (Frenk,2009).
Με δεδοµένα τα παραπάνω, θα λέγαµε ότι η Ελλάδα
έχει να διανύσει πολύ περισσότερο δρόµο από άλλεσ ανεπτυγµένεσ χώρεσ καθώσ σύµφωνα µε τον Θεοδώρου και
συν (2001), ποτέ δεν διέθεσε σηµαντικούσ πόρουσ για την
υγεία ακόµα και σε περιόδουσ µη οικονοµικήσ ύφεσησ.
Η κακή οργάνωση και διοίκηση του συστήµατοσ, σε συνδυασµό µε τον πολυκερµατισµό τησ ασφάλισησ υγείασ,
οδήγησε ήδη στη µετακύλιση σηµαντικού µέρουσ του
κόστουσ στουσ ίδιουσ τουσ ασθενείσ (Θεοδώρου και
συν.,2001).
Επίσησ, αναµένεται το ήδη επιβαρυµένο σύστηµα να
δεχθεί ακόµη µεγαλύτερη πίεση, καθώσ η αιφνίδια αλλαγή και κατά συνέπεια η µείωση στα εισοδήµατα των οικογενειών, θα αναγκάσουν πολίτεσ που είχαν µέχρι τώρα τη
δυνατότητα να χρησιµοποιούν υπηρεσίεσ υγείασ στον ιδιωτικό τοµέα µε δικέσ τουσ δαπάνεσ, να περικόψουν τη δαπάνεσ αυτέσ από τον προϋπολογισµό τουσ και να στραφούν
στην ζήτηση των αντίστοιχων υπηρεσιών από το δηµόσιο
σύστηµα υγείασ, οδηγώντασ αυτό και τα ασφαλιστικά
ταµεία σε ακόµη µεγαλύτερη δυσχέρεια.
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ABSTRACT
THE INFLUENCE OF GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON HEALTH SYSTEMS AND THE PROPOSED HEALTH
POLICIES AT NATIONAL AND INTERNATIONAL LEVEL.
Efkarpidis Apostolos, RN, MSc, Management of Health Services, Director of Nursing Service of the General
Hospital of Syros
Introduction: The global financial crisis and the recession that follows it, burden particularly on citizens
and the health system in countries that will suffer through the vicious circle that created by rising
unemployment, loss of health insurance, reduction of income failure to respond to the charges for health
care and the ability and ultimately ill health resulting in increased morbidity and mortality through the
continuous intensification of poverty.
Aims: The emergence through a bibliographical review of the effects of the economic crisis in public
health, the influence of health policy in economic and social situation of citizens and the mapping of
health policy proposed for the current national and international level.
Literature review: The writing of this article took place through the review of Greek and international
bibliography and the corresponding editorial, focusing mainly in the attention on the views of European
and global health-related organizations.
Results: Documented the link between health policy and overall political and economic situation of a
country and demonstrate the need for non-devaluation of health issues and their emergence as a prime
priority that concerns the citizens in times of economic crisis.
Conclusions: In times of economic crisis, it should be cutting spending on health issues, as the passage
leading to reduced availability of care and this in turn affects directly on incriminating both individuals
and health systems.
Keywords: Financial crisis and health, health policy in economic crisis, health systems.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η οικονοµική κρίση συνοδεύεται από φαινόµενα όπωσ η ανεργία, η οικονοµική εξαθλίωση του πληθυσµού, η αποδυνάµωση του συστήµατοσ υγείασ, η αύξηση του επιπολασµού συγκεκριµένων ασθενειών και η
γενικότερη κατάπτωση του οικοδοµήµατοσ τησ υγείασ σε µια κοινωνία.
Αποτελέσµατα ανασκόπησησ: Η ανεργία, το χαµηλό εισόδηµα και η ανέχεια έχουν ωσ αποτέλεσµα τον περιορισµό των δαπανών για την υγεία, την καθυστέρηση τησ θεραπείασ και συχνά τη µη προσβασιµότητα στισ υπηρεσίεσ υγείασ. Επιπρόσθετα, η οικονοµική ύφεση και τα συνοδά φαινόµενα αυτήσ συνεπάγονται σοβαρέσ επιπτώσεισ τόσο στην ψυχική όσο και στην σωµατική υγεία των πολιτών. Προβλήµατα εθισµού, εξαρτήσεισ, υιοθέτηση
µη υγιεινού τρόπου ζωήσ µε αυξανόµενη κατανάλωση τροφίµων χαµηλήσ διατροφικήσ αξίασ, καπνού και οινοπνεύµατοσ, καθώσ επίσησ και η πληµµελήσ διαχείριση των νοσηµάτων από τισ επιβαρυµένεσ υπηρεσίεσ υγείασ είναι κάποιεσ από τισ αρνητικέσ συνέπειεσ τησ οικονοµικήσ κρίσησ στην υγεία.
Συµπεράσµατα -Προτάσεισ: Οι ιθύνοντεσ οφείλουν να προστατέψουν και να υπερασπιστούν το αγαθό τησ υγείασ θέτοντάσ το σε βασική προτεραιότητα ανεξάρτητα από τισ δύσκολεσ οικονοµικέσ συνθήκεσ. Η αποτελεσµατική και έγκαιρη λήψη µέτρων, οι αναδιαρθρώσεισ και η εύρεση εναλλακτικών πηγών χρηµατοδότησησ µπορούν να αποτρέψουν φαινόµενα, όπωσ η εξαθλίωση και η καταρράκωση του συστήµατοσ υγείασ. Η ανάπτυξη
προγραµµάτων οικονοµικήσ ανάπτυξησ, η καταπολέµηση τησ ανεργίασ, η ενίσχυση των φορέων δηµόσιασ υγείασ και η στήριξη των ευπαθών οµάδων, όπωσ οι άνεργοι, θα πρέπει να αποτελέσουν βασικέσ προτεραιότητεσ
τησ πολιτείασ σε περιόδουσ οικονοµικήσ ύφεσησ.
Λέξεισ κλειδιά: ανεργία, ασθένεια, θνησιµότητα, οικονοµική κρίση, υγεία

1. Εισαγωγή
Σύµφωνα µε τον ορισµό που διατυπώθηκε στο καταστατικό του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείασ (1946) η υγεία
είναι η κατάσταση τησ πλήρουσ σωµατικήσ, ψυχικήσ και
κοινωνικήσ ευεξίασ και όχι µόνο η απουσία ασθένειασ ή
αναπηρίασ. Παράγοντεσ γενετικοί, περιβαλλοντικοί, ο τρόποσ ζωήσ, καθώσ επίσησ και οι κοινωνικοί προσδιοριστέσ
όπωσ η εκπαίδευση, η ανεργία και το οικονοµικό επίπεδο επηρεάζουν την υγεία των ατόµων, αλλά και την κοινωνική αναπαράσταση του διπόλου υγείασ-ασθένειασ.
Η οικονοµική κρίση συνεπάγεται µείωση του εισοδήµατοσ, αύξηση του ποσοστού ανεργίασ, περικοπέσ
µισθών, αύξηση των τιµών των φαρµάκων και των ιατρι-

κών νοσηλίων, ενώ από την άλλη µεριά περιορίζονται
σηµαντικά οι κρατικέσ δαπάνεσ και τα κονδύλια για τη
δηµόσια υγεία (Πίνακασ 1). Αφενόσ λοιπόν ο τοµέασ τησ
δηµόσιασ υγείασ αποδυναµώνεται και υπολειτουργεί,
χωρίσ πολλέσ φορέσ να µπορεί να ανταπεξέλθει στισ
ανάγκεσ του πληθυσµού, και αφετέρου περιορίζεται η
πρόσβαση του πολίτη στισ υπηρεσίεσ υγείασ. Η ιδιωτική ασφάλιση είναι πλέον πολυτέλεια, δεδοµένησ τησ
οικονοµικήσ στενότητασ, ενώ οι φορείσ δηµόσιασ υγείασ είναι ανεπαρκείσ. Αποτέλεσµα αυτήσ τησ ανεπάρκειασ είναι η αύξηση του επιπολασµού συγκεκριµένων
ασθενειών και η γενικότερη κατάπτωση του οικοδοµήµατοσ τησ υγείασ σε µια κοινωνία (Yang, 2001).
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Πίνακασ 1. Παγκόσµια τάση αύξησησ του ποσοστού τησ ανεργίασ
Real GDP growth Rate
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Ιnternational Labour Organization (2010) Available at http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09332/09332%282010-January%29.pdf
*2009 are preliminary estimates.

Σύγχρονα δεδοµένα από καταγραφέσ δείχνουν τη
σχέση του ΑΕΠ ενόσ κράτουσ µε το προσδόκιµο επιβίωσησ και τισ δαπάνεσ για την υγεία. Πιο συγκεκριµένα,
όσο αυξάνεται το ΑΕΠ µιασ χώρασ τόσο µεγαλώνει το
προσδόκιµο επιβίωσησ και όσο µεγαλώνουν τα έσοδα
ενόσ κράτουσ αυξάνονται οι κατά κεφαλήν δαπάνεσ για
την υγεία. Από τον Πινάκα 2 φαίνεται η σχέση προσδόκιµου επιβίωσησ και κατά κεφαλήν δαπανών για την
υγεία. Όσο περισσότερο επενδύει στον τοµέα τησ υγείασ ένα κράτοσ, τόσο µεγαλώνει το προσδόκιµο επιβίωσησ των πολιτών του.
Σε περιόδουσ οικονοµικήσ κρίσησ περιορίζονται
σηµαντικά τα περιθώρια για επένδυση στον τοµέα τησ
υγείασ, ενώ παράλληλα ανακύπτουν σηµαντικά προβλήµατα υγείασ στον πληθυσµό ωσ αρνητικά αποτελέσµατα τησ οικονοµικήσ δυσχέρειασ.

3.1. Σωµατική και ψυχική υγεία
Η ανεργία, το χαµηλό εισόδηµα και η ανέχεια έχουν ωσ
αποτέλεσµα τον περιορισµό των δαπανών για την υγεία,
την καθυστέρηση τησ θεραπείασ και συχνά τη µη προσβασιµότητα στισ υπηρεσίεσ υγείασ. Συν τοισ άλλοισ, η
οικονοµική ύφεση και τα συνοδά φαινόµενα αυτήσ συνεπάγονται σοβαρέσ επιπτώσεισ τόσο στην ψυχική όσο και
στην σωµατική υγεία των πολιτών. Τα προβλήµατα εθισµού, οι εξαρτήσεισ, η υιοθέτηση µη υγιεινού τρόπου
ζωήσ µε αυξανόµενη την κατανάλωση τροφών χαµηλήσ
διατροφικήσ αξίασ, καπνού και οινοπνεύµατοσ, καθώσ
επίσησ πληµµελήσ διαχείριση των νοσηµάτων από τισ
επιβαρυµένεσ υπηρεσίεσ υγείασ είναι κάποιεσ από τισ
αρνητικέσ συνέπειεσ στην υγεία (Stuckler et al. 2009).

2. Σκοπόσ
Σκοπό τησ παρούσασ ανασκόπησησ αποτελεί η παρουσίαση των επιπτώσεων τησ οικονοµικήσ κρίσησ στην
σωµατική και ψυχική υγεία βάσει σύγχρονων επιδηµιολογικών δεδοµένων και η παράθεση προτάσεων για
τη θωράκιση και προαγωγή τησ υγείασ των πολιτών ακόµη και σε περιόδουσ οικονοµικήσ ύφεσησ.

3.1.1. ∆ιατροφή και φυσική άσκηση
Οι αλλαγέσ στισ διατροφικέσ συνήθειεσ είναι διαδεδοµένεσ σε περιόδουσ οικονοµικήσ κρίσησ, δεδοµένησ
τησ µείωσησ των εσόδων του νοικοκυριού, γεγονόσ που
κατ’ επέκταση επηρεάζει τον τρόπο που οι πολίτεσ δαπανούν τα χρήµατά τουσ σε είδη διατροφήσ.
Ορισµένοι συγγραφείσ παρατηρούν ότι οι πολίτεσ
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Πίνακασ 2. Προσδόκιµο επιβίωσης και
κατά κεφαλήν δαπάνες για την υγεία, 2007

Πηγή: OECD(2008), OECD Health Data.

επιλέγουν φθηνότερα, επεξεργασµένα τρόφιµα, ενώ από
την άλλη µεριά άλλοι έχουν δείξει µέτριεσ µειώσεισ στον
επιπολασµό τησ παχυσαρκίασ λόγω λιγότερησ κατανάλωσησ ποσότητασ φαγητού έξω από το σπίτι, καθώσ επίσησ, λόγω περισσότερου ελεύθερου χρόνου για φυσική
δραστηριότητα (Ludwig & Pollack 2009, Ruhm 2005,
Ruhm 2009). Στην πραγµατικότητα, και οι δύο τάσεισ
παρατηρούνται. Συγκεκριµένα, στισ ΗΠΑ παρατηρείται
σηµαντική πτώση σε πωλήσεισ γλυκών, πουλερικών και
κόκκινου κρέατοσ, ενώ αντίθετα παρατηρήθηκαν αυξήσεισ στισ πωλήσεισ αυγών, λαχανικών, και γαλακτοκοµικών προϊόντων (Lahart et al., 2009). Αντίθετα, δεδοµένα για τισ συνήθειεσ άσκησησ κατά τη διάρκεια µιασ
οικονοµικήσ ύφεσησ δεν διατίθενται σε επάρκεια ώστε
να µασ οδηγήσουν σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα.
3.1.2. Κάπνισµα
Πολλέσ µελέτεσ έχουν δείξει την ύπαρξη συσχέτισησ
ανάµεσα στον επιπολασµό καπνίσµατοσ και των ποσοστών ανεργίασ. Έχει φανεί µέσα από επιδηµιολογικέσ
µελέτεσ ότι οι άνεργοι είναι βαρύτεροι καπνιστέσ από
τουσ µισθωτούσ (Lee et al. , 1991), ενώ οι καπνιστέσ
έχουν µεγαλύτερο κίνδυνο να µείνουν άνεργοι (Waldron
et al, 1989). Αυτή η διαφορά µπορεί να εξηγηθεί εν µέρει
από φαινόµενα, όπωσ η συσχέτιση µεταξύ καπνίσµατοσ και χαµηλού επιπέδου εκπαίδευσησ, καθώσ επίσησ µέσω τησ σχέσησ καπνίσµατοσ και χαµηλήσ κοινωνικοοικονοµικήσ τάξησ. Άλλεσ µελέτεσ υποστηρίζουν
την υπόθεση ότι η ανεργία αυξάνει τον επιπολασµό του
καπνίσµατοσ µεταξύ νεότερων ηλικιακά τάξεων
(Hammarstrom A. et al., 1995) ενώ, τέλοσ, µελέτεσ στη
Βρετανία, Νορβηγία και Σουηδία έχουν δείξει ότι υπάρχει σχέση µεταξύ ανεργίασ και τησ χρήσησ ναρκωτικών
ουσιών και κυρίωσ κάνναβησ (Peck & Plant 1986,
Hammer 1992, Hammarstrom 1994).

3.1.3. Κατανάλωση αλκοόλ
Όσον αφορά τη σχέση αλκοόλ και οικονοµικήσ κρίσησ
επικρατούν δύο απόψεισ: Πρώτον, ότι η ανεργία ωσ φαινόµενο που βρίσκεται σε έξαρση σε περιόδουσ οικονοµικήσ ύφεσησ οδηγεί σε αυξανόµενο άγχοσ και κατ’ επέκταση σε αύξηση τησ κατανάλωσησ οινοπνεύµατοσ
ιδιαίτερα σε νεαρά άνεργα άτοµα (Janlert & Hammarstrom,
1992). ∆εύτερον, σύµφωνα µε µια άλλη άποψη, η κατανάλωση αλκοόλ περιορίζεται σε περιόδουσ ανεργίασ
λόγω έλλειψησ χρηµάτων. Μια µακροχρόνια µελέτη, στην
οποία νέα άτοµα παρακολουθήθηκαν για πέντε χρόνια
µετά την ολοκλήρωση τησ υποχρεωτικήσ τουσ εκπαίδευσησ, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι όσοι από αυτούσ
υπήρξαν άνεργοι για µεγάλο χρονικό διάστηµα παρουσίαζαν σηµαντικά µεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ, σε
σχέση µε αυτούσ που εργάζονταν ή ήταν άνεργοι για
µικρή χρονική περίοδο (Πίνακασ 3). Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι καταναλωτέσ αλκοόλ που εργάζονται καταφέρνουν να µην ξεπερνούν τα επιτρεπόµενα όρια κατανάλωσησ, ενώ τα ίδια άτοµα όταν µείνουν άνεργα συχνά
γίνονται αλκοολικοί ξεπερνώντασ τα επιτρεπτά όρια.
Συνεπώσ, η απασχόληση µπορεί να θεωρηθεί σηµαντική µέθοδοσ βελτίωσησ τησ ποιότητασ τησ ζωήσ και τησ
προαγωγήσ τησ υγείασ ενόσ ατόµου.
3.1.4. Ψυχική υγεία - ∆είκτεσ ψυχικήσ υγείασ
Η ψυχική υγεία είναι ένασ από τουσ περισσότερο µελετηµένουσ παράγοντεσ που επηρεάζονται σε περιόδουσ
οικονοµικήσ κρίσησ (Winefiel, 1995). Κατά τη διεξαγωγή αντίστοιχων µελετών τα άτοµα συχνά δίνουν ψευδείσ
απαντήσεισ στα ερωτηµατολόγια, οδηγώντασ έτσι τουσ
µελετητέσ σε λανθασµένα συµπεράσµατα. Στην προκειµένη περίπτωση δεδοµένου ότι η ανεργία και η οικονο-

Πίνακασ 3. Μέση κατανάλωση αλκοόλ
µεταξύ των ηλικιών 16-21 ετών σε σχέση
µε το χρονικό διάστηµα τησ ανεργίασ
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θειεσ µπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση τησ θνησιµότητασ από όλεσ τισ αιτίεσ θανάτου (Πίνακασ 5). Σοβαρέσ
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κινδύνουσ για την υγεία και ενδεχοµένωσ τα ποσοστά
θνησιµότητασ (Cutler et al., 2003, Musgrove et al., 1987).
Τime unemployed, weeks
Σηµαντικέσ αλλαγέσ στη νοσηρότητα και τη θνησιµότητα σε περιόδουσ οικονοµικήσ κρίσησ έχουν αναφερθεί
και στισ Φιλιππίνεσ και στο Βιετνάµ (Tool et al., 2000).
µική κρίση είναι αρνητικέσ καταστάσεισ για τη ζωή ενόσ Στην µελέτη των Falagas et al. πραγµατοποιήθηκε µια
ατόµου, στισ ερωτήσεισ για τυχόν επιπτώσεισ που έχει ανασκόπηση των µελετών που είχαν διερευνήσει τη θνηη ανεργία και η κρίση στην υγεία τουσ τα άτοµα είναι σιµότητα στο γενικό πληθυσµό διαφόρων χωρών σε
προδιατεθειµένα να απαντήσουν θετικά οδηγώντασ τουσ περιόδουσ οικονοµικήσ κρίσησ, σε σύγκριση µε περιόερευνητέσ σε σφάλµα πληροφορίασ (information bias). δουσ πριν ή µετά την κρίση. Οι περίοδοι των οικονοµιΗ αρτηριακή πίεση όµωσ αποτελεί ένα δείκτη που δεν κών κρίσεων σχετίστηκαν µε την αύξηση στη θνησιµόµπορεί κανείσ να ελέγξει και µπορεί να χρησιµοποιη- τητα από όλεσ τισ αιτίεσ, στισ 7 από τισ 8 µελέτεσ, και
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Σουηδία, ΗΠΑ και Ηνωµένο Βασίλειο (Martikainen 1990,
Stefansson, 1991, Sorlie& Rogot, 1990, Iversen et al.,
1987, Junankar 1991).
Η µειωµένη χρήση των υπηρεσιών υγειονοµικήσ
περίθαλψησ είναι ένασ παράγοντασ που µπορεί να συµβάλει στην αύξηση τησ θνησιµότητασ σε περιόδουσ οικονοµικήσ κρίσησ, ιδίωσ αν αυτό συνδέεται µε τισ προσωπικέσ δαπάνεσ (Yang et al., 2001). Αυξηµένο κίνδυνο
για πρόωρη θνησιµότητα έχουν άτοµα τα οποία ανήκουν
σε µειονότητεσ, όπωσ οι µετανάστεσ και οι χρονίωσ
πάσχοντεσ από ψυχικά ή σωµατικά νοσήµατα (Van
Dooslaer et al., 1997, Wilkinson et al., 1996). Παροµοίωσ, τα άτοµα και οι οικογένειεσ χαµηλού κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου διατρέχουν δυο φορέσ περισσότερο τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου και αυξηµένησ
νοσηρότητασ (Bartley et al. 1997, Blane et al. 1997)
εξαιτίασ τησ αθροιστικήσ δράσησ ενόσ αριθµού παραγόντων όπωσ το χαµηλό εισόδηµα, το χαµηλό επίπεδο
εκπαίδευσησ, τη µειωµένη πρόσβασησ στην ιατρική
περίθαλψη και τισ κακέσ συνθήκεσ διαβίωσησ οι οποίοι δρουν αθροιστικά.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν διάφορα ευρήµατα
τα οποία παρουσιάζουν την εικόνα ότι στισ βιοµηχανικέσ χώρεσ η οικονοµική κρίση µικρήσ διάρκειασ έχει
ωσ αποτέλεσµα την αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων προσ την υιοθέτηση ενόσ περισσότερο υγιεινού τρόπου ζωήσ και κατά συνέπεια τη µείωση τησ θνησιµότητασ (Κυριόπουλοσ & Τσιάντου, 2010). Επιπρόσθετα,
αποτελέσµατα ερευνών δείχνουν ότι σε περιόδουσ οικονοµικήσ κρίσησ η θνησιµότητα µειώνεται, µε εξαίρεση
τισ αυτοκτονίεσ, οι οποίεσ φαίνεται να αυξάνονται (Ruhm,
2000,Gerdtham et al., 2006).
3.1.6. Xρόνια νοσήµατα
Ψυχολογικέσ παράµετροι όπωσ το άγχοσ και η κατάθλιψη που αυξάνονται σε περιόδουσ οικονοµικήσ κρίσησ
θεωρείται ότι αποτελούν παράγοντεσ για αύξηση τησ
καρδιαγγειακήσ νοσηρότητασ και θνησιµότητασ (Greenwood
et al., 1996, Gump et al., 2005). Η ανεργία που αυξάνεται σε περιόδουσ οικονοµικήσ κρίσησ συνδέεται, επίσησ, µε χαµηλή αυτοεκτίµηση του επιπέδου υγείασ και
παράγοντεσ κινδύνου για τα καρδιαγγειακά νοσήµατα
(Bethune 1997, Burchell 1994). Σύµφωνα µε µελέτεσ,
αύξηση έχει παρατηρηθεί στην καρδιαγγειακή θνησιµότητα σε χρονική συσχέτιση µε την περίοδο οικονοµικήσ κρίσησ (Waltisperger et al., 2005, Kim et al., 2004,
Men et al.,2003, Shkolnikov et al., 2001, Notzon et al.,
1998, Leon et al., 1997). Το εύρηµα αυτό επιβεβαιώνει
και η µελέτη των Economou et al, που πραγµατοποιήθηκε σε 13 ευρωπαϊκέσ χώρεσ και κατέδειξε τη θετική
συσχέτιση τησ ανεργίασ µε τη θνησιµότητα από ισχαιµική καρδιοπάθεια.
Τα αναπνευστικά προβλήµατα σύµφωνα µε ερευνητέσ αυξάνονται σε περιόδουσ οικονοµικήσ κρίσησ. Συγκεκριµένα, σε µελέτεσ αναφέρεται ότι αυξήθηκε η θνησιµότητα λόγω τησ πνευµονίασ ή γρίπησ σε περιόδουσ

οικονοµικήσ κρίσησ (Khang et al., 2005, Men et al.,
2003, Shkolnikov et al., 2001, Gavrilova et al., 2000,
Leon et al., 1997).Επίσησ, ασθένειεσ που σχετίζονται
µε το αλκοόλ, ηπατικά νοσήµατα και κυρίωσ κίρρωση
ήπατοσ έχουν συσχετιστεί µε αυξηµένα ποσοστά θνησιµότητασ κατά τη διάρκεια οικονοµικών κρίσεων σύµφωνα µε µελέτεσ (Men et al., 2003, Shkolnikov et al.,
2001, Khang et al., 2005, Notzon et al., 1998, Gavrilova
et al., 2000, Leon et al., 1997).
3.1.7 Τροχαία ατυχήµατα
Ευρήµατα µελετών υποστηρίζουν την µείωση τησ θνησιµότητασ από τροχαία ατυχήµατα σε περιόδουσ οικονοµικήσ κρίσησ (Khang et al., 2005, Men et al., 2003,
Shkolnikov et al., 2001, Notzon et al., 1998). Τα ευρήµατα αυτά επιβεβαιώνονται και από την µελέτη των
Stuckler et al που ανέδειξε µείωση τησ θνησιµότητασ
από τροχαία ατυχήµατα κατά 1,39%, γεγονόσ που µπορεί να εξηγηθεί λόγω τησ µειωµένησ χρήσησ οχηµάτων και των µετακινήσεων σε περίοδο οικονοµικών
δυσκολιών (Stuckler et al., 2009). Όσον αφορά την Ελλάδα µείωση στα τροχαία ατυχήµατα και τα θύµατά τουσ
κατά το ένα τρίτο στο πρώτο εξάµηνο του 2011 σε σχέση µε το πρώτο εξάµηνο του 2010 καταγράφεται στα
στοιχεία που δόθηκαν στη δηµοσιότητα από το αρχηγείο τησ ΕΛ.ΑΣ. Ωστόσο, όπωσ αναφέρεται, ενδιαφέρον
θα ήταν να εξεταστεί κατά πόσο αυτή η µείωση οφείλεται και στη µείωση των µετακινήσεων εξαιτίασ τησ
οικονοµικήσ κρίσησ (Hellenic driving Instructors, 2011).
3.1.8 Αυτοκτονίεσ
Έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε 26 χώρεσ τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωσησ έδειξε πωσ η αύξηση τησ ανεργίασ κατά
1% συνδέεται µε παράλληλη αύξηση των αυτοκτονιών
κατά 0,79% (Stuckler et al., 2009). Σύµφωνα µε την ίδια
έρευνα σε περίπτωση κατά την οποία ο δείκτησ ανεργίασ αυξάνεται >3% για µακρά περίοδο, η επίπτωση στη
θνησιµότητα από αυτοκτονίεσ ανέρχεται σε 4-4,5%. Την
αύξηση του ποσοστού αυτοκτονιών σε περιόδουσ οικονοµικήσ κρίσησ επιβεβαιώνουν και άλλεσ µελέτεσ (Khang
et al., 2005, Kim et al., 2004, Men et al., 2003, Shkolnikov
et al., 2001, Gavrilova et al., 2000, Notzon et al., 1998,
Ruhm, 2000, Gerdtham et al., 2006). Στην Νότιο Κορέα
επίσησ, µελέτεσ υποστηρίζουν την αύξηση του ποσοστού αυτοκτονιών λόγω οικονοµικήσ κρίσησ (Watts et
al., 1998, Park et al., 2003). Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί και το οικονοµικό κραχ στισ Η.Π.Α. στισ
αρχέσ του 1930, που χαρακτηρίστηκε από µείωση τησ
θνησιµότητασ από όλεσ τισ αιτίεσ κατά 10%, και από
αύξηση των αυτοκτονιών κατά 40%, όταν το εισόδηµα
µειώθηκε κατά 30% (Stuckler et al., 2009).
3.1.9 Βρεφική θνησιµότητα
Η βρεφική θνησιµότητα έχει αποδειχθεί να αυξάνεται
σε περιόδουσ οικονοµική κρίσησ (Paxson et al., 2004,
Waltisperger et al., 2005, Carlson et al., 2000). H µεί-
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ωση των κρατικών χρηµατοδοτικών πόρων είναι ένασ
παράγοντασ που µπορεί να επηρεάσει το βαθµό τησ κοινωνικήσ πρόνοιασ, καθώσ και τη λειτουργία του συστήµατοσ υγειονοµικήσ περίθαλψησ, γεγονόσ που οδηγεί
σε αύξηση τησ βρεφικήσ θνησιµότητασ (Bokhari et al.,
2007, Schell et al., 2007). Αυτό υποστηρίζει και η µελέτη των Falagas et al, σύµφωνα µε την οποία η δυσλειτουργία του υγειονοµικού συστήµατοσ εξαιτίασ τησ µείωσησ των δηµόσιων δαπανών στον τοµέα τησ υγείασ
οδηγεί στην αύξηση τησ βρεφικήσ θνησιµότητασ (Falagas
et al., 2009). Ειδικότερα στισ χώρεσ µε χαµηλή και µέση
ανάπτυξη, ο περιορισµόσ στουσ προϋπολογισµούσ υγείασ απειλεί βασικέσ παροχέσ όπωσ είναι οι εµβολιασµοί,
η µείωση των οποίων συνδέεται µε αυξηµένη βρεφική
θνησιµότητα (WHO, 2009). Σύµφωνα µε εκτιµήσεισ τησ
Παγκόσµιασ Τράπεζασ κατά τη διάρκεια τησ οικονοµικήσ κρίσησ είναι πιθανό να παρατηρηθούν 400.000 επιπλέον θάνατοι σε ετήσια βάση λόγω τησ µείωσησ τησ
εµβολιαστικήσ κάλυψησ (Buvinik, 2009).

στρέφονται σε υπηρεσίεσ οι οποίεσ έχουν ασφαλιστική κάλυψη.

3.2. Υπηρεσίεσ υγείασ
∆εδοµένου ότι µε την παγκόσµια οικονοµία σε κρίση
παρατηρείται συνολική αρνητική επίπτωση στην υγεία
του πληθυσµού, απαιτείται η δέσµευση τουλάχιστον
1,1 τρισ δολαρίων σε δανειοδοτήσεισ για την εξυπηρέτηση τµήµατοσ τησ θεραπευτικήσ δραστηριότητασ.
Λόγω τησ αύξησησ τησ ανεργίασ οι κυβερνήσεισ, οι
καταναλωτέσ και οι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί βρίσκονται υπό πίεση, καθώσ η ανεργία αυξάνεται και η
απώλεια των θέσεων εργασίασ οδηγεί σε µείωση τησ
ασφαλιστικήσ κάλυψησ (Stuckler et al., 2009).Οι αρνητικέσ επιπτώσεισ στην υγεία λόγω τησ οικονοµικήσ
κρίσησ δηµιουργούν επιπλέον ζήτηση στισ υπηρεσίεσ
υγείασ. Κυρίωσ επιβαρύνονται οι δηµόσιεσ µονάδεσ
παροχήσ υγείασ, καθώσ έχει φανεί ότι οι ασθενείσ

[58]

3.2.1. ∆ηµόσια υγεία
Σε έρευνεσ που έχουν πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα φαίνεται ότι υπάρχει µια ισχυρή συσχέτιση τησ χρήσησ υπηρεσιών υγείασ και τησ αυτοαξιολόγησησ του επιπέδου
τησ υγείασ µε το εισόδηµα. Τα ελλείµµατα των δηµοσίων
νοσοκοµείων και των ασφαλιστικών οργανισµών θα αυξηθούν και θα υπάρξουν δυσκολίεσ στην κάλυψη τουσ. Προβλήµατα έχουν δηµιουργηθεί στην αποτελεσµατική διαχείριση των χρόνιων νοσηµάτων, ειδικά των ατόµων που
βρίσκονται στισ ασθενέστερεσ κοινωνικέσ οµάδεσ. Εδώ
αναδεικνύεται και η ανάγκη στήριξησ των νοικοκυριών,
που ξοδεύουν το 40% του εισοδήµατοσ τουσ για την υγεία,
είτε λόγω δαπανηρού χρόνιου νοσήµατοσ, είτε λόγω αιφνίδιου συµβάντοσ (Κυριόπουλοσ & Τσιάντου, 2010).Σύµφωνα µε µελέτη του “Εργαστηριού Υγιεινήσ και Επιδηµιολογίασ” τησ Ιατρικήσ Σχολήσ του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
όταν τα δηµοσιά έξοδα µειώνονται παρατηρείται και µείωση των δαπανών για τη δηµόσια υγεία και παράλληλα
µείωση τησ επάρκειασ και τησ ποιότητασ των υπηρεσιών
δηµόσιασ υγείασ, ενώ αυξητικά κινείται η παραοικονοµία στην υγεία λόγω τησ µείωσησ τησ κοινωνικήσ πρόνοιασ και του εισοδήµατοσ του κάθε νοικοκυριού.
3.2.2 Ιδιωτική υγεία
Σύµφωνα µε µελέτη του “Εργαστηριού Υγιεινήσ και Επιδηµιολογίασ” τησ Ιατρικήσ Σχολήσ του Πανεπιστηµίου Αθηνών, σε σχέση µε τισ δαπάνεσ για την υγεία, παράµετροι
όπωσ η ετησία αµοιβή, η απασχόληση, οι δείκτεσ αγοραστικήσ δύναµησ, οι τιµέσ των ακίνητων και χρήµατα που
δίνονται ωσ δάνεια από τράπεζεσ προσ τα νοικοκυριά, σχετίζονται ισχυρά µε την ιδιωτική δαπάνη υγείασ.
Τα νοικοκυριά αδυνατούν να πληρώσουν την ιδιωτι-
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κή υγεία, µε αποτέλεσµα τη µείωση τησ ζήτησησ για
σύναψη ιδιωτικών ασφαλιστηρίων συµβολαίων υγείασ
λόγω τησ µείωσησ του διαθέσιµου εισοδήµατοσ (ΕΣΥΕ,
2009). Παράλληλα, οι ιδιωτικέσ ασφαλιστικέσ εταιρείεσ, σε περιόδουσ οικονοµικήσ ύφεσησ, αντιµετωπίζουν
δυσχέρειεσ στη χρηµατοδότηση τουσ. Έχει παρατηρηθεί ότι χρηµατοδότεσ ασφαλειών υγείασ που περιορίζονται από τα οικονοµικά µέτρα, εφαρµόζουν µέτρα µείωσησ κόστουσ, επαναδιαπραγµατεύονται τιµέσ και
πληρωµέσ, ενώ επιβάλουν πρόστιµα σε ασθενείσ που
δεν τηρούν θεραπείεσ και προληπτικέσ συστάσεισ.
4. Συζήτηση- Παρεµβάσεισ
Σε περιόδουσ οικονοµικήσ κρίσησ, η ανάγκη για έγκαιρεσ παρεµβάσεισ µε στόχο τη θωράκιση του πολύτιµου
αγαθού τησ υγείασ των πολιτών κρίνεται σκόπιµη. Αποτελεσµατικέσ ενέργειεσ για την άρση των προβληµάτων
που επιβαρύνουν την υγεία του πληθυσµού ενδέχεται
να αποτελέσουν οι παρακάτω:
l προγράµµατα οικονοµικήσ ανάπτυξησ
l προσφορά άµεσησ βοήθειασ σε ευάλωτα άτοµα που
χάνουν την εργασία και επανεκπαίδευση των απολυµένων µε σκοπό την επανένταξή τουσ στη νέα αγορά
εργασίασ.
l προαγωγή διαχείρισησ του στρεσ στισ οµάδεσ υψηλού
κινδύνου, όπωσ για παράδειγµα συµβουλευτικά προγράµµατα οικονοµικήσ διαχείρισησ, ψυχολογική υποστήριξη και οικονοµικέσ διευκολύνσεισ ή φοροελαφρύνσεισ.
l ενίσχυση αντιµετώπισησ των συνήθων ψυχιατρικών
διαταραχών στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείασ
l αποκατάσταση τησ οικονοµικήσ υγείασ των πληγέντων,
µε επιδόµατα ανεργίασ ή µε ενεργά προγράµµατα στήριξησ τησ αγοράσ εργασίασ. Κάθε αύξηση 10 δολαρίων
ανά άτοµο στισ επενδύσεισ για προγράµµατα στήριξησ
τησ αγοράσ εργασίασ µειώνει την επίπτωση τησ ανεργίασ στισ αυτοκτονίεσ κατά 0,04%. (Γιωτάκοσ Ο., 2011).
Oι Park et al. µελέτησαν τη σχέση µεταξύ των δηµόσιων κοινωνικών δαπανών και των αυτοκτονιών στισ 27
χώρεσ του Οργανισµού για την Οικονοµική Συνεργασία
και Ανάπτυξη (OECD) από το 1980 έωσ το 2003. Τα ευρήµατά τουσ δείχνουν ότι τα προγράµµατα κοινωνικήσ πρόνοιασ µπορούν να αποτελέσουν ζωτικό παράγοντα για την
πρόληψη των αυτοκτονιών και ειδικά σε χώρεσ που βιώνουν κοινωνικοοικονοµική κρίση (Park et al, 2009). Σύµφωνα µε τουσ Benatar, Gill, και Bakker, η παγκόσµια
υγεία θα µπορούσε να βελτιωθεί µε τα εξήσ βήµατα:
l διεύρυνση τησ ανησυχίασ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα: Οµοίωσ, η ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώµατα πρέπει περιλαµβάνεται στην εκτίµηση των κοινωνικών, οικονοµικών, και πολιτιστικών δικαιωµάτων και η
απαίτηση να µπορούν περισσότεροι άνθρωποι να προαχθούν µέσα από τισ ικανότητεσ τουσ.
l άµεση κοινωνική και οικονοµική πολιτική: Αυτέσ οι
πολιτικέσ θα περιελάµβαναν την προώθηση των νέων
µέσα από την κοινωνικά βιώσιµη οικονοµική αποκατά-

σταση και την κοινωνική συνοχή, χρηµατοδοτώντασ µηχανισµούσ για την υγεία ώστε παρέχει την πιο δίκαιη διανοµή των οφελών, και τη µακροοικονοµική σταθεροποίηση που θα µπορούσε να παρέχουν τη µεγαλύτερη
κοινωνική προστασία για τουσ φτωχούσ.
l αναθεώρηση φορολογικήσ βάση σε έναν περισσότερο ικανό τρόπο εξασφαλίζοντασ ώστε η µελλοντική διανοµή των φορολογικών επιβαρύνσεων είναι δίκαιη και
βιώσιµη
l ανάπτυξη των περιεκτικών µέτρων που εξασφαλίζουν
την αποτελεσµατική και σχολαστική ρύθµιση τησ οικονοµίασ
l ανάπτυξη πολιτικών προσ αναζωογόνηση των δηµόσιων και συλλογικών υπηρεσιών όπωσ τα συστήµατα
δηµόσιασ υγείασ, καθώσ επίσησ και την υποδοµή για το
δηµόσια µέσα µεταφοράσ, δηµόσια συστήµατα πληροφόρησησ, και συστήµατα επικοινωνιών
l εξέταση των δηµογραφικών µετατοπίσεων (π.χ., ζητήµατα υγείασ που συνδέονται µε τη γηράσκουσα Ευρώπη και την Ιαπωνία)
l άρση των διακρίσεων, όπωσ «παραγωγικά» και «µη
παραγωγικά» µέλη τησ κοινωνίασ
l αναθεώρηση πολιτικών και αλλαγή τησ λογικήσ τησ
αφθονίασ ώστε να ελαχιστοποιηθεί η υπερκατανάλωση,
και η παραγωγή απορριµµάτων (και να προαχθούν ένασ
πιο υγιεινόσ τρόποσ ζωήσ, συντηρώντασ την ανεκτικότητα και την ποικιλοµορφία των κοινωνικών επιλογών.
l µεταβολή νοοτροπίασ ώστε να παραµείνει το µακροπρόθεσµο όφελοσ
l βαρύτητα στην πληροφόρηση, την εκπαίδευση και τον
πολιτισµό.
5. Συµπεράσµατα
Η οικονοµική κρίση αποτελεί µια δύσκολη περίοδο για
το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο µιασ κοινωνίασ και για
τοµείσ µείζονοσ σηµασίασ, όπωσ είναι ο τοµέασ τησ υγείασ. Ωστόσο η αποτελεσµατική και έγκαιρη λήψη µέτρων,
οι στοχευµένεσ αναδιαρθρώσεισ και η εύρεση εναλλακτικών πηγών χρηµατοδότησησ µπορούν να αποτρέψουν
φαινόµενα, όπωσ η εξαθλίωση και η καταρράκωση του
συστήµατοσ υγείασ, θωρακίζοντασ έτσι την υγεία των
πολιτών. Οι ιθύνοντεσ οφείλουν να προστατέψουν και
να υπερασπιστούν το αγαθό τησ υγείασ, θέτοντάσ το σε
βασική προτεραιότητα ανεξάρτητα από τισ δύσκολεσ
οικονοµικέσ συνθήκεσ.
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ABSTRACT
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Introduction: The economical crisis is accompanied by phenomena such as the unemployment, the economical
misery of the population, the weakening of the health care system, the increase of specific diseases’
prevalence and the overall unreleased of the health care system in a community.
Review’s results: Unemployment, low income and poverty result to the health care expenditures’ restriction,
to the delay in therapy and very often to the absence of access to the health care services. Additionally, the
economical crisis and its accompanied phenomena result to major consequences to both mental and
physical health of the population. Addiction related problems, non healthy lifestyle patterns adoption
including the consumption of low dietary content foods, the increased smoke and alcohol consumption and
the inadequate health disease management by the health care system are some of the negative consequences
of the economical crisis to health.
Conclusions-Suggestions: The policy makers have to protect and defend health putting it as a major priority
independently to the awful economical conditions. The effective and consistent adoption of measures, the
reformations and the adoption of alternative sources of foundations can prevent phenomena such as the misery
and the decimation of the health care system. The development of economical support programs, the defense
of unemployment, the empowerment of public health organizations and the support of sensitive groups such
as the unemployed should consist the main community’s priorities during economic recession periods.
Key-words: disease, economic crisis, health, mortality, unemployment
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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.
Λέξεισ Κλειδιά: Κουλτούρα, οικογενειακή υγεία, πολιτισµική επάρκεια.

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,
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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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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

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.
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Ε λ λ η ν ι κ ό
περιοδικό τησ

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

ταχυδροµείου του περιοδικού: journal@enne.gr. Όλη
η αλληλογραφία, συµπεριλαµβανοµένησ τησ ανακοίνωσησ τησ απόφασησ του υπεύθυνου σύνταξησ και των
αιτηµάτων για επανεξέταση, θα γίνονται µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Η υποβολή ενόσ άρθρου, προϋποθέτει ότι δεν έχει δηµοσιευθεί προηγουµένωσ, ότι
δεν είναι υπό εξέταση για δηµοσίευση αλλού και ότι
εάν γίνει αποδεκτό δεν θα δηµοσιευθεί αλλού, στα
αγγλικά ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, χωρίσ τη γραπτή συγκατάθεση του εκδότη.
∆ιαδικασία αξιολόγησησ
Αρχικά όλα τα άρθρα αξιολογούνται από την συντακτική επιτροπή και κατανέµονται ανά θεµατικό τοµέα
στουσ κριτέσ. Ακολούθωσ γίνονται αποδεκτά για δηµοσίευση µετά από µια διπλή µυστική αξιολόγηση από
τουλάχιστον δύο κριτέσ.
Οι κριτέσ αποφαίνονται εάν το άρθρο είναι:
(α) Αποδεκτό για δηµοσίευση χωρίσ τροποποιήσεισ.
(β) Αποδεκτό για δηµοσίευση µε µικρέσ τροποποιήσεισ.
(γ) Αποδεκτό για δηµοσίευση κατόπιν σηµαντικών τροποποιήσεων.
(δ) Μη αποδεκτό για δηµοσίευση στην παρούσα µορφή.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ
Γενικέσ οδηγίεσ: Οι υποβληθείσεσ εργασίεσ πρέπει
να είναι κατάλληλεσ για διεθνέσ ακροατήριο και οι
συγγραφείσ δεν πρέπει να περιορίζονται µόνο στισ
εθνικέσ και πολιτικέσ πρακτικέσ και την εγχώρια νοµοθεσία. Κάθε άρθρο πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή του συγγραφέα, υπόδειγµα τησ οποίασ υπάρχει
στην σελίδα του περιοδικού που φιλοξενείται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση τησ ΕΝΕ: www.enne.gr
Στην επιστολή θα αναφέρονται τα ακόλουθα:
• Βεβαίωση ότι η εργασία δεν έχει δηµοσιευτεί ολόκληρη ή τµήµα αυτήσ σε άλλο περιοδικό.
• ∆ήλωση ότι το τελικό κείµενο τησ εργασίασ αναγνώστηκε και εγκρίθηκε από όλουσ τουσ συγγραφείσ.
• Γραπτή βεβαίωση άδειασ (Αρ. πρωτοκόλλου έγκρισησ) διεξαγωγήσ τησ µελέτησ από την Επιτροπή Ηθικήσ και ∆εοντολογίασ του φορέα στον οποίο διεξήχθη η εν λόγω µελέτη.
• Το ονοµατεπώνυµο, την ταχυδροµική και την ηλεκτρονική διεύθυνση καθώσ και το τηλέφωνο του συγγραφέα που είναι υπεύθυνοσ για την αλληλογραφία.
Αναλυτικέσ πληροφορίεσ σχετικά µε τη διαδικασία
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ΓΕΝΙΚΑ
ηλεκτρονικήσ υποβολήσ του άρθρου δηµοσιεύονται
στην ιστοσελίδα µασ.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ
Οργανώστε το χειρόγραφο στην ακόλουθη σειρά: τίτλοσ του άρθρου, σελίδα τίτλου, ευχαριστίεσ, περίληψη και λέξεισ κλειδιά, κείµενο, βιβλιογραφικέσ αναφορέσ, πίνακεσ, αριθµοί, παράρτηµα (γραµµατοσειρά:
TIMES NEW ROMAN µέγεθοσ 12, 1.5 διάστηµα γραµµών). Παρακαλούµε αριθµήστε τισ σελίδεσ του χειρογράφου σασ.
Τίτλοσ: Ο τίτλοσ ενόσ άρθρου πρέπει να περιγράφει το
θέµα του και όπου είναι σχετικό τον πληθυσµό, το κλινικό πρόβληµα και την µέθοδο τησ έρευνάσ του.
Σελίδα τίτλου: Η σελίδα τίτλου περιλαµβάνει:
• Το πλήρεσ όνοµα, τον πλήρη τίτλο του άρθρου (µέχρι
90 χαρακτήρεσ), τα ακαδηµαϊκά και επαγγελµατικά
προσόντα και το ινστιτούτο για κάθε συγγραφέα.
• Την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για τον
κάθε συγγραφέα.
• Την ηµεροµηνία υποβολήσ του άρθρου.
Ευχαριστίεσ: Γράφονται ευχαριστίεσ στουσ βασικούσ
συνεισφέροντεσ.
Περίληψη: Οι περιλήψεισ πρέπει να είναι µέχρι 250
λέξεισ, και δεν πρέπει να περιλάβουν βιβλιογραφικέσ
αναφορέσ ή τισ συντµήσεισ.
Οι περιλήψεισ των ερευνητικών εργασιών πρέπει να
υιοθετήσουν τουσ ακόλουθουσ τίτλουσ, όπου είναι
δυνατόν: (α) Εισαγωγή, (β) Υλικό και µέθοδοσ, (γ)
Αποτελέσµατα, (δ) Συζήτηση, (ε) Περιορισµοί µελέτησ και (στ) Συµπεράσµατα, τα οποία πρέπει να αφορούν τουσ στόχουσ και τισ υποθέσεισ µελέτησ. Kαι
προτάσεισ για εφαρµογή των αποτελεσµάτων στην
κλινική πράξη.
Οι περιλήψεισ για τισ ανασκοπήσεισ πρέπει να παρέχουν µια περίληψη υπό τουσ ακόλουθουσ τίτλουσ,
όπου είναι δυνατόν: Εισαγωγή, σκοπόσ, επί µέρουσ
στόχοι, ανασκόπηση βιβλιογραφίασ: πηγέσ δεδοµένων, µέθοδοι ανασκόπησησ, αποτελέσµατα, συµπεράσµατα.
Οι περιλήψεισ για τα άρθρα κριτικήσ βιβλίων πρέπει
να παρέχουν µια συνοπτική περίληψη τησ γραµµήσ
επιχειρήµατοσ που ακολουθείται και συµπερασµάτων.
Λέξεισ-κλειδιά: Ο αριθµόσ αυτών να είναι µέχρι έξι
λέξεισ-κλειδιά κατά αλφαβητική σειρά, οι οποίεσ
προσδιορίζουν ακριβώσ το θέµα του άρθρου, σκοπό
και µέθοδο. Χρησιµοποιήστε τον ιατρικό θησαυρό τίτλων (MeSH®) και (CINAHL) όπου είναι δυνατόν.
Κείµενο: Στην εισαγωγή του κειµένου απαιτείται για

όλα τα άρθρα να έχουν µια αναφορά σε αυτό που είναι
ήδη γνωστό για το θέµα και τι είναι αυτό που το άρθρο
προσθέτει στην νοσηλευτική επιστήµη. Αναλόγωσ τησ
κατηγορίασ του άρθρου ακολουθείται η ακόλουθη µορφή:
Οι ανασκοπήσεισ πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνουν (α) Εισαγωγή, (β) Σκοπό, (γ) Υλικό και µέθοδο,
(δ) Αποτελέσµατα, (ε) Συζήτηση, (στ) Συµπεράσµατα
και να ακολουθούν την ανάπτυξη τησ περίληψησ αλλά
σε µεγαλύτερη έκταση.
Οι ερευνητικέσ εργασίεσ πρέπει να ακολουθούν συγκεκριµένη δοµή: (α) Εισαγωγή, (β) Υλικό και µέθοδοσ,
(πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η χρονική περίοδοσ συγκέντρωσησ των δεδοµένων, η πηγή των δεδοµένων, το µέγεθοσ και η µέθοδοσ επιλογήσ του δείγµατοσ, λεπτοµέρειεσ για το πώσ επιλέχθηκαν, κριτήρια
επιλογήσ και αποκλεισµού, αριθµοί αυτών που εισάγονται και που αφήνουν τη µελέτη, τα σχετικά κλινικά και δηµογραφικά χαρακτηριστικά, η µεθοδολογία
συλλογήσ των δεδοµένων, το εργαλείο για τη συλλογή των δεδοµένων, η άδεια χρήσησ αυτού, η διαδικασία στάθµισησ αυτού, το ποσοστό ανταπόκρισησ, το
είδοσ τησ στατιστικήσ ανάλυσησ που χρησιµοποιήθηκε), (γ) Αποτελέσµατα που πρέπει να συνοδεύουν ακριβείσ τιµέσ στατιστικήσ σηµαντικότητασ (δ) Συζήτηση,
(ε) Περιορισµοί µελέτησ και (στ) Συµπεράσµατα, τα
οποία πρέπει να αφορούν τουσ στόχουσ και τισ υποθέσεισ µελέτησ. και προτάσεισ για εφαρµογή των αποτελεσµάτων στην κλινική πράξη.
Οι ενδιαφέρουσεσ περιπτώσεισ διακρίνονται στα τµήµατα: (α) Εισαγωγή, (β) Περιγραφή περίπτωσησ, (γ)
Σχόλιο.
Οι βραχείεσ δηµοσιεύσεισ διακρίνονται στα τµήµατα:
(α) Εισαγωγή, (β) Υλικό και µέθοδοσ, (γ) Αποτελέσµατα, (δ) Συζήτηση.
Πίνακεσ/αριθµοί: Οι πίνακεσ και οι αριθµοί είναι τυπωµένοι µόνο όταν εκφράζουν κάτι περισσότερο από αυτό
που µπορεί να γίνει από τισ λέξεισ. Οι πίνακεσ πρέπει να αριθµηθούν µε συνέπεια και να τουσ δοθεί ένασ
κατάλληλοσ τίτλοσ και κάθε πίνακασ να δακτυλογραφείται σε ξεχωριστή σελίδα.
Μονάδεσ µέτρησησ: Μετρήσεισ µήκουσ, ύψουσ, βάρουσ
και όγκου πρέπει να αναφέρονται σε µετρικέσ µονάδεσ σύµφωνα µε τα διεθνώσ αναγνωρισµένα σύµβολα.
Συντµήσεισ: Αποφύγετε τισ συντµήσεισ οπουδήποτε
είναι δυνατόν. Οποιεσδήποτε συντµήσεισ που οι συγγραφείσ σκοπεύουν να χρησιµοποιήσουν, πρέπει να
καταγραφούν πλήρωσ και να ακολουθηθούν από γράµµατα εντόσ παρενθέσεωσ την πρώτη φορά που εµφανίζονται.
Οι συντµήσεισ των τίτλων των περιοδικών πρέπει να
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γράφονται σύµφωνα µε το Index Medicus, που δηµοσιεύονται κάθε χρόνο, τον Ιανουάριο, σε χωριστό τεύχοσ (List of Journals Indexed in Index Medicus). Για
τισ συντµήσεισ των ελληνικών περιοδικών υπάρχει o
σχετικόσ κατάλογοσ του ΙΑΤΡOΤΕΚ.
Στατιστική: Πρέπει να χρησιµοποιηθούν πρότυποι και
διεθνώσ αναγνωρισµένοι µέθοδοι παρουσίασησ στατιστικού υλικού.
Συγκατάθεση Ενηµέρωσησ: Οι συγγραφείσ θα πρέπει
να επιβεβαιώσουν ότι τήρησαν τισ αρχέσ δεοντολογίασ για την έρευνα, όπωσ αυτέσ διατυπώνονται σαφώσ
από τη ∆ιεθνή Επιτροπή Εκδοτών Ιατρικών Επιστηµονικών Περιοδικών (International Committee of Medical
Journal Editors, www. icmje.org) και τη ∆ιακήρυξη
του Ελσίνκι (World Medical Association Declaration
of Helsinki, 2000). ∆ηλαδή όπου είναι απαραίτητο οι
συγγραφείσ πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι τα αποτελέσµατα των µελετών τουσ προέκυψαν από ερευνητικέσ εργασίεσ, που η συγκατάθεση ενηµέρωσησ λήφθηκε από τουσ συµµετέχοντεσ ανθρώπουσ και τισ αρµόδιεσ
αρχέσ ηθικήσ και δεοντολογίασ.
Άδειεσ: Η άδεια να αναπαραχθεί το προηγουµένωσ
δηµοσιευµένο υλικό πρέπει να ληφθεί εγγράφωσ από
τον κάτοχο πνευµατικών δικαιωµάτων.
Ερωτηµατολόγια: Ερωτηµατολόγια και προγράµµατα
αξιολόγησησ που χρησιµοποιούνται στισ ερευνητικέσ
µελέτεσ που δεν είναι καθιερωµένα και γνωστά πρέπει να περιληφθούν ωσ παράρτηµα.
Βιβλιογραφικέσ Αναφορέσ: Όλεσ οι δηµοσιεύσεισ που
αναφέρονται στο κείµενο πρέπει να παρουσιαστούν
σε έναν κατάλογο βιβλιογραφικών αναφορών. Οι αναφορέσ πρέπει να δοθούν µε το σύστηµα «Harvard»
Revised for 2009 version 3.0 editions of: The Coventry
University (CU) Harvard Reference Style Guide
v3.0,Quickstart Guide v3.0,Glossary v3.0.

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

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

Τόµος 4 - Τεύχος 3
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Ε λ λ η ν ι κ ό
περιοδικό τησ

Νοσηλευτικήσ
Επιστήµησ
Επιτοµή χρήσιµων πληροφοριών
Σύσταση τησ ΕΝΕ
Η ΕΝΕ συστήθηκε δια του Νόµου 3252/2004 υπό την µορφή Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου και λειτουργεί ωσ επίσηµοσ επαγγελµατικόσ σύλλογοσ των Νοσηλευτών. Η εγγραφή σε αυτήν όλων των Νοσηλευτών, είναι
υποχρεωτική, όπωσ συµβαίνει σε κάθε αντίστοιχο επιµελητήριο άλλων επαγγελµατιών που λειτουργεί ωσ ρυθµιστικόσ φορέασ και επίσηµοσ σύµβουλοσ τησ Πολιτείασ (Πανελλήνιοσ Ιατρικόσ Σύλλογοσ, ∆ικηγορικόσ Σύλλογοσ
Αθηνών, Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδοσ, κ.τ.λ).
Κυριότεροι σκοποί τησ ΕΝΕ
Για να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι που πρέπει όλοι οι
νοσηλευτέσ να είναι εγγεγραµµένοι, παραθέτουµε τουσ
βασικότερουσ στόχουσ που περιγράφει ο Νόµοσ 3252/2004
και που καλείται να επιτελέσει η Ε.Ν.Ε:
• την προαγωγή και ανάπτυξη τησ Νοσηλευτικήσ ωσ
ανεξάρτητησ και αυτόνοµησ επιστήµησ και τέχνησ
• την έρευνα, ανάλυση και µελέτη των νοσηλευτικών
θεµάτων και τη σύνταξη και υποβολή επιστηµονικά
τεκµηριωµένων µελετών για τα διάφορα νοσηλευτικά
προβλήµατα τησ χώρασ
• τη διατύπωση εισηγήσεων για νοσηλευτικά θέµατα
• τη διαρκή εκπαίδευση, µετεκπαίδευση και επιµόρφωση των Νοσηλευτών και την υλοποίηση και αξιοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων
• τη συµµετοχή στην υλοποίηση προγραµµάτων που επιχορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλουσ διεθνείσ οργανισµούσ
• την έκδοση πιστοποιητικών, απαραίτητων για την άδεια
άσκησησ επαγγέλµατοσ των Νοσηλευτών
• τον περιορισµό τησ αντιποίησησ του νοσηλευτικού
επαγγέλµατοσ
• την αξιολόγηση τησ παρεχόµενησ νοσηλευτικήσ φροντίδασ
• την εκπροσώπηση τησ χώρασ σε διεθνείσ οργανισµούσ
του νοσηλευτικού κλάδου
• την έκδοση περιοδικού, ενηµερωτικού δελτίου, συγγραµµάτων και φυλλαδίων για την ενηµέρωση των
µελών τησ αλλά και του κοινωνικού συνόλου
• τη µελέτη υγειονοµικών θεµάτων και την οργάνωση
επιστηµονικών συνεδρίων αυτόνοµα ή σε συνεργασία
µε άλλουσ φορείσ
• τη δηµιουργία επιτροπήσ δεοντολογίασ και ηθικήσ του
επαγγέλµατοσ του νοσηλευτή
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• τον καθορισµό και κοστολόγηση των νοσηλευτικών
πράξεων και
• την προστασία και προαγωγή τησ υγείασ του Ελληνικού Λαού.
Μέλη τησ ΕΝΕ
Μέλη τησ Ε.Ν.Ε είναι υποχρεωτικώσ όλοι οι νοσηλευτέσ
που είναι απόφοιτοι: α) Τµηµάτων Νοσηλευτικών A.E.I.,
β) Νοσηλευτικών Τµηµάτων T.E.I., γ) Πρώην Ανώτερων
Σχολών Αδελφών Νοσοκόµων, Επισκεπτριών Αδελφών
Νοσοκόµων, αρµοδιότητασ Υπουργείου Υγείασ, Πρόνοιασ και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δ) Πρώην Νοσηλευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε) Νοσηλευτικών Σχολών ή Τµηµάτων τησ αλλοδαπήσ, των οποίων τα διπλώµατα έχουν
αναγνωριστεί ωσ ισότιµα µε τα πτυχία των νοσηλευτικών
σχολών τησ ηµεδαπήσ από τισ αρµόδιεσ υπηρεσίεσ και
στ) Στρατιωτικών Ανωτάτων Νοσηλευτικών Σχολών.
∆ιάρθρωση τησ ΕΝΕ
Η ΕΝΕ διαρθρώνεται σε Κεντρική ∆ιοίκηση, που εδρεύει στην Αθήνα και σε επτά Περιφερειακά Τµήµατα, που
λειτουργούν σε κάθε Υγειονοµική Περιφέρεια τησ χώρασ.
Κεντρική ∆ιοίκηση
Η Κεντρική ∆ιοίκηση αποτελείται από 15µελέσ ∆.Σ και
έχει έδρα την Αθήνα. Η διεύθυνση των γραφείων είναι:
Λεωφόροσ Βασιλίσσησ Σοφίασ 47, Τ.Κ. 10676, τηλ. 210
3648044, 048 και fax. 210 3617859 και 210 3648049. Η
ιστοσελίδα τησ Ε.Ν.Ε είναι www.enne.gr και το e-mail:
info@enne.gr.
Περιφερειακά Τµήµατα
Τα επτά Περιφερειακά Τµήµατα (Π.Τ) τησ Ε.Ν.Ε, ακολουθούν τον αριθµό των Υγειονοµικών Περιφερειών
(Υ.Π.Ε) και είναι τα ακόλουθα:
1. 1ο Π.Τ. Αττικήσ: Λεωφόροσ Βασιλίσσησ Σοφίασ 47,
Τ.Κ. 10676, τηλ. 210 3648044, 048 και fax. 210 3617859
και 210 3648049
2. 2ο Π.Τ. Πειραιώσ και Αιγαίου: Λεωφόροσ Βασιλίσσησ Σοφίασ 47, Τ.Κ. 10676, τηλ. 210 3648044, 048
και fax. 210 3617859 και 210 3648049
3. 3ο Π.Τ. Μακεδονίασ: Μαβίλη 11, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.
54630, τηλ. 2310522822 και fax. 2310522219
4. 4ο Π.Τ. Μακεδονίασ και Θράκησ: Μαβίλη 11, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54630, τηλ. 2310522229 και fax. 2310522219
5. 5Ο Π.Τ. Θεσσαλίασ και Στερεάσ Ελλάδασ: Ναυαρίνου
2, Λάρισα, Τ.Κ. 41223, τηλ. 2410284866 και fax. 2410284871
6. 6ο Π.Τ. Πελοποννήσου, Ιονίων νήσων, Ηπείρου και
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∆υτικήσ Ελλάδασ: Υπάτησ 1 και Ν.Ε.Ο Πάτρασ – Αθήνασ, Πάτρα, Τ.Κ. 26441, τηλ και fax. 2610 423830
7. 7ο Π.Τ. Κρήτησ: Μενελάου Παρλαµά 116, Ηράκλειο,
Τ.Κ. 73105, τηλ. 2810310366, 2810311684 και fax.
2810310014
Εγγραφή και συνδροµή των µελών
Κάθε Νοσηλευτήσ υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση εγγραφήσ στο οικείο Περιφερειακό Τµήµα. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από επικυρωµένα αντίγραφα πτυχίου
και αστυνοµικήσ ταυτότητασ, δυο έγχρωµεσ φωτογραφίεσ,
το αποδεικτικό τησ τραπεζικήσ κατάθεσησ των 65 e, απλό
φωτοαντίγραφο τησ άδειασ άσκησησ επαγγέλµατοσ και
προαιρετικά από τουσ τίτλουσ που τυχόν κατέχει το υποψήφιο µέλοσ (µεταπτυχιακοί τίτλοι, πιστοποιητικά γνώσησ ξένησ γλώσσασ, κοινωνικέσ δραστηριότητεσ κ.τ.λ).
Κάθε Νοσηλευτήσ υποχρεούται να ανανεώνει την εγγραφή του ετησίωσ, αυτοπροσώπωσ ή ταχυδροµικώσ (όχι µε
fax) µέχρι το τέλοσ Φεβρουαρίου, υποβάλλοντασ σχετική
δήλωση στο Περιφερειακό Τµήµα όπου ανήκει. Η δήλωση υποβάλλεται ταυτόχρονα µε την καταβολή τησ ετήσιασ
συνδροµήσ, που έχει οριστεί δια του Νόµου 3252/2004
στο ποσό των σαράντα πέντε (45) ευρώ. Σε κάθε Νοσηλευτή που εγγράφεται ή ανανεώνει την εγγραφή του στην
ΕΝΕ χορηγείται ∆ελτίο Ταυτότητασ Νοσηλευτή.
Άδεια άσκησησ επαγγέλµατοσ
Για την έκδοση από τισ κατά τόπουσ Νοµαρχίεσ τησ άδειασ άσκησησ του νοσηλευτικού επαγγέλµατοσ, οι νοσηλευτέσ οφείλουν να συµπεριλάβουν, µεταξύ των δικαιολογητικών, και βεβαίωση εγγραφήσ στο οικείο Περιφερειακό
Τµήµα τησ Ε.Ν.Ε. Με την παραλαβή τησ άδειασ άσκησησ
επαγγέλµατοσ, υποχρεούνται να καταθέσουν άµεσα αντίγραφο αυτήσ, στο Περιφερειακό Τµήµα όπου ανήκουν.
Βάσει του Νόµου 3252/2004, όποιοσ ασκεί τη νοσηλευτική χωρίσ να έχει άδεια άσκησησ επαγγέλµατοσ διώκεται
ποινικά σύµφωνα µε το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.
Καταγγελία για παράνοµη άσκηση του νοσηλευτικού
επαγγέλµατοσ µπορεί να κάνει οποιοσδήποτε ιδιώτησ
στα Περιφερειακά Συµβούλια ή στο ∆.Σ. τησ Ε.Ν.Ε., το
οποίο στη συνέχεια υποχρεούται να γνωστοποιήσει το
γεγονόσ στισ αρµόδιεσ δικαστικέσ αρχέσ.
Στισ περιπτώσεισ που επιβάλλεται πειθαρχική ποινή
προσωρινήσ ή οριστικήσ διαγραφήσ από την Ε.Ν.Ε., αναστέλλεται αυτοδίκαια η άδεια άσκησησ επαγγέλµατοσ.
Όργανα διοίκησησ
Η Ε.Ν.Ε διοικείται από την Συνέλευση των Αντιπροσώπων και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα Περιφερειακά Τµήµατα διοικούνται από την Γενική Συνέλευση και το Περιφερειακό Συµβούλιο.
∆ιεθνήσ εκπροσώπηση τησ Ε.Ν.Ε
Η Ε.Ν.Ε είναι µέλοσ τησ Ευρωπαϊκήσ Οµοσπονδίασ Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου Νοσηλευτών (F.E.P.I),
κατέχοντασ µια από τισ επτά θέσεισ του ∆ιοικητικού τησ

Συµβουλίου. Στην εν λόγω Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία συµµετέχουν ακόµα η Αγγλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Πολωνία, η Κροατία, η Ρουµανία, η Πορτογαλία
και υπό ένταξη είναι η Γαλλία, η Κύπροσ και το Βέλγιο.
Για περισσότερεσ πληροφορίεσ, συνδεθείτε µε την ιστοσελίδα www.fepi.org.
Ανάδειξη και θητεία των αιρετών οργάνων διοίκησησ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τησ Ε.Ν.Ε, εκλέγεται από την
Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Οι Αντιπρόσωποι εκλέγονται χωριστά για κάθε Περιφερειακό Τµήµα από τα µέλη
τησ Γενικήσ Συνέλευσησ του Τµήµατοσ. Τα Περιφερειακά
Συµβούλια εκλέγονται οµοίωσ από τα µέλη τησ Γενικήσ
Συνέλευσησ του Περιφερειακού Τµήµατοσ. Οι εκλογέσ
διεξάγονται κάθε τρία (3) χρόνια, ενώ συµµετέχουν σ’αυτέσ όσοι Νοσηλευτέσ είναι οικονοµικώσ τακτοποιηµένοι.
Πειθαρχικόσ έλεγχοσ
Ο πειθαρχικόσ έλεγχοσ των µελών τησ Ε.Ν.Ε ασκείται
σε πρώτο βαθµό από τα Περιφερειακά Συµβούλια, που
λειτουργούν και ωσ Πειθαρχικά Συµβούλια.
Ο δευτεροβάθµιοσ πειθαρχικόσ έλεγχοσ, καθώσ και ο
πειθαρχικόσ έλεγχοσ των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Περιφερειακών Συµβουλίων ασκείται
από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο, στο οποίο προεδρεύει Εφέτησ των Πολιτικών ∆ικαστηρίων.
Επιστηµονικό Περιοδικό
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδοσ δηµιούργησε το 2008 το
«Ελληνικό Περιοδικό τησ Νοσηλευτικήσ Επιστήµησ» που
αποτελεί και το επίσηµο περιοδικό τησ. Είναι ένα περιοδικό πολυδιάστατο µε κριτική επιτροπή που στοχεύει στην
προώθηση τησ Νοσηλευτικήσ Επιστήµησ στην Ελλάδα.
Το «Ελληνικό Περιοδικό τησ Νοσηλευτικήσ Επιστήµησ»
αποτελεί ένα αξιόπιστο, σύγχρονο, τριµηνιαίο επιστηµονικό περιοδικό που εκδίδεται στην Ελληνική και την
Αγγλική γλώσσα και είναι διαθέσιµο σε ηλεκτρονική και
έντυπη µορφή µε συµβολική αµοιβή σε όλουσ τουσ ενδιαφερόµενουσ ερευνητέσ, πανεπιστηµιακούσ δασκάλουσ,
φοιτητέσ, σε όλη τη νοσηλευτική κοινότητα γενικότερα
αλλά και στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα (ΑΤΕΙ και
ΑΕΙ) τησ ηµεδαπήσ και τησ αλλοδαπήσ.
Παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα σε νέουσ επιστήµονεσ να έχουν εύκολη πρόσβαση στη γνώση και στην πρόοδο τησ νοσηλευτικήσ ενώ αποτελεί το επιστηµονικό βήµα
για τουσ νοσηλευτέσ που απασχολούνται στην εκπαίδευση και στην κλινική νοσηλευτική να δηµοσιεύσουν το έργο
τουσ και να δεχθούν εποικοδοµητικέσ κριτικέσ. Στο περιοδικό δηµοσιεύονται ερευνητικέσ µελέτεσ, ανασκοπήσεισ,
πρωτότυπεσ πραγµατείεσ και βιβλιοκριτικέσ. Οι εργασίεσ που δηµοσιεύονται, µοριοδοτούνται µε τρόπο θεσµικά προβλεπόµενο και επικυρωµένο από την ελληνική
νοµοθεσία και σύµφωνα πάντα µε τη διεθνή πρακτική.
Ενηµερωτικό περιοδικό
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδοσ δηµιούργησε το 2008
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ΓΕΝΙΚΑ
το µηνιαίο ενηµερωτικό περιοδικό «Ο Ρυθµόσ τησ Υγείασ», µε σκοπό την ανάδειξη του νοσηλευτή ωσ ενιαίασ
ψυχοσωµατικήσ, και επαγγελµατικήσ οντότητασ, µε
ενδιαφέροντα που κινούνται πέρα από τα τετριµµένα,
αγκαλιάζοντασ όλα τα επίπεδα τησ πολύπλευρησ κοινωνικήσ του υπόστασησ.
Ο Έλληνασ νοσηλευτήσ, εκτόσ από την ανάγκη για την
επίλυση πρωταρχικών ζητηµάτων που τον απασχολούν
ωσ επαγγελµατία, έχει ανάγκη να εκφραστεί, να επικοινωνήσει, να διασκεδάσει και να προβάλλει πολύπλευρα τον κοινωνικό του προορισµό.
Έτσι, «Ο Ρυθµόσ τησ Υγείασ», σκοπεύει να ενώσει τη
φωνή όλων των νοσηλευτών τησ χώρασ και να αποτελέσει ένα άµεσο και έγκυρο κανάλι επικοινωνίασ, δίνοντασ βήµα σε όλεσ ανεξαιρέτωσ τησ φωνέσ τησ επαγγελµατικήσ –και όχι µόνο- κοινότητασ.
Μελλοντικοί Στόχοι
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδασ, µε τη συνεργασία όλων
των µελών τησ, στοχεύει να υλοποιήσει και να ολοκληρώσει κάποια σηµαντικά έργα που αποτελούν πάγια αιτήµατα τησ νοσηλευτικήσ κοινότητασ, ορισµένα από τα
οποία ήδη άρχισαν να εκπονούνται:
• Καθορισµόσ και κοστολόγηση των νοσηλευτικών πράξεων
• ∆ηµιουργία ανοιχτήσ γραµµήσ επικοινωνίασ µε σκοπό την καταγραφή και επίλυση των προβληµάτων των
νοσηλευτών
• Ενίσχυση των διεθνών σχέσεων των ελλήνων νοσηλευτών µε οργανισµούσ, fora και ινστιτούτα του εξωτερικού
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• ∆ηµιουργία ηλεκτρονικήσ ψηφιακήσ βιβλιοθήκησ η
χρήση τησ οποίασ θα είναι δωρεάν για τα µέλη τησ
ΕΝΕ και προσβάσιµη από όλη την επικράτεια
• Προσφορά ειδικών εκπαιδευτικών και µετεκπαιδευτικών προγραµµάτων
• ∆ιοργάνωση επιστηµονικών συνεδρίων και ηµερίδων
µε µοριοδότηση των συνέδρων νοµικά ισχύουσα και
κατοχυρωµένη
• ∆ηµιουργία Ειδικών Επιτροπών Έργου, όπωσ Εκπαίδευσησ, Τεκµηρίωσησ, ∆ιεθνών Σχέσεων και Ενηµέρωσησ
• Οργάνωση δικτύου εµπειρογνωµόνων για νοσηλευτικά θέµατα και παροχή νοµοτεχνικών συµβουλών
• Οργάνωση και λειτουργία προγραµµάτων εξειδίκευσησ
• Πιστοποίηση Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων και Νοσηλευτικήσ επάρκειασ
Επικοινωνία
Οι νοσηλευτέσ µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210 3648044, 3648048 (08:00- 15:00), στα fax:210
3648049, 3617859 και στο e- mail: info@enne.gr
• για επαγγελµατικά θέµατα
• για θέµατα εκπαίδευσησ
• για νοµικά θέµατα
• για την εγγραφή τουσ ή την ανανέωση αυτήσ
• για γενική ενηµέρωση (συνέδρια, δράσεισ, εκδηλώσεισ κλπ)
• για τισ προκηρύξεισ µέσω ΑΣΕΠ
• για θέσεισ εργασίασ στον ευρύτερο τοµέα τησ υγείασ
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[Πολιτισμική ετερότητα και φροντίδα υγείας]
[Σχεδιασμός προγράμματος εκπαίδευσης νοσηλευτών
και φοιτητών νοσηλευτικής για τη διασφάλιση του δικαιώματος
των κωφών στην υγεία]

www.enne.gr
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EXOFILO

[Accidents in Hospitalised Children: A Retrospective Study
in a Paediatric Research Hospital in Northern Italy]
[Διερεύνηση Επίπτωσης της Φυματίωσης στον Ελλαδικό Χώρο]
[Γνώσεις νοσηλευτών που εργάζονται σε ελληνικά παιδιατρικά
τμήματα σχετικά με τη βασική υποστήριξη της ζωής στα παιδιά]
[Πρότυπα οργάνωσης της κοινωνίας, πρόσληψης της αρρώστιας
και εφαρμογής πολιτικής]
[Επιληψία-Σκοποί Φροντίδας & Νοσηλευτικές Παρεμβάσεις
σε Επιληπτικό Επεισόδιο. “Μία Διεθνή Βιβλιογραφική
Ανασκόπηση”]
[Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στα συστήματα υγείας
και οι προτεινόμενες πολιτικές υγείας σε εθνικό
και διεθνές επίπεδο]
[Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην υγείαΠροτάσεις για παρέμβαση]
[Διαπολιτισμική προσέγγιση οικογενειών
με διαφορετική κουλτούρα από τους επαγγελματίες υγείας]
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