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ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Προοπτικές αναβάθμισης του Ελληνικού
Περιοδικού της Νοσηλευτικής Επιστήμης
λοκληρώνοντας κύκλο τριών και πλέον ετών (Ιούνιος 2008 – Δεκέμβριος 2011)
ανελλιπούς έκδοσης του Ελληνικού Περιοδικού της Νοσηλευτικής Επιστήμης(ΕΠΝΕ)
είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας για την διεθνή προβολή και αναγνώριση του περιοδικού. Αυτή την στιγμή όπως γνωρίζετε το ΕΠΝΕ έχει εθνική αναγνώριση του από το ΚΕΣΥ και το Υπουργείο Υγείας με την υπ’ αριθμ. ΔΥ2α/οικ. 122259/7-9-2009 υπουργική απόφαση.
Αυτό σημαίνει ότι οι δημοσιευμένες εργασίες μπορούν να συνυπολογιστούν για την
υπηρεσιακή αξιολόγηση. Αυτό αφορά τόσο το προσωπικό των Υπηρεσιών Υγείας του
ΕΣΥ καθώς επίσης και για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς όλων των βαθμίδων.
Η προσπάθεια μας εντός του 2012 είναι να αποδελτιοποιηθεί το περιοδικό σε διεθνή βάση δεδομένων.
Για τον παραπάνω σκοπό από το προσεχές τεύχος, πρώτο του 2012 οι δημοσιεύσεις θα γίνονται δεκτές σε μια από τις δυο επίσημες γλώσσες του ΕΠΝΕ ελληνικά ή
αγγλικά ως πλήρες κείμενο με την αντίστοιχη περίληψη και οπωσδήποτε τα ελληνικά
κείμενα θα δημοσιεύονται και με αγγλική περίληψη.
Θα ανακοινωθούν σύντομα οδηγίες τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα στο νέο ιστότοπο του περιοδικού μας που θα αναρτηθεί τις επόμενες μέρες.

O

Αθηνά Καλοκαιρινού
Αν.Kαθηγήτρια Κοινοτικής Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Αρχισυντάκτης Ελληνικού Περιοδικού της Νοσηλευτικής Επιστήμης

Τόμος 4 - Τεύχος 4 [3]

TOMOS4_TEFXOS4

5/22/12

1:33 PM

Page 4

ORIGINAL ARTICLE

Peer learning in the clinical education
of nursing students: Outcomes evaluation
of a structured program in Italy
Annamaria Bagnasco1, Patrizia Sampietro2, Anna Siri3, Loredana Sasso4
1. Contract Professor of Education and Nursing & Education Coordinator University of Genoa, Masters
Degree in Sciences of Education & PhD Student in Nursing, Faculty of Health Sciences, University of
Genoa, Italy, Università degli Studi di Genova, Annamaria.bagnasco@hsanmartino.it
2. Head nurse, Masters Degree in Nursing, Faculty of Health Sciences, University of Genoa, Italy,
Università degli Studi di Genova, pat.sampietro@gmail.com
3. Professor, Degrees and certification Ph.D. Student in Evaluation of Educational process and
systems, University of Genoa, Università degli Studi di Genova, anna.siri@unige.it
4. Associate Professor of Nursing, Masters Degree in Education Sciences, University of Genoa, Italy.
Masters Degree in Nursing, Faculty of Health Sciences, University of Genova, Italy, Dipartimento Scienze
della Salute, Facoltà di Medicina e Chirurgia, University of Genoa, Italy, Via Pastore 1, I-16132 Genoa,
Italy, L.sasso@unige.it

ABSTRACT

Purpose: The aim of our study was to evaluate the outcomes of peer learning in the clinical education of
nursing students by comparing the points of view between junior and senior students, and their tutors. The
secondary aim of this study was to compare the level of anxiousness perceived by junior and senior students
in specific situations experienced during clinical education.
Design: A qualitative descriptive study.
Materials and Methods: A sample of 60 junior and 28 senior students was selected to anonymously respond
to ad-hoc questionnaires. A Focus Group was used to evaluate the tutors’ experience. A tool validated by
Kleehammer, Hart & Fogel Keck (1990) to study the causes of anxiety in students during clinical education
was used with some modifications.
Results: Fifty junior students and 26 senior students responded to the questionnaire on peer learning and 6
expert tutors took part in a Focus Group. The students showed a good level of agreement on the positive
effects of peer learning. Also the tutors gave positive evaluations and expressed a good level of satisfaction.
Statistically significant differences were observed in the responses between the two groups of students on
some items regarding the atmosphere and communication between students and the role of senior students
in helping junior students learn professional competences. The importance of the tutors’ significant and
constant support in preventing and addressing the difficulties of the senior students in their role as educators
was also highlighted. The results obtained from the questionnaires on situations triggering anxiety during
clinical apprenticeship showed that senior students had a higher level of anxiety than the junior students.
Conclusions: Results confirmed the positive effects of peer learning reported by other studies in literature
on junior and senior students as well as on tutors. The point of view of the ward nurses involved in the study
still needs to be documented.
Clinical relevance: These results provided indications on how to improve the peer learning project implemented
in the Faculty where the study was conducted and could be used for similar projects in other settings.
Key words: Peer learning, peer mentoring, peer coaching, peer group
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n a review of 16 studies, mentoring was defined as
“a process where a person with more skills and
experience plays a role model, teaches, encourages
and offers support to a less expert person for his/her
professional and personal development”. Of these
studies, five focused on experiences of peer mentoring
(Dorsey & Baker, 2004). When a more expert student
(senior) is involved in the team of educators to guide
less expert students (junior), it is necessary to ensure
that, although at a different level of competence, he/she
shares the objectives and the methods of tutoring. Gray
and Smith (2000) reported that students considered
effective those tutors who provided support showing
their trust, encouraging them to play an active role in
caring for patients and prove to be independent and
full of initiative. Goldsmith, Stewart and Ferguson (2006)
found that both junior and senior students made positive
evaluations in relation to their experience with peer
learning. The most positive points highlighted by the
students included a good learning climate and the
possibility to check their own competences. Instead,
two of the main issues were related to organizational
problems regarding the time and the opportunities
students had to meet with each other. With regard to
the motivations in favour of spreading the peer learning
experience in the clinical context, some studies described
the difficulties nurses had in dealing with students on
a continuative basis, also due to scanty resources (Yates
et al., 1997; Bradshaw et al., 2002; Aston & Molassiotis,
2003). A qualitative study on an experience of peer
learning (Yuen Loke & Chow, 2007) reported improved
learning skills, problem solving, critical thinking,
communication, increased motivation and sense of
responsibility. In an experience of peer mentoring (Yates,
Cunningham, Moyle & Wollin, 1997) junior students
reported reduced anxiety, more trust and motivation,
and more integration between theory and practice. This
and other studies (Aston & Molassiotis, 2003; Kleehammer,
Hart & Fogel Keck,1990; Gilmour, Kopeikin & Douchè,
2007) recommend that senior students to receive
appropriate support from expert tutors. Clarity over
the senior student’s role is particularly important.
According to Scott (2005) it should be made clear that
a senior student is a professional role model and not
a friend or a therapist. A sort of initial ‘contract’ between
senior and junior students on mutual expectations and
on the role of the senior students con help avoid
misunderstandings and problems. Blowers et al. describe
various models of peer tutoring. In a small group, peer
tutors facilitate interaction between the group members
and the implementation of knowledge in clinical practice,
helping students identify their learning needs (Blowers,
Ramsey, Merriman & Grooms, 2003). In Duchscher’s
experience (2001), the senior students improved their
independence and leadership skills by guiding the junior

I

students in their acquisition of competences and reflective
skills. A quantitative study by Glass and Walter (2000)
focusing on peer mentoring in a group of female students,
highlighted personal and professional development
and the possibility to put into words their weaknesses.
Reduced anxiety in junior students and increased selfesteem in both senior and junior students were also
reported in the studies of Godson, Wilson and Goodman
(2007). Broscious and Saunders (2001) showed that
senior students developed the ability to involve junior
students in taking on the professional role also by
learning care planning skills. Some studies reported
the usefulness of peer learning in particular categories
of nursing students (with ethnic problems, family
conditions, age and the risk of dropout) (Aviram et al.,
1998; Blowers et al., 2003; Jeffrey, 2001; Higgins, 2004).
The contribution of senior students proved to be effective
also in these cases. Several authors (Smith, 2007;
Pullen et al., 2001; Grams et al., 1997; Kuo et al., 2007;
Hughes, 1998; Beck, 2001) revealed that caring, used
by educators towards their students, helped improve
the students’ caring skills towards their patients. Some
studies on peer learning describe what actions they
took to train senior students in playing their role as
such. Specific training sessions are organized (between
a few hours up to two days) (Yates et al., 1997; Yuen et
al., 2007; Aviram et al., 1998; Broscious & Saunders,
2001), in two cases using also the role-playing method
(Aviram et al., 1998; Broscious & Saunders, 2001). Yuen
Loke et al., (2007) report about a written operating
guide, developed by the educators. In studies focusing
on clinical education of nursing students, anxiety is a
recurring topic. Sprengel and Job (2004) investigated
the situations that caused anxiety in the first-year
students by using a tool validated by Kleehammer, Hart
and Fogel Keck (1990); according to the senior students,
the guide allowed to reduce anxiety. Kleehammer et
al. (1990) compared the level of anxiety between the
junior and senior students and the differences between
the mean scores of the junior and the senior students
were statistically significant for some items. Cook (2005)
instead reported about the anxiety of students towards
their educators. The senior students exhibited more
concern towards their educators than the junior students.
The results of these studies could also be used for peer
learning experience: since senior students are more
aware of the concerns of the students they ‘take care
of’, they could easily contribute to make learning more
effective and create a more serene atmosphere.
Purpose
The purpose of this study was to evaluate the results
of a peer-learning structured program during the
period of clinical apprenticeship of nursing students.
In particular, to identify the effective and critical aspects,
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Table 1.Themes and criteria drawn from the literature to draft the questions of the questionnaires
on peer learning for students and prepare the Focus Group guidelines for Tutors
THEME: COMMUNICATION & CARING
References
Yates,Cunningham,Moyle and Wollin, 1997; Gray and Smith, 2000;
Goldsmith, Stewart and Ferguson, 2006; Yuen Loke and Chow,
2007; Kleehammer, Hart and Fogel Keck, 1990; Blowers, Ramsey,
Merriman and Grooms,2003; Duchscher, 2001; Glass and Walter,
2000; Godson, Wilson and Goodman, 2007; Broscious and
Saunders, 2001; Jeffrey, 2001; Sprengel and Job, 2004
Self-confidence, motivation,
Yates,Cunningham,Moyle and Wollin, 1997; Gray and Smith, 2000;
personal growth, responsibility
Yuen Loke and Chow, 2007; Duchscher, 2001; Broscious and
Saunders, 2001; Sprengel and Job, 2004
Reduction of anxiety
Yates,Cunningham,Moyle and Wollin, 1997; Aston and Molassiotis,
2003; Yuen Loke and Chow, 2007; Kleehammer, Hart and Fogel
Keck, 1990; Aviram, Ophir, Raviv and Shiloah,1998; Broscious and
Saunders, 2001; Pullen, Murray and McGee,2001; Grams,
Kosowsky and Wilson,1997; Beck, 2001; Sprengel and Job, 2004
Caring provided by senior students
Aston and Molassiotis, 2003; Glass and Walter, 2000; Pullen,
as a model for caring for patients
Murray and McGee,2001; Grams, Kosowsky and Wilson,1997;
Kuo, Turton, Lee-Hsieh, Tseng and Hsu, 2007; Hughes, 1998;
Beck, 2001; Sprengel and Job, 2004
Criteria
Open communication, trust,
non judging atmosphere, feedback,
integration within the team

THEME: LEARNING PROFESSIONAL SKILLS
(relational techniques, problem solving, reflection on practice)
Criteria
References
Asking/receiving questions,Searching
Yates,Cunningham,Moyle and Wollin, 1997; Goldsmith, Stewart
data from different sources, theory/
and Ferguson, 2006; Aston and Molassiotis, 2003; Yuen Loke and
practice integration, support during
Chow, 2007; Blowers, Ramsey, Merriman and Grooms,2003;
activities, clinical reasoning,
Duchscher, 2001; Sprengel and Job, 2004; Broscious and
reflection on practice
Saunders, 2001
THEME: LEARING MODEL AND SENIOR STUDENT’S ROLE
Criteria
References
Senior S’s role and expectations, help
Yates, Cunningham, Moyle and Wollin, 1997; Gray and Smith,
resolve learning problems, good use
2000; Kleehammer, Hart and Fogel Keck, 1990; Duchscher, 2001;
of errors, guide towards independence
Sprengel and Job, 2004;
Senior as model/confirmation of
Goldsmith, Stewart and Ferguson, 2006; Bradshaw, Rule and
professional choice
Hooper,2002; Scott,2005; Higgins, 2004; Pullen, Murray and
McGee,2001; Sprengel and Job, 2004
SPECIFIC THEMES FOR SENIOR STUDENTS:
Difficulties, support tools, personal and professional results
Criteria
References
Specific training for senior role, written Yates, Cunningham, Moyle and Wollin, 1997; Aston and
practical guide, Educators acknowledge Molassiotis, 2003; Yuen Loke and Chow, 2007; Gilmour, Kopeikin
senior’s role and support them
and Douchè, 2007; Aviram, Ophir, Raviv and Shiloah,1998;
Scott,2005; Godson, Wilson and Goodman, 2007; Broscious and
Saunders, 2001; Sprengel and Job, 2004
Anxiety, uneasiness in senior’s dual
Aviram, Ophir, Raviv and Shiloah,1998; Godson, Wilson and
role as student and educator
Goodman, 2007
Increased knowledge and skills,
Yates, Cunningham, Moyle and Wollin, 1997; Goldsmith, Stewart
fulfilment, helpful to pass from student and Ferguson, 2006; Bradshaw, Rule and Hooper,2002; Aston and
to future professional
Molassiotis, 2003; Blowers, Ramsey, Merriman and Grooms,2003;
Duchscher, 2001; Broscious and Saunders, 2001; Sprengel and
Job, 2004
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compare evaluation analogies and differences between
junior and senior students and their tutors, and finally
to gather suggestions on how to improve the implementation
of the peer-learning project. Secondarily, in relation
to the situations that generated anxiety during
apprenticeship, the perceptions senior students had
about in anxiety in junior students were compared with
the perceptions the latter had about themselves.
Methods
This qualitative descriptive study was conducted at the
Nursing Degree Course of Nursing in the Faculty of
Medicine ‘San Luigi Gonzaga’ at Orbassano (Turin),
Italy, in the academic year 2007-2008. In 2006, a student
created an ‘operational guide’ for senior students on
the basis of a research conducted the previous year by
another student who reported the evaluation of the
experience of the first-year students who had experienced
peer coaching with the third-year students during their
apprenticeship. Experimental use of the ‘operational
guide’ was made in six wards and this same project
was evaluated again the following year in the same
wards. The results obtained from these studies allowed
the Faculty to improve the peer learning project during
apprenticeship currently carried out in all wards where
junior and senior students are contemporaneously
present. An ad hoc training session was organized for
the senior students, which included, also through role
playing , the fundamental themes of peer mentoring
and a discussion on the written ‘operational guide’ they
were going to use. Senior students were supported in
their role by the nurses and the tutors of the wards,
under the guidance of expert tutors (area tutors), who
were also full time educators working in the Faculty
and have the duty to supervise education in the various
clinical areas at the clinical education centres. In order
to evaluate this experience, we used questionnaires
for the students and a focus group for the tutors.

Questionnaires for students on peer learning
The themes and the respective criteria used to develop
the questions were drawn from literature and summarised
in Table 1. We used the 5-level Likert Scale (1 = strongly
disagree; 5= strongly agree) and also included the option
“not assessable” (NA) to avoid having answers that did
not correspond to reality in the event of items referred
to aspects that may not have been experienced. In order
to make a comparison between the groups, the questionnaires
for the junior and the senior students included the same
items (28 items), they only changed in the way they were
formulated. Only for the senior students, 12 extra items
focusing on their role or learning of some specific skills
were included. As in the study conducted by Goldsmith,
Stewart and Ferguson (2006), we included an item on
the best or worst aspects of their experience. There
was also some space dedicated to free comments and

suggestions, and they were asked to give an overall
score to their experience on a scale from 1 to 10.
Cronbach’s Alpha was used to measure the internal
consistency of the questionnaire.

Focus Group for tutors
Focus Groups include discussion among participants
to explore and clarify opinions on a theme of common
interest in a climate of freedom of expression and
absence of judgment (Albanesi, 2004). Therefore,we
chose this method to analyse and make a detailed
evaluation of the expert tutors’ peer-learning experience
with the students in the Faculty.
Questionnaires on the causes of anxiety in students
during their apprenticeship
To document the causes of anxiety in students during
their apprenticeship we used a tool validated by
Kleehammer et al. (1990), which was also used by
Sprengel and Job (2004) but with some modifications.
This was a questionnaire where respondents had to
express their level of agreement, through a 5-level
Likert Scale (1= strongly disagree ; 5 = strongly agree),
relating to 16 situations that could generate anxiety
during apprenticeship. We decided to remove two items
from the original tool (‘being late’ and ‘getting ready
in advance in hospital’) because they were inadequate
for our context and added the items ‘answering to
educators’ questions’ and ‘talking to patients’ (already
added by Sprengel and Job, 2004 in their study) considered
to be useful to document possible sources of anxiety.
Before stating their very first period of apprenticeship,
junior students were asked to express their level of
agreement on the level of anxiety they believed they
could have had for each situation included in the
questionnaires. Senior students were asked to express
the level of anxiety each situation could generate in
junior students. The purpose of this was to compare
the perceptions of the two groups of students and see
if what the senior students declared could be the causes
of anxiety in junior students actually corresponded to
what the junior students themselves said.
Sample
Students: we included students who had done their
6-month apprenticeship in the same period in 15 wards
and in different clinical areas (medicine & general
surgery, urology, orthopaedics, neurology, and
pneumology). The sample included 60 first-year students
(junior) doing their first apprenticeship and 28 thirdyear students (senior) who had attended the special
training session on peer coaching of junior students.
Tutors: this sample included 6 expert tutors of
the Faculty (clinical area tutors) each of whom were
in charge of the wards belonging to the six clinical
areas where the students did their apprenticeship.
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Table 2. Atmosphere, Communication and Caring Among Students
Question

1
J
n.
%

2
S
n.
%

J
n.
%
7
14%
1
5
2%
10%
1
7
3.8% 14%
5
1
6
10% 3.8% 12%

3
S
n.
%
1
3.8%

J
n.
%
7
14%
12
24%
9
18%
9
18%

4
S
n.
%
4
15.3%
5
19.2%
6
23%
3
11.5%

J
n.
%
9
18%
7
14%
10
20%
15
30%

5
S
n.
%
9
34.6%
11
42.3%
6
23%
12
46.1%

Open
atmosphere
Atmosphere
of trust
Non-judging
atmosphere
Self2
confidence
7.6%
Motivation in
achieving
3
2
5
2
8
2
19
9
one’s aims
6% 7.6% 10% 7.6% 16%
7.6%
38% 34.6%
Sense of
3
6
1
12
3
12
6
responsibility 6%
12% 3.8% 24% 11.5% 24%
23%
Personal
2
6
1
6
5
21
5
growth
4%
12% 3.8% 12% 19.2% 42% 19.2%
Free expression of emo- 4
2
6
4
12
4
9
8
tions (S vs. J) 8% 7.6% 12% 15.3% 24% 15.3% 18% 30.7%
Usefulness
8
1
5
1
11
5
of humour
16% 3.8% 10%
3.8%
22% 19.2%
Reduce anxiety 2
6
7
1
15
13
(S vs. J)
4%
12%
14%
3.8%
30%
50%
Feedback
1
5
10
5
18
9
(S vs. J)
2%
10%
20% 19.2% 36% 34.6%
Integration
within team
4
6
1
6
2
17
10
(S vs. J)
8%
12% 3.8% 12%
7.6%
34% 38.4%
Senior S.
caring/caring 6
7
1
10
5
11
9
for patients 12%
14% 3.8% 20% 19.2% 22% 34.6%
J = junior students (n=50), S = senior students (n=26)
1 = strongly disagree 5 = strongly agree
NA = not assessable

Procedures for data collection
The questionnaires together with a guide on the
purposes of the survey and the warranty of anonymity
were administered before beginning the period of
apprenticeship (on anxiety) and at the end of the
apprenticeship (on peer learning).
The Focus Group lasted 2 hours and it was led by
two nurse educators of the Faculty who were experts
of this method. The leader of the discussion used a
general outline of the topics (the same themes
included in the questionnaires designed for the
students). An assistant took notes of the comments
on the interactions among participants and recorded
the session with the participants’ consent.
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J
n.
%
27
54%
25
50%
23
46%
15
30%

NA
S
J S
n.
n. n.
%
% %
12
46.1%
10
38.4%
13
1
50% 2%
8
30.7%

15
30%
17
34%
15
30%

11
42.3%
16
61.5%
15
57.6%

15
30%
26
52%
20
40%
16
32%

8
4
30.7% 8%
19
73%
12
46.1%
12
46.1%

(Fisher’s
Exact
Test)
P
0.303
0.040
0.180
0.655

0.781
0.163
0.065

0.601
0.253
0.111
0.441

17
34%

13
50%

O.379

16
32%

11
42.3%

0.187

Data analysis
The F-test of the questionnaires was made to compare
the average scores and Fisher’s Exact Test for frequency
distribution (Alpha level = 0.05).
For the Focus Group, the quantitative analysis of
the contents was made using the audio-recordings
and the assistant’s notes. The concepts were classified
into categories relating to the themes contained in
the discussions. The participants’ most significant
sentences were collected.
Results
Questionnaires for students on peer learning
Fifty questionnaires were compiled by junior students
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Table 3. Learning Professional Skills
Question

1
J
n.
%

2
S
n.
%

J
n.
%
1
2%

3
S
n.
%

J
n.
%
10
20%

4
S
n.
%

J
n.
%
6
12%

5
S
n.
%
5
19.2%

S’s answers
to J’s questions
Search data
from different
8
1
7
2
15
8
sources
16% 3.8% 14%
7.6%
30% 30.7%
Use of theory
6
8
1
15
11
in practice
12%
16%
3.8%
30% 42.3%
Understanding
5
7
1
14
4
terminology
10%
14%
3.8%
28%
15.3
Clinical
1
5
7
3
17
12
reasoning
2%
10%
14% 11.5% 34% 46.1%
Global vision
5
13
1
18
12
of patients
10%
26%
3.8%
36% 46.1%
Support for
1
3
10
2
12
5
techniques
2%
6%
20%
7.6%
24% 19.2%
S’s guide vs. 5
5
9
2
5
4
Nurse’s guide 10%
10%
18%
7.6%
10% 15.3%
J = junior students (n=50), S = senior students (n=26)
1 = strongly disagree 5 = strongly agree
NA = not assessable

and 26 by the seniors students were handed back
because some of the students were absent when the
questionnaires were handed out.
The answers to the question on the ‘frequency of
the meetings between senior and junior students
during apprenticeship’ indicated that most of the
students (50% of the senior and 48% of the junior
students) had met almost every day; a substantial
part (35% S and 38% J) every day and those who met
only occasionally (15% S and 14% J) declared that
this was due to organizational problems within the
ward. The responses obtained from the questionnaires
were then grouped together according to the themes
previously identified. The responses between level
4 and 5 of the Likert Scales were considered to be
in agreement, those included between level 1 and 2
in disagreement, and level 3 intermediate.
In relation to the theme Atmosphere, Communication
and Caring Among Students (Table 2), a statistically
significant difference was found only in the item on
trust in the relationship among students when
comparing the distribution of the frequencies between
the two groups (p= 0.040). As a whole, more than
80% of the senior sample expressed agreement,
whereas the junior sample was divided into two: 50%
expressed strong agreement (Level 5), whereas the
other 50% was distributed across other levels, mainly
in the intermediate one (Level 3).

NA
J S
n. n.
% %

J
n.
%
33
66%

S
n.
%
21
80.7%

19
38%
21
42%
24
48%
19
38%
14
28%
24
48%
26
52%

15
1
57.6% 2%
14
53.8%
21
80.7%
11
1
42.3% 2%
13
50%
19
73%
20
76.9%

(Fisher’s
Exact
Test)
P
0.037

0.283
0.096
0.041
0.475
0.015
0.234
0.075

Also with regard to ‘atmosphere of openness’ among
students, more than 80% of the senior and about 70%
of the junior sample declared their agreement. The
answers on the ‘non-judging atmosphere’ produced
slightly smaller percentages (73% S and 66% J).
Participants declared that guiding (for the senior) or
being guided (for the junior) enhanced: trust in themselves
(76.8% S and 60% J), motivation to achieve their own
aims (76.9% S and 68% J), sense of responsibility (84%
S and 58% J) and personal growth (76.8 S and 72% J).
Senior students showed a higher level of agreement
than junior students in their role in encouraging the
free expression of emotions (61.4% S and 48% J); about
20% from each group expressed their disagreement
with this item. Both groups agreed on the usefulness
of humour in the relationship between students (92.2%
S and 74% J). The contribution of the senior students
to the reduction of anxiety in the junior students was
considered to be significant by 96.1% of the senior
students and 70% of the junior students. Senior students
declared to provide feedback on 82% of the cases,
whereas 68% of the junior students agreed with this
and 20% disagreed. Similar percentages were observed
in relation to the senior students’ ability in favouring
integration of the junior students in the wards. With
regard to the caring skills of the senior students providing
caring models for patients, 54% of the junior students
agreed and 26% disagreed, whereas the senior students
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Table 4. Role of Senior Students
Question

1
2
3
4
J
S
J
S
J
S
J
S
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
%
%
%
%
%
%
%
%
Clarity of
11
8
15
7
2
9
senior S’s role 4%
18%
22% 30.7% 30% 26.9%
Agreement on 4
1
8
1
15
5
12
7
type of guide 8% 3.8% 16% 3.8% 30% 19.2% 24% 26.9%
Support
during
3
3
13
11
18
9
assessment 6%
6%
26% 42.3% 36% 34.6%
Problem
4
4
8
7
14
12
solving
8%
8%
16% 26.9% 28% 46.1%
Utility of
4
8
1
7
1
17
13
errors
8%
16% 3.8% 14%
3.8%
34%
50%
Guidance
towards
3
5
9
12
12
independence 6%
10%
18%
24% 46.1%
Senior
Students as
3
1
5
4
1
10
16
a professional 6% 3.8% 10%
8%
3.8%
20% 61.5%
model
Confirmation
of professional 6
4
10
4
11
12
choice
12%
8%
20% 15.3% 22% 46.1%
J = junior students (n=50), S = senior students (n=26)
1 = strongly disagree 5 = strongly agree
NA = not assessable

showed a higher percentage of agreement (76.9%).
With regard to the theme ‘learning professional
skills’ (Table 3), we found statistically significant
differences in the answers given by the two groups in
relation to the following items: willingness of the senior
students to answer to the questions of the junior
students (p=0.037), help in understanding specific
terminology (p=0.041) and help in gaining a global
picture of the patient’s clinical-healthcare pathway
(p=0.015). Senior students expressed more agreement
than junior students also in relation to help in searching
for information from different sources and in implementing
knowledge in clinical practices (83.3% S and 68% J 96% S and 72% J). On the ability to favour the development
of clinical reasoning a net majority of senior students
expressed their agreement (88.4%), whereas 72% of
the junior students agreed and 12% disagreed. Different
agreement percentages were also found in relation to
learning technical activities (92% S and 72% J). Of the
junior students, 62% felt more reassured to be supervised
by senior students rather than by nurses and 20%
disagreed on this item; 94.9% of the senior students
expressed their agreement.
In the group of questions on the theme ‘role of the
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J
n.
%
9
18%
8
16%

5

NA
S
J S
n.
n. n.
%
% %
11
4
42.3% 8%
12
3
46.1% 6%

(Fisher’s
Exact
Test)
P

13
26%
16
32%
12
24%

6
23%
7
4
26.9% 8%
11
2
42.3% 4%

0.094

21
42%

14
53.8%

0.012

28
56%

8
30.7%

0.005

19
38%

8
2
30.7% 7.6%

0.072

0.024
0.065

0.420
0.134

senior student’ (Table 4) we found statistically significant
differences in the answers in relation to the clarity of
the role of the senior student (p=0.024), support in
becoming independent (p=0.012) and the senior student
as professional model (p = 0.005). Junior students
disagreed mostly on the possibility to reach agreements
with the senior students on the type of guide to adopt
(24% J and 7.6% S). With regard to the help provided by
the senior students in evaluating the learning aims,
junior students mostly agreed (62% J and 57% S), whereas
senior students were in the intermediate level (42.3%
S and 26% J). There was a difference level of agreement
also in relation to the seniors students’ ability in guiding
the junior students to find solutions to their learning
problems (73% S and 60% J). In relation to the senior
students’ constructive use of errors, 96% of the latter
agreed, whereas 58% of the junior students agreed and
24% disagreed. With regard to the contribution of the
senior students in confirming the professional choice
of the junior students, 60% of the latter agreed and 20%
disagreed, whereas 76.8% of the senior students agreed.
On a rating scale from 1 to 10 on the ‘overall satisfaction’
with their peer learning experience, the mean score of
the junior students was 8.48 and that of the senior
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students was 8.73 (F=0.329 p=0.567). The rating of 76%
of the junior students and 88% of the senior students
was >7; the rating of 44% of the junior students and
46.1% of the senior students was 10; instead the rating
of 3 junior students and 2 senior students was <6.
Among the ‘best aspects’ both groups mentioned
‘giving/receiving help’ and ‘integration with the ward
nurses’. Some junior students welcomed the possibility
to put themselves to the test, relate with patients and
among students. The ‘critical aspects’ mainly regarded
the difficulty in finding adequate time and spaces for
students to have meetings. Some senior students
reported the perception of an excessive amount of
responsibility linked to their role. In the section ‘comments
and suggestions’ the role of the senior students was
appreciated and some claimed that ward nurses ought
to provide more support. The section ‘questions asked
exclusively to the senior students’ showed that as a
whole, this experience was considered to be positive.
In particular, there was considerable agreement on:
the educators recognition of the senior students’ role
(84%), increased ability in organizing and managing a
group (88.3%) and a sense of fulfilment in helping junior
students (92.2%). A large majority of the students
(84.5%) declared they had received support from their
clinical area tutor and 76.8% from their ward tutor; this
percentage was lower in relation to the support provided
by ward nurses (61.4% agreed, 22.9% disagreed).
With regard to the usefulness of the 1-day education
session on peer learning, 76.8% agreed, whereas on
the usefulness of the written operational guide there
was less consensus (63.3%). The majority declared
that anxiety diminished during this experience (73%);
the dual role of student and educator did not seem
to trouble most of the students (69.2%), whereas
22% disagreed with this aspect. The great majority
of the students (84.4%) agreed that the role of senior
students could be seen as an opportunity to facilitate
the passage from student to professional.
Cronbach’s Alpha on the internal consistency of
the questionnaire was equal to 0.96.

Focus Group for Tutors
All of the 6 tutors were very positive about peer learning.
According to their experience, senior students: provided
junior students with very useful support to integrate
themselves in the ward, favoured the free expression
of emotions; answered to the questions of the junior
students (the junior student often says: “I ask senior
students questions that would be too silly to ask to
nurses…”) and helped them integrate theory with
practice. There was however the need to constantly
make clear what role senior students had to play with
the junior students - also by means of an initial contract
– as well as with the ward nurses. The clinical area
tutors had to ensure that on one hand the senior

students’ role as educators was recognized and valued,
and on the other hand support the senior students to
limit their uneasiness in playing the dual role of
educators and students (“it is very important and
educational that senior students ask us how to resolve
the problems and difficulties of the junior students”).
Tutors assessed the skills of the senior students both
at the beginning and during their role and in some rare
cases the students did not succeed in playing this role
or were suspended along the way. The senior students
played an important role in helping junior students
develop clinical reasoning, also by discussing real life
cases and helped to develop relational skills. With
regard to the atmosphere among students this was
friendly and characterized by caring (“dealing with
junior students as if they were older brothers, gave
them the sensation of having grown up, of being more
responsible”). Sometimes disputes and misunderstandings
arose and tutors played an important role in mitigating
or resolving them. Tutors did not identify any disadvantages
in the peer learning experience, but only potentially
critical situations that needed constant monitoring.

Questionnaires for students on the causes
of anxiety during apprenticeship
Sixty questionnaires were filled out by the junior students
and 28 by the senior students. Similarly to Kleehammer
et al. (1990), scores higher than Level 3 of the Likert
Scale were considered to be indicators of anxiety. The
higher mean scores (Table 5) for both groups regard
items on the evaluation of educators, making mistakes,
answering to the questions of the educators, being
supervised and carrying out procedures on patients.
Senior students attributed higher levels of anxiety to
junior students. In fact, it was interesting to note that
for many items the mean score of the juniors students
was less than 3, whereas the mean score of the senior
students was more than 3 for all the items. The items
where the differences between the mean scores were
most significant (p=<0.0001) were: asking questions to
educators, talking to physicians and to patients and
initiating the clinical experience.
The F Test showed that only two items (“speaking to
patients’ relatives” and “availability of the educators”)
did not show statistically significant differences (p= >0.05).
Discussion
Both the junior and senior students and the tutors
positively rated the overall experience of peer learning.
With regard to the theme “atmosphere, communication
and caring” there was a significant difference between
the two groups on the trust between junior and senior
students, and as also the expert tutors highlighted,
this could be linked to the individual characteristics of
the students, especially the senior students, that
influence the atmosphere within the group, as well as
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Table 5. Questionnaire on Anxiety: Comparison between the Junior and Senior Student mean scores
ITEM

Junior S. Mean

Senior S. Mean

Ask questions to educators
2.18
Talking to physicians
2.85
Talking to patients
2.56
Initiating clinical experience
2.75
Educators’ assessments
3.71
Answering to the educators’ questions
3.43
Being observed by Educators
3.35
Making mistakes
3.61
Giving information to nurses
2.80
Using equipment
2.71
Providing morning care to patients
2.38
(personal hygiene, mobilization, etc.)
Educating patients
2.86
Performing procedures on patients
3.33
(i.e. giving injection)
Talking to patient’s family members
2.85
Educators’ availability
3.13
J = junior students (n=50), S = senior students (n=26)
1 = strongly disagree 5 = strongly agree
NA = not assessable

the relations with the educators. As shown in other
studies (Aston & Molassiotis, 2003; Yuen Loke & Chow,
2007; Gilmour et al., 2007; Duchscher, 2001) it was
fundamental not to underestimate or deny these
difficulties and tutors played a decisive role in helping
students identify and deal with these problems. Major
sense of responsibility, personal growth, motivation
and self-confidence were all positive effects of peer
learning acknowledged by both groups of students and
the tutors, in line with the findings of other studies
(Duchscher, 2001; Glass & Walter, 2000; Godson et al.,
2007; Broscious & Saunders, 2001; Sprengel & Job,
2004). The influence determined by the care received
by the students on their ability in turn to care for the
patients, as also other studies confirm (Pullen et al.,
2001; Grams et al., 1997; Beck, 2001), was mainly
reported by the senior students.
With reference to the theme ‘learning professional
skills’ the responses of the junior students were
significantly different to those given by the senior
students, in relation to the willingness to answer to
their questions and seeking help in understanding
specific terminology and the patients’ clinicalhealthcare pathway. It was also the tutors’ view that
more investigation was needed on such aspects and
it was suggested to offer more support to senior
students so that they could offer more effective
guidance to junior students in independently collecting
information, typical of tutoring, helping them understand
what are the educational reasons of this choice.
Regarding the ‘role of the senior students’, we
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F

p

3.53
3.84
3.80
3.88
4.57
4.30
4.26
4.47
3.57
3.57
3.23

23.426
19.627
19.114
18.522
15.547
13.823
13.305
11.192
10.457
10.390
9.058

<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
0.0002
0.0004
0.0005
0.0012
0.0017
0.0018
0.0035

3.42
3.88

5.664
4.927

0.019
0.029

3.23
3.50

2.078
1.633

0.15
0.2

also found that there was the need, as also other
authors recommend (Gray & Smith, 2000; Scott, 2005;
Sprengel & Job, 2004 ), to clarify the senior students’
role. Tutors found that the initial ‘contract’ between
junior and senior students was effective in reducing
the difficulties linked to the dual role of the senior
students (as students and educators).
As to the ‘questions for the senior students’, both
our study and other studies (Yates et al., 1997; Aston
& Molassiotis, 2003), showed how it important it was
for senior students to have their role recognized by
their educators (tutors and nurses). Although this
involved a limited number of students, the need for
the tutors’ extra support was an aspect that could not
be underestimated, because the perception of excessive
responsibility towards junior students could give rise
to learning drawbacks in both groups of students, as
well as emotional problems. The majority of the senior
students underlined the advantages of this experience
in improving the ability to organize a group, professional
knowledge and competences, and the feeling of
fulfilment in helping the junior students, which were
the same results also other studies came up with
(Yates et al., 1997; Goldsmith et al., 2006; Bradshaw
et al., 2002; Blowers et al., 2003; Duchscher, 2001).
Tutors underlined the importance of carrying out
an accurate evaluation of the skills of each third-year
student, before they started playing their role as senior
students, as suggested by Aston and Molassiotis (2003).
Our study also highlighted the responsibility of the
tutors in maximising interaction with the ward nurses
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to improve as much as possible the organizational
conditions that facilitate peer learning during apprenticeship.
As also Yates et al. (1997) suggested, several meetings
with all the senior students were planned during the
period of this experience. In our study we found that
the increased confidence and responsibility in the
senior students and the positive impact of this experience
on their transition towards their future role as professionals,
were some of the most positive effects of peer learning,
which encouraged us to continue with this project.
With regard to the ‘anxiety of students for several
situations linked to apprenticeship’ the results of our
study confirmed those of other studies in relation to
the contribution of senior students in reducing anxiety
in junior students (Yates et al., 1997; Aston & Molassiotis,
2003; Yuen Loke & Chow, 2007; Kleehammer et al.,
1990; Broscious & Saunders, 2001; Beck, 2001; Sprengel
& Job, 2004). Seniors students attributed to junior
students higher levels of anxiety compared to the ones
the latter declared. These data were very useful when
it came to training and support the senior students, so
that they could play their role starting from the concrete
needs of the junior students rather than building upon
their declarations or on what they remembered from
their past experience. The situation that mostly gave
rise to anxiety in students was their interaction with
the educators and the fear of committing mistakes
when performing nursing procedures on patients. Our
results were similar to those obtained by Kleehammer
et al. (1990) and by Sprengel & Job (2004) and could
be used by the senior students to provide junior students
more effective support in a more reassuring atmosphere.
Conclusions
The results of this study, including both students and
educators, could be used to improve the peer learning
project in our Faculty. The evaluation of this experience,
which cannot be generalized, could be helpful to
implement peer learning projects also in other educational
programs. With regard to nursing education in Italy,
we have had consolidated tutoring models for several
years, which include the centrality of the student in
the learning process of the professional competences
and an integrated system of educators, with diverse
levels of experience, where also senior students had
a role (Sasso et al., 2003; Zannini, 2005; Binetti & Alloni,
2004). The limits of our study are mainly linked to the
small size of our sample, because the data were
collected only during one term of apprenticeship of
one academic year.
Further studies would be required to provide
more insight into the dual role of the seniors students,
who are contemporaneously students and educators,
as well as those ambivalent aspects that could be
detrimental for the educational process and
atmosphere. In addition, it would be necessary to

report the point of view of the ward nurses involved
in the peer learning project.
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Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης μας ήταν να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα της ομαδικής μάθησης στην κλινική εκπαίδευση φοιτητών νοσηλευτικής από τη σύγκριση των απόψεων μεταξύ των ασκούμενων και τελειόφοιτους
φοιτητές, και καθηγητές τους. Ο Δευτερεύων στόχος της μελέτης αυτής ήταν να συγκριθεί το επίπεδο άγχους αντιληπτή από προπτυχιακούς και ανώτερους σπουδαστές σε συγκεκριμένες καταστάσεις που βιώνουν κατά τη διάρκεια της κλινικής εκπαίδευσης.
Σχεδιασμός: Μια ποιοτική περιγραφική μελέτη.
Υλικό και Μέθοδος: Ένα δείγμα από 60 νεοεισερχομένους και 28 τεταρτοετείς φοιτητές επιλέχτηκε για να απαντήσει ανώνυμα ad-hoc ερωτηματολογίων. Μια ομάδα εστίασης χρησιμοποιήθηκε για να αξιολογήσει την εμπειρία των
εκπαιδευτών. Ένα εργαλείο επικυρωθεί από Kleehammer, Hart & Fogel, Keck (1990) για να μελετήσει τις αιτίες
του άγχους στους μαθητές κατά τη διάρκεια της κλινικής εκπαίδευσης χρησιμοποιήθηκε με κάποιες τροποποιήσεις.
Αποτελέσματα: Πενήντα νεοεκπαιδευόμενοι και 26 τεταρτοετείς φοιτητές απάντησαν στο ερωτηματολόγιο για τη μάθηση από και 6 Καθηγητές. Εμπειρογνώμονας έλαβε μέρος σε μια ομάδα εστίασης. Οι φοιτητές παρουσίασαν ένα καλό
επίπεδο της συμφωνίας για τη θετική ανταπόκριση στην μάθηση. Επίσης, οι δάσκαλοι έδωσαν θετικές αξιολογήσεις
και εξέφρασαν ένα καλό επίπεδο της ικανοποίησης.Στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν στις απαντήσεις
μεταξύ των δύο ομάδων νέων φοιτητών σε ορισμένα στοιχεία σχετικά με την ατμόσφαιρα και την επικοινωνία μεταξύ
των φοιτητών και του ρόλου των τελειόφοιτων σπουδαστών στην παροχή βοήθειας νεαρών φοιτητών που μαθαίνουν
επαγγελματικές ικανότητες. Η σημασία των εκπαιδευτών και σημαντική συνεχή υποστήριξη για την πρόληψη και την
αντιμετώπιση των δυσκολιών των τελειόφοιτων σπουδαστών στο ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί. Τονίστηκε επίσης. Τα
αποτελέσματα που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια για τις καταστάσεις ενεργοποίησης άγχος κατά τη διάρκεια της
κλινική μαθητείας έδειξε ότι τελειόφοιτους φοιτητές είχαν ένα υψηλότερο επίπεδο άγχους από τους νεώτερους.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τις θετικές συνέπειες της ομαδικής μάθησης που αναφέρθηκαν
από άλλες μελέτες για θεωρητική εκπαίδευση στους νεώτερους και ανώτερους σπουδαστές καθώς και σε καθηγητές. Η άποψη των νοσηλευτών που συμμετέχουν στη μελέτη εξακολουθεί να απαιτεί την τεκμηρίωση.
Κλινική σημασία: Τα αποτελέσματα αυτά παρέχουν ενδείξεις για το πώς να βελτιώσουν την εφαρμογή του σχεδίου μάθησης από ειδικούς στη Σχολή, όπου πραγματοποιήθηκε η μελέτη και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για
παρόμοια έργα.
Λέξεις κλειδιά: διαδραστική μάθηση, καθοδήγηση από ειδικούς, καθοδήγηση από συμβούλους, ομάδα εργασίας/μάθησης
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚH ΕΡΓΑΣΊA

Διερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποίησης
του νοσηλευτικού προσωπικού στο χώρο
του νοσοκομείου. Η περίπτωση
του Γενικού Νοσοκομείου Νάουσας
Χρήστος Β. Γώγος1, Ελισάβετ Πετσετάκη2
1. Νοσηλευτής ΤΕ, MSc ΔΥΥ, Γ.Ν.Νάουσας, Φυσικοθεραπευτής ΤΕ,
2. Επιμελήτρια Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) Τομέας Οργάνωσης
και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: Ευχαριστίες υποβάλλονται στη Διοίκηση, τη Νοσηλευτική Διεύθυνση
και το νοσηλευτικό προσωπικό για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση της έρευνας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή - Σκοπός: Η διερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποίησης στο διεθνή νοσηλευτικό χώρο έχει εκτενώς αποτελέσει αντικείμενο έρευνας. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του επιπέδου της επαγγελματικής ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Νάουσας σε σχέση με τους
παράγοντες που την επηρεάζουν.
Υλικό-Μέθοδος: Έπειτα από βιβλιογραφική ανασκόπηση, διαμορφώθηκε ένα ερωτηματολόγιο 45 μεταβλητών
για τη μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού. Η μέτρηση της ικανοποίησης
υπολογίστηκε με κλίμακα τύπου Likert πέντε (5) βαθμιδών. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε στα 134 άτομα του
νοσηλευτικού προσωπικού, με ποσοστό απαντητικότητας 90,29% (Ν=121). Η έρευνα διεξήχθει κατά τους μήνες
Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2010. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με τη χρήση του SPSS (έκδοση 15) και περιελάμβανε συχνότητες, ποσοστά, παραμετρικό έλεγχο, ανάλυση διακύμανσης και υπολογισμό του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης.
Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το νοσηλευτικό προσωπικό είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένο από τις αμοιβές του, τις περιορισμένες προοπτικές εκπαίδευσης, το φόρτο εργασίας, την αυτονομία και
την αναγνώριση από τη διοίκηση. Διατηρεί ουδέτερη στάση σχετικά με την ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την
εργασία και την κοινωνική αποτίμηση. Ενώ ευχαριστημένο παρουσιάζεται μόνο από τις σχέσεις με τους συναδέλφους και τους προϊστάμενούς του.
Συζήτηση: Ο αυξημένος φόρτος εργασίας σε συνδυασμό με τις χαμηλές αμοιβές αυξάνουν τη δυσαρέσκεια των
εργαζομένων καθώς αισθάνονται περιορισμό της αυτονομίας τους και υποτίμηση από τη διοίκηση.
Περιορισμοί Μελέτης: Σχετικά με τους παράγοντες «Σχέσεις με συναδέλφους», «Συνθήκες – Φόρτος Εργασίας»
και «Ποιότητα Ζωής» ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha είναι μικρότερος από το αποδεκτό όριο του 0,60.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας υπογραμμίζουν τη γενικότερη δυσαρέσκεια του νοσηλευτικού προσωπικού από την εργασία του, υποδεικνύοντας, πως ο συγκεκριμένος τρόπος νοσηλευτικής διοίκησης θα πρέπει να
βελτιωθεί προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερος ως προς την αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης του προσωπικού. Ως εκ τούτου θεωρείται αναγκαία, η συνεχής αξιολόγηση του επιπέδου της επαγγελματικής ικανοποίησης, ο ορθολογικός σχεδιασμός και ο εμπλουτισμός της εργασίας στο πλαίσιο του σύγχρονου τρόπου διοίκησης.
ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ: νοσηλευτές, νοσηλευτικό προσωπικό, επαγγελματική ικανοποίηση, νοσοκομείο, διοίκηση
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Εισαγωγή
Η διερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποίησης στο
διεθνή νοσηλευτικό χώρο έχει εκτενώς αποτελέσει
αντικείμενο έρευνας (Koonar, 2008). Γεγονός, που
δικαιολογείται από τη συνύπαρξη συγκυριών, τόσο
στο νοσηλευτικό χώρο, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύστημα (Braito & Caston 1983 Blegen, 1993).
Οι νοσηλευτές και το νοσηλευτικό προσωπικό γενικότερα, στις περισσότερες υγειονομικούς οργανισμούς, ιδιωτικούς ή δημόσιους, σε ολόκληρο τον
κόσμο, αποτελούν την πολυπληθέστερη ομάδα εργαζομένων, που παρέχει υπηρεσίες υγείας αδιαλείπτως
και συνεχώς. Μοιραία, η απόδοση και η συμπεριφορά τους συντελεί στη δημιουργία προϋποθέσεων παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και κλίματος ικανοποίησης των ασθενών. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται στη
συσχέτιση της επαγγελματικής ικανοποίησης, τόσο
με την ποιότητα και ασφάλεια της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας (Aiken et al., 2001. Aiken et al.,
2002. Numata, et al., 2006.), όσο και με φαινόμενα,
απουσίας από την εργασία και τάσης αποχώρησης
(Hayhurst et al., 2005), χαμηλό ηθικό και επαγγελματική εξουθένωση (Healy & McKay, 2000. Callaghan,
2003. Kalliath & Morris, 2002). Ωστόσο, παρά την
πληθώρα των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών τους, ο
ρόλος τους είναι συχνά υποτιμημένος, παρά τη σημαντικότητά τους στο Σύστημα Υγείας (ICN {International
Council of Nurses}, 2007 Koonar, 2008).

Συγκεκριμένα, διερευνάται:
Το επίπεδο ικανοποίησης του προσωπικού για
κάθε παράγοντα ικανοποίησης
 Η συσχέτιση των παραγόντων ικανοποίησης με τα
δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά
του προσωπικού
 Η συσχέτιση των παραγόντων ικανοποίησης μεταξύ τους


Εισαγωγή - Σκοπός
Ο σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να διερευνηθεί το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης, του νοσηλευτικού προσωπικού του Γενικού
Νοσοκομείου Νάουσας, σε σχέση με παράγοντες, που
την επηρεάζουν.

Υλικό - Μέθοδος
Η επιλογή της συγκεκριμένης ερευνητικής μεθοδολογίας, μέσω της ποσοτικής έρευνας, επιλέχθηκε για
να συμπεριληφθεί όλο το νοσηλευτικό προσωπικό του
νοσοκομείου, προκειμένου να γίνει απογραφή όλου
του στατιστικού πληθυσμού. Θεωρείται, ότι με τη συγκεκριμένη μέθοδο επιτυγχάνεται ο ακριβής προσδιορισμός της κατανομής των απαντήσεων, ώστε να καταγραφούν σε μεγαλύτερη έκταση οι στάσεις και οι
αντιλήψεις (Kinnear & Taylor, 1997).
Η διαμόρφωση του ερωτηματολογίου έγινε ύστερα από ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, που
αφορούσε σε μελέτες διερεύνησης της επαγγελματικής ικανοποίησης των νοσηλευτών ή του νοσηλευτικού προσωπικού, από το 2000 κι εντεύθεν, προκειμένου να περιορισθεί ο αριθμός των μελετών και τα
ευρήματα να είναι πρόσφατα. Επιλέχθηκαν αυτές, των
οποίων τα ερωτηματολόγια είχαν υψηλή αξιοπιστία
και εγκυρότητα και τελικά προέκυψαν τα συγκεκριμένα: Best & Thurston (2004), Chen-Chung et al.
(2003), Flanagan & Flanagan (2002), Καραθάνου
(2007) Kalliath & Morris (2002), Murrells et al.
(2005), Van Saan et al. (2003), Tzeng (2002), Πιερράκος και συν. (2005). Στη συνέχεια, τα ερωτηματολόγια των συγκεκριμένων μελετών μεταφράστηκαν
και επιλέχθηκαν ορισμένες ερωτήσεις, προσαρμο-

Εικόνα 1. Συσχέτιση ηλικίας
με ικανοποίηση από τις αμοιβές

Εικόνα 2. Συσχέτιση ηλικίας με ικανοποίηση
από τις επιβράβευση-σχέση με διοίκηση
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Πίνακας 1. Κατανομή των ερωτηματολογίων και ποσοστό συμμετοχής
Τμήματα

Ερωτηματολόγια
Ν

Απαντημένα
Ν

Αναπάντητα
Ν

Ποσοστό
συμμετοχής %

3
15
7
9
15
12
12
15
16
5
25
134

3
12
7
9
14
10
10
12
16
5
20
121

1
2
2
3
5
13

100
80
100
100
93,33
83,33
83,33
80
100
100
80
90,29

Δ/νση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Εξ. Ιατρεια
Παιδιατρικό
Καρδιολογικό
Παθολογικό
Χειρουργικό
Μ/Γ
Ορθοπαιδικό
Χειρουργείο
Εργαστήρια
Βοηθ. προσωπικό
Σύνολο

σμένες στο συγκεκριμένο νοσοκομειακό περιβάλλον.
Τελικά, ως όργανο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε ένα
ερωτηματολόγιο 45 μεταβλητών, όπου το πρώτο μέρος
αποτελείται από 8 ερωτήσεις-προτάσεις (1 - 8), σχετικές με τα δημογραφικά, ατομικά και επαγγελματικά στοιχεία και το δεύτερο μέρος αποτελείται από 37
κλειστές ερωτήσεις-προτάσεις (9 - 45), σχετικά με
τους παράγοντες της εργασιακής ικανοποίησης, που
υποστηρίζονται από το θεωρητικό μέρος της μελέτης. Οι κλειστές ερωτήσεις προτιμήθηκαν λόγω τη
ευχέρειας απάντησης, κωδικοποίησης και ανάλυσης.
Η ερώτηση (45), αφορά στην επιλογή από μέρους των
ερωτηθέντων, των τριών, θεωρούμενων, πιο σημαντικών παραγόντων, που συμβάλλουν στην εργασιακή
ικανοποίηση.
Συγκεκριμένα, ως παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης εξετάζονται οι:
1. Αμοιβές
2. Σχέσεις με τους συναδέλφους
3. Σχέσεις με τους προϊσταμένους
4. Εκπαίδευση - ανάπτυξη
5. Συνθήκες - φόρτος εργασίας
6. Ποιότητα ζωής
7. Κοινωνική αποτίμηση
8. Αυτονομία
9. Επιβράβευση - σχέση με τη Διοίκηση
Περιγραφή του εργαλείου της έρευνας
Η μέτρηση της ικανοποίησης υπολογίστηκε με κλί-

μακα τύπου Likert πέντε (5) βαθμιδών (1= συμφωνώ απόλυτα, 2= συμφωνώ, 3= δεν έχω άποψη, 4= διαφωνώ, 5= διαφωνώ απόλυτα). Κατά τη διατύπωση των
ερωτήσεων αποφεύχθηκαν, κατά το δυνατό, εκφραστικά λάθη, ασάφειες, λάθη διατύπωσης, διπλές αρνήσεις, άγνωστες συντμήσεις και τεχνικοί όροι με τους
οποίους το προσωπικό δεν είναι εξοικειωμένο. Επίσης υπήρξε και αρνητική διατύπωση ορισμένων ερωτήσεων προκειμένου να αποφευχθεί θετική μεροληψία. Ο βαθμός εκτίμησης του επιπέδου της εργασιακής
ικανοποίησης αποτυπώνεται με το (1) να ισοδυναμεί
στην απόλυτη ικανοποίηση και το (5) στην απόλυτη
δυσαρέσκεια.
Η δομή των ερωτηματολογίων παρείχε τη δυνατότητα λήψης ποιοτικών στοιχείων (δεδομένα ονομαστικού τύπου – nominal) και ποσοτικών στοιχείων
(5βαθμης κλίμακας σπουδαιότητας - συμφωνίας
Likert). Η επεξεργασία των στοιχείων περιλάμβανε
περιγραφική και συμπερασματική στατιστική επεξεργασία. Για την ανάλυση μίας μεταβλητής ονομαστικού
τύπου (ποιοτικές μεταβλητές), υπολογίστηκαν η απόλυτη και σχετική κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων. Για τα δεδομένα κλίμακας (ποσοτικές μεταβλητές) ανά παράγοντα, υπολογίστηκε η μέση τιμή
(αριθμητικός μέσος) των απαντήσεων, στις ερωτήσεις που αφορούσαν στον παράγοντα, ανά δειγματοληπτική μονάδα. Με αυτόν τον τρόπο υπολογίστηκαν
9 μέσες τιμές, ανά παράγοντα και δειγματοληπτική
μονάδα. Ακολούθως υπολογίστηκαν οι συνολικές στα-

Πίνακας 2. Κατανομή του πληθυσμού ανά φύλο

Έγκυρα

Φύλο

Συχνότητα Ν

Ποσοστό %

Άνδρας
Γυναίκα
Σύνολο

18
103
121

14,9
85,1
100,0
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κλιμάκων (πολυθεματικές μεταβλητές – παράγοντες,
π.χ. αμοιβή, σχέσεις με συναδέλφους), έγινε ανάλυση αξιοπιστίας (reliability analysis). Η ανάλυση
αξιοπιστίας στηρίζεται στην υπόθεση ότι άτομα που
έχουν απαντήσει με υψηλό ή χαμηλό βαθμό σε κάποιο
θέμα, τείνουν να έχουν απαντήσει με σχετικά υψηλό ή σχετικά χαμηλό βαθμό και σε άλλο παρόμοιο
θέμα, γεγονός το οποίο συνηγορεί ότι τα θέματα
ενδείκνυνται για την μέτρηση πολυθεματικής μεταβλητής (Κάτος, 1986. Ζαχαροπούλου, 1989). Ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach's Alpha, θεωρείται σαν
μέτρο συσχέτισης μεταξύ των θεμάτων της παρούσας κλίμακας στην μεταβλητή υπό διερεύνηση με
οποιασδήποτε άλλης κλίμακας με ισάριθμα θέματα
(Σιάρδος, 1999). Το ανώτερο επίπεδο σημαντικότητας για την αποδοχή ή όχι ύπαρξης στατιστικά σημαντικής διαφοροποίησης που ελήφθη για όλους τους
στατιστικούς ελέγχους, ήταν το 5%. Όλες οι στατιστικές επεξεργασίες έγιναν με το στατιστικό λογισμικό SPSS (έκδοση 15).

τιστικές παράμετροι θέσης (μέση τιμή) και διασποράς (τυπική απόκλιση) για τους 9 παράγοντες.
Η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση για τους 9 παράγοντες, αποτυπώνονται στον Πίνακα 7.
Στατιστικές δοκιμασίες που χρησιμοποιήθηκαν
Για τη συσχέτιση μεταξύ δύο κλιμάκων (διμεταβλητή ανάλυση) υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης Spearman. Για τον έλεγχο στατιστικά σημαντικής διαφοράς των μέσων τιμών των παραγόντων
μεταξύ του φύλου και της θέσης στην υπηρεσία (διχότομες μεταβλητές), εφαρμόστηκε ο παραμετρικός
έλεγχος student t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Η
υπόθεση για τη διαφοροποίηση ή όχι της μέσης ικανοποίησης σε κάθε ένα από τους 9 παράγοντες ανά
ηλικιακή ομάδα, εκπαιδευτικό επίπεδο, τομέα εργασίας και χρόνια υπηρεσίας, διερευνήθηκε μέσω της
Ανάλυσης Διακύμανσης (one-way ANOVA). Η πολυμεταβλητή ανάλυση περιλάμβανε την ανάλυση αξιοπιστίας. Για την μέτρηση της αξιοπιστίας όλων των

Πίνακας 3. Ηλικιακή κατανομή νοσηλευτικού προσωπικού

Έγκυρα

Ηλικιακή Ομάδα

Συχνότητα Ν

Ποσοστό %

18 - 35
36 - 50
51 +
Σύνολο

6
99
16
121

5,0
81,8
13,2
100,0

Πίνακας 4. Ύπαρξη παιδιών

Έγκυρα

Ύπαρξη παιδιών

Συχνότητα Ν

Ποσοστό %

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Σύνολο

111
10
121

91,7
8,3
100,0

Πίνακας 5. Κατανομή στατιστικού πληθυσμού ανά εκπαιδευτικό επίπεδο

Έγκυρα

Επίπεδο εκπαίδευσης

Συχνότητα Ν

Ποσοστό %

ΥΕ
ΔΕ
ΤΕ-ΠΕ
Σύνολο

20
43
58
121

16,5
35,5
47,9
100,0

Πίνακας 6. Κατανομή νοσηλευτικού προσωπικού ως προς τα έτη υπηρεσίας
Χρόνια υπηρεσίας
Έγκυρα

Συχνότητα Ν

Ποσοστό %

19
46
56
121

15,7
38,0
46,3
100,0

Μέχρι 10
11 - 20
> 20
Σύνολο
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Εικόνα 3. Συσχέτιση εκπαίδευσης με
ικανοποίηση από τη σχέση με προϊσταμένους
5

5

4
3
2

Εικόνα 4. Συσχέτιση εκπαίδευσης με
ικανοποίηση από συνθήκες-φόρτο εργασίας
4,48

4,22

4

2,09

2,63

2,75

4,58

3
2

1

1

0

0

ΥΕ

ΔΕ

ΤΕ-ΠΕ

ΥΕ

Επίπεδο εκπαίδευσης

Ηθικά Θέματα
Για τη συλλογή των δεδομένων και τη διεξαγωγή της
έρευνας εξασφαλίσθηκε η απαιτούμενη άδεια από
τα αρμόδια όργανα (ΕΚΕΠΥ, Αριθμ. Πρωτ.: Γ. ΕΚΕΠΥ/6534). Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν γραπτά
για το σκοπό και τη διαδικασία της έρευνας, καθώς
και για την ανωνυμία, την εχεμύθεια, την εμπιστευτικότητα των δεδομένων και την εθελοντική συμμετοχή. Επιπλέον τηρήθηκαν οι αρχές δεοντολογίας για
την έρευνα σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή Εκδοτών Ιατρικών Επιστημονικών Περιοδικών και τη Διακήρυξη του Ελσίνκι.

ΔΕ

ΤΕ-ΠΕ

Επίπεδο εκπαίδευσης

Η έρευνα διεξήχθη τους μήνες Ιανουάριο και
Φεβρουάριο του έτους 2010. Η κατανομή των ερωτηματολογίων και το ποσοστό συμμετοχής, στην έρευνα
αποτυπώνονται στον Πίνακα 1.
Αξιοσημείωτο είναι το μεγάλο ποσοστό απαντητικότητας, 90,29% (Ν=121), που παρατηρήθηκε. Σημειώνεται, ότι μεταξύ των απαντηθέντων ερωτηματολογίων δεν ανευρέθηκαν άκυρα, ενώ τα αναπάντητα
ερωτηματολόγια, προέκυψαν κυρίως από δεδηλωμένη, συνειδητή αποχή, λόγω δυσπιστίας περί της χρησιμότητας των αποτελεσμάτων τέτοιων ερευνών.
Αποτελέσματα

Πιλοτική Μελέτη
Η δοκιμή καταλληλότητας του οργάνου μέτρησης,
πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του έτους 2010,
σε 10 εργαζόμενους προκειμένου να διευκρινιστεί
η κατανόηση των ερωτήσεων ως προς το νόημα και
το περιεχόμενό τους. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά,
καθώς το ερωτηματολόγιο χαρακτηρίστηκε εύχρηστο και κατανοητό. Οι ελάχιστες ρυθμίσεις, που έγιναν, δεν επηρέασαν την αρχική δομή και το περιεχόμενό του.
Πληθυσμός - Δείγμα
Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν όλα τα άτομα του
νοσηλευτικού προσωπικού (Ν=134), που ανήκουν στη
Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και εργάζονται σε όλα τα τμήματα και τομείς, κατέχοντας οργανική θέση στο νοσοκομείο. Οι συμμετέχοντες πληρούσαν βασικές προϋποθέσεις, όπως:
 να ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό του νοσοκομείου
 να έχουν ελάχιστη προϋπηρεσία 6 μήνες
 να μην απουσιάζουν με άδειες (αναρρωτικές, κύησης, ανατροφής τέκνου).

Περιγραφική στατιστική
Ως προς το φύλο του στατιστικού πληθυσμού που
απάντησε, παρατηρείται ανομοιογενής κατανομή,
δεδομένου, ότι το ποσοστό των γυναικών (85,1%)
υπερτερεί έναντι του ποσοστού των ανδρών (14,9%)
( πίνακας 2.) Το μεγαλύτερο ποσοστό (81,8%), ήταν
36-50 ετών, ένα μικρό ποσοστό ανήκε στην πληθυσμιακή ομάδα 51+ , ενώ ελάχιστοι ήταν 18-35 ετών
(πίνακας 3). Η πλειονότητα των ερωτηθέντων ήταν
έγγαμοι σε ποσοστό 92,5%, ενώ μόνο το 7,5% ήταν
άγαμοι ή άλλο (πίνακας 4.). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι σχεδόν οι μισοί (Ν=58), από όσους
απάντησαν από το νοσηλευτικό προσωπικό, ήταν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Νοσηλευτές ΠΕ,
ΤΕ). Το 35,5% ήταν Βοηθοί νοσηλευτών (ΔΕ) και ένα
ποσοστό 16,5% ήταν βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό (ΥΕ) (πίνακας 5).
Το 60,2% των εργαζομένων εργάζεται στο χειρουργικό τομέα, το 35,6% στον παθολογικό τομέα, ενώ ελάχιστοι εργάζονται σε εργαστήρια, ενώ διοικητική θέση
στη Νοσηλευτική Υπηρεσία κατείχε μόνο το 12% του
δείγματος. Το μεγαλύτερο ποσοστό (46,3%) είχε εργα-
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Εικόνα 6. Συσχέτιση εκπαίδευσης
με ικανοποίηση από επιβράβευση-σχέση
με διοίκηση

Εικόνα 5. Συσχέτιση εκπαίδευσης
με ικανοποίηση από αυτονομία

5

5
4

4,48

4,53

3,85

4

3

3

2

2

1

1

0

0

ΥΕ

ΔΕ

ΥΕ

ΤΕ-ΠΕ

Στατιστική ανάλυση
Για τον παράγοντα "Αμοιβές" ο αριθμητικός μέσος
ισούται με 4,60. Είναι υψηλός, γεγονός που αποτυπώνει τη δυσαρέσκεια του νοσηλευτικού προσωπικού σχετικά με τις χρηματικές αμοιβές (μισθός και
επιδόματα) που λαμβάνουν για την εργασία τους. Η
μέση τιμή του παράγοντα "Σχέσεις με συναδέλφους"
ισούται με 2,83. Η τιμή αυτή αποτυπώνει τη σχετική
ικανοποίηση, που αισθάνονται οι ερωτηθέντες εργαζόμενοι, από τις επαγγελματικές σχέσεις με τους
συναδέλφους τους. Η μέση τιμή 2,60 του παράγοντα
"Σχέσεις με προϊσταμένους" υποδηλώνει ότι οι εργαζόμενοι είναι σχετικά ικανοποιημένοι από τη σχέση
τους με τους προϊσταμένους των τμημάτων. Ο αριθμητικός μέσος ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού της κλίμακας "Εκπαίδευση-ανάπτυξη" είναι
επίσης υψηλός 4.02. Η διαφαινόμενη δυσαρέσκεια
συνδέεται με τις περιορισμένες ευκαιρίες εκπαίδευσης. Οι εργαζόμενοι αισθάνονται, ότι η χορήγηση
εκπαιδευτικών αδειών είναι περιορισμένη και ότι δεν
αξιοποιούνται οι δεξιότητες και τα προσόντα τους. Ο
αριθμητικός μέσος της κλίμακας "Συνθήκες-φόρτος
εργασίας" ισούται με 4,33. Αποτυπώνεται μια ιδιαίτερη δυσαρέσκεια του δείγματος από τις συνθήκες
εργασίας. Ειδικότερα, θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν
μεγάλο φόρτο εργασίας, δεδομένης της ανεπαρκούς
στελέχωσης και των περιορισμένων δυνατοτήτων
εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας. Η μέση τιμή του
παράγοντα "Ποιότητα ζωής" ισούται με 3,87. Οι εργαζόμενοι διατηρούν ουδέτερη στάση ως προς τη σχετιζόμενη με την εργασία τους, ποιότητα ζωής, αισθανόμενοι, ότι η εργασία τους δεν έχει ιδιαίτερη αρνητική

4,53

4,06

ΔΕ

ΤΕ-ΠΕ

Επίπεδο εκπαίδευσης

Επίπεδο εκπαίδευσης

σιακή εμπειρία μεγαλύτερη των 20 ετών, το 38% είχε
προϋπηρεσία 11-20 έτη και ποσοστό 15,7% εργαζόταν λιγότερο από 10 έτη (πίνακας 6.).

4,5

επίδραση στην οικογενειακή και κοινωνική τους ζωή.
Η μέση τιμή της κλίμακας "Κοινωνική αποτίμηση"
ισούται με 3,69, γεγονός που υποδηλώνει ότι το νοσηλευτικό προσωπικό είναι ουδέτερο ως προς την αναγνώριση που αποκομίζει από τους ασθενείς και το
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Η μέση τιμή 4,19
του παράγοντα "Αυτονομία" φανερώνει την υψηλή
εργασιακή δυσαρέσκεια που αποκομίζουν οι εργαζόμενοι, αισθανόμενοι, πως δεν έχουν δυνατότητες
παρέμβασης σε θέματα οργάνωσης και ευκαιρίες
επιρροής στον τρόπο άσκησης της εργασία τους. Σχετικά με την "Επιβράβευση-σχέση με τη Διοίκηση" η
υψηλή μέση τιμή 4,30, αποτυπώνει τη δυσαρέσκεια
που βιώνει το νοσηλευτικό προσωπικό στις σχέσεις
του με τη Διοίκηση του νοσοκομείου.
Η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση για τους 9 παράγοντες, αποτυπώνονται στον Πίνακα 7.
Οι τρεις (3) σημαντικότεροι παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης που επιλέχθηκαν από τους ερωτηθέντες και η συχνότητα των απαντήσεων δίδονται στον
Πίνακα 8. Είναι εμφανές, ότι οι τρεις επικρατέστεροι,
παράγοντες που το συγκεκριμένο δείγμα θεωρεί, ότι
συμβάλλουν περισσότερο στην ικανοποίηση από την
εργασία είναι οι "ικανοποιητικές αμοιβές", η "μονιμότητα του δημοσίου" και η "καλή συνεργασία με συναδέλφους".

Συσχέτιση παραγόντων ικανοποίησης
με ποιοτικά στοιχεία
Φύλο
Ο στατιστικός έλεγχος της μέσης ικανοποίησης ανά
φύλο (t-test) για κάθε παράγοντα ικανοποίησης δεν
ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις
(p > 0,05), γεγονός που σημαίνει ότι η μέση τιμή του
κάθε παράγοντα ικανοποίησης είναι ανεξάρτητη του

[20] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης

TOMOS4_TEFXOS4

5/22/12

1:34 PM

Page 21

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚH ΕΡΓΑΣΊA

φύλου (αποδοχή της μηδενικής στατιστικής υπόθεσης Ηο).

Ηλικιακή ομάδα
Η εφαρμογή του ελέγχου της Ανάλυσης της Διακύμανσης (ANOVA), μέσω της οποίας διερευνήθηκε η
υπόθεση, για τη διαφοροποίηση ή όχι της μέσης ικανοποίησης σε κάθε ένα από τους 9 παράγοντες ανά
ηλικιακή ομάδα, έδειξε ότι στατιστικά σημαντικές
διαφοροποιήσεις εμφανίζονται στον παράγοντα "Αμοιβή" και "Επιβράβευση-σχέση με τη διοίκηση" (Πίνακας 9). Ειδικότερα οι εργαζόμενοι κάτω των 35 ετών
εμφανίζονται σχετικά πιο ικανοποιημένοι από την
"Αμοιβή" (3,56 ± 0,83) από τους άνω των 35 ετών (4,64
± 0,55 για τους 36-50 ετών και 4,79 ± 0,40 για τους
πάνω από 50 ετών). Για τις ομάδες 36-50 και 50 και
άνω, η μέση τιμή δεν εμφανίζει στατιστικά σημαντική διαφορά –έλεγχος πολλαπλών συγκρίσεων [post
hoc] Tuckey) (Εικόνα 1). Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται αναφορικά με την «Επιβράβευση-σχέση με
διοίκηση». Οι εργαζόμενοι κάτω των 35 ετών εμφανίζονται σχετικά πιο ικανοποιημένοι (3,50 ± 0,96) από
τους άνω των 35 ετών (4,33 ± 0,72 για τους 36-50 ετών
και 4,39 ± 0,93 για τους πάνω από 50 ετών). Για τις
ομάδες 36-50 και 50 και άνω, η μέση τιμή δεν εμφανίζει στατιστικά σημαντική διαφορά (έλεγχος πολλαπλών συγκρίσεων [post hoc] Tuckey) (Εικόνα 2.).
Όπως απεικονίζεται στον Πίνακα 10, φαίνεται ότι
το επίπεδο εκπαίδευσης διαφοροποιεί το βαθμό ικανοποίησης (ANOVA) στους εξής παράγοντες:
Σχέσεις με προϊσταμένους
Συνθήκες - Φόρτος Εργασίας
 Αυτονομία
 Επιβράβευση – σχέση με διοίκηση



p = 0,026<0,05
p = 0,020<0,05
p = 0,000<0,001
p =0,005<0,01

Συσχέτιση παραγόντων ικανοποίησης
με ποιοτικά στοιχεία
Φύλο
Ο στατιστικός έλεγχος της μέσης ικανοποίησης ανά

φύλο (t-test) για κάθε παράγοντα ικανοποίησης δεν
ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις
(p > 0,05), γεγονός που σημαίνει ότι η μέση τιμή του
κάθε παράγοντα ικανοποίησης είναι ανεξάρτητη του
φύλου (αποδοχή της μηδενικής στατιστικής υπόθεσης Ηο).
Συγκεκριμένα, σχετικά με τον παράγοντα «Σχέσεις με προϊσταμένους» οι ΥΕ είναι περισσότερο ικανοποιημένοι (2,09 ± 0,46) από τους ΔΕ & ΤΕ-ΠΕ (2,63
± 1,07 & 2,75 ± 0,94 αντίστοιχα) (Εικόνα 3). Σχετικά
με τον παράγοντα "Συνθήκες – Φόρτος Εργασίας" οι
ΔΕ φαίνονται πιο ικανοποιημένοι (4,22 ± 0,38) από
τους ΥΕ & ΤΕ-ΠΕ (4,48 ± 0,41 & 4,58 ± 0,50 αντίστοιχα) (Εικόνα 4). Αναφορικά με την "Αυτονομία", οι ΥΕ
και ΔΕ φαίνεται να είναι πιο δυσαρεστημένοι (4,48
± 0,57 και 4,53 ± 0,68 αντίστοιχα ) σε σχέση με τους
ΤΕ-ΠΕ ( 3,85 ± 1,05) (γράφημα 5). Το ίδιο εύρημα
διαπιστώθηκε και για την «Επιβράβευση – σχέση με
Διοίκηση» (ΥΕ: 4,50 ± 0,55, ΔΕ: 4,53 ± 0,72 ενώ ΤΕΠΕ: 4,06 ± 0,83 ) (Εικόνα 6).
Ο στατιστικός έλεγχος της μέσης ικανοποίησης
ανά τομέα εργασίας, για κάθε παράγοντα ικανοποίησης διερευνήθηκε μέσω της Ανάλυσης Διακύμανσης
(one-way ANOVA) και δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις (p > 0,05), γεγονός που σημαίνει ότι η μέση τιμή του κάθε παράγοντα ικανοποίησης είναι ανεξάρτητη του τομέα εργασίας

Διοικητική θέση στη Νοσηλευτική Υπηρεσία
Ο στατιστικός έλεγχος της μέσης ικανοποίησης (t-test)
για κάθε παράγοντα ικανοποίησης, ανέδειξε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μόνο για τον παράγοντα
"Αυτονομία". Οι εργαζόμενοι που κατέχουν διοικητική θέση στη ΝΥ φαίνεται ότι έχουν μεγαλύτερο βαθμό
ικανοποίησης (3,54 ± 1,28) από τους υπόλοιπους (4,31
± 0,83 [p = 0,003] ) (Εικόνα 7). Επίσης μπορεί να λεχθεί
ότι οριακή στατιστική σημαντικότητα (p = 0,057) εμφανίζει ο παράγοντας της "Επιβράβευσης – σχέσης με
διοίκηση" με τους κατέχοντες διοικητική θέση (3,94
± 1,07) να διαφωνούν κατά μέσο όρο λιγότερο από τους
μη κατέχοντες (4,36 ± 0,72) (Εικόνα 8).

Πίνακας 7. Μέση τιμή ανά παράγοντα ικανοποίησης και δειγματοληπτική μονάδα
Παράγοντες
Αμοιβές
Σχέσεις με συναδέλφους
Σχέσεις με προϊσταμένους
Εκπαίδευση - Ανάπτυξη
Συνθήκες - Φόρτος Εργασίας
Ποιότητα Ζωής
Κοινωνική αποτίμηση
Αυτονομία
Επιβράβευση - σχέση με διοίκηση

N

Μέση τιμή

Τυπ. Απόκλιση

Minimum

Maximum

121
121
121
121
121
120
121
121
121

4,60
2,83
2,60
4,02
4,33
3,87
3,69
4,19
4,30

0,59
0,60
0,95
0,93
0,46
0,48
0,91
0,92
0,78

2,0
1,4
1,0
1,0
1,8
1,4
1,3
1,7
1,5

5,0
4,4
4,6
5,0
4,3
3,8
5,0
5,0
5,0
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Χρόνια υπηρεσίας
Η παράμετρος των χρόνων υπηρεσίας είναι αυτή η
οποία ανέδειξε τις περισσότερες στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις στους παράγοντες ικανοποίησης από τις υπόλοιπες επαγγελματικές παραμέτρους. Από τα ευρήματα προκύπτει ότι οι παράγοντες,
"Αμοιβές", "Εκπαίδευση - Ανάπτυξη", "Κοινωνική
αποτίμηση", "Αυτονομία", "Επιβράβευση - σχέση με
διοίκηση" παρουσιάζουν μια ομοιογένεια μέσης ικανοποίησης, με τους εργαζόμενους που έχουν έως 10
χρόνια προϋπηρεσίας, να είναι κατά μέσο όρο πιο
ικανοποιημένοι (σε διαφορετικό βαθμό ανά παράγοντα), από τις άλλες δυο ομάδες εργαζομένων (11-20,
21+) Ενώ στους παράγοντες "Σχέσεις με συναδέλφους" και "Σχέσεις με προϊσταμένους" οι έχοντες
μέχρι 10 έτη προϋπηρεσίας και οι 21+ εμφανίζουν
μεγαλύτερη μέση ικανοποίηση από τους έχοντες 11
– 20 έτη εμπειρίας.
Διμεταβλητές συσχετίσεις
Από τις 36 συσχετίσεις (Spearman correlation) οι 25
παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση ( 9
αρνητική και 16 θετική). Κατά τη στατιστική ανάλυση
και επεξεργασία των δεδομένων οι συσχετίσεις που
προκύπτουν θεωρούνται στατιστικά σημαντικές αν και
μόνο αν αντιστοιχούν σε πιθανότητα p<0,05 (όπως αυτή
προκύπτει από τον αντίστοιχο κάθε φορά στατιστικό
έλεγχο).
Συγκεκριμένα ο παράγοντας "Αμοιβές" παρουσιάζει 5 θετικές συσχετίσεις και 1 αρνητική. Θετική
συσχέτιση παρουσιάζει με τους παράγοντες "Εκπαίδευση-ανάπτυξη" (p<0,001), "Κοινωνική αποτίμηση"
(p<0,001), "Αυτονομία" (p<0,001), "Επιβράβευση"
(p<0,001) "Ποιότητα ζωής" (p<0,045). Ενώ αρνητική
συσχέτιση παρουσιάζει με τις "Συνθήκες-φόρτος
εργασίας" (p<0,001)
Ο παράγοντας "Σχέσεις με συναδέλφους" παρουσιάζει θετική συσχέτιση με τις "Σχέσεις με προϊσταμένους" (p<0,001), την "Εκπαίδευση-ανάπτυξη"
(p<0,001) και την "Κοινωνική αποτίμηση" (p<0,01).

Ο παράγοντας "Σχέσεις με προϊσταμένους" παρουσιάζει θετική συσχέτιση με τους παράγοντες "Εκπαίδευση-ανάπτυξη" (p<0,001), "Κοινωνική αποτίμηση"
(p<0,01) και "Αυτονομία" (p<0,01).
Η "Εκπαίδευση – Ανάπτυξη" παρουσιάζει ισχυρή
θετική συσχέτιση (p<0,001) με 6 παράγοντες (Κοινωνική αποτίμηση, Αυτονομία, Επιβράβευση-σχέση με
Διοίκηση, Αμοιβές, Σχέσεις με συναδέλφους και Σχέσεις με προϊσταμένους). Ενώ εμφανίζει μια αρνητική συσχέτιση (p<0,05) με τον παράγοντα "Συνθήκες –
Φόρτος Εργασίας".
Ο παράγοντας “Συνθήκες-Φόρτος Εργασίας” παρουσιάζει γενικώς αρνητικές συσχετίσεις. Συγκεκριμένα
σχετίζεται αρνητικά με τις "Αμοιβές" (p<0,001), με
την "Εκπαίδευση - Ανάπτυξη" (p<0,01), την "Κοινωνική αποτίμηση" (p<0,001), την "Αυτονομία" (p<0,01)
και την "Επιβράβευση - σχέση με Διοίκηση" (p<0,001).
O παράγοντας "Ποιότητα Ζωής" παρουσιάζει γενικώς θετικές, στατιστικά σημαντικές, συσχετίσεις με
τις "Αμοιβές" (p<0,05), την "Κοινωνική αποτίμηση"
(p<0,001), την "Αυτονομία" (p<0,001) και την "Επιβράβευση - σχέση με Διοίκηση" (p<0,05).
Η "Κοινωνική αποτίμηση" παρουσιάζει συσχετίσεις με όλους τους άλλους παράγοντες (7 θετικές και
1 αρνητική). Συγκεκριμένα σχετίζεται θετικά με τις
"Αμοιβές" (p<0,001), τις "Σχέσεις με συναδέλφους"
(p<0,01), τις "Σχέσεις με προϊσταμένους" (p<0,01),
την "Εκπαίδευση - Ανάπτυξη" (p<0,001), την "Αυτονομία" (p<0,001), την "Ποιότητα ζωής" (p<0,001) και
την "Επιβράβευση - σχέση με Διοίκηση" (p<0,001).
Ενώ σχετίζεται αρνητικά με τις "Συνθήκες -Φόρτο
εργασίας" (p<0,001).
Η "Αυτονομία" σχετίζεται θετικά με τις "Αμοιβές"
(p<0,001), τις "Σχέσεις με προϊσταμένους" (p<0,01),
την "Εκπαίδευση - Ανάπτυξη" (p<0,001), την "Ποιότητα ζωής" (p<0,001), την "Κοινωνική αποτίμηση"
(p<0,001) και την "Επιβράβευση - σχέση με Διοίκηση" (p<0,001). Ενώ σχετίζεται αρνητικά με τις "Συνθήκες - Φόρτο εργασίας" (p<0,01).
Ο παράγοντας "Επιβράβευση - σχέση με Διοίκη-

Πίνακας 8. Παράγοντες που συμβάλλουν στην ικανοποίηση από την εργασία
Παράγοντας
Ικανοποιητικές αμοιβές
Μονιμότητα Δημοσίου
Καλή συνεργασία με συναδέλφους
Καλές συνθήκες εργασίας
Επάρκεια προσωπικού
Αναγνώριση έργου από ασθενείς
Αναγνώριση έργου από Διοίκηση
Αξιοποίηση δεξιοτήτων & προσόντων
Ευκαιρίες εξέλιξης
Σύνολο

Συχνότητα Ν

Ποσοστό % (σε δείγμα 119 απαντήσεων)

72
68
57
34
28
27
27
25
13
351

60,5%
57,1%
47,9%
28,6%
23,5%
22,7%
22,7%
21,0%
10,9%
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Εικόνα 7. Συσχέτιση διοικητικής θέσης
με ικανοποίηση από αυτονομία
5
4

Εικόνα 8. Συσχέτιση διοικητικής θέσης
με ικανοποίηση από επιβράβευση-σχέση
με διοίκηση
5

3,54

4,64

4,31

4

3

3

2

2

1

1

0

0

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Διοικητική θέση

ση" παρουσιάζει θετική συσχέτιση (p<0,001) με τις
"Αμοιβές", την "Εκπαίδευση - Ανάπτυξη", την "Κοινωνική αποτίμηση" και την "Αυτονομία". Επίσης σχετίζεται θετικά (p<0,05) με την "Ποιότητα ζωής", ενώ
αρνητική συσχέτιση παρουσιάζει με τις "Συνθήκες Φόρτο εργασίας" ( p<0,001).
Συζήτηση
Στη συγκεκριμένη έρευνα, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, διαπιστώνεται, ότι οι ερωτηθέντες εμφανίζονται σχετικά ικανοποιημένοι από τις σχέσεις με
τους συναδέλφους και προϊσταμένους τους. Αντίθετα, σε ό,τι αφορά τις οικονομικές απολαβές, τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης, το φόρτο εργασίας,
την αυτονομία και τη σχέση με την ανώτερη διοίκηση του νοσοκομείου, εμφανίζονται ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι. Ενώ ουδέτερη στάση υιοθετούν σχετικά με
την ποιότητα ζωής και την κοινωνική αποτίμηση του
επαγγέλματος. Τα συναισθήματα ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας κατανεμήθηκαν με την ίδια περίπου αναλογία σε άνδρες και γυναίκες, χωρίς να επηρεάζονται
από το φύλο. Ομοίως, σχετικά με τον τομέα εργασίας
δεν αναδείχτηκαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις, γεγονός που σημαίνει, ότι στη παρούσα
μελέτη, η μέση τιμή του κάθε παράγοντα ικανοποίησης, είναι ανεξάρτητη του τομέα εργασίας.
Ιδιαίτερη δυσαρέσκεια επέδειξαν οι εργαζόμενοι
από το φαινόμενο των υποτιμημένων αμοιβών. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν, πως οι αμοιβές που λαμβάνουν, από το κράτος, δεν ανταποκρίνονται στο προσφερόμενο έργο τους και την κοινωνική τους αποστολή.
Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η δυσαρέσκειά τους,
από τις αμοιβές, συνδέεται θετικά με τη χαμηλή κοινωνική αποτίμηση, τις περιορισμένες προοπτικές στον
εργασιακό χώρο και την έλλειψη κατανόησης από τη

3,94

ΝΑΙ

4,64

4,36

ΟΧΙ

Διοικητική θέση

Διοίκηση. Ενώ όσο μεγαλύτερη δυσαρέσκεια αποκομίζουν από το μισθό τους, τόσο περισσότερο αισθάνονται σωματική και ψυχική κόπωση.
Οι Best & Thurston (2006) ανέδειξαν τις οικονομικές απολαβές, ως εξέχοντα παράγοντα της επαγγελματικής ικανοποίησης, που δεν μεταβλήθηκε σε
δύο έρευνες με μεσοδιάστημα 30 μηνών. Η πρόκληση δυσαρέσκειας από τους χαμηλούς μισθούς έχει
επισημανθεί και από άλλους ερευνητές (Savery &
Luks, 2001. Takase et al., 2001. Cowin, 2002. ICN,
2003. Καραθάνου, 2007. Καρανικόλα και συν., 2008).
Αντίθετα σε μελέτη των Wild et al. (2006) οι εργαζόμενοι βρέθηκαν ικανοποιημένοι από τις αμοιβές τους,
ενώ σε άλλες μελέτες των δεν βρέθηκε συσχέτιση
αμοιβής και ικανοποίησης από την εργασία.(Chu et
al., 2003 Molinary & Monserud, 2008).
Η ηλικία φάνηκε να επιδρά, διαφοροποιώντας τα
επίπεδα ικανοποίησης σχετικά με τις αμοιβές, με τους
νεότερους εργαζόμενους, με λίγα χρόνια προϋπηρεσίας, να είναι λιγότερο δυσαρεστημένοι. Προφανώς,
επειδή οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι είναι
στην πλειονότητά τους έγγαμοι, έχουν αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις και απαιτούν υψηλότερες αποδοχές με το πέρασμα του χρόνου.
Οι επαγγελματικές σχέσεις και η συνεργασία με
τους συναδέλφους, διαπιστώθηκε ότι συνοδεύονταν
από θετικά συναισθήματα, που ενίσχυαν την επαγγελματική ικανοποίηση των ερωτηθέντων, εύρημα
που έχει επισημανθεί και σε άλλες έρευνες (Chiok
2001 Wild et al, 2006). Η διεπαγγελματική και ενδοεπαγγελματική συνεργασία, έχει αξιολογηθεί ως
παράγοντας που σχετίζεται θετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση (Adams & Bond, 2000 Chu et
al, 2003 Καρανικόλα και συν., 2008). Αντίθετα η αναποτελεσματική επικοινωνία και οι κακές σχέσεις
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Πίνακας 9. Συσχέτιση παραγόντων ικανοποίησης με ηλικιακή ομάδα
Ηλικιακή ομάδα

N

Μέση τιμή

Τυπική απόκλιση

(ANOVA) p

18 - 35
36 - 50
51 +
Σύνολο
18 - 35
36 - 50
51 +
Σύνολο
18 - 35
36 - 50
51 +
Σύνολο
18 - 35
36 - 50
51 +
Σύνολο
18 - 35
36 - 50
51 +
Σύνολο
18 - 35
36 - 50
51 +
Σύνολο
18 - 35
36 - 50
51 +
Σύνολο
18 - 35
36 - 50
51 +
Σύνολο
18 - 35
36 - 50
51 +
Σύνολο

6
99
16
121
6
99
16
121
6
99
16
121
6
99
16
121
6
99
16
121
6
98
16
120
6
99
16
121
6
99
16
121
6
99
16
121

3,56
4,64
4,79
4,60
2,60
2,85
2,76
2,83
2,10
2,60
2,79
2,60
3,28
4,07
4,00
4,02
4,33
4,36
4,30
4,33
3,77
3,48
3,33
3,87
3,33
3,67
3,94
3,69
3,33
4,24
4,24
4,19
3,50
4,33
4,39
4,30

0,83
0,55
0,40
0,59
0,31
0,62
0,55
0,60
0,21
0,98
0,93
0,95
1,12
0,91
0,95
0,93
0,27
0,49
0,33
0,46
0,32
0,49
0,48
0,48
0,63
0,89
1,12
0,91
0,56
0,87
1,17
0,92
0,96
0,72
0,93
0,78

0,000
< 0,001

Αμοιβές

Σχέσεις με συναδέλφους

Σχέσεις με προϊσταμένους

Εκπαίδευση - Ανάπτυξη

Συνθήκες - Φόρτος Εργασίας

Ποιότητα Ζωής

Κοινωνική αποτίμηση

Αυτονομία

Επιβράβευση - σχέση με διοίκηση

0,544

0,324

0,129

0,959

0,155

0,343

0,061

0,034
< 0,05

ANOVA, N=121, p< 0,001, p<0,05

στο χώρο εργασίας είναι στοιχείο καταπόνησης και
δυσαρέσκειας, με ανεπιθύμητες επιπτώσεις στους
ανθρώπινους (Armstrong-Stassen & Cameron, 2003
Burke, 2003 Patrick & Laschinger 2006) και οικονομικούς πόρους (Σαπουντζή-Κρέπια, 2001 Chant
et al., 2002).
Οι σχέσεις με τους προϊσταμένους βρέθηκαν επίσης σε ικανοποιητικό επίπεδο, προάγοντας το αίσθημα της ικανοποίησης από την εργασία. Η ικανότητα
των προϊσταμένων να προάγουν την ομαδική εργασία συνδέεται με την επαγγελματική ικανοποίηση
(Adams & Bond 2000) και η θετική συσχέτιση μετα-
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ξύ των ικανοποιητικών σχέσεων με τους προϊσταμένους και της εργασιακής ικανοποίησης, ανευρίσκεται συχνά στη βιβλιογραφία (Chiok, 2001 Mitchell et
al, 2001. Lyons et al, 2003 Upenieks, 2003 Wild et
al, 2006 Hyrkas 2006 Cortese, 2007 Abushaikha &
Saca-Hazboun, 2009).
Το βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό, συγκριτικά με τους νοσηλευτές και τους βοηθούς νοσηλευτών, βρέθηκε να είναι περισσότερο ικανοποιημένο
από τις σχέσεις του με τους προϊσταμένους. Πιθανή εξήγηση για αυτό το φαινόμενο, είναι το ότι το
βοηθητικό προσωπικό δεν ασχολείται με κλινικά
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θέματα περίθαλψης και φροντίδας, που απαιτούν
ενημέρωση, καθοδήγηση, άρα και επαρκή θεωρητική κατάρτιση, από μέρους του προϊσταμένου, που
μπορεί να αμφισβητηθεί από κάποιους υφιστάμενους νοσηλευτές με μεγαλύτερη γνώση. Επίσης η
εβδομαδιαία εργασία του βοηθητικού προσωπικού
δεν προγραμματίζεται από τους προϊσταμένους. Επιπρόσθετα, οι εργαζόμενοι με τα λιγότερα χρόνια προϋπηρεσίας (<10) και αυτοί με τα περισσότερα (21+),
εμφανίστηκαν πιο ικανοποιημένοι, από τις μεταξύ
τους, επαγγελματικές σχέσεις. Μια πιθανή εξήγηση είναι, ότι οι μεν νεότεροι εργαζόμενοι, προσέρχονται στο επάγγελμα κατέχοντας χαμηλού επιπέδου επαγγελματική ιδιότητα, δεν έχουν εξουσία και
έλεγχο πάνω στην εργασία με αποτέλεσμα να ανταποκρίνονται στις κατευθύνσεις των προϊσταμένων ή
και των παλαιότερων συναδέλφων διατηρώντας έτσι
ένα κλίμα συνεργασίας. Οι δε, παλαιότεροι εργαζόμενοι, με τα περισσότερα χρόνια στο επάγγελμα,
μέσα από τη εξελικτική πορεία τους, έχουν αναπτύξει καλύτερες στρατηγικές ρύθμισης των συναισθημάτων τους και επίλυσης των προβλημάτων.
Στο πλαίσιο των συναισθημάτων δυσαρέσκειας
των ερωτηθέντων, το θέμα της εκπαίδευσης είναι
κεντρικό, σε συμφωνία με συμπεράσματα άλλων ερευνών που φανερώνουν, πως η περιορισμένη δυνατότητα συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα
(Callaghan, 2003) και η μή αξιοποίηση των δεξιοτήτων και προσόντων τους (Πουζουκίδου, 2006 Καραθάνου, 2007) σχετίζεται με το χαμηλό ηθικό και τα
αισθήματα δυσαρέσκειας.
Βασικός στόχος μέσα στο πλαίσιο των ενδιαφερόντων του ατόμου και της εργασίας είναι οι ευκαιρίες προόδου. Όσο δε, περιορίζονται οι ευκαιρίες
εκπαίδευσης, τόσο περισσότερο αυξάνεται ο αντιλαμβανόμενος φόρτος εργασίας, ενώ συγχρόνως
εισπράττουν μια απαξιωτική στάση από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία και τη Διοίκηση, με υποτίμηση του
ρόλου τους. Η μονιμότητα του φαινόμενου, της περιορισμένης δυνατότητας συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
και αξιοποίησης των διατιθεμένων προσόντων, προφανώς έχει παρατηρηθεί σε όλη του την έκταση,
περισσότερο από τους παλαιότερους εργαζόμενους
και ως εκ τούτου, εμφανίζουν στην παρούσα μελέτη, μεγαλύτερες τιμές δυσαρέσκειας σε σχέση με
τους νέους εργαζόμενους.
Σχετικά με το φόρτο εργασίας, από το δείγμα της
παρούσας μελέτης, προέκυψε μια γενικότερη δυσαρέσκεια, σε συμφωνία με άλλους μελετητές (Adams
& Bond 2000 Tzeng, 2002 Chu et al., 2003 ArmstrongStassen & Cameron, 2003 Burke, 2003 Πουζουκίδου, 2006 Καραθάνου, 2007 Καρανικόλα και συν.,
2008 Pillay, 2009 Abushaikha & Saca-Hazboun,
2009).
Τα αποτελέσματα του αισθανόμενου φόρτου εργασίας των ερωτηθέντων, έγιναν αντιληπτά από τις απα-

ντήσεις τους, για την έλλειψη προσωπικού, το πλήθος των επιτελουμένων καθηκόντων και την απουσία οποιασδήποτε εκπαιδευτικής διαδικασίας στον
εργασιακό χώρο. Οι αντίξοες συνθήκες εργασίας υποσκάπτουν την εργασιακή ικανοποίηση (Karanikola
et al, 2007 Kaarna, 2007 Markaki et al, 2006) και
συνδέονται αρνητικά με τη υγεία και την ποιότητα
ζωής (Stone, 2007 Δημητρίου-Παντέκα και συν., 2009)
και σε συνδυασμό με τις χαμηλές αμοιβές (Κυριόπουλος, 1990), οδηγούν σε παραιτήσεις, που οξύνουν το πρόβλημα της ελλιπούς στελέχωσης και δημιουργούν ένα φαύλο κύκλο επαγγελματικής εξουθένωσης
και δυσαρέσκειας.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε μελέτη των Shaver &
Lacey, (2003), δε βρέθηκε συσχέτιση του φόρτου
εργασίας με την επαγγελματική ικανοποίηση. Οι νοσηλευτές με υποκειμενικά εκτιμώμενο υψηλό φόρτο
εργασίας, δε βρέθηκαν λιγότερο ικανοποιημένοι από
αυτούς που εκτιμούσαν ότι έχουν χαμηλότερο φόρτο εργασίας. Όπως αναφέρουν όμως οι ίδιοι οι ερευνητές, αυτό μπορεί να οφειλόταν στη συγκεκριμένη
μέθοδο μέτρησης που χρησιμοποίησαν.
Η ποιότητα ζωής των ερωτηθέντων δε φάνηκε
να επηρεάζεται αρνητικά από την εργασία τους. Σε
αυτό βεβαίως συμβάλλει η μονιμότητα της θέσης
του καθενός με ότι πλεονεκτήματα αυτό συνεπάγεται στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα. Στην
πλειοψηφία τους οι εργαζόμενοι θεωρούν, ότι το
οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον τους αντιλαμβάνεται τους περιορισμούς που προκύπτουν από το
επάγγελμα. Ωστόσο αποτυπώνεται μια διάθεση εγκατάλειψης του επαγγέλματος, εύρημα που συμφωνεί
με παλαιότερες (Cavanagh, 1989 Cavanagh, 1992),
ή πιο πρόσφατες έρευνες (Shields & Ward, 2001
Ma et al., 2003 Khowaja et al., 2005 ΕΣΝΕ {Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος}, 2005. Καρανικόλα και συν., 2008).
Παρόμοια ήταν και τα ευρήματα ως προς την κοινωνική αποτίμηση του επαγγέλματος, όπου οι ερωτηθέντες διατήρησαν ουδέτερη στάση, σε ασυμφωνία με άλλους ερευνητές (Spence-Laschinger et al,
2001 Spence-Laschinger, 2004 Khowaja et al, 2005
Καρανικόλα και συν., 2008), χωρίς ωστόσο να προέτρεπαν κάποιον τρίτο να προβεί στην ίδια επαγγελματική επιλογή (ANA, {American Nurses Association}
2001).
Ο περιοριστικός χαρακτήρας του εργασιακού
χώρου του νοσοκομείου, φάνηκε να εκφράζεται, από
τις υψηλές τιμές δυσαρέσκειας του δείγματος, σχετικά με το βαθμό αυτονομίας. Αποτυπώνεται μια ανάγκη ανάπτυξης ενός αυτόνομου ρόλου και παρατηρείται η βίωση αρνητικών συναισθημάτων, όταν η
ανάγκη αυτή δεν υποστηρίζεται. Οι νοσηλευτές, φάνηκαν να βιώνουν λιγότερο τον περιορισμό της αυτονομίας τους, συγκριτικά με τους βοηθούς νοσηλευτών και το βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό,
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Πίνακας 10. Συσχέτιση παραγόντων ικανοποίησης με εκπαιδευτικό επίπεδο
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ N
Αμοιβές

ΥΕ
ΔΕ
ΤΕ-ΠΕ
Σύνολο
Σχέσεις με συναδέλφους
ΥΕ
ΔΕ
ΤΕ-ΠΕ
Σύνολο
Σχέσεις με προϊσταμένους
ΥΕ
ΔΕ
ΤΕ-ΠΕ
Σύνολο
Εκπαίδευση - Ανάπτυξη
ΥΕ
ΔΕ
ΤΕ-ΠΕ
Σύνολο
Συνθήκες - Φόρτος Εργασίας
ΥΕ
ΔΕ
ΤΕ-ΠΕ
Σύνολο
Ποιότητα Ζωής
ΥΕ
ΔΕ
ΤΕ-ΠΕ
Σύνολο
Κοινωνική αποτίμηση
ΥΕ
ΔΕ
ΤΕ-ΠΕ
Σύνολο
Αυτονομία
ΥΕ
ΔΕ
ΤΕ-ΠΕ
Σύνολο
Επιβράβευση - σχέση με διοίκηση
ΥΕ
ΔΕ
ΤΕ-ΠΕ
Σύνολο
ANOVA, Ν=121, p<0,05, p<0,01, p<0,001

δεδομένου ότι έχουν υψηλότερη θεωρητική κατάρτιση, προηγμένες γνώσεις και δεξιότητες. Οι έχοντες διοικητική θέση στη Νοσηλευτική Υπηρεσία,
όπως βρέθηκε και σε άλλες έρευνες (Patrick &
Laschinger, 2006 Burke, 2003), παρουσιάστηκαν
λιγότερο δυσαρεστημένοι, αισθανόμενοι, ότι έχουν
κάποιες δυνατότητες παρέμβασης, σε οργανωτικά
θέματα, σε σχέση με τους υφισταμένους τους.
Η αυτονομία, κυρίως των νοσηλευτών, είναι προφανής μέσα σε μια υγειονομική οργάνωση, όταν η
ανώτερη διοίκηση τούς παρέχει την ελευθερία να ανα-

20
43
58
121
20
43
58
121
20
43
58
121
20
43
58
121
20
43
58
121
20
43
57
120
20
43
58
121
20
43
58
121
20
43
58
121

Μέση τιμή

Τυπική απόκλιση

(ANOVA) p

4,80
4,65
4,50
4,60
2,55
2,86
2,89
2,83
2,09
2,63
2,75
2,60
3,83
4,26
3,91
4,02
4,48
4.22
4,58
4,33
3,77
3,48
3,33
3,87
3,70
3,72
3,66
3,69
4,48
4,53
3,85
4,19
4,50
4,53
4,06
4,30

0,37
0,56
0,66
0,59
0,60
0,62
0,57
0,60
0,46
1,07
0,94
0,95
0,78
0,84
1,03
0,93
0,41
0,38
0,50
0,46
0,41
0,52
0,47
0,48
1,26
0,84
0,84
0,91
0,57
0,68
1,05
0,92
0,55
0,72
0,83
0,78

0,120

0,076

0,026
< 0,05

0,105

0,020
< 0,05

0,287

0,936

0,000
< 0,001

0,005
< 0,01

λαμβάνουν δράση στο πεδίο των γνώσεών τους, θεσπίζοντας δικούς τους επιμέρους στόχους και επιλέγοντας τρόπο επίτευξης αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, η δυσαρέσκεια που αποτυπώθηκε ήταν υψηλή, καθώς θεωρείται
ότι δεν υπάρχει η αντίστοιχη επιβράβευση, ενώ δεν
παρέχονται δυνατότητες παρέμβασης σε θέματα οργάνωσης. Τα πορίσματα αυτά επιβεβαιώνονται και από
έρευνες άλλων χωρών όπου υπάρχει σαφής συσχετισμός, μεταξύ του τρόπου διοίκησης και της εργασιακής ικανοποίησης (Shields & Ward, 2001 Khowaja
et al, 2005 Diane, 2005 Cortese, 2007).
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Πίνακας 11. Συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach's Alpha ανά παράγοντα
Παράγοντες

Αριθμός
ερώτησης

Σύνολο
ερωτήσεων

Συντελεστής αξιοπιστίας
Cronbach’s A

Αμοιβή
Σχέσεις με συναδέλφους
Σχέσεις με προϊσταμένους
Εκπαίδευση - Ανάπτυξη
Συνθήκες - Φόρτος Εργασίας
Ποιότητα Ζωής
Κοινωνική αποτίμηση
Αυτονομία
Επιβράβευση - σχέση με διοίκηση

9 – 11
12 – 16
17 – 21
22 – 24
25 – 30
31 – 35
36 – 38
41, 42, 44
39, 40, 43

3
5
5
3
6
5
3
3
3

0,875
0,452
0,913
0,830
0,149
0,232
0,664
0,872
0,695

Τα οργανωτικά χαρακτηριστικά μιας Υγειονομικής Οργάνωσης παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην επαγγελματική ικανοποίηση και τη δέσμευση των εργαζομένων σε αυτήν (Loke, 2001), έτσι ώστε και οι δυο
αυτές συνιστώσες, να είναι σταθερά συνδεδεμένες
με την τάση αποχώρησης, από την εργασία (Hayes et
al, 2006 Rad & Yarmohammadian., 2006 Stordeur
et al, 2007 Masroor & Fakir, 2010). Η υποτίμηση του
νοσηλευτικού ρόλου από τη Διοίκηση, σε θέματα φροντίδας ή σχετικά με τις συνθήκες εργασίας οδηγεί
σε απογοήτευση, πτώση του ηθικού και μια παθητική συμπεριφορά, με έντονο το στοιχείο της έλλειψης
κινήτρων και ικανοποίησης (Enberg et al., 2007).
Περιορισμοί μελέτης
Όσο αφορά στο όργανο μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε, αυτό κρίθηκε γενικώς αξιόπιστο, ωστόσο για
τους παράγοντες "Σχέσεις με συναδέλφους", "Συνθήκες – Φόρτος Εργασίας" και "Ποιότητα Ζωής" ο
συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha είναι
μικρότερος από το αποδεκτό όριο του 0,60. (ο δείκτης κυμαίνεται από 0 μέχρι 1). Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι συντελεστής μεγαλύτερος από 0,80 θεωρείται πολύ ικανοποιητικός, ενώ τιμές κάτω από 0,60
επιβάλλουν την επινόηση νέων θεμάτων στην πολυθεματική μεταβλητή ή την προσθήκη περισσοτέρων
ερωτήσεων (Σιάρδος, 1999). Οι συντελεστές Cronbach's
Alpha που υπολογίστηκαν για κάθε πολυθεματική
μεταβλητή – παράγοντα παρουσιάζονται στον Πίνακα
11. Συνεπώς απαιτείται μια αναδιαμόρφωση του ερωτηματολογίου, με αναδιατύπωση των υπαρχουσών ή
προσθήκη νέων ερωτήσεων.
Στην πλειοψηφία τους, οι ερευνητικές υποθέσεις
επαληθεύτηκαν και τα ευρήματα ενισχύονται από
άλλες έρευνες, διεθνώς. Καθώς τα ελληνικά νοσοκομεία είναι σχετικά ομοιογενή, ως προς τον τρόπο
οργάνωσης, παροχής νοσηλευτικής φροντίδας και
στελέχωσης, θα μπορούσε να θεωρηθεί, ότι τα συγκεκριμένα ευρήματα μπορούν να γενικευθούν στο σύνολο του ελληνικού νοσηλευτικού δυναμικού των νοσο-

κομείων. Ωστόσο, για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων, κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια μελετών σε μεγαλύτερο και αντιπροσωπευτικότερο δείγμα. Επιπλέον, θεωρείται, ότι απαιτείται έρευνα για
τον προσδιορισμό του τρόπου επίδρασης των τρεχουσών πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων, γεγονότων και αλλαγών, στο επίπεδο της επαγγελματικής
ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού των
νοσοκομείων.
Συμπεράσματα–Προτάσεις
Βάσει των διαπιστώσεων της παρούσας έρευνας και
της διεθνούς βιβλιογραφίας, θεωρείται, ότι προς την
κατεύθυνση του περιορισμού της εργασιακής δυσαρέσκειας του νοσηλευτικού προσωπικού του συγκεκριμένου νοσοκομείου, θα συνέδραμαν οι ακόλουθες δραστηριότητες και πρακτικές:
 Αναγνώριση από τη Διοίκηση, του προβλήματος της
επαγγελματικής δυσαρέσκειας του νοσηλευτικού
προσωπικού και περιοδική διερεύνηση του μεγέθους
του και των επιμέρους συνιστωσών του.
 Επικέντρωση, στην αύξηση των ανταμοιβών (Perrin,
2007). Οι απαιτήσεις και ο φόρτος εργασίας απέχουν
συχνά, αρκετά από τις ανταμοιβές που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι (Hussami, 2008). Στο δημόσιο
νοσοκομείο, με καλυμμένες τις ανάγκες ασφάλειας
(μονιμότητα, τυπικός χαρακτήρας κινήτρου απόδοσης) τα περιθώρια οικονομικών κινήτρων είναι σαφώς
περιορισμένα. Ωστόσο υπάρχει ευχέρεια σύνδεσης
της ατομικής επίδοσης με επιπρόσθετη ανταμοιβή
(δημόσιος έπαινος, εύφημη μνεία, βράβευση, δημοσίευση επιτευγμάτων των εργαζομένων, ευελιξία στη
διαμόρφωση του προγράμματος εργασίας), χωρίς διακύβευση της ομαδικότητας (Γώγος, 2010α).
 Δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος εργασίας, με διαμόρφωση χώρων με σύγχρονο εξοπλισμό, ευχάριστων και λειτουργικών που θα εξυπηρετούσαν επιπλέον και το ζήτημα κίνησης των ασθενών,
της ασφάλειας και της υγιεινής (Γώγος 2009).
 Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Η υποβολή προ-
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τάσεων και συμμετοχή στη μέτρηση της απόδοσης,
εξασφαλίζει τη δέσμευση των εργαζομένων προς τους
στόχους που τίθενται (Relf, 1995. Prince, 1997 Παλάσκα & Αποστολοπούλου, 2005) και την αύξηση της ικανοποίησής τους (Cohen, 2006). Συνοπτικά βιογραφικά και ερωτηματολόγια θα μπορούσαν να λειτουργήσουν
επικουρικά στη διαμόρφωση μια πολιτικής ενδυνάμωσης (Γώγος, 2009), που ωθούν τον καθένα να εργαστεί
αποδοτικότερα (Steers & Braunstein, 1976).
 Εμπλουτισμός της εργασίας, που προωθεί την αυτονομία και τον αυτοέλεγχο. Ενδεικτικά προτείνεται, η
προώθηση πρωτοβουλίας των νοσηλευτών, για διαχείριση του χρόνου φροντίδας των ασθενών, ευθύνης διδασκαλίας και παροχής συμβουλών αυτοφροντίδας σε χρόνιους πάσχοντες, γνωμοδότηση για
παραγγελία συγκεκριμένων αναλώσιμων υλικών (Γώγος,
2009), η δημιουργία ομάδων για υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών (πχ. κατάρτιση ερωτηματολογίου, συλλογή και επεξεργασία στοιχείων ικανοποίησης των ασθενών) όπως επίσης προτροπή να ανιχνεύουν
οι ίδιοι τα σφάλματά τους και να επιλέγουν την αποκατάστασή τους (Kivimaki, et al.,1995).
 Καθιέρωση τακτικών συναντήσεων για επίλυση
προβλημάτων, υποβολή προτάσεων και βελτίωση της
συνεργασίας και επικοινωνίας. Η κακή επικοινωνία
επηρεάζει αρνητικά την δυναμικότητα της ομάδας με
επιπτώσεις στους ανθρώπινους πόρους (Townsend,
1990. Chant et al., 2002) και ως εκ τούτου απαιτείται ανάπτυξη ενός συστήματος ανατροφοδότησης, με
κατάργηση των φραγμών στην οριζόντια και κάθετη
επικοινωνία.
 Λειτουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης στη διαχείριση συγκρούσεων, ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος
με κοινωνικές εκδηλώσεις συνδεδεμένες με επίτευξη κάποιου στόχου (αυξημένη ικανοποίηση ασθενών
σε σχέση με την προηγουμένη μέτρηση) και υποστήριξη δημιουργίας ομάδων με κοινά ενδιαφέροντα (ποδοσφαιρική, θεατρική) (Οικονομάκης και συν., 2004).
 Σχεδιασμός της εργασίας, με προσδιορισμό του
περιεχομένου κάθε καθήκοντος εργασίας, προσδιορισμό της μεθόδου πραγματοποίησης και συνδυασμό των επιμέρους ατομικών καθηκόντων (Ζαβλανός, 1998), ώστε οι τεχνικές και οργανωτικές απαιτήσεις
της εργασίας να εκπληρώνονται παράλληλα με τις
ανθρώπινες ανάγκες και προσδοκίες των εργαζομένων ( Κάπελλα και συν., 2002. Αναγνωστόπουλος &
Σταύρου, 2005). Η εστίαση στη σύμπτωση των προσωπικών και επαγγελματικών αναγκών και στόχων,
είναι η βασική συνθήκη για μια συνεχή, αποδοτική
και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας
(Abushaikha and Saca-Hazboun, 2009).
 Ισότιμη, περιοδική συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα και αξιοποίηση των ειδικότερων γνώσεων και
δεξιοτήτων του προσωπικού με γνώμονα τη βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας της φροντίδας, τον

περιορισμό της σπατάλης χρόνου και υλικών και την
ικανοποίηση της ανάγκης του προσωπικού, για ανάπτυξη και αυτοπραγμάτωση.
Η νοσηλευτική ιεραρχία συντασσόμενη με τα βιομηχανικά μοντέλα συγκεντρωτικής διοίκησης, απαιτεί τη διεκπεραίωση των εργασιών με ορισμένο και
προβλέψιμο τρόπο. Οι διαφορές στην αντίληψη και
αξιολόγηση διαφόρων καταστάσεων, οι διαμορφωμένες αντιλήψεις και τα κοινωνικά στερεότυπα, οι ιδεολογικές διαφορές, οι προσδοκίες και οι στόχοι της
συγκεκριμένης ομάδας, η ιεραρχική θέση και η επιρροή που απορρέει από αυτή καθώς και ο διαθέσιμος
χρόνος διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις
επικοινωνίας και κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού
ή νεωτερικότητας, που δημιουργεί διαταραχή στις
παγιωμένες αντιλήψεις του προσωπικού, προσκρούει σε εμπόδια και δημιουργούνται συγκρούσεις (Μάϊνα, 2010). Η έλλειψη χρόνου είναι το σύνηθες επικαλούμενο άλλοθι, για την αποφυγή της καθιέρωσης
σχέσεων αμοιβαίας επικοινωνίας και αμφίδρομης
ροής πληροφοριών, που ελλοχεύει κινδύνους για το
κύρος των μελών του προσωπικού, που κατέχουν θέσεις
υπευθύνων και ασκούν ρόλους προϊσταμένων. Από την
άλλη πλευρά η νοσηλευτική κοινότητα, στην πλειοψηφία της, φαίνεται πολλές φορές, αδύναμη, ως προς
την τεκμηρίωση των ωφελειών που προκύπτουν, για
τους ίδιους τους νοσηλευτές, αλλά και τη Διοίκηση,
από τη λειτουργική διαχείριση των πληροφοριών (Γώγος,
2010β). Ίσως επειδή η νοσηλευτική κουλτούρα δεν
φαίνεται να έχει προσαρμοστεί ιδιαίτερα στις τρέχουσες εξελίξεις και απαιτήσεις του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος του νοσοκομείου.
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ABSTRACT
ORIGINAL ARTICLE
INVESTIGATION OF THE JOB SATISFACTION OF NURSES IN HOSPITALS. THE CASE OF GENERAL
HOSPITAL OF NAOUSSA
Christos B. Gogos, Nurse TE, MSc DYY, G.N.Naousas, physiotherapist TE, Elizabeth Petsetaki, Curator of
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hotmail.com
Introduction - Purpose: The investigation of job satisfaction in international nursing area has been extensively
investigated. The purpose of this study is to investigate the level of job satisfaction among the nursing staff
of General Hospital of Naousa and to describe variables related to their job satisfaction.
Material-Methods: Following a literature review, a 45-item instrument was developed for measuring nursing
stuff job satisfaction. The level of job satisfaction was calculated with a five-point Likert scale. The
questionnaire was distributed to 134 nursing staff members and the response rate was 90, 29% (N=121).
The study was carried out in January – February 2010. The biostatistics analysis was made with the use of
SPSS (version 15). Analysis of data included frequencies, percentages, ANOVA on-way, student t-test and
Spearman correlation coefficient.
Results: The findings of this study suggested that the nursing staff of hospital were most dissatisfied with
their salaries, limited educational opportunities, workload, autonomy and recognition. The employees were
remained neutral with job-related quality of life and social appraisal. They were satisfied only with the
social context of the work.
Limitations of Study: Cronbach’s Alpha coefficient was greater than 0,60 for all scales, except for “relationships
with co-workers”, “workload” and “quality of life”.
Discussion: The increased workload in combination with the low paid increase the dissatisfaction of the
employees. They feel restrict of their autonomy and depreciation by the administration
Conclusions: This study highlighted the overall dissatisfaction among nursing staff of the hospital. Results
indicate that the present nursing management techniques should be improved to become more effective
in increasing job satisfaction. Permanent monitoring of job satisfaction, rational job design and job enrichment
based on the modern approaches of management is necessary.
KEY – WORDS: nurses, nursing staff, job satisfaction, hospital, management
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΝΑΟΥΣΑΣ
Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(σημειώστε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο)
1. ΦΥΛΟ

Άνδρας

Γυναίκα

2. ΗΛΙΚΙΑ

18 – 35

36 – 50

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

51 και άνω

Έγγαμος/η

Άγαμος/η

Διαζευγμένος/η

Χήρος/α

4. ΤΕΚΝΑ

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΥΕ

ΔΕ

ΤΕ

ΠΕ

Μεταπτυχιακό

6. ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Παθολογικός

Χειρουργικός

Εργαστηριακός

7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

8. ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Ν έως 10

ΝΑΙ

11-20

ΟΧΙ

21 και άνω
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Β. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
(απαντήστε σε κάθε ερώτηση κυκλώνοντας τον αριθμό που σας ταιριάζει, χωρίς διορθώσεις)
9. Ο μισθός μου είναι ικανοποιητικός για τα προσόντα και τις αρμοδιότητες μου
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

10. Είμαι ικανοποιημένος από τις αυξήσεις στο μισθό μου
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
1
2

δεν έχω άποψη
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

11. Είμαι ικανοποιημένος από τα επιδόματα που λαμβάνω
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
1
2

δεν έχω άποψη
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

12. Στο τμήμα μου υπάρχει συνεργασία και ομαδικό πνεύμα μεταξύ του προσωπικού κάθε κατηγορίας
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
δεν έχω άποψη
διαφωνώ
1
2
3
4

διαφωνώ απόλυτα
5

13. Επιδιώκω την κοινωνική συναναστροφή με συναδέλφους εκτός χώρου εργασίας
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

14. Οι διαπληκτισμοί και οι καβγάδες είναι συχνό φαινόμενο στη δουλειά μου
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

15. Είμαι ικανοποιημένος από την αναγνώριση του έργου μου από τους συναδέλφους μου
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
δεν έχω άποψη
διαφωνώ
1
2
3
4

διαφωνώ απόλυτα
5

16. Είμαι ικανοποιημένος από τις επαγγελματικές σχέσεις με τους συναδέλφους μου
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

17. Η ενημέρωση από τον προϊστάμενο μου σε θέματα της δουλειάς μου είναι επαρκής
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

18. Είμαι δυσαρεστημένος από την επικοινωνία μου με τον προϊστάμενο μου
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

19. Ο προϊστάμενος μου είναι πολύ ικανός στην εκτέλεση της εργασίας του
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

20. Η αξιολόγηση μου από τον προϊστάμενο μου είναι αντικειμενική
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

21. Υπάρχει ευελιξία στον εβδομαδιαίο προγραμματισμό της εργασίας μου
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

22. Είμαι ικανοποιημένος από τις ευκαιρίες συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
δεν έχω άποψη
διαφωνώ
1
2
3
4

διαφωνώ απόλυτα
5

23. Είμαι ικανοποιημένος από τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ απόλυτα
5
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24. Οι δεξιότητες και τα προσόντα μου αξιοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

25. Θεωρώ ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού στο τμήμα μου
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
1
2

δεν έχω άποψη
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

26. Στο χώρο εργασίας μου επικρατούν συνθήκες υγιεινής και ασφαλείας
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

27. Οι συνάδελφοι της προηγούμενης βάρδιας με επιβαρύνουν με την εργασία που έπρεπε να είχαν ολοκληρώσει
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
δεν έχω άποψη
διαφωνώ
διαφωνώ απόλυτα
1
2
3
4
5
28. Στα πλαίσια της εργασίας μου, μου έχει ανατεθεί μεγάλος βαθμός ευθύνης
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

29. Καθημερινά στη δουλειά μου αντιμετωπίζω μεγάλο φόρτο εργασίας
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

30. Στο χώρο εργασίας μου υπάρχει η δυνατότητα χρόνου για εκπαιδευτικές δραστηριότητες
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
δεν έχω άποψη
διαφωνώ
1
2
3
4

διαφωνώ απόλυτα
5

31. Είμαι ικανοποιημένος με την ποιότητα ζωής που μου παρέχει η εργασία μου
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

32. Η εργασία μου επηρεάζει αρνητικά την οικογενειακή και κοινωνική μου ζωή
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

33. Το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον αναγνωρίζουν την επαγγελματική προσφορά μου αλλά και τις δεσμεύσεις από τη δουλειά μου
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
δεν έχω άποψη
διαφωνώ
διαφωνώ απόλυτα
1
2
3
4
5
34. Θα άλλαζα το επάγγελμα μου με κάποιο άλλο αν ήμουν στην κατάλληλη ηλικία
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

35. Θα προτιμούσα να ασκώ το συγκεκριμένο επάγγελμα σε άλλη Υπηρεσία Υγείας
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

36. Οι ασθενείς αναγνωρίζουν το έργο που προσφέρω
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
1
2

δεν έχω άποψη
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

37. Το επάγγελμα μου έχει κοινωνική αναγνώριση ανάλογη της προσφοράς του
συμφωνώ
δεν έχω άποψη
συμφωνώ απόλυτα
1
2
3

διαφωνώ
4

διαφωνώ απόλυτα
5

38. Θα συνιστούσα σε κάποιο συγγενικό μου πρόσωπο να ακολουθήσει το δικό μου επάγγελμα
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
δεν έχω άποψη
διαφωνώ
1
2
3
4

διαφωνώ απόλυτα
5

39. Οι προοπτικές προαγωγής στη δουλειά μου είναι περιορισμένες
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ απόλυτα
5

διαφωνώ
4
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40. Είμαι ικανοποιημένος από τη σχέση μου με την ανώτερη Διοίκηση του νοσοκομείου
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
δεν έχω άποψη
διαφωνώ
1
2
3
4

διαφωνώ απόλυτα
5

41. Στο χώρο της εργασίας μου, παρέχονται ευκαιρίες άσκησης επιρροής
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
δεν έχω άποψη
1
2
3

διαφωνώ απόλυτα
5

διαφωνώ
4

42. Στο χώρο εργασίας μου, παρέχονται ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με άλλους επιστημονικούς φορείς
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
δεν έχω άποψη
διαφωνώ
1
2
3
4

διαφωνώ απόλυτα
5

43. Η Διοίκηση επιβραβεύει την καλή μου απόδοση
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
1
2

διαφωνώ απόλυτα
5

δεν έχω άποψη
3

διαφωνώ
4

44. Στο χώρο εργασίας μου, μου παρέχονται δυνατότητες παρέμβασης σε οργανωτικά θέματα του νοσοκομείου
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
δεν έχω άποψη
διαφωνώ
διαφωνώ απόλυτα
1
2
3
4
5
45. Επιλέξτε τρεις (3) από τους παρακάτω παράγοντες που συμβάλλουν περισσότερο στην ικανοποίηση από την εργασία σας
1. Καλές συνθήκες εργασίας
2. Ικανοποιητικές αμοιβές
3. Επάρκεια προσωπικού
4. Καλή συνεργασία με συναδέλφους
5. Αναγνώριση του έργου σας από τους ασθενείς
6. Αναγνώριση του έργου σας από τη Διοίκηση
7. Αξιοποίηση δεξιοτήτων και προσόντων
8. Ευκαιρίες εξέλιξης
9. Μονιμότητα Δημοσίου
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Ψυχική ευεξία και η σχέση της με το εργασιακό
στρες. Έρευνα σε νοσηλευτικό προσωπικό
Ελένη Μουστάκα1,2, Χαρίλαος Κουτής1,3, Φωτούλα Μπαμπάτσικου1,4, Παύλος Σαράφης5,
Μαρία Μαλλιαρού6 και Θεόδωρος Κ. Κωνσταντινίδης1,7

1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας, Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης σε σύμπραξη με τα Τμήματα Δημόσιας Υγιεινής και Νοσηλευτικής Α΄ ΤΕΙ Αθήνας.
2. Ταγματάρχης Νοσηλεύτρια MSc. PhDc ΔΠΘ. Τμηματάρχης Τμ. Υγειονομικής Υποστήριξης, Σχολή Μονίμων
Υπαξιωματικών.
3. Καθηγητής Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Επιδημιολογίας, Τμήμα Δημοσίας
Υγιεινής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας.
4. Επίκουρος Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, Εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής Α΄,
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας.
5. Καθηγητής Εφαρμογών Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας.
6. Ταγματάρχης Νοσηλεύτρια MSc. PhDc ΕΚΠΑ. 404 ΓΣΝ.
7. Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής, Διευθυντής Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος της Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Μουστάκα Ελένη emoustaka73@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Σύμφωνα με έρευνες, υπάρχει μια ουσιώδης ένδειξη, ότι το επαγγελματικό στρες σχετίζεται με χαμηλό επίπεδο αυτοαναφερόμενης σωματικής υγείας και ψυχικής ευεξίας.
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η υποκειμενική εκτίμηση της ψυχικής ευεξίας του νοσηλευτικού προσωπικού στην χώρα μας και η διερεύνηση της σχέσης του με το εργασιακό στρες που αυτό βιώνει.
Υλικό και Μέθοδος: Το υλικό μας αποτέλεσαν 328 Νοσηλευτές και Βοηθοί νοσηλευτών, σε είκοσι νοσοκομεία
της πρωτεύουσας και της επαρχίας. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο, αυτοσυμπληρούμενο, και σταθμισμένο ερωτηματολόγιο, διαμορφωμένο από α) Την εκτεταμένη κλίμακα μέτρησης του στρες
των Νοσηλευτών (ENSS), β) Το Ερωτηματολόγιο RAND 36-item Health Survey. Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου περιείχε ερωτήσεις καταγραφής κοινωνικό-δημογραφικών στοιχείων του δείγματος και χαρακτηριστικών της εργασίας. Στο δεύτερο μέρος είχε ενσωματωθεί η Κλίμακα Μέτρησης του Στρες στους Νοσηλευτές
(Expanded Nursing stress scale) των Susan French, Rhonda Lenton, John Eyles and Vivienne Walters. Στο
τρίτο μέρος, για την αξιολόγηση της ψυχικής ευεξίας, χρησιμοποιήθηκε η υποκλίμακα «Ψυχική ευεξία» του
ερωτηματολογίου RAND 36-item Health Survey (Version 1.0).
Αποτελέσματα: Mε την στατιστική δοκιμασία Pearson, αναδείχθηκε μια αρνητική γραμμική σχέση, μεταξύ του
εργασιακού στρες και της ψυχικής ευεξίας (r = -0,347, p<0,001). Η ίδια σχέση αναδείχθηκε και μεταξύ της ψυχικής ευεξίας και όλων ανεξαιρέτως των παραγόντων του εργασιακού στρες της κλίμακας ΕNSS, όπως δείχνουν
τα παρακάτω δεδομένα. «Φόρτο Εργασίας» (r =-0,340**, p<0,001), «Ασθενείς και οι συγγενείς τους» (r=-0,311**,
p<0,001), «Αβεβαιότητα για το θεραπευτικό αποτέλεσμα», (r=-0,293**, p<0,001), «Διακρίσεις στον χώρο εργα-
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σίας», (r =-0,123*, p=0,028), «Διαμάχη με του γιατρούς», (r =-0,286**, p<0,001), «Ανεπαρκής προετοιμασία για
την κάλυψη των συναισθηματικών αναγκών των ασθενών και των συγγενών τους», (r =-0,246**, p<0,001), «Προβλήματα με τους συναδέλφους», (r =-0,265**, p<0,001), «Επαφή με τον θάνατο», (r =-0,196**, p<0,001), «Προβλήματα με τους προϊστάμενους», (r = -0,357**, p<0,001), (* Η συσχέτιση είναι σημαντική στο επίπεδο του 0,05
(2- tailed),** Η συσχέτιση είναι σημαντική στο επίπεδο του 0,01 (2- tailed))
Συμπεράσματα: Το συμπέρασμα της έρευνας, είναι ότι το εργασιακό στρες μπορεί να θεωρηθεί προγνωστικός
παράγοντας για διαταραχές της ψυχικής υγείας του νοσηλευτικού προσωπικού. Για να καταστεί δυνατή η πρωταρχικής σημασίας διαχείριση του εργασιακού στρες στο χώρο των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, απαιτούνται υποδομές, εκπαιδευμένα στελέχη στην Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας, και εστιασμένη πολιτική πρόληψης.
Λέξεις κλειδιά: Εργασιακό Στρες, Ψυχική Υγεία και Ευεξία, Νοσηλευτικό προσωπικό.

Εισαγωγή
Σύμφωνα με έρευνες, το εργασιακό στρες μπορεί να
προκαλέσει καταστάσεις όπως ανησυχία, κατάθλιψη,
αϋπνίες και αίσθημα ανεπάρκειας (Benson, 2000;
Wong, et al, 2001) έχοντας ως επακόλουθο χαμηλά
επίπεδα αυτό-αναφερόμενης υγείας και ευεξίας (Kasl
& Cooper, 1987). Παράλληλα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) επισημαίνει πως το 75% των ατόμων που αναζητούν ψυχιατρική υποστήριξη, είναι άτομα με μειωμένη εργασιακή ικανοποίηση και έντονο
εργασιακό στρες.
Συρρέουσες έρευνες που μελετούν τις επιπτώσεις του εργασιακού στρες στην ψυχική υγεία, επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στα καταθλιπτικά συμπτώματα εργαζομένων
σε διαφορετικά επαγγέλματα (p<0,01) (Yu, et al,
2006), προσθέτοντας έτσι στους καθοριστικούς παράγοντες για εμφάνιση ψυχιατρικής νόσου το είδος
του επαγγέλματος (Lorant, et al, 2003; Muntaner,
et al, 2004).
Παράλληλα άλλες έρευνες που υποστηρίζουν αυξημένα ποσοστά ψυχολογικών και ψυχιατρικών διαταραχών σε εργαζόμενους με ανθρωπιστικά επαγγέλματα, (με τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους
εκπαιδευτικούς και τους επαγγελματίες υγείας), να
καταλαμβάνουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά (Edwards,
et al, 2000; Tennant, 2001; Wieclaw, et al, 2006).
Οι ερευνητές ερμηνεύουν τον αυξημένο Σχετικό
Κίνδυνο (Σ.Κ) για ψυχολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές σε εργαζόμενους στα ανθρωπιστικά επαγγέλματα, ως αποτέλεσμα των ιδιαίτερων στρεσογόνων εργασιακών παραγόντων, στους οποίους αυτοί
εκτίθενται. Ως τέτοιοι παράγοντες αναγνωρίστηκαν
το ασταθές ωράριο εργασίας, η έκθεση σε τραυματικά γεγονότα π.χ. ατυχήματα, η επαφή με τον θάνατο, η έκθεση σε βία (Wieclaw, et al, 2006), η σύγκρουση μεταξύ εργασίας και οικογένειας (Geiger- Brown,

et al, 2004; Peeters, et al, 2004), η ασάφεια και
σύγκρουση ρόλων, η εργασία με υψηλές πνευματικές απαιτήσεις, η υπευθυνότητα για ανθρώπινες ζωές
και τέλος η έκθεση σε επαγγελματικούς κινδύνους
(Yu, et al, 2006).
Αυτές οι εργασιακές συνθήκες θεωρείται ότι μπορούν άμεσα να οδηγήσουν σε ψυχιατρικές διαταραχές
(Laposa, et al, 2003; Collins & Long, 2003), ή να συμβάλουν μαζί με άλλους παράγοντες σε υψηλό επίπεδο συναισθηματικών απαιτήσεων από την εργασία
(Vegchel, et al, 2004).
Ειδικά, τα στοιχεία που υπάρχουν σχετικά με το
νοσηλευτικό επάγγελμα, αναφέρουν υψηλά ποσοστά
νοσηλευτών, που αναζητούν εξωνοσοκομειακή ψυχιατρική υποστήριξη (Colligan et al, 1977), ενώ οι
Revicki & May (1989) κατέληξαν ότι το εργασιακό
στρες στους νοσηλευτές σχετιζόταν θετικά με την
κατάθλιψης.
Οι Patrick Tyler & Delia Cushway (2006) σε έρευνά τους αναφέρουν ως προγνωστικό παράγοντα των
αρνητικών επιπτώσεων στην ψυχική υγεία των νοσηλευτών, την αντίληψή τους για τον φόρτο εργασίας
ως υπερβολικό και η υιοθέτηση της φυγής, ως ατομική στρατηγική αντιμετώπισης του εργασιακού
στρες.
Παρά το μεγάλο αριθμό μελετών, που αποδεικνύουν υψηλό επίπεδο αναφερόμενου στρες από τους
νοσηλευτές, (Duquette et al, 1994; Riding et al, 1995),
στον ελλαδικό χώρο, λίγες έχουν ερευνήσει τις πιθανές συνέπειες τέτοιου στρες στην ψυχική τους ευεξία, και κατά συνέπεια στην ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία.
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση της ψυχικής ευεξίας του νοσηλευτικού προσωπικού στην χώρα μας και η διερεύνηση της σχέσης
της με το εργασιακό στρες που αυτό βιώνει.
Υ λ ι κ ό κ α ι Μ έ θ ο δ ο ς : Το υλικό μας αποτέλεσαν 435
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Νοσηλευτές και Βοηθοί νοσηλευτών, εργαζόμενοι σε
15 νοσοκομεία, δημόσια και στρατιωτικά, της πρωτεύουσας και της επαρχίας. Πλήρως συμπληρωμένα
επιστράφηκαν 328 ερωτηματολόγια.
Το 90,2% του δείγματος ήταν γυναίκες (n=296) και
η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 36,14 έτη (Τυπική Απόκλιση=7,62). Στην πλειοψηφία τους ήταν έγγαμοι (n=184, 56,3%), με μέση προϋπηρεσία 12,58 έτη
(Τυπική Απόκλιση =8,175).
Όργανα μέτρησης
Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο, αυτοσυμπληρούμενο, ερωτηματολόγιο, διαμορφωμένο από α) Την εκτεταμένη κλίμακα μέτρησης του
στρες των Νοσηλευτών (ENSS), β) Το Ερωτηματολόγιο RAND 36-item Health Survey.
Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου περιείχε
ερωτήσεις καταγραφής κοινωνικό-δημογραφικών
στοιχείων του δείγματος και χαρακτηριστικών της
εργασίας.
Στο δεύτερο μέρος είχε ενσωματωθεί η Κλίμακα
Μέτρησης του Στρες στους Νοσηλευτές (Expanded
Nursing stress scale) των Susan, French., Rhonda,
Lenton., John, Eyles and Vivienne, Walters. (2000).
Κάθε αντικείμενο από τα 59 της κλίμακας, δέχεται
απαντήσεις σε κλίμακα Likert 5 σημείων και οι οποίες αντιστοιχούν σε βαθμολογίες από 0 έως 4, «καθόλου στρεσογόνο» που βαθμολογείται με το «1», «Λίγο
στρεσογόνο» που βαθμολογείται με το «2», «Αρκετά στρεσογόνο» με το «3», «Εξαιρετικά στρεσογόνο»
με το «4», και «Δεν ισχύει» με το «0». Όσο μεγαλύ-

τερη είναι η βαθμολογία, τόσο μεγαλύτερη ένταση
εργασιακού στρες φανερώνει. Από την κλίμακα μπορούμε να έχουμε το συνολικό σκορ της (59 αντικείμενα) και σκορ για κάθε ένα από τους 9 παράγοντες
χωριστά, προσθέτοντας τις βαθμολογίες των αντικειμένων σε κάθε παράγοντα. Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε η άδεια
από την κ. French S.
Στο τρίτο μέρος, για την αξιολόγηση της ψυχικής ευεξίας, χρησιμοποιήθηκε η υποκλίμακα «Ψυχική ευεξία» του ερωτηματολογίου RAND 36-item
Health Survey (Version 1.0), το οποίο είναι ένα πολλαπλών εφαρμογών και μικρής, σχετικά, έκτασης
ψυχομετρικό όργανο, που εκφράζει γενικές καταστάσεις υγείας, χωρίς να χαρακτηρίζονται ως ειδικές κάποιας ασθένειας (Υφαντόπουλος και Σαρρής,
2001).
Έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές χώρες για την
αυτο-εκτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής Οι ερωτήσεις ομαδοποιούνται σε οκτώ
κλίμακες μέτρησης. Η μία από αυτές αναφέρεται στην
αυτο-εκτίμηση της ψυχικής υγείας (περιέχει 5 ερωτήσεις) και είναι αυτή που έχει χρησιμοποιηθεί στην
παρούσα μελέτη.
Οι συμμετέχοντες κλίθηκαν να απαντήσουν πόσο
συχνά βιώνουν τις καταστάσεις που περιγράφουν
τα 5 αντικείμενα της υποκλίμακας «Ψυχική Ευεξία», στη βάση κλίμακας τύπου Likert 5 σημείων.
Οι επιλογές της κλίμακας ήταν «Συνεχώς» που βαθμολογείται με «1», «Τις περισσότερες φορές» με
«2», «Μερικές φορές» με «3», «Λίγες φορές» με

Πίνακας κατανομής του δείγματος στις ερωτήσεις της υποκλίμακας του RAND 36, «ψυχική ευεξία».
Πίνακας 1. Ψυχική ευεξία
Συνεχώς

ΨΕ1
ΨΕ2

Ερωτήσεις
Είχες πολύ εκνευρισμό;

Ν (%)
18
(5,5)

Τις περισ- Μερικές
σότερες
φορές
φορές
Ν (%)
Ν (%)
71
113
(21,8)
(34,7)

Λίγες
φορές

Καθόλου

Ν (%)
102
(31,3)

Ν (%)
22
(6,7)

Μέση
τιμή

Τυπική
Απόκλιση

3,12

1,005

Αισθανόσουνα τόσο πολύ
πιεσμένος ψυχολογικά, που
τίποτε δεν μπορούσε να
σου φτιάξει το κέφι;
Αισθανόσουνα ηρεμία
και γαλήνη;
Αισθανόσουνα κακοκεφιά
και μελαγχολία;
Ήσουνα ευτυχισμένος;

8
37
106
113
60
3,56
,998
(2,5)
(11,4)
(32,7)
(34,9)
(18,5)
ΨΕ3
10
113
73
104
27
3,08
1,055
(3,1)
(34,6)
(22,3)
(31,8)
(8,3)
ΨΕ4
8
37
129
113
40
3,43
,930
(2,4)
(11,3)
(39,4)
(34,6)
(12,2)
ΨΕ5
34
119
92
59
22
2,74
1,082
(10,4)
(36,5)
(28,2)
(18,1)
(6,7)
Κλίμακα: Συνεχώς = 1, Τις περισσότερες φορές = 2, Μερικές φορές = 3, Λίγες φορές = 4, Καθόλου = 5
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(Πίνακας 2. Πίνακας στατιστικά σημαντικών σχέσεων μεταξύ των παραγόντων του εργασιακού στρες
και της ψυχικής ευεξίας

Αριθμός δείγματος: 323
Ψυχική ευεξία
Pearson Correlation
-0,340**
Sig. (2-tailed
<0,001
Ασθενείς και οι συγγενείς τους
Pearson Correlation
-0,311**
Sig. (2-tailed
<0,001
Αβεβαιότητα για το θεραπευτικό αποτέλεσμα
Pearson Correlation
-0,293**
Sig. (2-tailed
<0,001
Διακρίσεις
Pearson Correlation
-0,123*
Sig. (2-tailed
0,028
Διαμάχη με του γιατρούς
Pearson Correlation
-0,286**
Sig. (2-tailed
<0,001
Ανεπαρκής προετοιμασία
Pearson Correlation
-0,246**
Sig. (2-tailed
<0,001
Προβλήματα με τους συναδέλφους
Pearson Correlation
-0,265**
Sig. (2-tailed
<0,001
Επαφή με τον θάνατο
Pearson Correlation
-0,196**
Sig. (2-tailed
<0,001
Προβλήματα με τους προϊστάμενους
Pearson Correlation
-0,357**
Sig. (2-tailed
<0,001
Συνολικό Στρες
Pearson Correlation
-0,347**
Sig. (2-tailed
<0,001
* Η συσχέτιση είναι σημαντική στο επίπεδο του 0,05 (2- tailed), ** Η συσχέτιση είναι σημαντική στο επίπεδο του
0,01 (2- tailed)
Φόρτος Εργασίας

«4», και «Καθόλου» που βαθμολογείται με «5».
Ανάλυση
Η διαχείριση των απαντήσεων έγινε σύμφωνα με τεκμηριωμένες διαδικασίες και στα δύο ερωτηματολόγια. Όσο αφορά το RAND 36-item Health Survey οι
τελικές βαθμολογίες εκφράστηκαν και σε κλίμακα από
0–100. Στα αντικείμενα που διερευνούσαν θετικές πτυχές Το «1» δηλαδή η απάντηση «συνεχώς» βαθμολογήθηκε με «100», ενώ στα αντικείμενα που διερευνούσαν αρνητικές πτυχές η βαθμολόγηση έγινε αντίστροφα
με την απάντηση «1» να βαθμολογείται με «0». Επομένως υψηλότερες τιμές της κλίμακας φανερώνουν
μεγαλύτερη ψυχική ευεξία.
Χρησιμοποιήθηκαν οι στατιστικές δοκιμασίες ttest Student, Mann- Whitneyκαι υπολογίστηκε ο
συντελεστής Spearman’s r, για τον έλεγχο στατιστικά σημαντικής σχέσης μεταξύ της ψυχικής ευεξίας
και των κοινονικο-δημογραφικών και εργασιακών
χαρακτηριστικών. Πραγματοποιήθηκαν διμεταβλητές συσχετίσεις μεταξύ της κλίμακας του RAND 36item Health Survey και της κλίμακας καθώς και των
υποκλιμάκων του εργασιακού στρες και υπολογίστηκε ο συντελεστής Pearson’s r. Η επεξεργασία των
δεδομένων και όλοι οι στατιστικοί έλεγχοι έγιναν με
το SPSS version 15.

Αποτελέσματα
Η τιμές που έλαβε η κλίμακα «ψυχική ευεξία» βρέθηκε να έχουν κανονική κατανομή κατά Kolmogorov
Smirnov με Μέση τιμή 56,39 και τυπική απόκλιση
20,36. Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανομή του
δείγματος στις απαντήσεις των αντικειμένων της υποκλίμακας «ψυχική ευεξία».
Μετά από έλεγχο συσχέτισης της κλίμακας«ψυχική ευεξία» με κοινωνικο-δημογραφικά και εργασιακά χαρακτηριστικά, αυτή δεν βρέθηκε να σχετίζεται
με την ηλικία και τα χρόνια υπηρεσίας, ενώ βρέθηκε
να σχετίζεται αρνητικά με τον μέσο όρο νυχτερινών
υπηρεσιών το μήνα (p= 0,021, r= -0,128). Όσο αφορά
τις κατηγορικές μεταβλητές, η κλίμακα βρέθηκε να
έχει στατιστικά σημαντική σχέση με τον παράγοντα
«φύλο» (p= 0,042) ενώ δεν αποδείχθηκε κάτι τέτοιο
με τις μεταβλητές «οικογενειακή κατάσταση», «Ύπαρξη παιδιών», «Ύπαρξη εκπαίδευσης εκτός του βασικού πτυχίου».
Mε την στατιστική δοκιμασία Pearson, αναδείχθηκε μια αρνητική γραμμική σχέση, μεταξύ του εργασιακού στρες και της ψυχικής ευεξίας (r = -0,347,
p<0,001). Η ίδια σχέση αναδείχθηκε και μεταξύ της
ψυχικής ευεξίας και όλων ανεξαιρέτως των παραγόντων του εργασιακού στρες της κλίμακας ΕNSS, όπως
δείχνουν τα παρακάτω δεδομένα. «Φόρτο Εργασίας»
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(r =-0,340**, p<0,001), «Ασθενείς και οι συγγενείς
τους» (r=-0,311** , p<0,001), «Αβεβαιότητα για το
θεραπευτικό αποτέλεσμα», (r=-0,293**, p<0,001),
«Διακρίσεις στον χώρο εργασίας», (r =-0,123*,
p=0,028), «Διαμάχη με του γιατρούς», (r =-0,286**,
p<0,001), «Ανεπαρκής προετοιμασία για την κάλυψη
των συναισθηματικών αναγκών των ασθενών και των
συγγενών τους», (r =-0,246**, p<0,001), «Προβλήματα με τους συναδέλφους», (r =-0,265**, p<0,001),
«Επαφή με τον θάνατο», (r =-0,196**, p<0,001), «Προβλήματα με τους προϊστάμενους», (r = -0,357**,
p<0,001), (* Η συσχέτιση είναι σημαντική στο επίπεδο του 0,05 (2- tailed),** Η συσχέτιση είναι σημαντική στο επίπεδο του 0,01 (2- tailed).
Στον πίνακα 2, παρουσιάζονται οι στατιστικά σημαντικές σχέσεις μεταξύ των παραγόντων του εργασιακού στρες και της ψυχική ευεξία.
Συζήτηση
Τα αντικείμενα της υποκλίμακας «Ψυχική ευεξία»
παρουσίασαν τις μέσες τιμές που αναμενόταν. Τα
αντικείμενα που διερευνούσαν θετικές πτυχές πχ.
ΨΕ3 και ΨΕ5 εμφάνισαν χαμηλότερες μέσες τιμές
από άλλες που διερευνούσαν κάτι αρνητικό πχ ΨΕ1,
ΨΕ2 και ΨΕ4. Συγκεκριμένα η ερώτηση ΨΕ2, εμφανίζει την υψηλότερη τιμή στην κλίμακα. Την ίδια ακριβώς διακύμανση των μέσων τιμών των αντικειμένων
παρατηρήθηκε και σε άλλη έρευνα σε κατοίκους της
Ίου (Κοντοδημόπουλος και συν 2004).
Σε έρευνα που διεξήχθηκε σε νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας μας (Μπελάλη και συν, 2007), οι
έγγαμοι νοσηλευτές βρέθηκαν να έχουν καλύτερη
ψυχική ευεξία έναντι των αγάμων, ενώ στην παρούσα μελέτη η οικογενειακή κατάσταση δεν βρέθηκε
να επηρεάζει την ψυχική ευεξία των νοσηλευτών.
Αντιθέτως το φύλο βρέθηκε να επηρεάζει την ψυχική ευεξία των νοσηλευτών αφού ο μέσος όρος της
κλίμακας στους άντρες ήταν μεγαλύτερος από ότι στις
γυναίκες. Ο αριθμός των νυχτερινών υπηρεσιών φαίνεται να αποτελεί παράγονται που επηρεάζει την ψυχική ευεξία των νοσηλευτών και συγκεκριμένα όσο
αυξάνει ο αριθμός των νυχτερινών υπηρεσιών τόσο
μειώνεται η ψυχική ευεξία των νοσηλευτών. Αυτό
βρίσκεται σε συμφωνία με ευρήματα έρευνας που
δείχνουν ότι τα ακανόνιστα ωράρια εργασίας αποτελούν έναν από τους παράγοντες στους οποίους οφείλεται ο αυξημένος Σχετικός Κίνδυνος (Σ.Κ) των νοσηλευτών για ψυχιατρικά νοσήματα (Wieclaw, et al,
2006, Μαλλιαρού, και συν, 2011).
Ομοίως όσο αυξάνει το επίπεδο του εργασιακού
στρες που βιώνει το νοσηλευτικό προσωπικό, τόσο
μειώνεται το επίπεδο της ψυχικής ευεξίας αυτού. Τα
παραπάνω συμφωνούν με ευρήματα έρευνας όπου το
εργασιακό στρες αποδείχθηκε προγνωστικός παράγοντας για την εμφάνιση ψυχικών νοσημάτων (Reidan
Tyssen, et al, 2001). Στατιστικά σημαντική σχέση

βρέθηκε μεταξύ της ψυχικής ευεξίας και όλων των
στρεσογόνων παραγόντων (υποκλιμάκων) της κλίμακας του εργασιακού στρες. Μερικοί από αυτούς τους
παράγοντες όπως «επαφή με τον θάνατο» (Wieclaw,
et al, 2006) και φόρτο εργασίας (Patrick Tyler & Delia
Cushway. 2006, Iordanou, et al, 2009, ), έχουν μελετηθεί και σε άλλες έρευνες και έχει επιβεβαιωθεί η
σχέση τους με την ψυχική υγεία.
Συμπεράσματα-Προτάσεις
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας υπάρχει
μια ουσιώδεις ένδειξη ότι υψηλά επίπεδα επαγγελματικού στρες σχετίζονται ισχυρά με χαμηλά επίπεδα ψυχικής ευεξίας. Αυτό λοιπόν είναι και το κύριο
συμπέρασμα της παρούσας έρευνας, ότι η μεγαλύτερη ένταση εργασιακού στρες μεταφράζεται ως χειρότερη ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία
των νοσηλευτών. Με άλλα λόγια, το νοσηλευτικό επάγγελμα είναι ένα επάγγελμα που επηρεάζει την ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία, αφού παράγοντες συνειφασμένοι με τον εργασιακό τους χώρο
και το επάγγελμά τους επηρεάζουν την ποιότητα της
υγείας τους.
Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο οι φορείς Υγείας και
Ασφάλειας της Εργασίας να επανδρώνονται με στελέχη που είναι εκπαιδευμένα στην προσέγγιση και
την αντιμετώπιση του εργασιακού στρες. Η Επιθεώρηση Εργασίας της Δανίας, αναγνώρισε ότι υπάρχει
ανάγκη επιμόρφωσης των επιθεωρητών εργασίας,
έτσι ώστε να εκτιμούν και να διαχειρίζονται τα προβλήματα του στρες. Γι’ αυτό το σκοπό, όλοι οι επιθεωρητές εργασίας έχουν εκπαιδευτεί στην χρήση τεχνικών εκτίμησης και η κάθε ομάδα επιθεώρησης έχει
τουλάχιστον έναν ελεγκτή εκπαιδευμένο στην ψυχολογία (Pickvance, 2001).
Καθίσταται πρωταρχικής σημασίας η λήψη μέτρων
από την πλευρά του νοσοκομείου που θα προλαμβάνουν, όσο αυτό είναι δυνατόν, τις στρεσογόνες καταστάσεις, με τον καλύτερο σχεδιασμό της εργασίας
αλλά και την δομή της ίδιας της οργάνωσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, μεγαλύτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην παρακολούθηση της ψυχική ευεξία του γυναικείου νοσηλευτικού
προσωπικού, καθώς και του προσωπικού με αυξημένο αριθμό νυχτερινών υπηρεσιών καθώς βρέθηκαν να είναι οι πιο ευάλωτες υποομάδες του δείγματός μας.
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ABSTRACT

MENTAL WELLNESS AND ITS RELATIONSHIP WITH WORK RELATED STRESS. A RESEARCH ON NURSING
PERSONNEL
Eleni Moustaka1,2, Charilaos Koutis1,3, Fotoula Babatsikou1,4, Pavlos Sarafis5, Maria Malliarou6, Theodoros
Constantinidis1,7
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Department of Public Hygiene, Technological Educational Institute (T.E.I.) of Athens, 4. Assistant Professor of
Nursing, Laboratory of Community Heath Nursing, Department of Nursing A΄, Technological Educational Institute
(T.E.I.) of Athens. G, 5. Lecturer, Department of Nursing, Technological Educational Institute (T.E.I.) of Lamia,
6. Major RN, MSc, PhDc, 404 Military Hospital, 7. Occupational Physician, Ass. Professor of Hygiene, Director
of Laboratory of Hygiene and Environmental Protection, Medical School, Democritus University of Thrace.
AUTHOR CONTACT: Eleni Moustaka emoustaka73@yyahoo.gr
Introduction: According to surveys, there is an important evidence that high levels of occupational stress is
strongly associated with low self – assessed mental health and wellbeing.
Aim: The purpose of this study was to assess the mental well-being of nursing staff in our country and to
explore its relationship with work-related stress.
Material – method: Our research constituted 328 registered nurses and nurse assistants from fifteen hospitals
situated inside the capital and the province areas of Greece. Data was collected by using an anonymous, selfcompleting questionnaire, that was specially modified from a) Expanded Nursing Stress Scale (ENSS) b)
RAND 36-item Health Survey (Version 1.0).. The first part of questionnaire was contained questions on sociodemographic and job characteristics. The second part included the Expanded Nursing Stress Scale by Susan
E. French, Rhonda Lenton, Vivienne Walters and John Eyles. The level of mental well-being was evaluated
in third part using the item «emotional well-being» of RAND 36-item Health Survey (Version 1.0).
Results: Using the statistical test of Pearson, emerged a negative linear relationship between work stress and
mental well-being (r = -0,347, p <0,001). The same relationship has emerged between mental health, and the
factors of work-related stress scale ENSS, as shown by the following data. "Workload» (r =- 0,340 **, p <0,001),
«Patients and their families» (r =- 0,311 **, p <0,001), «Uncertainty treatment», (r =- 0,293 **, p <0,001),
«Discrimination at Work», (r =- 0,123 *, p = 0,028), «Conflict with the doctors», (r =- 0,286 **, p <0,001),
«Inadequate preparation to meet the emotional needs of patients and their families» (r=-0,246**, p<0,001),
«Problems with colleagues», (r=-0,265**, p<0,001), «Death and dying (r =- 0,196 **, p <0,001),« Problems with
the heads », (r = -0,357 **, p <0,001), (* Correlation is significant at the 0.05 ( 2 - tailed), ** Correlation is
significant at the level of 0,01 (2 - tailed))
Conclusions: The conclusion of this research is that work-related stress can be considered a prognostic
factor for impaired mental health nursing staff. To enable essential work stress management at the hospitals,
required infrastructure, trained staff in the Health and Safety, and targeted prevention policy.
Keywords: Work-related Stress, Mental Health and well-being, Nurses.
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Μέτρηση της ικανοποίησης
ασθενών από την ποιότητα των υπηρεσιών
υγείας που παρέχονται στα τακτικά
εξωτερικά ιατρεία
Πίνη Α, Σαράφης Π, Μαλλιαρού Μ, Μπαμίδης Π, Νιάκας Δ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Π ίνη Α, pinianas @yyahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της ικανοποίησης των ασθενών από την ποιότητα
των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» κατά την πρωινή λειτουργία τους. Η αποτύπωση της γνώμης των ασθενών και ο προσδιορισμός των παραγόντων που συμβάλλουν στην ικανοποίησή τους θα αναδείξει τα οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα των τακτικών εξωτερικών
ιατρείων και θα συνδράμει στην αναζήτηση λύσεων για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Υλικό – Μέθοδος: Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με κλειστές απαντήσεις, με τη μορφή της πεντάβαθμης κλίμακας Likert. Οι ερωτήσεις αφορούσαν στα δημογραφικά
και κοινωνικά στοιχεία των χρηστών, καθώς και στη συνολική διαδικασία παροχής υπηρεσιών στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 100 ασθενείς που επισκέφτηκαν τα πρωινά εξωτερικά ιατρεία το Δεκέμβριο του 2009.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ικανοποίηση των ογκολογικών ασθενών από τις
υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Τα υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης αφορούν στο ιατρικό έργο λόγω της ιδιαίτερης σχέσης εμπιστοσύνης που αναπτύσσουν οι ασθενείς με το θεράποντα ιατρό τους. Προβλήματα παρατηρήθηκαν στη λειτουργία των πρωινών εξωτερικών ιατρείων λόγω του μεγάλου χρόνου αναμονής από το κλείσιμο του ραντεβού μέχρι
την ημέρα εξέτασης, της έλλειψης δυνατότητας επιλογής της ημέρας και ώρας του ραντεβού και του μεγάλου
χρόνου αναμονής την ημέρα της εξέτασης. Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση της συνολικής ικανοποίησης με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών ή άλλους παράγοντες, αν και η βαθμολόγηση των υπηρεσιών φαίνεται να επηρεάζεται από την κατάσταση της υγείας των ασθενών, την εκπαίδευση και το φύλο τους.
Συμπεράσματα: Από την έρευνα προέκυψαν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των ασθενών από τις υπηρεσίες που
παρέχονται από το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό που απασχολείται στα πρωινά του Ε.Α.Ν.Π.
«ΜΕΤΑΞΑ». Οι ασθενείς εμφανίζονται λιγότερο ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτησή τους, όπου η λίστα αναμονής και ο χρόνος αναμονής την ημέρα της επίσκεψής τους για εξέταση ήταν μεγάλος. Τα συγκεκριμένα προβλήματα πρέπει να απασχολήσουν τη Διοίκηση στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την αναβάθμιση της ποιότητας της φροντίδας υγείας που παρέχεται από το Νοσοκομείο.
Λέξεις κλειδιά: υπηρεσίες υγείας, ποιότητα, ικανοποίηση ασθενών, ογκολογικοί ασθενείς, εξωτερικά ιατρεία.
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Εισαγωγή
Στη σύγχρονη εποχή, που οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις των πολιτών από το υγειονομικό σύστημα είναι
αυξημένες, η αναζήτηση της ποιότητας δεν αφορά
μόνο στο ιατρικό-κλινικό έργο αλλά στο σύνολο των
υπηρεσιών (διοικητικής, οικονομικής, ξενοδοχειακής
φύσεως κλπ) που παρέχονται σε ένα φορέα υγείας και
αποσκοπούν στην ικανοποίηση του ασθενούς και στην
σωστή αντιμετώπιση του υγειονομικού του προβλήματος. Επίσης, το ενδιαφέρον για την ποιότητα στρέφεται στον περιορισμό της σπατάλης και της μη αποδοτικότητας, προκειμένου να γίνεται σωστή αξιοποίηση
των διατιθέμενων πόρων για την υγεία.
Ένας από τους πλέον σύγχρονους τρόπους διερεύνησης της ποιότητας της φροντίδας υγείας είναι η αποτύπωση της γνώμης των ασθενών ως χρήστες των υπηρεσιών, η οποία συνίσταται στην αξιολόγηση της κρίσης
τους σχετικά με τους επαγγελματίες υγείας και τη διαδικασία παραγωγής και παροχής των υγειονομικών
υπηρεσιών και στην εξαγωγή ανάλογων συμπερασμάτων. Η μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών, ως
δείκτης αξιολόγησης, έχει ιδιαίτερη σημασία διότι
βοηθά στην κατανόηση των αντιλήψεών τους ως «πελατών» και στον προσδιορισμό των αναγκών και των
προσδοκιών τους από το υγειονομικό σύστημα. Επίσης, η σύγκριση των προσδοκιών τους με την αντιλαμβανόμενη επίδοση των υπηρεσιών συμβάλλει στον
εντοπισμό των κρίσιμων διαστάσεων που χρήζουν βελτίωσης και στην ανεύρεση των αναγκαίων λύσεων.
Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον των ειδικών
στον χώρο της υγείας στρέφεται όλο και περισσότερο
στη διενέργεια μελετών που αφορούν στην ικανοποίηση των χρηστών από την παρεχόμενη φροντίδα. Είναι
χαρακτηριστικό ότι στη διεθνή βιβλιογραφία εμφανίζονται περισσότερες από 1000 δημοσιεύσεις κάθε
χρόνο που αφορούν στην ικανοποίηση των ασθενών
(1). Στην Ελλάδα, οι μελέτες ικανοποίησης είναι ολιγάριθμες και αφορούν κυρίως στις υπηρεσίες υγείας
που παρέχονται από τα Γενικά Νοσοκομεία. Οι μελέτες ικανοποίησης των ασθενών από τα Ειδικά Νοσοκομεία, όπως τα Αντικαρκινικά, είναι ελάχιστες παρότι μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού προσβάλλεται σήμερα
από καρκίνο. Το γεγονός ότι οι ογκολογικοί ασθενείς
αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα ασθενών που χρήζουν
ειδικής θεραπευτικής αντιμετώπισης και ψυχολογικής υποστήριξης και έχουν αυξημένες απαιτήσεις και
προσδοκίες από το υγειονομικό σύστημα, καθιστά αναγκαία την εκπόνηση ερευνών που να εστιάζουν στην
ικανοποίησή τους.
Η ικανοποίηση των ασθενών έχει αποτελέσει αντικείμενο πλήθους ερευνών στο χώρο της υγείας, ενώ
έχουν δοθεί κατά καιρούς διάφοροι ορισμοί για τον
προσδιορισμό της έννοιάς της.
Βασική προϋπόθεση για τη μέτρηση αποτελεί η
διεξαγωγή έρευνας για τη συλλογή των απαραίτητων
πληροφοριών, οι οποίες κατάλληλα επεξεργαζόμενες

οδηγούν στην εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σύμφωνα με την Παπανικολάου (2) (2007), ο επιτυχής σχεδιασμός και τα αποτελέσματα της έρευνας στηρίζονται
στην επιλογή των κατάλληλων δεικτών μέτρησης που
ειδικά για τις υπηρεσίες υγείας αφορούν στη δομή,
στη διαδικασία και στο αποτέλεσμα.
Πρέπει να αναφερθεί ότι τα τελευταία χρόνια η
μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σπουδαιότητα καθώς επιτρέπει το σαφή
προσδιορισμό του συνολικού βαθμού επίδοσης μιας
μονάδας υγείας και οριοθετεί την πιθανή υπεροχή ή
υστέρησή της σε σχέση με άλλες αντίστοιχες (3). Ως
δείκτης για τη διαπίστωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η μέτρηση της ικανοποίησης των
χρηστών αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τις
διοικήσεις των φορέων δεδομένου ότι παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για το προσωπικό και τα οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα
υποδεικνύει λύσεις για την αναβάθμισή τους.
Η ικανοποίηση των ογκολογικών ασθενών
Ο καρκίνος, λόγω των χαρακτηριστικών του, ήτοι της
κακής συνήθως πρόγνωσης και της γρήγορης εξέλιξης, θεωρείται ασθένεια συνδεδεμένη με το θάνατο.
Ωστόσο, η πρόοδος που έχει σημειωθεί τα τελευταία
χρόνια στην έρευνα και στη θεραπεία της ασθένειας
αυτής (νέα χημειοθεραπευτικά σχήματα και ακτινοδιαγνωστικές μέθοδοι, ειδικές εξετάσεις για έγκαιρη διάγνωση κλπ.), έχει ως αποτέλεσμα τη θεραπεία
συγκεκριμένων τύπων καρκίνου ή τη σημαντική παράταση του χρόνου ζωής του ασθενούς. Στο πλαίσιο αυτό,
οι ογκολογικοί ασθενείς, μετά τη διάγνωση της νόσου
ή την υποβολή τους σε χειρουργική επέμβαση για την
αφαίρεση του όγκου, ακολουθούν συστηματική θεραπεία με την υποβολή τους σε χημειοθεραπείες ή ακτινοβολίες και βρίσκονται υπό συνεχή ιατρικό έλεγχο.
Ως εκ τούτου, οι συγκεκριμένοι ασθενείς, λόγω της
συχνής χρήσης των υπηρεσιών υγείας, αποκτούν ιδιαίτερη σχέση με το γιατρό που τους παρακολουθεί και
το σύστημα υγείας γενικότερα.
Η διαπίστωση των παραγόντων που επηρεάζουν
την ικανοποίηση των ογκολογικών ασθενών έχει μεγάλη σημασία δεδομένου ότι αποτελούν ιδιαίτερη ομάδα ασθενών με ιδιαίτερο ψυχισμό και συναισθηματικές αντιδράσεις. Ειδικότερα, η βαρύτητα της νόσου
έχει ως συνέπεια οι ασθενείς να εκδηλώνουν συνήθως συναισθήματα άρνησης, θυμού, άγχους, φόβου
και ανασφάλειας ως προς την αποτελεσματικότητα της
θεραπείας και να εμφανίζουν συμπτώματα κατάθλιψης (απογοήτευση, λύπη και απαισιοδοξία για την
κατάστασή τους). Στο πλαίσιο λοιπόν της σωματικής
και συναισθηματικής στήριξης των ογκολογικών ασθενών, που βιώνουν μια απειλητική για τη ζωή τους ασθένεια καθώς και τα συναισθήματα του πόνου και του
θανάτου, καθίσταται αναγκαία η συνεργασία τους με

Τόμος 4 - Τεύχος 4
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τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους λοιπούς επαγγελματίες υγείας προκειμένου να λάβουν επαρκή ενημέρωση και πληροφόρηση για την κατάσταση της υγείας τους και να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στη θεραπευτική
αντιμετώπισή τους.
Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση
της ικανοποίησης των ασθενών από την ποιότητα των
υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» κατά την πρωινή λειτουργία τους. Η αποτύπωση της γνώμης των
ασθενών θα αναδείξει τα προβλήματα που τυχόν υπάρχουν στην οργάνωση και λειτουργία των πρωινών και
απογευματινών ιατρείων, στις παρεχόμενες ιατρικές,
νοσηλευτικές και διοικητικές υπηρεσίες, καθώς και
στην ξενοδοχειακή υποδομή τους. Επίσης, ως βασικό μεθοδολογικό εργαλείο, θα συνδράμει τη Διοίκηση και τους επαγγελματίες υγείας του Νοσοκομείου
στο έργο της αναζήτησης λύσεων για την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας υγείας, προκειμένου αυτή να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των ασθενών.
Μέθοδος διενέργειας της έρευνας
Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα
δομημένο ερωτηματολόγιο με κλειστές απαντήσεις,
με τη μορφή της πεντάβαθμης κλίμακας Likert, που
χρησιμοποιείται συνήθως στις έρευνες ικανοποίησης ασθενών. Η κλίμακα αυτή χρησιμοποιείται από
τους ερευνητές επειδή γίνεται εύκολα κατανοητή από
τους ερωτώμενους και εξασφαλίζει αμεροληψία, αφού
επιτρέπει την ύπαρξη αρνητικά διατυπωμένων ερωτήσεων4
Το ερωτηματολόγιο έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε αρκετές έρευνες ικανοποίησης ασθενών (5,6).
Περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν στα δημογραφικά και κοινωνικά στοιχεία των χρηστών, καθώς και
στη συνολική διαδικασία παροχής υπηρεσιών στα
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου.
Ειδικότερα, οι ερωτήσεις αφορούν: α) στα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (ηλικία, φύλο, εκπαίδευση, κατάσταση υγείας) και είναι συνολικά τέσσερις (4), β) στο κλείσιμο
του ραντεβού (πως έκλεισαν το ραντεβού, χρόνος αναμονής, συμπεριφορά προσωπικού κλπ) και είναι συνολικά έξι (6), γ) στην άφιξη στα Εξωτερικά Ιατρεία (μέσο
προσέλευσης, εύρεση θέσης για παρκάρισμα, σηματοδότηση των εξωτερικών χώρων κλπ) και είναι συνολικά πέντε (5), δ) στην αναμονή για εξέταση (καθαριότητα και ανέσεις χώρου αναμονής, χρόνος αναμονής
κλπ) και είναι συνολικά οκτώ (8), ε) στο ιατρείο και
στην ιατρική εξέταση (διάρκεια εξέτασης, χώρος εξέτασης, ενημέρωση και επιστημονικές γνώσεις γιατρού κλπ) και είναι συνολικά δεκατρείς (13), στ) στις
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εργαστηριακές εξετάσεις (κλείσιμο ραντεβού, χρόνος αναμονής, πραγματοποίηση εξετάσεων κλπ) και
είναι συνολικά δέκα (10), ζ) στην αναχώρηση από τα
Εξωτερικά Ιατρεία (τακτοποίηση διαδικαστικών εκκρεμοτήτων, συμπεριφορά προσωπικού κλπ) και είναι
συνολικά τρεις (3), η) στη γενική εκτίμηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και είναι συνολικά μία (1).
Σημειώνεται ότι οι κύριες ερωτήσεις είχαν εναλλάξ θετική και αρνητική διατύπωση, ενώ ο ερωτώμενος είχε τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ των απαντήσεων:
 Συμφωνώ απόλυτα
 Συμφωνώ
 Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ/ουδέτερος
 Διαφωνώ
 Διαφωνώ πλήρως
 Δεν ξέρω/δεν απαντώ
Το ερωτηματολόγιο εγκρίθηκε από το Επιστημονικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ», το οποίο χορήγησε σχετική άδεια
για τη διεξαγωγή της μελέτης (υπ’αρ. 34/25.11.2009
απόφαση Δ.Σ. Νοσοκομείου).
Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων στα πρωινά
εξωτερικά ιατρεία έγινε προσωπικά από τους ασθενείς, υπό την επίβλεψη της υπεύθυνης του Γραφείου
Υποδοχής του Νοσοκομείου. Ο χρόνος συμπλήρωσης
του ερωτηματολογίου κυμαινόταν κατά μέσο όρο από
8 –10 λεπτά.
Το δείγμα της έρευνας
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 100 ασθενείς που
επισκέφτηκαν τα πρωινά εξωτερικά ιατρεία το Δεκέμβριο του 2009. Η επιλογή του δείγματος έγινε με τυχαίο
τρόπο.
Στατιστική ανάλυση
Η ικανοποίηση των ερωτηθέντων περιγράφεται με
τις σχετικές συχνότητες των απαντήσεων σε κάθε
ερώτηση χωριστά. Επίσης, για τη διερεύνηση της
συνολικής ικανοποίησης δημιουργήθηκαν κάποια
score (βαθμολογίες) από την άθροιση των επιμέρους
βαθμολογιών σε κάθε ερώτηση που αντιπροσωπεύει την ικανοποίηση.
Οι μέσες τιμές, οι τυπικές αποκλίσεις και οι διάμεσες τιμές (ενδοτεταρτημοριακό εύρος) χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή της συνολικής βαθμολογίας εκτίμησης της ικανοποίησης των συμμετεχόντων.
Έγινε έλεγχος για το αν οι ποσοτικές μεταβλητές ακολουθούν κανονική κατανομή με το Kolmogorov-Smirnov
κριτήριο. Για τη σύγκριση της συνολικής βαθμολογίας ικανοποίησης ως ποσοτική μεταβλητή μεταξύ
τριών ή παραπάνω διαφορετικών ομάδων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ANOVA και o μη παραμετρικός
έλεγχος Kruskal – Wallis, ενώ για τη σύγκριση της
συνολικής βαθμολογίας ικανοποίησης μεταξύ δυο
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Πίνακας 2. Τρόπος που κλείστηκε το ραντεβού

Πίνακας 1. Δημογραφικά στοιχεία επισκεπτών
των πρωινών ιατρείων
18-44
45-65
>65
Φύλο
Άντρας
Γυναίκα
Αγράμματοι/Δημοτικό
Εκπαίδευση Γυμνάσιο/Λύκειο
ΙΕΚ/ΤΕΙ/AEI/Μεταπτυχιακό
πολύ καλή
καλή
Γενική υγεία μέτρια
κακή
πολύ κακή
Ηλικία

N
24
41
35
13
87
39
34
26
16
45
34
3
2

%
24,0
41,0
35,0
13,0
87,0
39,4
34,3
26,3
16,0
45,0
34,0
3,0
2,0

Πως κλείσατε Τηλεφωνικά
το ραντεβού Με επίσκεψη
Άλλο
Χρόνος από
Λιγότερος από μήνα
ραντεβού
1 – 3 μήνες
έως εξέταση 3 – 6 μήνες
Περισσότερο από 6 μήνες
Χωρίς ραντεβού
Δεν θυμάμαι

ομάδων χρησιμοποιήθηκε το t-test και o μη παραμετρικός έλεγχος Mann - Whitney. Για την αξιολόγηση
της εσωτερικής εγκυρότητας (internal consistency)
του ερωτηματολογίου υπολογίστηκε ο συντελεστής
Cronbach-α. Η ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης
(linear regression analysis) χρησιμοποιήθηκε για
την εύρεση ανεξάρτητων παραγόντων που σχετίζονται με τις διαστάσεις ικανοποίησης από την οποία

Ν
53
28
19
58
27
1
0
13
1

%
53,0
28,0
19,0
58,0
27,0
1,0
0,0
13,0
1,0

προέκυψαν συντελεστές εξάρτησης (β) και τα τυπικά
σφάλματά τους (standard errors=SE). Για τις ποσοτικές μεταβλητές που δεν κατανέμονται κανονικά, οι
αναλύσεις γραμμικής παλινδρόμησης έγιναν με τη
χρήση των βαθμών (ranks). Τα επίπεδα σημαντικότητας είναι αμφίπλευρα και η στατιστική σημαντικότητα τέθηκε στο 0,05. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 13.0.
Αποτελέσματα έρευνας
Στον πίνακα 1 παρατίθενται τα δημογραφικά στοιχεία
των ατόμων που απευθύνθηκαν στα πρωινά ιατρεία.
Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, το 41,0% των ατό-

Πίνακας 3. Κλείσιμο ραντεβού
Συμφωνώ
απόλυτα
N(%)
Το κλείσιμο του ραντεβού
στη γραμματεία έγινε
εύκολα και γρήγορα;
(Ν=88)
21 (21)
Ήταν δύσκολο να επιλέξετε
ημέρα και ώρα εξέτασης;
(Ν=98)
6 (6)
Το προσωπικό της
γραμματείας ήταν ευγενικό
και πρόθυμο να σας
εξυπηρετήσει; (Ν=82)
23 (23)
Ο χρόνος αναμονής από
τη στιγμή που για πρώτη
φορά θελήσατε να εξεταστείτε έως τη μέρα που
επισκεφθήκατε τα εξωτερικά
ιατρεία ήταν μεγάλος;
(Ν=97)
10 (10)
*διαφωνώ/διαφωνώ πλήρως (%)

Συμφωνώ

N(%)

Ούτε
συμφωνώ
ούτε
διαφωνώ
N(%)

45 (45)

Διαφωνώ Διαφωνώ Δεν ξέρω/
πλήρως δεν απαντώ

Συμφωνώ/
Συμφωνώ
απόλυτα (%)

N(%)

N(%)

N(%)

6 (6)

9 (9)

7 (7)

12 (12)

16,0*

34 (34)

5 (5)

40 (40)

13 (13)

2 (2)

40,0

49 (49)

6 (6)

1 (1)

3 (3)

18 (18)

4,0*

35 (35)

11 (11)

33 (33)

8 (8)

3 (3)

45,0

Τόμος 4 - Τεύχος 4
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Πίνακας 4. Άφιξη στο νοσοκομείο
Συμφωνώ
απόλυτα

N(%)
Η πρόσβαση στο νοσοκομείο ήταν εύκολη; (Ν=30)
3 (10)
Η εύρεση θέσης για
παρκάρισμα ήταν δύσκολη;
(Ν=29)
14 (48,3)
Η σηματοδότηση στους
εξωτερικούς χώρους για
να βρείτε τα ΕΙ ήταν ελλιπής;
(Ν=99)
2 (2)
Το προσωπικό στο γραφείο
πληροφοριών ήταν ευγενικό;
(Ν=98)
20 (20,2)
*διαφωνώ/διαφωνώ πλήρως (%)

Συμφωνώ

N(%)

Ούτε
συμφωνώ
ούτε
διαφωνώ
N(%)

14 (46,6)

Διαφωνώ Διαφωνώ Δεν ξέρω/
πλήρως δεν απαντώ

Συμφωνώ/
Συμφωνώ
απόλυτα (%)

N(%)

N(%)

N(%)

3 (10)

5 (16,7)

5 (16,7)

0 (0)

33,4*

9 (31)

0 (0)

4 (13,8)

2 (6,9)

0 (0)

20,7*

18 (18)

14 (14)

56 (56)

9 (9)

1 (1)

20,0

67 (67,7)

11 (11,1)

0 (0)

0 (0)

1 (1)

0,0*

μων που απευθύνθηκαν στα πρωινά ιατρεία ήταν ηλικίας 45-65 ετών. Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό,
ήτοι 87,0%, ήταν γυναίκες. Όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο, το 39,4% των ατόμων που απευθύνθηκαν στα πρωινά ιατρεία ήταν αγράμματοι ή απόφοιτοι δημοτικού, το 34,3% απόφοιτοι Γυμνασίου-Λυκείου
και το 26,3% κατείχαν τίτλο ανώτερης ή ανώτατης
σχολής ή μεταπτυχιακό. Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που απευθύνθηκαν στα πρωινά ιατρεία,
ήτοι 45,0%, χαρακτήρισαν καλή την κατάσταση της
υγείας τους, το 16,0% πολύ καλή, το 34,0% μέτρια
και μόλις το 3,0% και 2,0% κακή και πολύ κακή αντίστοιχα.
Στον πίνακα 2 δίνονται πληροφορίες για το τρόπο
που έκλεισαν το ραντεβού οι επισκέπτες των πρωινών
εξωτερικών ιατρείων, καθώς και το χρόνο που μεσολάβησε από το κλείσιμο του ραντεβού μέχρι την εξέταση.
Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σε ερωτήσεις που
αφορούν στην ικανοποίησή τους από το κλείσιμο του
ραντεβού, την εξυπηρέτησή τους από το προσωπικό
της Γραμματείας των Ε.Ι. και τον χρόνο αναμονής από
το κλείσιμο του ραντεβού μέχρι την εξέταση, περιγράφονται ακολούθως στον πίνακα 3.
Για το 16,0% των συμμετεχόντων το κλείσιμο του
ραντεβού στη Γραμματεία των Ε.Ι. δεν ήταν εύκολη
υπόθεση, ενώ το 40,0% συμφώνησε ότι ήταν δύσκολο να επιλέξει την ημέρα και την ώρα της εξέτασης.
Επίσης, το 45,0% των συμμετεχόντων συμφώνησε/συμφώνησε απολύτως ότι ο χρόνος αναμονής από τη στιγμή που για πρώτη φορά θέλησαν να εξεταστούν έως
τη μέρα που επισκέφτηκαν τα εξωτερικά ιατρεία ήταν
μεγάλος. Πάντως πρέπει να επισημανθεί ότι το προ-

σωπικό της Γραμματείας χαρακτηρίστηκε ευγενικό και
εξυπηρετικό από το 72,0% των ασθενών, ενώ μόλις
το 4,0% δεν έμεινε ευχαριστημένο από τις υπηρεσίες
των υπαλλήλων του συγκεκριμένου Τμήματος.
Από τους ασθενείς που ρωτήθηκαν, 30 (30,0%)
προσήλθαν στο νοσοκομείο με ΙΧ αυτοκίνητο, ενώ 70
(70,0%) με αστική συγκοινωνία/ταξί.
Οι απαντήσεις, σε ερωτήσεις που αφορούν στην
ευκολία πρόσβασης στο νοσοκομείο και εύρεση θέσης
για παρκάρισμα, στην επαρκή σηματοδότηση των εξωτερικών χώρων του νοσοκομείου και στην ευγένεια
του προσωπικού του Γραφείου Υποδοχής Ασθενών,
περιγράφονται στον πίνακα 4.
Το 56,6% των επισκεπτών που χρησιμοποίησαν
αυτοκίνητο για να προσέλθουν στο νοσοκομείο, βρήκε την πρόσβαση σε αυτό πολύ εύκολη/εύκολη, το
33,4% αντιμετώπισε δυσκολίες για να φτάσει, ενώ το
10,0% εξέφρασε ουδέτερη άποψη.
Πρόβλημα υπήρξε και στην εύρεση θέσης για παρκάρισμα, με το 79,3% να δηλώνει ότι αντιμετώπισε
Πίνακας 5. Χρόνος αναμονής για εξέταση
Ν
Ο χρόνος από την
προκαθορισμένη
ώρα ραντεβού
μέχρι να γίνει
η εξέταση ήταν

[46] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης

%
Λιγότερος από 5 λεπτά
5-14 λεπτά
15-29 λεπτά
30-59 λεπτά
Περισσότερο από 1 ώρα
Εξεταστήκατε την ώρα
που έπρεπε ή νωρίτερα
Δεν θυμάμαι

8
20
30
22
18

8,0
20,0
30,0
22,0
18,0

1
1

1,0
1,0
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Πίνακας 6. Ικανοποίηση από τον χώρο και τον χρόνο αναμονής
Συμφωνώ
απόλυτα

N(%)
Η αίθουσα αναμονής
ήταν καθαρή (Ν=100)
17 (17)
Η αίθουσα αναμονής
ήταν στενόχωρη (Ν=100)
2 (2)
Ήταν εύκολο να βρείτε
κάθισμα να περιμένετε
(Ν=100)
22 (22)
Η θερμοκρασία στην
αίθουσα αναμονής ήταν
δυσάρεστη (Ν=100)
1 (1)
Ο χρόνος που περιμένατε
στην αίθουσα αναμονής
ήταν υπερβολικά μεγάλος
(Ν=98)
20 (20,2)
*διαφωνώ/διαφωνώ πλήρως (%)

Συμφωνώ

N(%)

Ούτε
συμφωνώ
ούτε
διαφωνώ
N(%)

76 (76)

Διαφωνώ Διαφωνώ Δεν ξέρω/
πλήρως δεν απαντώ

Συμφωνώ/
Συμφωνώ
απόλυτα (%)

N(%)

N(%)

N(%)

6 (6)

0 (0)

1 (1)

0 (0)

1,0*

23 (23)

15 (15)

55 (55)

5 (5)

0 (0)

25,0

72 (72)

4 (4)

2 (2)

0 (0)

0 (0)

2,0*

13 (13)

18 (18)

63 (63)

5 (5)

0 (0)

14,0

25 (25,3)

12 (12,1)

33 (33,3)

8 (8,1)

1 (1)

45,5

σχετική δυσκολία καθώς δεν επιτρέπεται η στάθμευση εντός του Νοσοκομείου αλλά μόνο η είσοδος των
Ι.Χ. αυτοκινήτων για την αποβίβαση των ασθενών. Μόνο
το 20,7% των επισκεπτών, που γνώριζαν την περιοχή,
δήλωσαν ότι δεν αντιμετώπισαν σχετικό πρόβλημα.
Όσον αφορά στη σήμανση των εξωτερικών χώρων
του νοσοκομείου, ήτοι πινακίδες για να βρίσκουν οι
επισκέπτες τα Ε.Ι., κρίθηκε ικανοποιητική έως απόλυτα ικανοποιητική από το 65,0% των επισκεπτών,
ουδέτερη άποψη είχε το 14,0% και αρνητική ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό που κυμαίνεται στο 20,0%.
Τέλος, από αυτούς που απευθύνθηκαν στο Γραφείο
Υποδοχής Ασθενών για πληροφορίες, το μεγαλύτερο
ποσοστό, ήτοι 87,9% έμεινε απόλυτα ικανοποιημένο/ικανοποιημένο από την ευγένεια του προσωπικού του εν
λόγω τμήματος του νοσοκομείου.

Οι απαντήσεις, σε ερωτήσεις που αφορούν στην
ικανοποίηση των ασθενών από την καθαριότητα, τις
ανέσεις και τη θερμοκρασία του χώρου αναμονής για
εξέταση, καθώς και τον χρόνο που περίμεναν για να
εξετασθούν στα πρωινά ιατρεία, παρατίθενται στον
πίνακα 6.
Το 45,5% των ασθενών θεωρούν ότι ο χρόνος που
περίμεναν στην αίθουσα αναμονής ήταν υπερβολικά
μεγάλος, το 41,4% είχε αντίθετη άποψη, ενώ το 12,1%
δεν εξέφρασε γνώμη.
Όσον αφορά στην αίθουσα αναμονής, μόνο το 1,0%
εξέφρασε παράπονα για τη καθαριότητα, ενώ ποσοστό 25,0% τη βρήκε στενόχωρη. Επίσης, η πλειοψηφία των επισκεπτών (94,0%) βρήκε εύκολα κάθισμα
για να περιμένει, ενώ η θερμοκρασία κρίθηκε αρκετά ικανοποιητική από το 68,0%.

Ικανοποίηση από την αναμονή για εξέταση
Στον πίνακα 5 παρατίθενται στοιχεία για τον χρόνο αναμονής των επισκεπτών στα πρωινά ιατρεία από την
προκαθορισμένη ώρα του ραντεβού μέχρι να έρθει η
σειρά τους για εξέταση.
Οι περισσότεροι ασθενείς περίμεναν από 15 έως
29 λεπτά από την ώρα που είχαν ραντεβού μέχρι να
εξεταστούν, με το ποσοστό να φτάνει το 30,0%, ενώ
το 20,0% περίμενε από 5 έως 14 λεπτά. Επίσης, το
22,0% των επισκεπτών περίμενε από 30 έως 59 λεπτά
και το 18,0% περισσότερο από μία ώρα. Μόλις το 1,0%
των ασθενών δήλωσε ότι εξετάστηκε την ώρα που είχε
το ραντεβού, ενώ το 8,0% περίμενε για χρονικό διάστημα λιγότερο των 5 λεπτών.

Ικανοποίηση από το ιατρείο και την ιατρική εξέταση
Από τους ασθενείς που ρωτήθηκαν, ποσοστό 48,0%
δήλωσε ότι ο χρόνος εξέτασής τους στα πρωινά εξω-

Πίνακας 7. Διάρκεια ιατρικής εξέτασης
Πόσο χρόνο
διήρκεσε η
εξέταση στο
ιατρείο

Λιγότερο από 5 λεπτά
6-10 λεπτά
11-20 λεπτά
21-30 λεπτά
Περισσότερο από 40 λεπτά
Δεν θυμάμαι

Ν
4
48
36
6
3
3

Τόμος 4 - Τεύχος 4

%
4,0
48,0
36,0
6,0
3,0
3,0

[47]

TOMOS4_TEFXOS4

5/22/12

1:34 PM

Page 48

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚH ΕΡΓΑΣΊA

τερικά ιατρεία κυμαινόταν από 6 έως 10 λεπτά. Επίσης, για το 36,0% η διάρκεια εξέτασης ήταν από 11
έως 20 λεπτά, για το 6,0% από 21 έως 30 λεπτά και
για το 3,0% περισσότερο από 40 λεπτά. Για ποσοστό

4,0%, η εξέταση διήρκησε λιγότερο από 5 λεπτά δεδομένου ότι οι ασθενείς απλά έδειξαν τις εξετάσεις
τους στο γιατρό. Στον πίνακα 7 παρατίθενται τα σχετικά στοιχεία.

Πίνακας 8. Ικανοποίηση από το ιατρείο και την ιατρική εξέταση
Συμφωνώ Συμφωνώ
Ούτε
Διαφωνώ Διαφωνώ Δεν ξέρω/ Συμφωνώ/
απόλυτα
συμφωνώ
πλήρως δεν απαντώ Συμφωνώ
ούτε
απόλυτα (%)
διαφωνώ
N(%)
N(%)
N(%)
N(%)
N(%)
N(%)
Ο χώρος του ιατρείου
ήταν καθαρός (Ν=99)
20 (20)
Ο χώρος εξέτασης ήταν
στενός και άβολος (Ν=97)
5 (5)
Ο ιατρός αφιέρωσε αρκετό χρόνο
για την εξέταση σας (Ν=99)
18 (18)
Ο γιατρός έδειξε αδιαφορία για
την κατάλληλη απομόνωσή σας
κατά τη διάρκεια της εξέτασης
ώστε να μη σας βλέπουν ή
ακούνε άτομα που δεν έπρεπε
(Ν=98)
4 (4)
Ο γιατρός ήταν πρόθυμος να
ακούσει όσα είχατε να του πείτε
σχετικά με την υγεία σας (Ν=99) 27 (27)
Ο γιατρός σας έδωσε ανεπαρκείς
ή ακατανόητες πληροφορίες σε
σχέση με την κατάσταση
της υγείας σας (Ν=99)
3 (3)
Έχετε εμπιστοσύνη στην ορθότητα και καταλληλότητα της διάγνωσης και της θεραπευτικής
αγωγής που σας είπε ο γιατρός
(Ν=98)
31 (31)
Οι εξηγήσεις και οι οδηγίες που
λάβατε από το γιατρό σε σχέση
με τη θεραπεία (τρόπο λήψης
φαρμάκων, τρόπο ανάρρωσης,
κ.α.) ήταν ανεπαρκείς ή
μπερδεμένες: (Ν=98)
2 (2)
Ο γιατρός σας φέρθηκε με
σεβασμό (Ν=99)
41 (41)
Οι γιατροί φαίνονταν ανίκανοι
και με ανεπαρκή εκπαίδευση
(Ν=96)
2 (2)
Οι νοσηλεύτριες ήταν ευγενικές
με σας (Ν=97)
35 (35)
Οι νοσηλεύτριες ήταν απρόθυμες να απαντήσουν σε
ερωτήσεις σας (Ν=96)
3 (3)
*διαφωνώ/διαφωνώ πλήρως (%)

76 (76)

2 (2)

1 (1)

0 (0)

1 (1)

1,0*

23 (23)

8 (8)

57 (57)

4 (4)

3 (3)

28,0

68 (68)

10 (10)

1 (1)

2 (2)

1 (1)

3,0*

9 (9)

7 (7)

54 (54)

24 (24)

2 (2)

13,0

64 (64)

5 (5)

2 (2)

1 (1)

1 (1)

3,0*

6 (6)

2 (2)

58 (58)

30 (30)

1 (1)

9,0

66 (66)

0 (0)

0 (0)

1 (1)

2 (2)

1,0*

3 (3)

2 (2)

55 (55)

36 (36)

2 (2)

5,0

53 (53)

4 (4)

1 (1)

0 (0)

1 (1)

1,0*

1 (1)

4 (4)

39 (39)

50 (50)

4 (4)

3,0

54 (54)

6 (6)

1 (1)

1 (1)

3 (3)

2,0*

8 (8)

7 (7)

53 (53)

25 (25)

4 (4)

11,0
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Πίνακας 9. Ικανοποίηση από τη συνολική επίσκεψη στα πρωινά Ε.Ι.
Συμφωνώ Συμφωνώ
Ούτε
Διαφωνώ Διαφωνώ Δεν ξέρω/ Συμφωνώ/
απόλυτα
συμφωνώ
πλήρως δεν απαντώ Συμφωνώ
ούτε
απόλυτα (%)
διαφωνώ
N(%)
N(%)
N(%)
N(%)
N(%)
N(%)
Από την επίσκεψή σας
συνολικά στα Εξωτερικά
Ιατρεία του νοσοκομείου είστε
δυσαρεστημένος (Ν=100)

2 (2,0)

3 (3,0)

Στους ασθενείς έγιναν ερωτήσεις σχετικά με την
καθαριότητα και τις ανέσεις του ιατρείου, καθώς και
τον τρόπο εξέτασης και τη συμπεριφορά του ιατρικού
και νοσηλευτικού προσωπικού, ήτοι: για τον χρόνο που
αφιέρωσε ο γιατρός για την εξέταση, τη φροντίδα του
για διακριτικότητα, την προθυμία του να ακούσει τους
ασθενείς και να τους ενημερώσει για την κατάσταση
της υγείας τους, την επαγγελματική και επιστημονική του επάρκεια και ικανότητα, την παροχή εξηγήσεων για τη θεραπεία και τέλος για την ευγένεια και εξυπηρετικότητα των νοσηλευτών/τριών.
Οι απαντήσεις των ασθενών, στις ερωτήσεις που
αφορούν στην ικανοποίησή τους από το ιατρείο και
την ιατρική εξέταση στα πρωινά ιατρεία παρατίθενται
στον πίνακα 8.
Κύριο χαρακτηριστικό της μέτρησης είναι τα υψηλά ποσοστά ικανοποίησης των ασθενών από τη συμπεριφορά και την επιστημονική κατάρτιση των γιατρών.
Ειδικότερα, το 86,0% των ερωτηθέντων θεωρεί αρκετό τον χρόνο που αφιέρωσε ο γιατρός για την εξέτασή τους, ενώ μόλις το 3,0% εξέφρασε παράπονα. Επίσης, οι ασθενείς, σε ποσοστό 91,0% και 88,0% αντίστοιχα,
δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένοι/ικανοποιημένοι από

8 (8,0)

64 (64,0) 23 (23,0)

0 (0)

5,0

την προθυμία των γιατρών να συνομιλήσουν μαζί τους
και να τους δώσουν επαρκείς πληροφορίες για την
κατάσταση της υγείας τους.
Το 89,0% των επισκεπτών θεωρεί ότι οι γιατροί του
νοσοκομείου διακρίνονται για τις ικανότητες και την
επιστημονική τους επάρκεια, ενώ μόνο το 3,0% είχε
αντίθετη άποψη. Επιπλέον, το 97,0% των ασθενών έχει
εμπιστοσύνη στη διάγνωση και τη θεραπεία που τους
πρότεινε ο γιατρός, ενώ το 91,0% θεωρεί ότι έλαβε
σαφείς και κατανοητές οδηγίες και εξηγήσεις για τη
θεραπεία που έπρεπε να ακολουθήσει.
Τέλος, το 94,0% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι
γιατροί τους φέρθηκαν με σεβασμό κατά τη διάρκεια
της εξέτασης, ενώ μόνο το 1,0% εξέφρασε παράπονα.
Σημειώνεται, ότι οι ασθενείς, σε ποσοστό 89,0%,
δήλωσαν ικανοποιημένοι και από την ευγένεια του
νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ το 11,0% εξέφρασε
παράπονα για την προθυμία των νοσηλευτριών να παρέχουν πληροφόρηση.
Όσον αφορά στους χώρους των ιατρείων, το 96,0%
των ασθενών έμεινε ικανοποιημένο από την καθαριότητα, ενώ μόλις το 1,0% εξέφρασε αντίθετη άποψη.

Πίνακας 10. Βαθμολογία συνολικής ικανοποίησης ανάλογα με τους δημογραφικούς και άλλους παράγοντες

Ηλικία

Φύλο
Εκπαίδευση

Γενική υγεία

18-44
45-65
>65
Άντρας
Γυναίκα
Αγράμματοι/Δημοτικό
Γυμνάσιο/Λύκειο
ΙΕΚ/ΤΕΙ/AEI/Μεταπτυχιακό
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Κακή
Πολύ κακή

Βαθμολογία συνολικής ικανοποίησης
Μέση τιμή
SD
82,2
9,2
86,0
7,5
86,8
6,7
84,2
7,5
85,8
7,7
86,9
6,5
85,5
6,2
84,8
8,3
84,9
7,9
86,1
8,9
86,1
6,2
81,3
10,3
81,0
5,7

P Anova
0,198

0,504*
0,577

0,758

*t- test
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Πίνακας 11. Βαθμολογία συνολικής ικανοποίησης ανάλογα με την άμεση ικανοποίηση των ασθενών
Βαθμολογία συνολικής
ικανοποίησης
Μέση τιμή
SD
P Anova
Από την επίσκεψή σας συνολικά στα Εξωτερικά
Ιατρεία του νοσοκομείου είστε δυσαρεστημένος

Ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ έως συμφωνώ
απόλυτα
Διαφωνώ
Διαφωνώ πλήρως

Πρόβλημα φαίνεται να υπάρχει με τις ανέσεις των
συγκεκριμένων χώρων, αφού το 28,0% των ερωτηθέντων συμφώνησε/συμφώνησε απολύτως ότι ο χώρος
εξέτασης ήταν στενός και άβολος.
Μικρή υστέρηση παρατηρείται και στον τομέα της
διακριτικότητας και της κατάλληλης απομόνωσης των
ασθενών κατά τη διάρκεια της ιατρικής εξέτασης,
δεδομένου ότι ποσοστό 13,0% δεν έμεινε ικανοποιημένο από το σχετικό ενδιαφέρον των γιατρών.
Συνολική εκτίμηση παροχής υπηρεσιών υγείας
Οι ασθενείς ρωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από
την επίσκεψή τους συνολικά στα πρωινά εξωτερικά
ιατρεία του νοσοκομείου. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του πίνακα 9, η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών
(87,0%) έμεινε ικανοποιημένη/απόλυτα ικανοποιημένη από τις υπηρεσίες των πρωινών εξωτερικών ιατρείων, ενώ μόνο το 5,0% εξέφρασε αντίθετη άποψη.
Στον πίνακα 10 περιγράφονται οι τιμές της βαθμολογίας συνολικής ικανοποίησης από παροχές υπηρεσιών υγείας ανάλογα με δημογραφικούς και άλλους
παράγοντες.
Δεν βρέθηκαν παράγοντες που να συσχετίζονται
σημαντικά με τη συνολική ικανοποίηση από τις παροχές υπηρεσιών υγείας.
Στον πίνακα 11 δίνονται οι τιμές της βαθμολογίας
συνολικής ικανοποίησης από παροχές υπηρεσιών υγείας ανάλογα με την άμεση ικανοποίηση των συμμετεχόντων που απευθύνθηκαν στα πρωινά ιατρεία.
Μετά τη διόρθωση κατά Bonferroni βρέθηκε ότι
τα άτομα που διαφωνούν πλήρως είχαν σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία, δηλαδή μεγαλύτερη ικανοποίηση από τα άτομα που ούτε συμφωνούσαν ούτε διαφωνούσαν έως συμφωνούσαν απολύτως (p<0,001) και
από τα άτομα που διαφωνούσαν (p<0,001). Επίσης, τα
άτομα που διαφωνούν είχαν σημαντικά υψηλότερη
βαθμολογία, δηλαδή μεγαλύτερη ικανοποίηση από τα
άτομα που ούτε συμφωνούσαν ούτε διαφωνούσαν έως
συμφωνούσαν απολύτως (p=0,006).
Συζήτηση
Όπως συνάγεται από τα αποτελέσματα της έρευνας, η
ικανοποίηση των ογκολογικών ασθενών από τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στα τακτικά εξωτερικά
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76,75

11,57

84,43
92,06

4,89
5,30

<0,001

ιατρεία του Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης των ασθενών, αφορούν στις υπηρεσίες που
παρέχονται από τους γιατρούς (διάγνωση, θεραπεία,
οδηγίες), στη συμπεριφορά τους και στην επιστημονική τους επάρκεια. Με δεδομένο ότι οι ογκολογικοί
ασθενείς που επισκέπτονται τα εξωτερικά ιατρεία του
Νοσοκομείου παρακολουθούνται κατά τακτά χρονικά
διαστήματα από συγκεκριμένο γιατρό που γνωρίζει το
ιστορικό τους, είναι φυσικό να έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους μία ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης.
Σε παρόμοια αποτελέσματα έχουν καταλήξει και
άλλες έρευνες σχετικά με την ικανοποίηση των ογκολογικών ασθενών (6,7,8), καταδεικνύοντας ότι οι εν
λόγω ασθενείς δεν εκτιμούν μόνο τις επιστημονικές
γνώσεις και δεξιότητες του γιατρού, αλλά και την
ανθρώπινη επαφή μαζί του, την πληρότητα της ενημέρωσής τους και τον χρόνο που τους αφιερώνει, στοιχεία απαραίτητα για τη ψυχολογική και συναισθηματική τους υποστήριξη.
Πηγή δυσαρέσκειας για τους επισκέπτες των πρωινών ιατρείων αποτελεί η στενότητα του χώρου των
ιατρείων και η διακριτικότητα των γιατρών για την
κατάλληλη απομόνωσή τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Ο μεγάλος όγκος των ασθενών που επισκέπτονται τα πρωινά εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου
έχει ως άμεση συνέπεια το μεγαλύτερο χρόνο αναμονής από το κλείσιμο του ραντεβού μέχρι την ημέρα εξέτασης, τη διατύπωση παραπόνων σχετικά με
τη δυνατότητα επιλογής ημέρας και ώρας του ραντεβού, καθώς και το μεγάλο χρόνο αναμονής από την
προκαθορισμένη ώρα του ραντεβού μέχρι να έρθει η
σειρά τους για εξέταση. Τα συγκεκριμένα προβλήματα στη λειτουργία των πρωινών εξωτερικών ιατρείων,
αποτελούν πηγή δυσαρέσκειας για τους ασθενείς.
Τα ανωτέρω επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα και
άλλων ερευνών της ελληνικής βιβλιογραφίας για την
ικανοποίηση ασθενών από τα Τ.Ε.Ι. Νοσοκομείων και
καταδεικνύουν ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην οργάνωση και λειτουργία των πρωινών εξωτερικών ιατρείων εξακολουθεί να αποτελεί η λίστα
αναμονής και ο μεγάλος χρόνος αναμονής των ασθενών την ημέρα της επίσκεψης, παράμετροι που επη-
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ρεάζουν άμεσα την ικανοποίησή τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Παρατηρήθηκαν αξιόλογα ποσοστά ικανοποίησης
των ασθενών από την ευγένεια και την εξυπηρετικότητα των υπαλλήλων της Γραμματείας των Εξωτερικών Ιατρείων και του Γραφείου Υποδοχής Ασθενών του
Νοσοκομείου. Μικρή δυσαρέσκεια των επισκεπτών
των πρωινών εκφράστηκε σχετικά με τις διαδικασίες
πληρωμής – θεώρησης του βιβλιαρίου, οι οποίες κρίθηκαν χρονοβόρες.
Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι το προσωπικό
των εν λόγω Τμημάτων, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα των ασθενών που επισκέπτονται το Νοσοκομείο, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την
άμεση εξυπηρέτησή τους ώστε να μην υποβάλλονται
σε πρόσθετη ταλαιπωρία.
Υψηλά ήταν επίσης και τα ποσοστά ικανοποίησης
των ασθενών από το νοσηλευτικό προσωπικό που
απασχολείται στα Τ.Ε.Ι. Για την πρόσβαση στο Νοσοκομείο με αυτοκίνητο παράπονα εκφράστηκαν από
το 1/3 σχεδόν των ασθενών που προσήλθαν με αυτοκίνητο στο νοσοκομείο τις πρωινές ώρες. Πρέπει να
σημειωθεί ότι σημαντικό πρόβλημα για τους ασθενείς αποτελεί και το παρκάρισμα, καθώς το Νοσοκομείο δε διαθέτει θέσεις στάθμευσης, ενώ η γύρω
περιοχή είναι επιβαρυμένη. Η σηματοδότηση των
εξωτερικών χώρων του Νοσοκομείου είναι σχετικά
επαρκής και κατατοπιστική για την εξεύρεση των
τακτικών εξωτερικών ιατρείων από τους ασθενείς.
Βέβαια, πολλοί ασθενείς επισκέπτονται τακτικά τα
εξωτερικά ιατρεία και γνωρίζουν τους χώρους με
συνέπεια να μη δίνουν πλέον σημασία στην ύπαρξη
κατατοπιστικών πινακίδων.
Η παραμονή στους χώρους αναμονής των εξωτερικών ιατρείων ήταν ικανοποιητική για τους περισσότερους ασθενείς, οι οποίοι έμειναν ευχαριστημένοι
από την καθαριότητα, την ευκολία εξεύρεσης καθίσματος και τη θερμοκρασία.. Λιγότερο ευχαριστημένοι από την ευρυχωρία της αίθουσας αναμονής ήταν
οι επισκέπτες των πρωινών ιατρείων (το 1/4 σχεδόν
των ερωτηθέντων τη θεωρούν στενόχωρη), αποτέλεσμα που ήταν αναμενόμενο λόγω του όγκου των ασθενών που τα επισκέπτονται.
Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική σχέση
της συνολικής ικανοποίησης με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών ή άλλους παράγοντες.
Ωστόσο, από την ανάλυση των επιμέρους παραμέτρων που συνιστούν τη συνολική διαδικασία παροχής
υπηρεσιών από τα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου προέκυψε ότι η βαθμολόγηση των υπηρεσιών εξαρτάται από το πώς χαρακτηρίζουν οι ασθενείς την κατάσταση της υγείας τους. Συγκεκριμένα, τα άτομα που
θεωρούσαν πολύ καλή την κατάσταση της υγείας τους
βαθμολόγησαν σημαντικά χαμηλότερα τη διαδικασία
για το κλείσιμο του ραντεβού στα πρωινά εξωτερικά
ιατρεία σε σχέση με τα άτομα που χαρακτήριζαν την

κατάσταση της υγείας τους καλή, μέτρια, κακή ή πολύ
κακή. Την υψηλότερη βαθμολογία και συνεπώς μεγαλύτερη ικανοποίηση, είχαν τα άτομα που χαρακτήριζαν καλή την κατάσταση της υγείας τους.
Συμπεράσματα
Όπως συνάγεται από όσα εκτέθηκαν αναλυτικά παραπάνω, η μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών αποτελεί ένα βασικό μεθοδολογικό εργαλείο για τον εντοπισμό των προβλημάτων και τη βελτίωση της ποιότητας
των υπηρεσιών που παρέχονται από τους φορείς υγείας. Η παρούσα έρευνα, κατέδειξε τα υψηλά ποσοστά
ικανοποίησης των ογκολογικών ασθενών που επισκέπτονται τα πρωινά ιατρεία του Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»,
ανέδειξε όμως και ορισμένα προβλήματα, στα οποία
πρέπει να εστιάσει την προσοχή της η Διοίκηση του
Νοσοκομείου προκειμένου να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Με δεδομένο ότι ο πήχης των απαιτήσεων των χρηστών και το ενδιαφέρον τους για ποιότητα αυξάνονται
συνεχώς, το μέλλον της παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας θα ανήκει σε εκείνους τους φορείς που θα
μπορούν να προσαρμόσουν τις παροχές τους στις ανάγκες των ασθενών (9,10). Ως εκ τούτου, βασική προτεραιότητα για τους δημόσιους φορείς υγείας πρέπει
να αποτελέσει η υιοθέτηση των κατάλληλων διοικητικών μεθόδων για την αποτίμηση, διασφάλιση και προαγωγή της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προκειμένου να καταστούν ανταγωνιστικοί σε σχέση με τον
ιδιωτικό τομέα υγείας που έχει γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια λόγω κυρίως
της καλύτερης οργάνωσης, της ταχείας εξυπηρέτησης
και της καλύτερης ξενοδοχειακής υποδομής (11,12,13).
Στο πλαίσιο αυτό και με βασικό εργαλείο τις μετρήσεις ικανοποιήσεις, θα πρέπει να γίνει επανεκτίμηση
μεταξύ αυτών που αναμένουν να λάβουν και αυτών που
λαμβάνουν πραγματικά οι χρήστες και να προσδιοριστούν νέοι στόχοι, επίκεντρο των οποίων πρέπει να
είναι η εξυπηρέτηση των ασθενών και ο σεβασμός των
δικαιωμάτων τους (14,15).
Στο Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ», ήδη διενεργούνται τέτοιες μετρήσεις ικανοποίησης από το Γραφείο Επικοινωνίας Πολιτών, οι οποίες πρέπει να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο δεδομένου ότι έχουν συμβάλλει
σημαντικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται τόσο στους εξωτερικούς όσο
και στους εσωτερικούς ασθενείς του Νοσοκομείου.
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ABSTRACT
MEASUREMENT OF PATIENT SATISFACTION OF THE QUALITY OF HEALTH SERVICES
PROVIDED IN OUTPATIENT UNITS
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AIM: The aim of the present research is to investigate the patient’s satisfaction of the medical services rendered
in the morning Outpatients’ Departments of the Anti-Cancer Hospital «METAXA». Through the recording of the
patients’ opinions as well as the identification of the factors that contribute to the satisfaction, we will point out
organizational and functional problems of the Outpatients’ Department, which will contribute to find solutions
to upgrade the quality of the services rendered.
MATERIAL/METHODOLOGY: For the collection of data a questionnaire which included closed type questions (Likert
5-scale type) was used. The questions concerned the demographic and social elements of the patients, as well as
questions concerning the process of services offered by the outpatients’ department of the hospital. The sample
of this research was consisted of 100 patients who visited the morning outpatients’ department in December 2009.
RESULTS: The results of the research showed that the level of satisfaction for oncological patients was high.
The highest level of satisfaction was expressed for the medical services due the relationships developed with
the doctor and patient’s confidence in that doctor. Problems occurred in the function of the morning Outpatients’
Department due to the long waiting time from the arranging of the appointment to the day of examination, the
lack of choice for the day and time of appointment and the long waiting time at the day of examination. No
important demographic or social factors were found that affected the results of the survey of the sample group
although it was evident that the medical status, the educational level and sex of the patient did play a role.
CONCLUSION: The research revealed a high level of satisfaction for the medical services offered by the medical,
nursing and administrative staff who works at the morning Outpatients’ Departments at Anti-Cancer Hospital
«METAXA». The patients were found to be less satisfied by the morning clinics due to the long waiting time from
the arranging of the appointment to the day of examination and the long waiting time to see the doctor on the
day of the appointment. These particular problems need to be fully understood by the Administration in order
to find a solution to upgrade the quality of services provided by the Hospital.
Key words: health services, quality, patient’s satisfaction, oncological patients, outpatients’ department.
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Αποτελεσματικότητα προγραμμάτων αγωγής
υγείας πρώτων βοηθειών στην κοινότητα:
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η ανάγκη για γνώση και παροχή Πρώτων Βοηθειών είναι επιτακτική και μπορεί να βοηθήσει στην
προαγωγή της υγείας του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας.
Σκοπός: Να διερευνηθεί κατά πόσο αποτελεσματικά είναι τα προγράμματα αγωγής υγείας Πρώτων Βοηθειών
στην κοινότητα. Συγκεκριμένα (α) κατά πόσο το ευρύτερο κοινό διαθέτει γνώσεις Πρώτων Βοηθειών, (β) κατά
πόσο διενεργούνται προγράμματα αγωγής υγείας Πρώτων Βοηθειών και (γ) κατά πόσο αυτά είναι αποτελεσματικά ως προς τους σκοπούς τους.
Μέθοδος: Βιβλιογραφική κριτική ανασκόπηση στη βάση δεδομένων MEDLINE και τον εκδοτικό οίκο Elsevier.
Κριτήρια εισαγωγής μελετών αποτέλεσαν η γλώσσα των άρθρων στην ελληνική και αγγλική και η χρονική περίοδος 1990-2011.
Αποτελέσματα: Ανευρέθηκαν δεκαοκτώ άρθρα που αφορούν σε δύο ανασκοπήσεις, οκτώ περιγραφικές μελέτες, τέσσερις οιονεί πειραματικές μελέτες χωρίς ομάδα ελέγχου και τέσσερις οιονεί πειραματικές μελέτες με
ομάδα ελέγχου.
Συμπεράσματα: Φαίνεται ότι τα προγράμματα αγωγής υγείας Πρώτων Βοηθειών είναι σε γενικές γραμμές αποτελεσματικά. Ωστόσο, το κοινό διαθέτει χαμηλά επίπεδα γνώσης, χρειάζεται πραγματοποίηση περισσότερων
προγραμμάτων με συχνή επανάληψη για διατήρηση της γνώσης αλλά και άρση παραγόντων που δεν επιτρέπουν
την πρακτική εφαρμογή της.
Λέξεις κλειδιά: Aγωγή υγείας, αξιολόγηση, αποτελεσματικότητα, κοινότητα, πρώτες βοήθειες

Εισαγωγή
Η προαγωγή της υγείας του ατόμου προϋποθέτει την
ικανότητα του για σωστή λήψη αποφάσεων. Ένας τρόπος επίτευξης του τελευταίου είναι η χρήση της Αγωγή Υγείας ως μεθοδολογικού εργαλείου η οποία μπορεί να αυξήσει τη γνώση σε θέματα υγείας και να
τροποποιήσει συμπεριφορές. Η ανάγκη για γνώση και
παροχή Πρώτων Βοηθειών είναι επιτακτική και μπορεί να βοηθήσει στην προαγωγή της υγείας του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας. Είναι γεγονός ότι όλοι έχουν πιθανότητα κάποια στιγμή στη ζωή
τους να αντιμετωπίσουν καταστάσεις που απαιτούν τη
χρήση Πρώτων Βοηθειών, όπως ατυχήματα και απει-

λητικά για τη ζωή συμβάματα (πχ καρδιακή προσβολή, αλλεργικό σοκ κλπ) όπου η άμεση ιατρική βοήθεια δεν είναι πάντα εφικτή και ο χρόνος που μεσολαβεί από την εκδήλωση του συμβάματος μέχρι την
ιατρική αντιμετώπιση είναι πολύτιμος. Στοιχειώδεις
γνώσεις αντιμετώπισης μπορεί να αποτρέψουν μια
δυσάρεστη έκβαση. Φυσικά το ότι κάποιος εκπαιδεύτηκε σε Πρώτες Βοήθειες δεν εγγυάται την ικανότητά του και την άμεση ανταπόκρισή του σε έκτακτη ανάγκη ιδιαίτερα όταν έχει μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό
διάστημα από την εκπαίδευσή του και γι’ αυτό τον λόγο
συστήνεται η συνεχιζόμενη εκπαίδευση.
Το ερευνητικό ερώτημα που προσπαθεί να απα-

Τόμος 4 - Τεύχος 4
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ντήσει η παρούσα ανασκόπηση είναι κατά πόσο αποτελεσματικά είναι τα προγράμματα αγωγής υγείας πρώτων βοηθειών στην κοινότητα. Έτσι, διερευνήθηκαν
(α) κατά πόσο το ευρύτερο κοινό διαθέτει γνώσεις
Πρώτων Βοηθειών, (β) κατά πόσο διενεργούνται προγράμματα αγωγής υγείας Πρώτων Βοηθειών και (γ)
κατά πόσο αυτά είναι αποτελεσματικά ως προς τους
σκοπούς τους. Η απάντηση αυτών των ερωτημάτων
κρίνεται πάρα πολύ σημαντική αφενός για το γενικότερο πληθυσμό και αφετέρου για τους επαγγελματίες
υγείας και ιδιαίτερα τους νοσηλευτές. Από την μια
πλευρά η γνώση του βαθμού ευαισθητοποίησης και
εκπαίδευσης του γενικότερου πληθυσμού σε ένα τόσο
λεπτό ζήτημα, όπως είναι οι Πρώτες Βοήθειες συμβάλλει στη διεξαγωγή συμπερασμάτων για την υγεία
και την προαγωγή της υγείας του ευρύτερου πληθυσμού. Από την άλλη πλευρά η γνώση του βαθμού δραστηριοποίησης των επαγγελματιών υγείας και ιδιαίτερα των νοσηλευτών στην παροχή γνώσεων και
εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες συμβάλλει στην
ανάδειξή τους, καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα του έργου τους και προσθέτει ενδείξεις για την τεκμηρίωση της νοσηλευτικής πράξης.
Μέθοδος
Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε
στη βάση δεδομένων MEDLINE και τον εκδοτικό οίκο
Elsevier, αλλά και μέσα από μηχανές αναζήτησης για
την αναζήτηση βιβλίων, διατριβών και άρθρων σχετικά με προγράμματα αγωγής υγείας Πρώτων Βοηθειών. Δευτερογενής αναζήτηση έγινε από τις βιβλιογραφικές αναφορές των άρθρων που βρέθηκαν στην πρώτη
φάση της αναζήτησης. Λέξεις ευρετηρίου που χρησιμοποιήθηκαν σε ελληνικά και αγγλικά ήταν: αγωγή
υγείας, πρώτες βοήθειες, τυχαιοποιημένη κλινική
μελέτη, αξιολόγηση, αποτελεσματικότητα. Κριτήρια
εισαγωγής μελετών αποτέλεσαν η γλώσσα των άρθρων
στην ελληνική και αγγλική και η χρονική περίοδος
1990-2011 στα πλαίσια των οποίων διερευνήθηκε (α)
η γνώση του γενικότερου πληθυσμού σε Πρώτες Βοήθειες, (β) η διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Πρώτων Βοηθειών και (γ) η αποτελεσματικότητά τους.
Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν συνολικά δεκαοκτώ δημοσιευμένα άρθρα. Από αυτά δύο
είναι ανασκοπήσεις, οκτώ είναι περιγραφικές μελέτες, τέσσερις είναι οιονεί πειραματικές μελέτες χωρίς
ομάδα ελέγχου και τέσσερις είναι οιονεί πειραματικές μελέτες με ομάδα ελέγχου. Συνοπτική παρουσίαση των μελετών παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.
Ανασκοπήσεις
Οι Eisenburger και Safar (1999) προσπάθησαν να προσδιορίσουν την ερευνητική δραστηριότητα ως προς την
εκπαίδευση σε Πρώτες Βοήθειες. Η ανασκόπησή τους

[54] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης

απέδωσε 14 μελέτες που χρονολογούνταν στα έτη 19571999. Οι περισσότερες αφορούσαν σε μέτρηση γνώσεων και απόκτηση δεξιοτήτων και η αξιολόγησή τους
γινόταν βάση οιονεί πειραματικών μελετών. Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η γνώση των
Πρώτων Βοηθειών τείνει να φθίνει με την πάροδο του
χρόνου και για αυτό τον λόγο ως εκπαιδευτική μέθοδος δεν προτείνεται η διάλεξη αλλά η πρακτική εφαρμογή και η συνεχόμενη επανάληψη των όσων διδάχθηκαν. Επίσης, φάνηκε ότι έχει σημασία ο εκπαιδευτής
και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτής
είναι απαραίτητο να επιμορφώνεται και ο τρόπος και
το είδος των πληροφοριών που θα δοθούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα καθορίσουν και την αποτελεσματικότητά του. Τέλος, οι συγγραφείς σημείωσαν ότι
δεν είχε διερευνηθεί αρκετά αν όσοι εκπαιδεύτηκαν
σε Πρώτες Βοήθειες όντως θα τις χρησιμοποιούσαν
σε μια έκτακτη ανάγκη, ερώτημα που διερευνήθηκε
αργότερα από τους Larsson et al (2002).
Οι Stijn et al (2009) πραγματοποίησαν συστηματική ανασκόπηση με σκοπό να διερευνήσουν κατά πόσο
αποτελεσματική είναι η εκπαίδευση σε πρώτες βοήθειες του γενικού πληθυσμού λαμβάνοντας υπόψη την
ικανότητα αντιμετώπισης επειγουσών καταστάσεων
αλλά και τη διάθεση για παροχή πρώτων βοηθειών
εφόσον κάποιος διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις.
Στην μελέτη συμπεριλήφθησαν τελικά τέσσερις κλινικές δοκιμές. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι ενώ ως
προς το επίπεδο γνώσης οι ομάδες παρέμβασης εμφάνισαν καλύτερες επιδόσεις ως προς το ποσοστό των
ατόμων που τελικά βοήθησαν σε μια επείγουσα κατάσταση δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ ομάδων παρέμβασης και ελέγχου καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι
προγράμματα πρώτων βοηθειών που εκπαιδεύουν τους
συμμετέχοντες να αντιμετωπίζουν τυχόν ανασταλτικούς παράγοντες κατά την παροχή βοήθειας μπορούν
να επιτύχουν καλύτερη βοήθεια και αυξημένα ποσοστά βοήθειας.
Περιγραφικές μελέτες
Οι Larsson et al (2002) στη Σουηδία προσπάθησαν να
εκτιμήσουν αφενός το ποσοστό των ατόμων του γενικού πληθυσμού που είχαν εκπαιδευτεί στην παροχή
Πρώτων Βοηθειών σε αυτοκινητιστικά ατυχήματα και
αφετέρου τι ποσοστό από αυτούς θα χρησιμοποιούσαν την εκπαίδευσή τους στο να παράσχουν Πρώτες
Βοήθειες σε κάποιο αυτοκινητιστικό ατύχημα ή σε
κάποια έκτακτη ανάγκη. Τέλος, προσπάθησαν να εκτιμήσουν αν η γνώση των Πρώτων Βοηθειών έχει αντίκτυπο στην επικίνδυνη συμπεριφορά κατά την οδήγηση. Το δείγμα αποτέλεσαν 2.800 άτομα ηλικίας 18-74
ετών που επιλέχθηκαν από το γενικό πληθυσμό με
τυχαία δειγματοληψία. Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν
μέτριο (67,5%) γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την
εξωτερική εγκυρότητα της μελέτης. Το εργαλείο που
χρησιμοποιήθηκε ήταν το Swedish National Road
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Administration Questionnaire για το οποίο δεν αναφέρεται συντελεστής αξιοπιστίας με συνέπεια να μην
υπάρχουν ενδείξεις για την εννοιολογική εγκυρότητα
της μελέτης. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν περιγραφική στατιστική και επαγωγικές δοκιμασίες αλλά δεν
αναφέρεται η κατανομή του δείγματος γεγονός που
επηρεάζει την εγκυρότητα συμπεράσματος.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 39% του πληθυσμού
είχε εκπαιδευτεί στις Πρώτες Βοήθειες. Οι πλειοψηφία αφορούσε σε νέους και άτομα ανώτερης εκπαίδευσης. Το εύρημα αυτό οι ερευνητές το απέδωσαν
στη θετική στάση που έχουν τα άτομα αυτά γενικά απέναντι στην εκπαίδευση. Από το 39% το 30% δήλωσε
ότι χρησιμοποιούσε τις γνώσεις του. Όσον αφορά στα
αυτοκινητιστικά ατυχήματα 14% των εκπαιδευμένων
δήλωσαν παρόντες και από αυτούς το 20% υπήρξαν
αρωγοί. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το 1/3 του
τελευταίου ποσοστού κατά την παροχή Πρώτων Βοηθειών χρησιμοποίησε την εκπαίδευσή του. Λιγότεροι
από τους μισούς έδειξαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν
σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ωστόσο, όσοι διέθεταν εκπαίδευση φάνηκε να αισθάνονται πιο ικανοί και
αναλάμβαναν δράση σε έκτακτες ανάγκες. Τέλος, οι
συμμετέχοντες ανέφεραν ότι είχαν λιγότερο επικίνδυνη συμπεριφορά μετά την εκπαίδευσή τους σε Πρώτες Βοήθειες. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εντατική εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού
σε Πρώτες Βοήθειες μπορεί να οδηγήσει σε πιο προσεκτικούς πολίτες που θα έχουν την ικανότητα να
παράσχουν Πρώτες Βοήθειες.
Στην επισκόπηση των Bahari et al (2003) μελετήθηκε αποκλειστικά η γνώση και η παροχή Πρώτων
Βοηθειών σε περιπτώσεις άσθματος. Συγκεκριμένα,
διερευνήθηκε η γνώση δασκάλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή Kota Bharu της Μαλαισίας ως
προς την αιτιολογία, συμπτωματολογία, διαχείριση και
θεραπεία του άσθματος. Και σε αυτή τη μελέτη ενώ
οι συμμετέχοντες φάνηκε να γνωρίζουν περισσότερα
για τις αιτίες και τα συμπτώματα του άσθματος δε γνώριζαν βασικά στοιχεία πρόληψης και παροχής Πρώτων Βοηθειών σε περίπτωση ασθματικής κρίσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί δάσκαλοι συμφώνησαν
στην ύπαρξη μαθήματος σχετικά με την αντιμετώπιση του άσθματος στην εκπαίδευσή τους.
Οι Nestoridou et al (2003) διερεύνησαν το ποσοστό γνώσης πρώτων βοηθειών σε φοιτητές νοσηλευτικής στα τμήματα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Λάρισας. Συμμετείχαν 276 φοιτητές οι οποίοι παρουσίασαν χαμηλά
επίπεδα γνώσης. Ωστόσο, η μελέτη δεν κρίνεται επαρκής για ασφαλή συμπεράσματα καθώς δεν αναφέρονται μέθοδος δειγματοληψίας και εγκυρότητα εργαλείου μέτρησης. Το συμπέρασμα των ερευνητών αφορά
στη διεξαγωγή σεμιναρίων και διαλέξεων για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε πρώτες βοήθειες.
Ο προσδιορισμός της γνώσης γονέων ως προς την
παροχή Πρώτων Βοηθειών αποτέλεσε θέμα έρευνας

των Singer et al (2004). Χρησιμοποίησαν δείγμα ευκολίας 654 γονέων που προσήλθαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών νοσοκομείου των ΗΠΑ στο οποίο
διένειμαν ερωτηματολόγιο βασισμένο σε κατευθυντήριες οδηγίες από την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής. Το δείγμα ευκολίας απειλεί την εξωτερική
εγκυρότητα της μελέτης και δεν αναφέρονται στοιχεία
για την αξιοπιστία του ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα της μελέτης δε διαφέρουν από τους άλλους
ερευνητές. Έτσι, σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες γνώριζαν το 60% των ερωτήσεων. Παρουσίασαν πολύ μεγάλο έλλειμμα γνώσεων σχετικά με τα τσιμπήματα από μέλισσες, με τη διαχείριση τραυμάτων
και εγκαυμάτων και την ιατρική παρακολούθηση μετά
από δήγματα. Δε βρέθηκαν συσχετίσεις της γνώσης
με το φύλο, την ηλικία και την εκπαίδευση. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι χρειάζονται
περισσότερα επιμορφωτικά προγράμματα.
Οι Χατζάκης και συνεργάτες (2004) εκτίμησαν τη
γνώση πρώτων βοηθειών εργαζομένων βιομηχανικού
τομέα στην Κρήτη. Συμμετείχαν 236 εργαζόμενοι εκ
των οποίων 40 είχαν εκπαιδευτεί παλαιότερα σε Πρώτες Βοήθειες. Έλλειψη γνώσης υπήρξε και στις δύο
ομάδες. Ωστόσο, όσοι είχαν εκπαιδευτεί παλαιότερα
στη ζωή τους εμφάνισαν καλύτερες επιδόσεις. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εκπαίδευση
σε Πρώτες Βοήθειες βοηθά και αυξάνει τη γνώση αλλά
για τη διατήρησή της είναι απαραίτητη η επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση.
Οι Τριφόνι και συν (2005) διερεύνησαν τη γνώση
φοιτητών Νοσηλευτικής ως προς τη Βασική ΚαρδιοΠνευμονική Αναζωογόνηση (ΒΚΑΡΠΑ) και την Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (ΑΕΑ). Το δείγμα αποτέλεσαν 150 φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής Β΄
του ΤΕΙ Αθήνας από τους οποίους 75 ανήκαν στο Δ΄
εξάμηνο και 75 στο Ζ΄ εξάμηνο. Κατά τη διάρκεια του
Δ΄ εξαμήνου οι φοιτητές διδάσκονται Πρώτες Βοήθειες και συγκρίθηκε η γνώση με φοιτητές μεγαλύτερου
έτους στους οποίους είχε μεσολαβήσει ένας χρόνος
από τη διδασκαλία του μαθήματος για να ελεγχθεί η
διατήρηση γνώσης. Αν και η εγκυρότητα της μελέτης
είναι συζητήσιμη καθώς το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό και αναφέρεται δείκτης αξιοπιστίας του
εργαλείου μέτρησης Cronbach’s α=0,58, τα αποτελέσματά της είναι ανάλογα άλλων μελετών. Έτσι, βρέθηκε μειωμένο επίπεδο γνώσεων σε Πρώτες Βοήθειες, μείωση της γνώσης με την πάροδο του χρόνου. Σε
αντίθεση με άλλες έρευνες παρατηρήθηκε διαφορά
στις επιδόσεις μεταξύ των φύλων. Τα κορίτσια εμφάνισαν καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με τα αγόρια.
Οι Baser et al (2007) από 3.121 δασκάλους 116
δημοτικών σχολείων με τυχαία στρωμματοποιημένη
δειγματοληψία, γεγονός που ευνοεί την εξωτερική
εγκυρότητα της μελέτης, έλαβαν δείγμα 312 δασκάλων (10% του πληθυσμού) στους οποίους αξιολόγησαν τη γνώση σε Πρώτες Βοήθειες. Ενώ αναφέρουν

Τόμος 4 - Τεύχος 4
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Αξιολόγηση επιπέδου
γνώσεων για παροχή
Πρώτων Βοηθειών σε
μαθητές Λυκείου. Νοσηλευτική 41(4):451-463

LSFA teaching to Brazilians by TV spots
Resuscitation 47:259265

Βεσκούκη
2002

[56] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης

Capone et
al 2000

Να διερευνηθεί αν μπορεί να επιτευχθεί εκπαίδευση κοινού σε Α΄Βοήθειες μέσω μικρών διαφημιστικών εκπομπών
και να αποκτηθούν
δεξιότητες

Να εκτιμηθεί το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων μαθητών Λυκείου
για παροχή Πρώτων
Βοηθειών

Οιονεί πειραματική μελέτη
επαναλαμβανόμενων μετρήσεων χωρίς
ομάδα ελέγχου
Τυχαιοποιημένη
οιονεί πειραματική μελέτη με
δοκιμασία πριν
και μετά την παρέμβαση και με
ομάδα ελέγχου

Να διερευνηθούν οι επι- Συστηματική
δράσεις της εκπαίδευανασκόπηση
σης πρώτων βοηθειών
στην ικανότητα και
στην συμπεριφορά
όσων τις παρέχουν.

Ανασκόπηση

Να διερευνηθούν τα
ερευνητικά δεδομένα
στην εκπαίδευση του
κοινού σχετικά με τη
Β ΚΑΡΠΑ

240 εργαζόμενοι
σε βιομηχανία
(δείγμα ευκολίας)
τυχαιοποιήθηκαν
σε 116 άτομα ομάδας παρέμβασης
και 86 ομάδας
ελέγχου Βραζιλία

92 μαθητές Α΄
Λυκείου Ιδιωτικού
Εκπαιδευτηρίου
Αθήνας-Ελλάδα

4 τυχαιοποιημένες
κλινικές μελέτες

14 οιονεί πειραματικές και πειραματικές μελέτες
στα έτη 1957-1999

Δείγμα

Ποσοστά αύξησης
δεξιότητας και σύγκριση με ομάδα ελέγχου πριν τη δοκιμασία, 1 εβομάδα,
1 μήνα και 13 μήνες
μετά τη δοκιμασία

Μέτρηση γνώσης
και δεικτών γνώσης
(σκορ) πριν, μετά
την παρέμβαση και
4 μήνες αργότερα

Μέτρηση γνώσης,
αξιολόγηση δεξιοτήτων, πρόθεση παροχής πρώτων
βοηθειών.

Μέτρηση γνώσης
και αξιολόγηση
δεξιοτήτων στη
ΒΚΑΡΠΑ

Κύριες μετρήσεις

- Αύξηση επιδόσεων αλλά
μείωση απόδοσης στο χρόνο
(δυσκολία διατήρησης της
γνώσης)
- Αναγκαία η χρήση διαδραστικών μεθόδων
- Εχει σημασία ποιος είναι
ο εκπαιδευτής και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
- Χρειάζεται έρευνα στο αν
ο εκπαιδευόμενος θα χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του
-Αύξηση γνώσης στις ομάδες
παρέμβασης
-Αυξημένη ικανότητα αντιμετώπισης όχι όμως και πρόθεση αντιμετώπισης
-Συστήνεται η εκπαίδευση
του κοινού να λαμβάνει
υπόψη και τη συμπεριφορά
- Αύξηση ποσοστού ορθής
γνώσης
- Διατήρηση γνώσης
- Τα κορίτσια παρουσίασαν
βελτιωμένες επιδόσεις σε
σύγκριση με τα αγόρια
-Πριν τη δοκιμασία (pre
test) μικρή απόδοση και
των δυο ομάδων
-Μετά τη δοκιμασία (post
test) αύξηση απόδοσης και
στις 2 ομάδες, αλλά μεγαλύτερη στην ομάδα παρέμβασης
-2/3 της ομάδας παρέμβασης απλά διακόμισαν περιστατικά ενώ δεν έδωσαν Α΄
Βοήθειες

Αποτελέσματα

1:35 PM

Effectiveness of Nonresuscitative First Aid
Training in Laypersons:
A Systematic Review
Annals of emergency
Medicine 54(3):447-457

Μεθοδολογία

Σκοπός / Ερωτήσεις

5/22/12

Stijn Van de
Velde et al
2009

Ερευνητές /
Τίτλος / Πηγή
Χρονολογία
Eisenburger LSFA training of the
& Safar 1999 public-review and recommendations Resuscitation 41:3-18
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First Aid training and
bystander actions at
traffic crashes – A
population study
Prehospital and Disaster Medicine
17(3):134-141

Larsson et
al 2002

- Να μετρηθεί ο επιπολασμός σε εκπαίδευση Α΄Βοηθειών
- Να μετρηθεί η επίπτωση της παροχής Α΄
Βοηθειών όταν κάποιος
είναι παρών σε αυτοκινητιστικό ατύχημα ή σε
άλλες έκτακτες ανάγκες
- Να διερευνηθεί αν η
γνώση Α΄ Βοηθειών
επηρεάζει την επικινδυνότητα στην οδήγηση

324 δάσκαλοι
(δείγμα ευκολίας)
σχολείων Alabama
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Μέτρηση γνώσης
πριν και μετά
την παρέμβαση

Περιγραφική
μελέτη με
χαρακτήρα
επισκόπησης

Δάσκαλοι δημοτικών σχολείων
στην περιοχή
Kota Bharu,
Μαλαισία

Ποσοστά γνώσης

660 οικογένειες
Μετρήσεις ως προς:
(από16 περιοχές
γνώση, αυτοπεποίκαι 22 σχολεία) τυ- θηση, συμπεριφοχαιοποιήθηκαν σε ρά δεξιότητες
ομάδα παρέμβασης
που παρακολούθησε μαθήματα Α΄ Βοηθειών και ομάδα
ελέγχου που παρακολούθησε μαθήματα
για αλκοόλ και κάπνισμα
Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής
Περιγραφική
2.800 συμμετέχοντες Ποσοστά εκπαίδευμελέτη με χαρα- Σουηδία
σης και παροχής
κτήρα επισκόΑ΄Βοηθειών
πησης τυχαίας
δειγματοληψίας

Τυχαιοποιημένη
οιονεί πειραματική μελέτη με
ομάδα ελέγχου
και με δοκιμασία
πριν την παρέμβαση, μετά την
παρέμβαση και 1
χρόνο αργότερα

Οιονεί πειραματική μελέτη με
ομάδα ελέγχου
με δοκιμασία
ελέγχου πριν
και μετά την
παρέμβαση

Τόμος 4 - Τεύχος 4

[57]

Συνέχεια στις πίσω σελ.

- Εκπαίδευση σε Α΄ Βοήθειες διέθετε το 39%,
κυρίως νέοι και ανώτερης
εκπαίδευσης
- 30% αυτών χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους
- 14% εκπαιδευμένων σε
Α΄Βοήθειες παρέμειναν σε
ατύχημα και 20% αυτών τις
παρείχαν. Από τους τελευταίους το 1/3 χρησιμοποίησε την εκπαίδευσή του
- Εκπαίδευση του γενικού
κοινού σε Α΄Βοήθειες οδηγεί σε προσεκτικούς πολίτες που παρέχουν βοήθεια
- Ικανοποιητική γνώση ως
προς την έννοια του
άσθματος
- Μειωμένη γνώση ως προς
την αντιμετώπισή του

Και στις 2 ομάδες αλλά
περισσότερο στην ομάδα
που παρακολούθησε
μαθήματα Α΄ Βοηθειών
υπήρξαν:
- Αύξηση γνώσης και διατήρησής της
- Αυξημένη απόδοση σε
δεξιότητες
- Αύξηση αυτοπεποίθησης

- Αύξηση γνώσης
- Μείωση άγχους σχετικά
με την ανταπόκριση σε
έκτακτες ανάγκες
- Σημειώνεται η σημασία
του εκπαιδευτικού ρόλου
του νοσηλευτή

1:35 PM

A knowledge of asthΝα εκτιμηθεί η γνώση
ma in school childγια το άσθμα και η
ren: A survey among
διαχείρισή του
primary school teachers
Singapore Medical
Journal 44(3):131-135

Evaluation of a first
aid and home safety
program for Hispanic
migrant adolescents
American Journal of
Preventive Medicine
20(4)258-265

Campbell et
al 2001

Να αξιολογηθεί η
αποτελεσματικότητα
εκπαιδευτικού
προγράμματος που
διενεργείται από νοσηλευτή ως προς τη γνώση
και διαχείριση παιδιών
με ειδικές ανάγκες
Να αξιολογηθεί πρόγραμμα πρόληψης τραυματισμών σε παιδιά
και εφήβους βασισμένο στην κοινότητα

5/22/12

Bahari et
al 2003

Teaching teachers
about school health
emergencies
Journal of School
Nursing 17(6):316-322

Barrett
2001
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[58]

Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης

Pediatric first aid
knowledge among
parents Pediatric
Emergency Care
20(12):808-811

Γνώσεις Πρώτων
Να εκτιμηθεί το
Βοηθειών σε εργαζόεπίπεδο γνώσης
μενους στο βιομηχανικό Α΄ Βοηθειών

Singer et
al 2004

Χατζάκης
και συν 2004

Να προσδιοριστούν οι
γνώσεις των γονέων ως
προς την παροχή
Α΄ Βοηθειών

Εκπαίδευση και
Πρώτες Βοήθειες
Νοσηλευτική 43(4):
459-470

Βεσκούκη
και συν. 2004

Βεσκούκη
2004

Να διερευνηθεί το επίπεδο γνώσης σε πρώτες
βοήθειες σε φοιτητές
νοσηλευτικής
Να αξιολογηθεί το επίπεδο γνώσης εργαζομένων ως προς την
παροχή Α΄ Βοηθειών
πριν και μετά την εφαρμογή προγράμματος
Αγωγής Υγείας
Να εκτιμηθεί το επίπεδο
γνώσεων και δεξιοτήτων
φοιτητών σε παροχή
Α΄Βοηθειών

Να διερευνηθεί το κατά
πόσο είναι εφικτό παιδιά
ηλικίας 6-7 ετών να
εκπαιδευτούν σε
Β ΚΑΡΠΑ και σε βασικές
Α΄Βοήθειες

Σκοπός / Ερωτήσεις

40 εργαζόμενοι της
Εταιρείας Θερμικών
Λεωφορείων
Αθήνας, Ελλάδα

267 φοιτητές
ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Λάρισας

- 47 μαθητές Α΄
και Β΄ Δημοτικού
- 34 γονείς
Αυστρία

Δείγμα

Περιγραφική με- 236 εργαζόμενοι
λέτη με χαρακτή- σε βιομηχανία
ρα επισκόπησης από τους οποίους

Οιονεί πειραματι- 40 φοιτητές Ε΄ χεική μελέτη χωρίς μερινού εξαμήνου
ομάδα ελέγχου Τμήμα Επισκεπτών
επαναλαμβανόμε- Υγείας, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ
νων μετρήσεων Αθήνας Ελλάδα
Περιγραφική με- Δείγμα ευκολίας
λέτη με χαρακτή- 654 γονέων σε
ρα επισκόπησης ΤΕΠ νοσοκομείου
Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής

Οιονεί πειραματική μελέτη χωρίς
ομάδα ελέγχου
με δοκιμασία ελέγχου πριν και μετά
την παρέμβαση

Περιγραφική
μελέτη

Οιονεί πειραματική μελέτη χωρίς ομάδα ελέγχου με δοκιμασία ελέγχου πριν
και μετά την
παρέμβαση

Μεθοδολογία

- Τα παιδιά έμαθαν να
κάνουν ΒΚΑΡΠΑ, να καλούν
ΕΚΑΒ και να αντιμετωπί
ζουν μικρή αιμορραγία και
εγκαύματα
- Τα παιδιά κατανοούν και
μπορούν να χειριστούν τη
χρήση του ΑΕΑ
- Προτείνεται το μάθημα
των Α΄ Βοηθειών σε μαθητές δημοτικού
Απαραίτητη η εκπαίδευση
σε πρώτες βοήθειες

Αποτελέσματα

Ποσοσό γνώσης

Ποσοσό γνώσης

-50% γνώριζαν το 60% των
ερωτήσεων
- Δε βρέθηκε συσχέτιση
γνώσης με ηλικία, φύλο ή
εκπαίδευση
- Χρειάζεται εκπαίδευση
του κοινού σε θέματα Α΄
Βοηθειών
- Πτωχή γνώση σε παροχή
Α΄ Βοηθειών σε όλο το
δείγμα

Μέτρηση γνώσης και - Αύξηση δείκτη ορθής
δεικτών γνώσης πριν, γνώσης
μετά την παρέμβαση - διατήρηση γνώσης
και 6 μήνες αργότερα

Μέτρηση γνώσης
Αύξηση δεικτών γνώσης
και δεικτών γνώσης
πριν και μετά το
πρόγραμμα
(ποσοστά)

Ποσοστά γνώσης

Ποσοστά σωστής
απόδοσης και δεξιοτεχνίας σε Α΄
Βοήθειες

Κύριες μετρήσεις

1:35 PM

First Aid Education of
Nursing School Students at HTEI Icus. Nursing Web Journal 14:1-8
Πρόγραμμα Αγωγής
Υγείας για Πρώτες Βοήθειες στο χώρο εργασίας
Νοσηλευτική
43(3):315-322

Feasibility of LSFA
training as a mandatory subject in primary
schools Resuscitation
59:211-220

Τίτλος / Πηγή

5/22/12

Nestoridou
et al 2003

Ερευνητές /
Χρονολογία
Uray et al
2003
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Μέτρηση γνώσης
και επιδόσεων σε
δεξιότητες

Ποσοστά γνώσης

- Διπλάσιος αριθμός στις
περιπτώσεις εμφανίζει
καλύτερη γνώση
- 50% των περιπτώσεων
εκτελούν σωστά ΒΚΑΡΠΑ
έναντι 12% του ελέγχου
- 27% των περιπτώσεων
εκτελούν σωστά ΑΕΑ έναντι
4% του ελέγχου
Baser et
Evaluating first aid
Να προσδιοριστούν οι
Ποσοστά γνώσης
- 25% παρουσίασε σχετικά
al 2007
knowledge and attitu- γνώσεις και στάσεις
καλή γνώση
des of a sample of Tur- δασκάλων ως προς την
- 50% του προσωπικού δεν
kish primary school
παροχή Α΄ Βοηθειών
έχει παρακολουθήσει
teachers. Journal of
μαθήματα Α΄ Βοηθειών
Emergency Nursing
- Προτείνονται επαναλαμ33(5):428-432
βανόμενα σεμινάρια
Ζαχαρόπουλος Αξιολόγηση του επιπέ- Να προσδιοριστούν οι
Περιγραφική με- Τυχαία δειγματολη- Ποσοστά γνώσης
- 50% των συμμετεχόντων
και συν 2007 δου γνώσεων του νογνώσεις νοσηλευτικού
λέτη με χαρακτή- ψία 136 νοσηλευείχαν παρακολουθήσει μόνο
σηλευτικόυ προσωπιπροσωπικού ως προς
ρα επισκόπησης τών και 114 βοηένα σεμινάριο Α΄ Βοηθειών
κού στη ΒΚΑΡΠΑ
την παροχή Α΄ Βοηθειών
θών νοσηλευτών
- Στατιστικά σημαντική διαΝοσηλευτική 46(3):
(σύνολο 250 άτομα)
φορά στη γνώση βρέθηκε
381-389
από 13 νοσοκομεία
μεταξύ εκείνων που είχαν
Αττικής και 3 Κρήτης
παρακολουθήσει σεμινάριο
Ελλάδα
και εκείνων που δεν είχαν
- Προτείνεται η συστηματική συνεχής εκπαίδευση
LSFA:Life Supporting First Aid, Β ΚΑΡΠΑ: Βασική Καρδιο-Πνευμονική Αναζωογόνηση, ΣΕΥΠ: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕΙ: Τεχνολογικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ΤΕΠ: Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ΒΚΑΡΠΑ: Βασική Καρδιο-Πνευμονική Αναζωογόνηση, ΑΕΑ: Αυτόματα Εξωτερική Απινίδωση,
ΤΕΙ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ORCS: Opportunities for Resuscitation and Citizen Safety

34 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ομάδα
περίπτωσης)
συγκρίθηκαν με
25 μαθητές (ομάδα
ελέγχου)
Manchester
Ηνωμένο Βασίλειο
Περιγραφική με- Στρωματοποιημένη
λέτη με χαρακτή- τυχαία δειγματορα επισκόπησης ληψία 312
δασκάλων
Kayseri Τουρκία

Συγχρονική μελέτη παρατήρησης
με ομάδες περίπτωσης και ελέγχου (case-control
observational
study)
Πιλοτική μελέτη

Συγχρονική περιγραφική μελέτη με χαρακτήρα επισκόπησης

- Καλύτερες επιδόσεις οι
εκπαιδευμένοι
- Προτείνεται η πραγματοποίηση επαναλαμβανόμενων σεμιναρίων
- Μειωμένα επίπεδα γνώσης
- Μείωση γνώσης με την
πάροδο του χρόνου (αδυναμία διατήρησης γνώσης)
- Διαφορά μεταξύ των
φύλων. Τα κορίτσια εμφάνισαν καλύτερες επιδόσεις
από τα αγόρια

1:35 PM

Younas et
al 2006

Να μετρηθεί η γνώση
σε ΒΚΑΡΠΑ και ΑΕΑ
και να συγκριθούν τα
επίπεδα γνώσης μεταξύ φοιτητών Δ΄ Εξαμήνου που έχουν διδαχθεί
το μάθημα και Ζ΄ Εξαμήνου (1,5 χρόνο
αργότερα)
An evaluation of the
Να αξιολογηθεί πιλοτιeffectiveness of the
κά η αποτελεσματιORCS defibrillator trai- κότητα εκπαιδευτικού
ning program designed προγράμματος ως προς
for older school chilτη γνώση, στάσεις και
dren. Resuscitation
εφαρμογή ΒΚΑΡΠΑ
71:222-228
και ΑΕΑ

ΒΚΑΡΠΑ και ΑΕΑ:
Διερεύνηση γνώσεων
φοιτητών Νοσηλευτικής
Β΄ ΤΕΙ Αθήνας
Νοσηλευτική 44(2):
229-237

40 διέθεταν
εκπαίδευση σε
Α΄ Βοήθειες και
196 όχι
Κρήτη, Ελλάδα
150 φοιτητες,
75 Δ΄ και 75 Ζ΄΄
εξαμήνου
ΤΕΙ Αθήνας
Ελλαδα

5/22/12

Τριφόνι και
συν. 2005

τομέα
Νοσηλευτική
43(2):208-215
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τη διενέργεια πιλοτικής μελέτης δεν αναφέρουν δείκτες αξιοπιστίας. Ωστόσο τα αποτελέσματά τους είναι
συναφή με των προηγούμενων μελετών. Οι μισοί δάσκαλοι δεν είχαν ποτέ εκπαιδευτεί ενώ μόνο 25% είχαν
σχετικά καλή γνώση σε παροχή Πρώτων Βοηθειών. Οι
ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται
εκπαίδευση του προσωπικού των σχολείων και μάλιστα επαναλαμβανόμενα.
Οι Ζαχαρόπουλος και συν (2007) διερεύνησαν τη
γνώση του νοσηλευτικού προσωπικού σε ΒΚΑΡΠΑ. Το
δείγμα τους αποτέλεσαν 136 νοσηλευτές και 114 βοηθοί νοσηλευτών που επιλέχθηκαν με τυχαία δειγματοληψία από 13 νοσοκομεία της Αττικής και 3 νοσοκομεία της Κρήτης, Ελλάδα. Το ποσοστό ανταπόκρισης
ήταν 83,3%, το οποίο είναι ικανοποιητικό και η αξιοπιστία του εργαλείου μέτρησης ήταν με βάση το δείκτη Cronbach’s α=0,65. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι
η γνώση ήταν περιορισμένη. Μόνο οι μισοί είχαν παρακολουθήσει έστω μια φορά σεμινάριο σχετικό με τη
ΒΚΑΡΠΑ. Ωστόσο, υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στη γνώση μεταξύ εκείνων που είχαν παρακολουθήσει μάθημα και εκείνων που δεν είχαν. Το συμπέρασμα των ερευνητών ήταν ότι χρειάζεται συστηματική
και συνεχής εκπαίδευση.
Οιονεί πειραματικές μελέτες χωρίς ομάδα ελέγχου
Η Βεσκούκη (2002) διερεύνησε το επίπεδο γνώσης
και δεξιοτήτων 92 μαθητών Λυκείου για παροχή Πρώτων Βοηθειών πριν και μετά από τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος και μετά την μεσολάβηση τεσσάρων μηνών. Για τη εξαγωγή συμπερασμάτων
χρησιμοποιήθηκε συνοπτικός δείκτης γνώσης (σκορ
γνώσης) και οι δείκτες γνώσεις. Το ερωτηματολόγιο
που χρησιμοποιήθηκε διέθετε υψηλή αξιοπιστία καθώς
αναφέρονται δείκτες Cronbach’s α που κυμαίνονται
από 0,88-0,93 για τις τρεις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Ωστόσο, το δείγμα ευκολίας και η έλλειψη ομάδας ελέγχου απειλούν την εσωτερική και την εξωτερική εγκυρότητα της μελέτης. Πέρα από τα μεθοδολογικά
αδύνατα σημεία μετά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυξήθηκε η ορθή γνώση των συμμετεχόντων, φάνηκε μέτρια
διατήρηση της γνώσης και τέλος φάνηκε ότι τα κορίτσια βελτίωσαν τις επιδόσεις τους σε σύγκριση με τα
αγόρια.
Το κατά πόσο είναι εφικτό παιδιά ηλικίας έξι εως
επτά ετών να εκπαιδευτούν σε βασικές Πρώτες Βοήθειες διερεύνησαν οι Uray et al (2003). Το δείγμα αποτέλεσαν 47 μαθητές της πρώτης και δευτέρας Δημοτικού μαζί με 34 γονείς από την Αυστρία (ποσοστό
ανταπόκρισης 72%). Η αξιολόγηση έγινε με βάση εικονογραφημένο ερωτηματολόγιο, με μαγνητοσκόπηση
και με τηλεφωνική συνέντευξη των γονέων για την
αλλαγή δεξιοτήτων στα παιδιά τους πριν και μετά από
το πρόγραμμα που διήρκεσε μια εβδομάδα. Η μελέτη
έδειξε ότι τα παιδιά έμαθαν την εφαρμογή ΒΚΑΡΠΑ,
να καλούν το ΕΚΑΒ και να αντιμετωπίζουν μικρή αιμορ-
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ραγία και εγκαύματα. Αν και τα μεθοδολογικά προβλήματα της συγκεκριμένης μελέτης είναι αρκετά (τρόπος δειγματοληψίας, απουσία ομάδας ελέγχου, μέτριο
ποσοστό ανταπόκρισης, απουσία αναφοράς στην αξιοπιστία των εργαλείων) ώστε να υπάρξουν ασφαλή
συμπεράσματα για την εγκυρότητά της υπάρχουν ενδείξεις για περαιτέρω διερεύνηση.
Η Βεσκούκη (2004) διερεύνησε το επίπεδο γνώσης Πρώτων Βοηθειών σε 40 εργαζόμενους στην ΕΘΕΛ.
Μετρήθηκε το σκορ γνώσης και οι δείκτες γνώσης
πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος και
βρέθηκε αύξηση των δεικτών γνώσης. Αν και η ερευνήτρια χρησιμοποίησε το ίδιο ερωτηματολόγιο με την
προηγούμενη μελέτη της στην παρούσα έρευνα αναφέρει γενικά την αξιοπιστία του ερωτηματολογίου
χωρίς να παρουσιάζει στοιχεία για τον συγκεκριμένο
ούτε για τη στατιστική σημαντικότητα μεταβλητών πέρα
της γνώσης. Ανάλογα, σε μελέτη των Βεσκούκη και
συν (2004) εκτιμήθηκε η γνώση 40 φοιτητών του τμήματος Επισκεπτών Υγείας, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Αθήνας πριν και
μετά τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος και
μετά την μεσολάβηση 6 μηνών, όπου κατέληξε σε
αύξηση της ορθής γνώσης και σε σχετική διατήρηση
της γνώσης ως προς τις Πρώτες Βοήθειες. Η αξιοπιστία Cronbach’s α που αναφέρεται κυμαίνεται από
0,88-0,93.
Οιονεί πειραματικές μελέτες με ομάδα ελέγχου
Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας βρέθηκαν
τέσσερις οιονεί πειραματικές μελέτες με ομάδα ελέγχου, γεγονός που αυξάνει την εσωτερική εγκυρότητα
των μελετών. Μάλιστα οι δύο από αυτές χρησιμοποίησαν τυχαιοποίηση στο δείγμα τους, έλεγχο πριν, μετά
την παρέμβαση και μετά τη μεσολάβηση κάποιου χρονικού διαστήματος. Σε καμμία από τις μελέτες δεν
αναφέρεται ανάλυση ισχύος ενώ στις δύο από αυτές
δεν αναφέρεται δείκτης αξιοπιστίας.
Στην μελέτη των Capone et al (2000) διερευνήθηκε η εκπαίδευση του βραζιλιάνικου κοινού σε Πρώτες
Βοήθειες μέσω μικρών τηλεοπτικών ενημερωτικών
εκπομπών. Το δείγμα αποτέλεσαν 240 εργαζόμενοι σε
βιομηχανία, οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν στην ομάδα
παρέμβασης 116 ατόμων που παρακολούθησαν τις
τηλεοπτικές εκπομπές και στην ομάδα ελέγχου 86 ατόμων που δεν τις παρακολούθησαν. Οι επιδόσεις των
συμμετεχόντων μετρήθηκαν πριν την παρέμβαση, αμέσως μετά από αυτή, σε μια εβδομάδα, έναν μήνα και
13 μήνες αργότερα. Και οι δύο ομάδες πριν την παρέμβαση παρουσίασαν χαμηλές επιδόσεις. Μετά την παρέμβαση και οι δυο ομάδες αύξησαν τις επιδόσεις τους,
προφανώς λόγω ευαισθητοποίησης και κοινωνικής
αλληλεπίδρασης των δύο ομάδων, αλλά η ομάδα παρέμβασης παρουσίασε πολύ μεγαλύτερη αύξηση.
Η Barrett (2001) αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που διενεργήθηκε από νοσηλευτή ως προς τη γνώση και διαχείριση
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παιδιών με ειδικές ανάγκες σε έκτακτες περιπτώσεις.
Το δείγμα αποτέλεσαν συνολικά 324 δάσκαλοι, 265
δάσκαλοι στην ομάδα παρέμβασης και 130 δάσκαλοι
στην ομάδα ελέγχου, οι οποίοι παρακολούθησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο τέλος του οποίου παρατηρήθηκε αύξηση της γνώσης και μείωση του άγχους τους
σχετικά με την ανταπόκριση σε έκτακτη ανάγκη υποστηρίζοντας τον εκπαιδευτικό ρόλο του νοσηλευτή και
τη σημασία της ύπαρξής του στο σχολείο.
Οι Campbell et al (2001) αξιολόγησαν ένα πρόγραμμα πρόληψης τραυματισμών βασισμένο στην κοινότητα. Στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος 660 οικογένειες από
τις 1254 που ξεκίνησαν αρχικά (ποσοστό ανταπόκρισης 52,63%). Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από 16
περιοχές και 22 σχολεία που τυχαιοποιήθηκαν σε ομάδα παρέμβασης και ομάδα ελέγχου. Η ομάδα παρέμβασης παρακολούθησε πρόγραμμα εκπαίδευσης σε
Πρώτες Βοήθειες ενώ η ομάδα ελέγχου παρακολούθησε πρόγραμμα σχετικό με το κάπνισμα και το αλκοόλ. Οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν για αλλαγές στην
αυτοπεποίθησή τους, στη γνώση τους, στη συμπεριφορά και στις δεξιότητές τους. Στην μελέτη γίνεται αναφορά στην αξιοπιστία της κλίμακας αυτοπεποίθησης
με Cronbach’s α=0,74. Η αξιολόγηση έλαβε χώρα πριν,
μετά το πρόγραμμα και ένα χρόνο αργότερα. Όπως και
στην μελέτη των Capone et al (2000) πιθανώς λόγω
ευαισθητοποίησης και οι δυο ομάδες αύξησαν τη γνώση τους, την αυτοπεποίθησή τους και τις δεξιότητές
του, ενώ υπήρξε και διατήρηση της γνώσης σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ωστόσο, η ομάδα παρέμβασης αύξησε τις επιδόσεις της σε μεγαλύτερο ποσοστό.
Οι Younas et al (2006) σε πιλοτική μελέτη παρατήρησης αξιολόγησαν την επίδραση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στη γνώση, στάση και εφαρμογή
βασικής υποστήριξης της ζωής και χρήσης ΑΕΑ. Το
δείγμα αποτέλεσαν 34 μαθητές ηλικίας 13-16 ετών
από δύο σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ομάδα παρέμβασης) που συγκρίθηκαν με 25 μαθητές ενός
σχολείου εκτός προγράμματος (ομάδα ελέγχου). Αν
και δεν αναφέρεται δειγματοληψία και δείκτης αξιοπιστίας για εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την εξωτερική και την εννοιολογική εγκυρότητα η μελέτη
ευνοείται από την ύπαρξη ομάδας ελέγχου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ομάδα παρέμβασης είχε καλύτερες επιδόσεις σε διπλάσιο ποσοστό σε σύγκριση με
την ομάδα ελέγχου. Συγκεκριμένα, από την ομάδα
παρέμβασης 50% εκτελούσαν σωστά τη ΒΚΑΡΠΑ και
27% εκτελούσαν σωστά τη χρήση ΑΕΑ έναντι της ομάδας ελέγχου με ποσοστά 12% και 4% αντίστοιχα.
Συζήτηση
Από την κριτική ανασκόπηση των μελετών που αφορούν σε αξιολόγηση γνώσης Πρώτων Βοηθειών και σε
αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για Πρώτες Βοήθειες ανακύπτουν θέματα που αφορούν αφενός στην αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και αφε-

τέρου στη τεκμηρίωση της Νοσηλευτικής Επιστήμης.
Οι περισσότερες μελέτες είναι περιγραφικές, γεγονός εξαιρετικά ουσιαστικό για τον προσδιορισμό και
την κατεύθυνση της ερευνητικής δραστηριότητας αλλά
πτωχό για την τεκμηρίωση της νοσηλευτικής πράξης.
Όσον αφορά στο σχεδιασμό των μελετών οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται δεν ενδείκνυνται για
την ένδειξη αποτελεσματικότητας δεδομένου ότι δεν
υποστηρίζουν επαρκώς τη διαδικασία «αιτία-αποτέλεσμα». Με άλλα λόγια οι οιονεί πειραματικές μελέτες στις οποίες δεν υπάρχει ομάδα ελέγχου και τυχαιοποίηση ομάδων αδυνατούν να υποστηρίξουν ότι η
εκπαιδευτική παρέμβαση αποτέλεσε την αιτία για την
αύξηση της γνώσης αφού δεν εξαλείφονται τυχόν συγχυτικοί παράγοντες. Συνεπώς απειλείται η εσωτερική εγκυρότητα των μελετών. Τα δείγματα συνήθως
είναι δείγματα ευκολίας και όχι επιλεγμένα με τυχαία
δειγματοληψία, γεγονός που θα αύξανε την εξωτερική εγκυρότητα της μελέτης. Επίσης, είναι μικρά και
αυθαίρετα χωρίς να βασίζονται σε ανάλυση ισχύος. Τα
εργαλεία μέτρησης σε ορισμένες περιπτώσεις δεν
καθορίζονται και επίσης δεν αναφέρονται ποιες τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν για τη διασφάλιση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των μελετών με μοναδική εξαίρεση του δείκτη Cronbach, γεγονός που απειλεί
την εννοιολογική εγκυρότητα των μελετών. Τέλος, απειλείται η εγκυρότητα συμπεράσματος των μελετών
καθώς οι στατιστικές διαδικασίες βασίζονται κυρίως
σε περιγραφική στατιστική και απλές στατιστικές δοκιμασίες που αδυνατούν να ελέγξουν τη συσχέτιση μεταξύ μεταβλητών.
Ωστόσο, παρόλες τις μεθοδολογικές αδυναμίες
όλες οι μελέτες οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι το
κοινό διαθέτει χαμηλά επίπεδα γνώσης σχετικά με την
παροχή Πρώτων Βοηθειών και ότι τα εκπαιδευτικά
προγράμματα μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση γνώσης και απόκτηση δεξιοτήτων. Υπάρχει βέβαια ασυμφωνία σχετικά με παράγοντες που επηρεάζουν τη γνώση, όπως για παράδειγμα η μεταβλητή «φύλο». Σε
μερικές έρευνες φαίνεται ότι το φύλο επηρεάζει τις
επιδόσεις των συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Βεσκούκη 2002, Τριφόνι και συν 2005), ενώ
σε άλλες όχι (Larsson et al 2002, Singer et al 2004).
Η ασυμφωνία αυτή μπορεί να εξηγηθεί αν λάβει κανείς
υπόψη τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες αναφέρονται
οι έρευνες και οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν
ως συγχυτικοί παράγοντες. Στις έρευνες που αναφέρονται καλύτερες επιδόσεις των κοριτσιών έναντι των
αγοριών οι συμμετέχοντες είναι είτε μαθητές έφηβοι,
είτε φοιτητές. Στις συγκεκριμένες κατηγορίες το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο καθώς σε αυτές τις ηλικίες και ομάδες τα κορίτσια τείνουν να είναι πιο επιμελή και πιο προσεκτικά από τα αγόρια.
Κρίνεται απαραίτητο να σημειωθεί ότι η συμμετοχή νοσηλευτών ως κύριων ερευνητών κρίνεται καλή με
βάση τη συμμετοχή τους στα αναφερόμενα άρθρα (Barrett
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2001, Βεσκούκη 2002 και 2004, Βεσκούκη και συν 2004,
Τριφόνι και συν 2005, Baser et al 2007, Ζαχαρόπουλος
και συν 2007). Είναι σημαντικό να παρατηρηθεί ότι από
τις έξι μελέτες που αφορούν σε σχολικό πληθυσμό
(Barrett 2001, Campbell et al 2001, Βεσκούκη 2002,
Bahari et al 2003, Younas et al 2006, Baser et al 2007)
οι τρεις έχουν διενεργηθεί από νοσηλευτές (Barrett
2001, Βεσκούκη 2002, Baser et al 2007).
Ένα σημαντικό ζήτημα που τίθεται από τους ερευνητές (Eisenburger και Safar 1999, Larsson et al
2002, Stijn et al 2009) δεν είναι μόνο η ύπαρξη γνώσης και η διατήρησή της αλλά και η πρόθεση παροχής Πρώτων Βοηθειών από τα άτομα που διαθέτουν
αυτή την ειδική γνώση γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι σε τέτοιου είδους προγράμματα αγωγής
υγείας χρειάζεται να αναγνωρίζονται αλλά και να αντιμετωπίζονται πιθανοί ανασταλτικοί παράγοντες ως
προς την εφαρμογή τους.
Συμπεράσματα
Από την κριτική ανασκόπηση φαίνεται ότι τα προγράμματα αγωγής υγείας Πρώτων Βοηθειών είναι σε γενικές γραμμές αποτελεσματικά. Παρόλο που οι μελέτες καλύπτουν μια μεγάλη χρονική περίοδο όπου
αναμένεται εξέλιξη και ευαισθητοποίηση σε θέματα
υγείας με την πάροδο του χρόνου φαίνεται ότι το κοινό διαθέτει χαμηλά επίπεδα γνώσης σχετικά με την
παροχή Πρώτων Βοηθειών. Επίσης, ο βαθμός πραγματοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων κρίνεται

καλός όχι όμως επαρκής για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που επηρεάζει τη δημόσια υγεία. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα από την μια πλευρά οδηγούν σε αύξηση και βελτίωση της γνώσης αλλά από την άλλη πλευρά
είναι επιβεβλημένη η επανάληψή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα για να επιτευχθεί η διατήρησή της.
Τέλος, όπως φαίνεται από την ανασκόπηση τα προγράμματα αγωγής υγείας Πρώτων Βοηθειών δεν εγγυώνται την πρακτική εφαρμογή της γνώσης που αποκτάται γεγονός που ουσιαστικά επηρεάζει και διαμορφώνει
πραγματικά την αποτελεσματικότητά τους.
Σημασία για τη νοσηλευτική πρακτική
Η εκπόνηση μελετών με κατάλληλο ερευνητικό σχεδιασμό για ενίσχυση της εσωτερικής εγκυρότητας και
ένδειξη αιτιακής σχέσης μεταξύ εκπαιδευτικών προγραμμάτων και αύξησης γνώσης σε Πρώτες βοήθειες είναι αναγκαία ενώ κρίνεται απαραίτητη η εκπόνηση μελετών για διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν
τη διαδικασία απόκτησης γνώσης σε Πρώτες Βοήθειες, την πρακτική εφαρμογή αυτής της γνώσης αλλά
και τη διάθεση για χρήση της γνώσης που αποκτήθηκε σε ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας. Με άλλα λόγια
το ερώτημα που τίθεται είναι αν αρκεί η αύξηση της
γνώσης ή ενδιαφέρει εξίσου η διατήρησή της αλλά
και η πρόθεση παροχής Πρώτων Βοηθειών.
Επίσης, είναι σημαντικό να παρατηρηθεί ότι όλοι
οι ερευνητές συμφωνούν για τη σημαντικότητα γνώσης Πρώτων Βοηθειών αλλά και για την αναγκαιότη-
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Introduction: Knowledge of First Aid is essential and it adds to the health promotion of the person, family
and the community.
Purpose: To investigate whether First Aid health education programs in the community are effective.
Specifically (a) to what extent the public has knowledge in First Aid, (b) to what extent First Aid health
education programs are conducted and (c) to what extent those programs are effective according to their
aims.
Method: A bibliographical critical review was employed using MEDLINE and Elsevier Publishing Company.
Inclusion criteria were the language in Greek and in English and the years 1990-2011.
Results: Eighteen articles were retrieved which were two reviews, eight descriptive studies, four quasi
experimental studies without control group and four quasi experimental studies with control group.
Conclusion: In overall First Aid health education programs seem to be effective. Nevertheless, the public
shows low levels of knowledge, there is a need for more repetitive programs and there is a need for removing
factors that prevent the knowledge from being practically used.
Key words: Community, Effectiveness, Evaluation, First Aid, Health education
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τα συνεχιζόμενης επιμόρφωσης. Χρειάζεται ωστόσο
να αναρωτηθεί κανείς για το χειροπιαστό αποτέλεσμα
όλων των παραπάνω μελετών. Παρόλη τη βιβλιογραφία που χρονολογείται από το 1957 μπορεί εύλογα να
αναρωτηθεί κανείς για τον αριθμό των προγραμμάτων
εκπαίδευσης σε Πρώτες Βοήθειες τόσο στη σχολική
κοινότητα όσο και στο ευρύτερο κοινό. Με άλλα λόγια
ο ρόλος των νοσηλευτών τόσο ως εκπαιδευτών όσο
και ως ειδικών ερευνητών χρειάζεται να είναι περισσότερο ενεργός ενώ είναι απαραίτητο οι νοσηλευτές
να μετουσιώνουν τη γνώση σε πράξη.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Bahari M.B., Nur N.M., Rahman A.F. (2003) A knowledge of asthma
in school children: A survey among primary school teachers.
Singapore Medical Journal 44(3):131-135
2. Barrett L.C. (2001) Teaching teachers about school health
emergencies. Journal of School Nursing. 17(6):316-322
3. Baser M., Coban S., Tasci S., Sungur Gonul., Bayat M. (2007)
Evaluating first aid knowledge and attitudes of a sample of
Turkish primary school teachers. Journal of Emergency Nursing
33(5):428-432
4. Βεσκούκη Γ.Λ. (2002) Αξιολόγηση επιπέδου γνώσεων για παροχή
Πρώτων Βοηθειών σε μαθητές Λυκείου. Νοσηλευτική. 41(4):451463
5. Βεσκούκη Γ.Λ. (2004) Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για Πρώτες Βοήθειες στο χώρο εργασίας. Νοσηλευτική 43(3):315-322
6. Βεσκούκη Γ.Λ., Τηγάνη Ξ., Θεοδωροπούλου Σ. (2004) Εκπαίδευση
και Πρώτες Βοήθειες Νοσηλευτική 43(4):459-470
7. Campbell N.R., Ayala G.X., Litrownik A.J., Slymen D.J., Zavala F.,
Elder J.P. (2001) Evaluation of a first aid and home safety program
for Hispanic migrant adolescents. American Journal of Preventive
Medicine 20(4):258-265
8. Capone P., Lane J.C., Kerr C.S., Safar P. (2000) Life supporting
first aid (LSFA) teaching to Brazilians by TV spots. Resuscitation

47:259-265
9. Eisenburger P., Safar P. (1999) Life supporting first aid training of
the public - review and recommendations. Resuscitation 41:3-18
10. Larsson E.M., M΅rtensson N., Alexanderson K.A.E. (2002) First
Aid training and bystander actions at traffic crashes – A population
study. Prehospital and Disaster Medicine 17(3):134-141
11. Nestoridou A, Dafogianni Ch, Kotrotsiou E, Gkliou E, Kafourou
A (2003) First Aid Education of Nursing School Students at HTEI.
Icus Nursing Web Journal 14:1-8
12. Singer A., Gulla J., Thode H.C., Cronin K.A. (2004) Pediatric first
aid knowledge among parents. Pediatric Emergency Care
20(12):808-811
13. Stign V, Heselmans A, Roex A, Vandekerckhove P, Ramaekers
D, Aertgeerts B (2009) Effectiveness of non resuscitative First
Aid Training in laypersons: A systematic review. Annals of
Emergency Medicine 54(3):447-457
14. Τριφόνι Ρ., Παυλίδης Γ.Ι., Μπομπάι Δ.Ε., Παλάζη Ο., Βασιλειάδου
Α. (2005) Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση: Διερεύνηση γνώσεων φοιτητών Nοσηλευτικής Β΄ ΤΕΙ Αθήνας. Νοσηλευτική 44(2):229-237
15. Uray T., Lunzer A., Ochsenhofer A., Thanikkel L., Zingerle R.,
Lillie P., Brandl E., Sterz F. (2003) Feasibility of life-supportingfirst-aid (LSFA) training as a mandatory subject in primary
schools. Resuscitation 59:211-220
16. Χατζάκης Κ.Δ., Κριτσωτάκης Ε.Ι., Αγγελάκη Ε.Π., Τζανουδάκη Ε.Κ.,
Ανδρουλάκη
17. Ζ.Δ. (2004) Γνώσεις Πρώτων Βοηθειών σε εργαζόμενους στο βιομηχανικό τομέα. Νοσηλευτική 43(2):208-215
18. Younas S., Raynesb A., Mortonb S., Mackway-Jonesa K. (2006)
An evaluation of the effectiveness of the Opportunities for
Resuscitation and Citizen Safety (ORCS) defibrillator training
program designed for older school children. Resuscitation
71:222-228
19. Ζαχαρόπουλος Π., Πρελορέντζου Χ., Μερκούρης Α. (2007) Αξιολόγηση του επιπέδου γνώσεων του νοσηλευτικού προσωπικού στη
βασική καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΒΚΑΡΠΑ). Νοσηλευτική 46(3):381-389
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Ασφάλεια και ποιότητα κατά την αναισθησία:
Πρόσφατα δεδομένα από την εφαρμογή
της Λίστας Ελέγχου - Ευρωπαϊκές
κατευθυντήριες οδηγίες
Αθηνά Πατελάρου
Νοσηλεύτρια ΠΕ, MPH, Αναισθησιολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου e-mail: athina.patelarou@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η ασφάλεια του ασθενούς αποτελεί, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, στόχο επίπονων προσπαθειών από
μέρους διεθνών ιατρικών και επιστημονικών οργανισμών και θεσμών. Όσον αφορά τον τομέα της αναισθησίας,
η ασφάλεια του ασθενούς προασπίζεται μέσω της εφαρμογής καταγραφών, όπως είναι η Λίστα Ελέγχου, τη καταγραφή και αναφορά ατυχών συμβάντων στο περιεγχειρητικό περιβάλλον. Κατά καιρούς έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες θέσπισης κανονισμών που προάγουν την ασφάλεια στην περιεγχειρητική φροντίδα.
Σκοπός: Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανασκόπηση της υπάρχουσας γνώσης σχετικά με την ασφάλεια και την ποιότητα κατά την αναισθησία. Αποτελέσματα: Ο Π.Ο.Υ. προτείνει την εφαρμογή της Λίστας Ελέγχου, την ενίσχυση των πρακτικών ασφάλειας και τη καλλιέργεια πνεύματος ομαδικότητας και επικοινωνίας
μεταξύ των μελών που συμμετέχουν σε μια χειρουργική επέμβαση. Πρόσφατα δεδομένα μελετών δείχνουν
ότι η εφαρμογή της Λίστας Ελέγχου οδηγεί σε μείωση της θνησιμότητας και των περιεγχειρητικών επιπλοκών. Οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν οδηγίες που αφορούν τον προεγχειρητικό έλεγχο των ασθενών, τον εξοπλισμό, τους συστηματικούς ελέγχους, καθώς και τη σήμανση των συριγγών και των
οδών χορήγησης.
Συμπεράσματα: Η προστασία της υγείας του ασθενούς και η θωράκιση της διεγχειρητικής ασφάλειας απαιτούν
την εφαρμογή και άλλων διεπιστημονικών λιστών ελέγχου και την αυστηρή τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών.
Λέξεις κλειδιά: ασφάλεια, αναισθησία, κατευθυντήριες οδηγίες, λίστα ελέγχου, χειρουργική επέμβαση

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια η διαδικασία της χειρουργικής
επέμβασης έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των φορέων δημόσιας υγείας σε παγκόσμια κλίμακα, λόγω της
αποκάλυψης πρόσφατων επιδημιολογικών δεδομένων
που δηλώνουν τη ραγδαία αύξηση των ποσοστών των
διεθνώς διενεργούμενων χειρουργικών επεμβάσεων.

Βασικές ενδείξεις χειρουργικής επέμβασης είναι οι
επιπλοκές στον τοκετό, ο καρκίνος και οι τραυματισμοί από τα τροχαία ατυχήματα με ολοένα αυξανόμενα ποσοστά επιπολασμού παγκοσμίως (Weiser TG.
2008). Πρόσφατα δεδομένα μιας συστηματικής ανασκόπησης βασισμένης σε δεδομένα του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) αποκαλύπτουν ότι κάθε
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χρόνο διενεργούνται 234,2 εκατομμύρια (95% CI 187.2281.2) χειρουργικές επεμβάσεις. Το ποσοστό αυτό
κατανέμεται άνισα ανά γεωγραφική περιοχή ανάλογα
με την οικονομική κατάσταση και επίπεδο ανάπτυξης
κάθε χώρας. Μολονότι η ασφαλής χειρουργική συνδέεται άρρηκτα με την ασφαλή αναισθησία, τα πρότυπα αναισθησίας ποικίλουν από χώρα σε χώρα και σχετίζονται με τους ρυθμούς ανάπτυξης αυτής (Walker
IA 2008; Walker I. 2007). Τριάντα χρόνια πριν ο κίνδυνος θανάτου από επιπλοκές κατά την αναισθησία
ήταν 1: 5000 (Leape LL. 1994), ενώ σήμερα στις ανεπτυγμένες χώρες η θνητότητα που σχετίζεται με την
αναισθησία ανέρχεται περίπου στον ένα θάνατο ανά
50.000 επεμβάσεις (Gibbs, N, 2005) με το ποσοστό
αυτό να αυξάνεται σημαντικά στις αναπτυσσόμενες
χώρες (McKenzie AG 1996; Hansen D. 2000; OuroBang’na Maman AF. 2005).
Σύμφωνα με τα δεδομένα που αποκάλυψαν οι de
Vries EN et al (2010) μέσω συστηματικής ανασκόπησης, σε δείγμα συνολικά 74485 ασθενών που έκαναν
χρήση νοσοκομειακής φροντίδας, το ποσοστό της επίπτωσης ανεπιθύμητων συμβάντων κατά τη νοσηλεία
τους ανέρχεται στο 9,2%, ενώ 43,5 % ήταν το ποσοστό πιθανότητας πρόληψης των συμβάντων αυτών. Στο
56,3% των ασθενών που βίωσαν ανεπιθύμητα συμβάντα κατά τη νοσηλεία τους δεν παρατηρήθηκε κάποια
έκπτωση στη λειτουργικότητά τους, ενώ το 7,4% των
συμβάντων ήταν θανατηφόρα (de Vries EN,2008). Γενικά, ένας στους δέκα ασθενείς που εισάγονται στο νοσοκομείο βιώνουν ανεπιθύμητα γεγονότα που σχετίζονται ως επί το πλείστον με την χειρουργική επέμβαση
ή την χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.
Στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι περισσότερες ζωές χάνονται από ιατρικά λάθη παρά από τροχαία ατυχήματα,
καρκίνο του μαστού ή AIDS (Schlack. WS 2010). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από τη βιβλιογραφία στα λάθη
γύρω από την περιεγχειρητική διαδικασία. Τα στοιχεία αυτά καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για εφαρμογή προληπτικών μέτρων και παρεμβάσεων που θα
θέσουν ως βασική προτεραιότητα τη λειτουργία του
συστήματος υγείας και τη θωράκιση της ασφάλειας
του ασθενούς.
Η ασφάλεια του ασθενούς αποτελεί, ιδιαίτερα τα
τελευταία χρόνια, στόχο επίπονων προσπαθειών από
μέρους διεθνών ιατρικών και επιστημονικών οργανισμών και θεσμών. Όσον αφορά τον τομέα της αναισθησιολογίας η ασφάλεια του ασθενούς προασπίζεται μέσω της εφαρμογής καταγραφών, όπως είναι η
λίστα ελέγχου και η καταγραφή και αναφορά ατυχών
συμβάντων στο περιεγχειρητικό περιβάλλον (Schlack
WS, 2010; Smith AF, 2009). Κατά καιρούς έχουν γίνει
αρκετές προσπάθειες θέσπισης κανονισμών που προάγουν την ασφάλεια στην περιεγχειρητική φροντίδα.
Η Διακήρυξη του Ελσίνκι για την Ασφάλεια του ασθενούς κατά την Αναισθησία αποτελεί ένα θεσμοθετημένο εργαλείο με βασικές κατευθυντήριες οδηγίες

για τους εργαζόμενους που συμμετέχουν στη διαδικασία της αναισθησίας (http://www.euroanesthesia.org/
sitecore/ content/Publications/Helsinki%20Declaration.
aspx). Η αναισθησιολογία έχει πρωταρχικό ρόλο στην
προαγωγή της ασφάλειας του ασθενούς. Το 1986 η
Αμερικανική Αναισθησιολογική Εταιρεία πρώτη καθιέρωσε τις Βασικές Αρχές Διεγχειρητικής Παρακολούθησης (Standards for Basic Intraoperative Monitoring).
Έκτοτε καθιερώνονται και αναθεωρούνται ανά διαστήματα διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά
με τις περιαναισθησιολογικές διαδικασίες. Ωστόσο,
η αποφυγή περιεγχειρητικών επιπλοκών αποτελεί
βασικό πρόβλημα για την ασφάλεια του ασθενούς.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, μολονότι η εξέλιξη της αναισθησιολογίας επιτρέπει τον περιορισμό
των διεγχειρητικών επιπλοκών εφαρμόζοντας σύγχρονες αναισθησιολογικές παρεμβάσεις, στις ανεπτυγμένες χώρες τα ποσοστά περιεγχειρητικών θανάτων και σημαντικών επιπλοκών της υγείας του ασθενούς
είναι αρκετά υψηλά, ακόμα και στις χώρες με ιδιαίτερα ανεπτυγμένη βιομηχανία (Schlack, 2008). Στις
αναπτυσσόμενες χώρες τα ποσοστά φαίνεται από τη
βιβλιογραφία ότι είναι πολύ υψηλότερα, δεδομένου
ότι το 5-10% τον ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση πεθαίνουν (McConkey SJ., 2002;
Yii MK, Ng KJ, 2002). Βάσει δεδομένων του Π.Ο.Υ.,
επτά εκατομμύρια χειρουργικών ασθενών ετησίως
παρουσιάζουν μετεγχειρητικές επιπλοκές, ενώ ένα
εκατομμύριο άτομα πεθαίνουν κατά τη διάρκεια της
χειρουργικής επέμβασης ή αμέσως μετά το πέρας
της. Από πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα προκύπτει ότι υπολογίζεται ότι οι μισές τουλάχιστον από
αυτές τις επιπλοκές μπορούν να αποφευχθούν (Gawande,
AA, 1999; Kable, AK, 2002), ενώ βασικά αίτια των επιπλοκών θεωρούνται τα ιατρικά λάθη, η μη τήρηση των
κατευθυντήριων οδηγιών και η έλλειψη ομαδικότητας και συνεργασίας κατά τη διεξαγωγή της χειρουργικής επέμβασης. Ο Π.Ο.Υ. αναγνωρίζει την ασφαλή
χειρουργική επέμβαση ως μείζον θέμα δημόσιας υγείας και εκπονεί ειδικά προγράμματα διασφάλισης της
ποιότητας και της ασφάλειας (WHO, 2009).
Σκοπός
Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η παρουσίαση των βασικών αρχών και κατευθυντήριων οδηγιών
σχετικά με την ασφάλεια και τη ποιότητα κατά την αναισθησία, ενώ παράλληλα παρατίθενται πρόσφατα δεδομένα από την εφαρμογή της Λίστας Ελέγχου του Π.Ο.Υ.
Αποτελέσματα
Πρόγραμμα για ασφαλή χειρουργική
επέμβαση- Εφαρμογή Λίστας Ελέγχου Π.Ο.Υ.
Το 2007 ο Π.Ο.Υ. έθεσε τα θεμέλια μιας διεθνούς
καμπάνιας για την προάσπιση της ασφάλειας κατά τη
χειρουργική επέμβαση. Οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας επικεντρώθηκαν σε τέσσερις άξο-
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νες: την ασφάλεια της χειρουργικής ομάδας, την ασφάλεια της αναισθησίας, την πρόληψη των χειρουργικών
λοιμώξεων και την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά τη χειρουργική επέμβαση βάσει δεικτών.
Ο Π.Ο.Υ. το 2008 δημοσίευσε ένα δεκάλογο για την
ασφαλή χειρουργική επέμβαση. Η αναθεωρημένη μορφή του είναι η παρακάτω:
 Η διεπιστημονική ομάδα χειρουργεί τον σωστό ασθενή στο σωστό μέρος του σώματος.
 Χρησιμοποιούνται μέθοδοι που προστατεύουν τον
ασθενή κατά τη χορήγηση αναισθητικών και επιπρόσθετα τον προστατεύουν από τον πόνο.
 Η ομάδα μπορεί άμεσα να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει την - απειλητική για τη ζωή του ασθενούς- απόφραξη αεραγωγού.
 Η ομάδα μπορεί να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την εκτεταμένη απώλεια αίματος.
 Η ομάδα θα αποφύγει τη χορήγηση φαρμακευτικής
ουσίας, στην οποία ο ασθενής είναι γνωστό ότι παρουσιάζει αλλεργία.
 Η ομάδα χρησιμοποιεί διαδεδομένες μεθόδους περιορισμού των χειρουργικών λοιμώξεων.
 Η ομάδα θα αποτρέψει την παραμονή χειρουργικών
εργαλείων και γαζών μέσα στο χειρουργικό τραύμα.
 Η ομάδα θα διασφαλίσει όλα τα δείγματα και θα
πιστοποιήσει την ταυτότητά τους.
 Η ομάδα θα επικοινωνεί αποτελεσματικά και θα
ανταλλάσει πληροφορίες για την ομαλή διεξαγωγή
της επέμβασης.
 Τα νοσοκομεία και τα συστήματα υγείας θα καθιερώσουν συστήματα παρακολούθησης της καθημερινής ρουτίνας του χειρουργείου και των αποτελεσμάτων της λειτουργίας του.
Οι στόχοι αυτοί συμπεριλήφθηκαν στη Λίστα Ελέγχου
του Π.Ο.Υ. για μια ασφαλή χειρουργική επέμβαση. Στόχος της εφαρμογής της λίστας ελέγχου είναι η ενίσχυση των πρακτικών ασφάλειας και η καλλιέργεια πνεύματος ομαδικότητας και επικοινωνίας μεταξύ των
μελών που συμμετέχουν σε μια χειρουργική επέμβαση. Ο Π.Ο.Υ. αφήνει τα περιθώρια για προσθήκες και
τροποποιήσεις της πρότυπης μορφής της Λίστας Ελέγχου ανάλογα με τις ανάγκες του συστήματος υγείας
κάθε χώρας. Κατά βάση, η λίστα ελέγχου αποτελείται
από τρεις ξεχωριστές φάσεις καταγραφής δεδομένων, τη φάση εισόδου στο χειρουργείο - “sign in”, την
φάση πριν την τομή του δέρματος - “time out” και,
τέλος, τη φάση πριν την έξοδο του ασθενούς από το
χειρουργείο - “sign out”. Κατά τις δεδομένες χρονικές στιγμές, όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να διακόψουν τις όποιες δραστηριότητές του και να επικεντρώσουν την προσοχή τους στη συμπλήρωση της
Λίστας Ελέγχου. Βασική αρχή, πριν την καταγραφή
οποιουδήποτε στοιχείου, είναι η ταυτοποίηση του ονόματος του ασθενούς με το όνομα που αναγράφεται στο
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πρόγραμμα του χειρουργείου και η επιβεβαίωση του
είδους της επέμβασης.
Εφαρμογή της Λίστας Ελέγχου του Π.Ο.Υ.
Ο Π.Ο.Υ. δίνει σαφείς οδηγίες για την εφαρμογή της
Λίστας Ελέγχου και επικεντρώνεται αρχικά στην αναγκαιότητα για εκπαίδευση του προσωπικού για την
εφαρμογή της Λίστας Ελέγχου. Ο Π.Ο.Υ. αφήνει τα περιθώρια για προσθήκες και τροποποιήσεις της πρότυπης μορφής της λίστας ελέγχου ανάλογα με τις ανάγκες του συστήματος υγείας κάθε χώρας. Η εκπαίδευση
αυτή, όχι μόνο θα επιτρέψει την αποδοχή της εφαρμογής της λίστας από μεγαλύτερη μερίδα των εργαζομένων, αλλά θα έχει ως αποτέλεσμα την πιο ομαλή ενσωμάτωση της καινοτομίας αυτής στο σύστημα λειτουργίας
του νοσοκομείου και στα ήδη υφιστάμενα συστήματα
ασφαλείας. Πολύ βασικός είναι ο ρόλος του «συντονιστή της Λίστας Ελέγχου», ο οποίος αναλαμβάνει να
καταγράψει σε τρεις φάσεις τα δεδομένα, μέχρι τη στιγμή αποχώρησης του ασθενούς από τη χειρουργική
αίθουσα. Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. το ρόλο αυτό αναλαμβάνει είτε ο νοσηλευτής κίνησης είτε ένας γιατρός που
συμμετέχει στη διαδικασία της επέμβασης.
Στις πρώτες προσπάθειες συνιστάται η συμμετοχή ατόμων που είναι δεκτικά προς την καινοτομία αυτή,
χωρίς να γίνεται επίμονη προσπάθεια να πειστούν οι
περισσότερο αρνητικοί προς την αλλαγή. Συνιστάται,
επιπλέον, η συζήτηση και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της εμπειρίας αυτής και η αβίαστη σταδιακή
ένταξη νέων μελών στην προσπάθεια καθιέρωσης της
Λίστας Ελέγχου. Επίσης, η εφαρμογή στα πρώτα της
στάδια θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο μια ομάδα
εργαζομένων σε μία συγκεκριμένη χειρουργική αίθουσα και στη συνέχεια να ακολουθεί συζήτηση γύρω από
την εμπειρία αυτή. Θεμέλιο λίθο στην σωστή εφαρμογή της λίστας ελέγχου αποτελούν, μετά τη σωστή καταγραφή των δεδομένων, η αξιολόγηση και η ανατροφοδότηση. Επιπλέον, η εφαρμογή και η καταγραφή
δεικτών ποιότητας, όπως είναι τα ποσοστά χειρουργικών λοιμώξεων και τα ποσοστά των χειρουργικών
επεμβάσεων στις οποίες η χορήγηση αντιβιοτικών έγινε στο σωστό χρόνο, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την προαγωγή της ασφάλειας του ασθενούς. Οι καταγραφές αυτές δεν έχουν όμως αποτέλεσμα,
αν δεν γίνεται ανατροφοδότηση και ενημέρωση των
χειρουργικών ομάδων για τις πληροφορίες αυτές.
Δεδομένα από την εφαρμογή
της Λίστας Ελέγχου του Π.Ο.Υ.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε μελέτη του Π.Ο.Υ.
σχετικά με την πορεία της εφαρμογής της λίστας ελέγχου παρατηρήθηκαν αρκετά μεγάλα ποσοστά συμμόρφωσης, ενώ η μείωση των επιπλοκών περιορίστηκε
σημαντικά χωρίς όμως να φτάσει τα αναμενόμενα επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, μετά την εφαρμογή της λίστας
ελέγχου η χορήγηση της κατάλληλης αντιβίωσης προ-
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Πίνακας 1. Διεθνές σύστημα κωδικοποίησης βάσει χρώματος για τη σήμανση των συριγγών
χορήγησης ενέσιμων φαρμακευτικών ουσιών (Working Party on Safety and Quality of Care, 2007)
Θεραπευτική ομάδα
Βενζοδιαζεπίνες
Ανταγωνιστές βενζοδιαζεπινών

Παραδείγματα
Διαζεπάμη, μιδαζολάμη
Φλουμαζενίλη

Υπναγωγά
Μη αποπολωτικοί παράγοντες
νευρομυϊκού αποκλεισμού
Ανταγωνιστές μη αποπολωτικών
παραγόντων νευρομυϊκού
αποκλεισμού
Οπιοειδή
Ανταγωνιστές οπιοειδών
Τοπικά αναισθητικά
Αντιεμετικά
Αντιχολινεργικοί παράγοντες
Νευροληπτικά
Αγγειοσυσπαστικά,
εκτός από αδρεναλίνη
Αδρεναλίνη

Θειοπεντάλη, ετομιδάτη, προποφόλη
Ροκουρόνιο, ατρακούριο,
cis-ατρακούριο
Νεοστιγμίνη
Μορφίνη, φεντανύλη
Ναλοξόνη
Λιδοκαΐνη, μπουπιβακαΐνη
Οντασεντρόνη, δεξαμεθαζόνη
Ατροπίνη
Αλοπεριδόλη

Χρώμα
Πορτοκαλί
Πορτοκαλί με διαγώνιες άσπρες
γραμμές
Κίτρινο
Κόκκινο
Κόκκινο με διαγώνιες άσπρες
μπάρες
Μπλε
Μπλε με διαγώνιες άσπρες γραμμές
Γκρι
Βαθύ πορτοκαλί
Πράσινο
Βαθύ πορτοκαλί

Εφεδρίνη
Αδρεναλίνη

Βιολετί
Άνω μέρος: όνομα βιολετί με μαύρη
βάση

Υπόλοιπο: βιολετί
Νιτρώδη

Νιτρογλυκερίνη

Διάφορα

Οξυτοκίνη, αντιβιοτικά, ηπαρίνη

Βιολετί με διαγώνιες άσπρες
γραμμές
Λευκό

εγχειρητικά αυξήθηκε από το 56% στο 83%, ενώ η
επιβεβαίωση του ονόματος του ασθενούς και του σημείου της επέμβασης αυξήθηκαν από το 54% στο 92%.
Η καταγραφή όλων των δεικτών ασφαλείας που περιλαμβάνει η λίστα ελέγχου αυξήθηκε από το 34% στο
57% (Schlack WS, 2010). Οι Garnerin et al. (2008)
πρόσφατα έδειξαν ότι η επικοινωνία του αναισθησιολόγου με τον ασθενή και η ανατροφοδότηση αποτελούν παράγοντες προαγωγής του ελέγχου ποιότητας
της περιεγχειρητικής ασφάλειας, δεδομένου ότι εξασφαλίζεται έτσι η διευκρίνιση και επιβεβαίωση πληροφοριών με τη βοήθεια του ασθενή.
Αξίζει να τονίσουμε ότι πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι το ποσοστό πλήρους συμμόρφωσης με τη
Λίστα Ελέγχου στις χώρες που ήδη εφαρμόζεται το
μέτρο αυτό ανέρχεται στο 52%. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι σε πολλές χώρες - ακόμα και σε
αρκετές ανεπτυγμένες- δεν τηρούνται ούτε βασικές
οδηγίες ασφάλειας αλλά ούτε και οι κατευθυντήριες
οδηγίες (McGlynn EA et al, 2003). Χαρακτηριστικό
είναι το παράδειγμα της υγιεινής των χεριών, που στα
περισσότερα νοσοκομεία παρά τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενημέρωσης, τα ποσοστά συμμόρφωσης κυμαίνονται μεταξύ 30% και 70%.
Συνεπώς, ένα μεγάλο ποσοστό των λοιμώξεων που
καταγράφονται στα νοσοκομεία αυτά θα μπορούσε να

αποφευχθεί μέσω της συμμόρφωσης με τις οδηγίες
για την υγιεινή των χεριών (Goldmann D., 2006).
Αξίζει να σημειωθεί η επισήμανση που γίνεται από
τους Wachter et al (2009) σχετικά με την εφαρμογή
της Λίστας Ελέγχου. Οι συγγραφείς τονίζουν ότι η μη
συμμόρφωση με την εφαρμογή του μέτρου, είτε με τη
μορφή άρνησης συμμετοχής των εργαζομένων είτε με
τη μορφή αποτυχίας καταγραφής των δεδομένων οφείλεται στα περιθώρια που αφήνει το ίδιο το νοσοκομείο,
ενθαρρύνοντας έτσι τέτοιου είδους συμπεριφορές. Στο
ίδιο άρθρο τίθεται το ζήτημα επιβολής κυρώσεων στο
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που δεν συμμορφώνεται με τέτοιου είδους σημαντικές κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια του ασθενούς. Στο
νοσοκομείο όπου διεξήχθη η μελέτη των Wachter et
al (2009), πριν την εφαρμογή της λίστας ελέγχου διεξήχθη ειδικό εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το
οποίο συνεχίστηκε και προσαρμόστηκε στις ανάγκες
που προέκυπταν από την ανατροφοδότηση. Το ποσοστό συμμόρφωσης στο συγκεκριμένο νοσοκομείο ήταν
70% με 90% ανάλογα με τη χειρουργική ειδικότητα.
Πρόσφατη μελέτη των de Vries EN et al (2010) οι
οποίοι διερεύνησαν τα αποτελέσματα της εφαρμογής
της Λίστας Ελέγχου σε 3820 ασθενείς σε πέντε νοσοκομεία της Ολλανδίας έδειξαν ότι ο συνολικός αριθμός
των περιεγχειρητικών επιπλοκών μειώθηκε από το 27.3

Τόμος 4 - Τεύχος 4
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(95% CI, 25.9 - 28.7) στο 16.7 (95% CI, 15.6 - 17.9). Το
ποσοστό των ασθενών που παρουσίασαν μία ή περισσότερες επιπλοκές μειώθηκε από το 15.4% στο 10.6%
(P<0.001), ενώ η θνησιμότητα περιορίστηκε από το 1.5%
(95% CI, 1.2 to 2.0) στο 0.8% (95% CI, 0.6 to 1.1). Επιπρόσθετα, οι Haynes et al. (2009) στη μελέτη που διεξήγαγαν έλεγξαν την εφαρμογή της λίστας ελέγχου σε
οχτώ νοσοκομεία παγκοσμίως σε χειρουργικούς ασθενείς άνω των 16 ετών. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν
μείωση στο ποσοστό των διεγχειρητικών επιπλοκών των
ασθενών από το 11% στο 7%, και στο ποσοστό των θανάτων από το 1,5% στο 0,8%. Η εφαρμογή της λίστας ελέγχου είχε ως συνέπεια την μείωση των παρατηρούμενων
μετεγχειρητικών επιπλοκών σε τρία από τα οχτώ νοσοκομεία. Η μελέτη αυτή δεν διευκρινίζει τα αίτια και το
μηχανισμό της μείωσης των παραπάνω ποσοστών, που
πιθανότατα οφείλεται σε πολλούς παράγοντες όπως είναι
η αλλαγή του συστήματος, η αλλαγή στην ατομική και
ομαδική συμπεριφορά και επικοινωνία.
Συμπερασματικά, υπάρχουν ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της λίστας ελέγχου
στη θωράκιση της ασφάλειας του ασθενούς. Για το
λόγο αυτό, οργανισμοί και φορείς, όπως είναι η Συντονισμένη Διεθνής Επιτροπή (Joint Commission
International, 2006) επισημαίνουν την αναγκαιότητα
εφαρμογής της λίστας ελέγχου σε ορισμένες χώρες.
Συγκεκριμένα, στην Ολλανδία η Εθνική Επιθεώρηση
Υγείας πρόσφατα ανακοίνωσε σε όλα τα νοσοκομεία
της χώρας την εφαρμογή αυστηρού ελέγχου για την
τήρηση των Εθνικών Κατευθυντήριων Οδηγιών γύρω
από θέματα περιεγχειρητικής φροντίδας, τα οποία
είχαν οριστεί τον Ιανουάριο του 2010 ( Dutch Society
of Anesthesiology, 2010). Η Λίστα Ελέγχου συνιστά
μέθοδο προεγχειρητικής ενημέρωσης και ομαδοσυνεργατικότητας ανάμεσα στα μέλη της χειρουργικής
και αναισθησιολογικής ομάδας. Η Διακήρυξη του
Ελσίνκι για την ασφάλεια του ασθενούς κατά την αναισθησία σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Αναισθησιολογίας και την Ευρωπαϊκή εταιρεία Αναισθησιολογίας τονίζουν την αναγκαιότητα εφαρμογής
πρωτόκολλων για τη χρήση της Λίστας Ελέγχου, όπως
επιτάσσει ο ΠΟΥ (Mellin-Olsen J. et al, 2010).
Συζήτηση- Κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφάλεια
και την ποιότητα κατά την αναισθησία για τις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν ένα
εργαλείο ελέγχου της ασφάλειας κατά την αναισθησία και μέθοδο προαγωγής της ποιότητας στην αναισθησιολογική πρακτική στην Ευρώπη, σύμφωνα με
τις οδηγίες της UEMS «Πολιτικής για Προαγωγή Ποιοτικής Ιατρικής Μέριμνας» (http://admin.uems.net/
uploadedfiles/219.pdf). Παρά την καθιέρωση των
ευρωπαϊκών κατευθυντήριων οδηγιών, κάθε κράτος
χωριστά φέρει σημαντική ευθύνη για το επίπεδο της
παρεχόμενης ιατρικής φροντίδας, ενώ οι περισσότε-
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ρες χώρες προσαρμόζουν και ενσωματώνουν τις οδηγίες αυτές στην πρακτική τους άσκηση έπειτα από
συγκεκριμένες τροποποιήσεις (http://www.aagbi.org/
guidelines.html, http://demo1.sedar.es/index.php?
option5content&task5view&id53&Itemid55, http://
147.163.1.67 /main-lineeguida.html, http://www.dgai.de/
06_1_00tabelle.htm).
Κίνδυνοι για την ασφάλεια κατά
την αναισθησία και αντιμετώπισή τους
Ασθενείς
 Κάθε ασθενής πρέπει να ελέγχεται και να εκτιμάται
προεγχειρητικά.
 Όλες οι πληροφορίες για το ιστορικό του πρέπει να
καταγράφονται σε μια λίστα ελέγχου, ώστε να πιστοποιείται ότι η κατάσταση του ασθενούς έχει εκτιμηθεί προεγχειρητικά και ότι ο ασθενής έχει λάβει την
απαραίτητη ενημέρωση για την διαδικασία της αναισθησίας και τους επικείμενους κινδύνους.
Εξοπλισμός
Ως απαραίτητος κρίνεται ο ορισμός κατώτερου επιπέδου διαθέσιμου εξοπλισμού για τη διαδικασία της
αναισθησίας σε τρία επίπεδα (υποχρεωτικός, συνιστώμενος και πιθανά διαθέσιμος εξοπλισμός).
 Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του εξοπλισμού θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο προσωπικό και να βρίσκονται στη διάθεσή του όποτε οι
εργαζόμενοι τις χρειαστούν.
 Όλος ο εξοπλισμός θα πρέπει να φέρει ειδική σήμανση και να πληρεί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με
συστήματα ποιότητας, όπως είναι το ISO.
 Τα μηχανήματα αναισθησίας θα πρέπει να υποβάλλονται σε καθημερινό έλεγχο με μικρότερους ελέγχους μεταξύ των περιστατικών.
 Σε περίπτωση διακοπής δικτύου ηλεκτροδότησης
θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η εναλλακτική πηγή
παροχής ενέργειας.


Σήμανση ενέσιμων φαρμάκων
Η ελλιπής σήμανση ενέσιμων φαρμάκων αποτελεί
κύρια αιτία λαθών κατά τη διαδικασία της αναισθησίας. Η αποφυγή τέτοιου είδους ανεπιθύμητων ενεργειών που θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των
ασθενών μπορεί να επιτευχθεί μέσω της σήμανσης
των φαρμάκων μέχρι και τη στιγμή της χορήγησής
τους- είτε πρόκειται για σύριγγες είτε για άλλα σκευάσματα (The Joint Commission, 2006; Institute for
Safe Medication Practices, 2007; Promoting safer
use of injectable medicines, 2007; Medication Safety
Self-Assessment for Hospitals, 2007). Ένα άλλο μείζον θέμα στη χορήγηση φαρμάκων κατά την αναισθησία είναι η χορήγηση φαρμάκου από εσφαλμένη οδό.
Συνίσταται ιδιαίτερη προσοχή από μέρους της αναισθησιολογικής ομάδας στη διάκριση και επαλήθευση της σωστής οδού χορήγησης (επισκληριδίως, ενδο-
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φλεβίως, ενδοαρτηριακά) (Joint Commission, 2006;
World Alliance for Patient Safety,2010; Pennsylvania
Patient Safety Advisory, 2010). Τα πιο συχνά διενεργούμενα λάθη κατά την αναισθησία αφορούν σύγχυση των συριγγών κατά τη φάση εισαγωγής στην αναισθησία και λάθη στην οδό χορήγησης (επισκληρίδιος
χορήγηση αντί ενδοφλέβια) (Webster CS et al, 2001;
Abeysekera A. et al, 2005; Gordon PC, 2004). Υπάρχει επίσης μεγάλη πιθανότητα λάθους κατά τη διαδικασία της αναισθησίας όσον αφορά τη χορήγηση φαρμάκων, καθώς πρόκειται για μια διαδικασία που
χαρακτηρίζεται από παράλληλη και μαζική χορήγηση ποικίλων φαρμάκων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έχει υπολογιστεί ότι παρατηρείται μια περίπτωση λάθους ανά 133 περιπτώσεις εισαγωγής στην
αναισθησία (Webster CS et al 2001). Υπολογίζεται ότι
ένα στα είκοσι λάθη είναι σοβαρά και ένα στα 250
επιφέρουν το θάνατο (Gordon PC, 2004). Η Διακήρυξη του Ελσίνκι για την ασφάλεια κατά την αναισθησία προτάσσει την εφαρμογή πρωτοκόλλων και την
καθιέρωση ειδικής σήμανσης των συριγγών για την
χορήγηση φαρμάκων κατά την αναισθησία (MellinOlsen J. et al, 2010). Οι κατευθυντήριες γραμμές για
την ασφάλεια και την ποιότητα στην αναισθησία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζουν ότι οι σήμανση πρέπει να γίνει σύμφωνα με το διεθνή κώδικα σήμανσης
βάσει των χρωμάτων (Working Party on Safety and
Quality of Care, 2007).
Σήμανση συριγγών, φιαλιδίων και οδών χορήγησης
Οι σύριγγες και οι οροί που περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες πρέπει να φέρουν ειδική σήμανση που να
πιστοποιεί ποιά ουσία περιέχεται. Στην ετικέτα σήμανσης θα πρέπει να συμπληρώνεται η συγκέντρωση της
φαρμακευτικής ουσίας σε ml (π.χ. 5 mg/ml). Σε περίπτωση που η σήμανση δεν είναι σωστή, δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται χορήγηση.
 Είναι απαραίτητη η σχολαστική ανάγνωση των οδηγιών κάθε φαρμακευτικού σκευάσματος πριν την
προετοιμασία και χορήγησή του, σύμφωνα με τις
οδηγίες της εταιρείας παρασκευής.
 Η προετοιμασία, η σήμανση και η χορήγηση του φαρμάκου συνίσταται να διενεργούνται από το ίδιο άτομο.
 Οι σύριγγες και τα διαλύματα που ετοιμάζονται πρέπει να χορηγούνται άμεσα. Η προετοιμασία ενός νέου
φαρμάκου δεν πρέπει να ξεκινά, αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί το προηγούμενο. Δεν προετοιμάζουμε φάρμακα μαζικά και ταυτόχρονα για όλα τα περιστατικά.
 Το χρονικό διάστημα μεταξύ προετοιμασίας φαρμάκων και χορήγησής τους πρέπει να είναι όσο πιο
σύντομο γίνεται.
 Από τη στιγμή που προετοιμάζονται τα φάρμακα πρέπει να τοποθετούνται σε ένα συγκεκριμένο σημείο
στο τροχήλατο, στο χώρο όπου θα διενεργηθεί η διαδικασία εισαγωγής στην αναισθησία. Όσα φάρμακα
που πρόκειται να χορηγηθούν από διαφορετική οδό


πρέπει να τοποθετούνται σε διαφορετικό σημείο.
Σε καμία περίπτωση ένα ενέσιμο φάρμακο δεν χρησιμοποιείται σε παραπάνω από έναν ασθενείς. Όταν
το ενέσιμο φάρμακο που είχε προετοιμαστεί για έναν
συγκεκριμένο ασθενή δεν χρησιμοποιήθηκε τελικά,
τότε πετάγεται και χρησιμοποιείται νέο για το επόμενο περιστατικό.
 Κάθε φαρμακευτική ουσία που χορηγείται πρέπει να
καταγράφεται στο φύλλο αναισθησίας ή στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς ανάλογα με το σύστημα που
ακολουθείται.
 Απαραίτητη κρίνεται η σήμανση των άκρων των γραμμών χορήγησης φαρμάκων, όπως είναι η ενδοφλέβια, η επισκληρίδιος και η ενδοαρτηριακή οδός.


Έλεγχοι
Όλες οι δραστηριότητες στο χώρο του χειρουργείου
θα πρέπει να διενεργούνται υπό αυστηρό και συστηματικό έλεγχο.
 Οποιαδήποτε βλάβη που αφορά τον εξοπλισμό πρέπει να καταγράφεται και να αναφέρεται άμεσα και
έγκαιρα στη διοίκηση.
 Πρέπει να διενεργούνται καταγραφές που αφορούν
την αναισθησιολογική πρακτική και να είναι δυνατή
η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά από τα τμήματα στα
οποία νοσηλεύεται ο εκάστοτε ασθενής. Η κοινοποίηση των δεδομένων αυτών όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο μπορεί να αποτελέσει μέθοδο προαγωγής
της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας στο τμήμα που νοσηλεύεται ο χειρουργικός ασθενής.
Εν γένει, κάθε ίδρυμα που διαθέτει αναισθησιολογικό τμήμα φέρει την ευθύνη και οφείλει εξασφαλίζει τις κατάλληλες πηγές και τις μεθόδους που θα
προάγουν την ποιότητα και την ασφάλεια της παρεχόμενης αναισθησιολογικής πρακτικής υπακούοντας σε
κανονισμούς και οδηγίες ευρέως αποδεκτές.


Συμπεράσματα
Δεδομένα επιδημιολογικών μελετών αποκαλύπτουν ότι
τα χειρουργικά λάθη στην πλειοψηφία τους αποκαλύπτονται έξω από τη χειρουργική αίθουσα, αφού ήδη
έχουν προκύψει επιπλοκές στον ασθενή (Greenberg
CC, 2007; Griffen FD, 2007) Προκύπτει από τα δεδομένα αυτά η αναγκαιότητα για εφαρμογή μιας διεπιστημονικής λίστας ελέγχου που θα καλύπτει όλο το
μονοπάτι της πορείας του ασθενούς από την εισαγωγή στο χώρο του χειρουργείου ως την απομάκρυνσή
του από το χώρο της Μονάδας Μεταναισθητικής Φροντίδας. Είναι γεγονός ότι η εφαρμογή του μέτρου αυτού
αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα προς την καλλιέργεια
μιας νέας κουλτούρας για τους επαγγελματίες υγείας
με γνώμονα την ασφάλεια του ασθενούς. Η ολοκληρωμένη προστασία της υγείας του ασθενούς και η θωράκιση της διεγχειρητικής του ασφάλειας προϋποθέτουν
την εφαρμογή διεπιστημονικών λιστών ελέγχου και
αυστηρή τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών.
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ABSTRACT
REVIEW
SAFETY AND QUALITY IN ANESTHESIA: RECENT DATA FROM THE APPLICATION OF THE CHECKLIST EUROPEAN GUIDELINES
Athena Patelarou RN, MPH, Department of Anesthesiology, University Hospital of Heraklion
AUTHOR CONTACT: e-mail: athina.patelarou @g
gmail.com
Introduction: Patient’s safety consists the main aim of strong efforts of international medical and scientific
organizations and institutions. Regarding anesthesia scientific field, patient’s safety is defended by the
implementation of records, such as the check list and the record and report of the adverse events in the
perioperative environment. There have been several efforts to establish regulations that promote safety
in the perioperative care.
Aim: This study aims to review the existing knowledge regarding safety and quality during anesthesia.
Results: WHO suggests the Check List as a method to enhance safety practices and to culture the teamwork
and communication among members involved during surgery. Recent data show that the implementation
of Check List results to mortality and perioperative complications’ reduction. The European guidelines
include guidelines regarding the preoperative patients’ management,, the equipment, the audits and the
labeling of syringes and routes of administration.
Conclusions: The protection of patient’s health and the defendence of the perioperative safety require the
implementation of other interdisciplinary checklists and the strict compliance of the related guidelines.
Key- words: anesthesia, check list, guidelines, safety, surgery
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ΠΕΡIΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Παρά την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί στον τομέα της αναισθησιολογίας, τα μετεγχειρητικά
προβλήματα και οι επιπλοκές αποτελούν πρόκληση για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Ένα από τα συνηθέστερα μετεγχειρητικά προβλήματα είναι αυτό της μετεγχειρητικής ναυτίας και του εμέτου.
Σκοπός: Ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός πρόκλησης της μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου είναι γνωστός.
Στην παρούσα ανασκόπηση διερευνώνται οι παράγοντες κινδύνου, τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης αυτού
του μετεγχειρητικού προβλήματος.
Ανασκόπηση βιβλιογραφίας: Αναζητήθηκαν ερευνητικά και ανασκοπικά άρθρα σε ξενόγλωσσες βάσεις ιατρικών
δεδομένων (MEDLINE, COCHRANE), δημοσιευμένα ως το 2010. Βασική προϋπόθεση για να ενταχθούν τα άρθρα
στη μελέτη αποτέλεσε η αγγλική γλώσσα και η δυνατότητα εύρεσης του πλήρους κειμένου τους. Όπως καταγράφεται από τη διεθνή βιβλιογραφία, οι παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση της μετεγχειρητικής ναυτίας
και εμέτου, σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ασθενούς, το είδος της αναισθησίας, την προνάρκωση, τον τύπο της χειρουργικής επέμβασης, τη διάρκεια της και ορισμένους μετεγχειρητικούς παράγοντες. Στους
ασθενείς με μετεγχειρητικό έμετο ενδεχομένως να προκύψουν επιπλοκές όπως οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές
και η πνευμονική εισρόφηση. Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθεί η επιδείνωση της κλινικής κατάστασης του
ασθενούς, εφαρμόζονται η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή καθώς και μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις.
Συμπεράσματα: Το πρόβλημα της μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου είναι πολυπαραγοντικό. Στοχεύοντας στη
διασφάλιση της υγείας των ασθενών, κρίνεται απαραίτητη η πρόληψη του προβλήματος αυτού, από ότι η θεραπεία
του. Έτσι, μειώνεται ο χρόνος νοσηλείας των ασθενών, γεγονός που ελαχιστοποιεί και το κόστος περίθαλψης αυτών.
Λέξεις ευρετηρίου: Ναυτία, έμετος, παθοφυσιολογία, παράγοντες κινδύνου, πρόληψη, αντιμετώπιση.

Εισαγωγή
Η περιεγχειρητική ιατρική είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την περίθαλψη ενός ασθενούς πριν, κατά και αμέσως μετά τη χειρουργική επέμ-
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βαση. Περιλαμβάνει την προεγχειρητική αξιολόγηση
της ιατρικής κατάστασης του ασθενούς, την παροχή της
αναισθησίας, καθώς και την επίβλεψη της αποκατάστασης του μέχρι να μεταφερθεί από τη μονάδα αναισθη-
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σίας (Canadian Anesthesiologists’ Society 2010). Για
να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση απαιτείται η χορήγηση αναισθησίας, η οποία εφαρμόζεται παγκοσμίως σε περίπου 75 εκατομμύρια ασθενείς ανά χρόνο (Kovac, 2000, Gan, 2002).
Όμως παρόλη την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί
στον τομέα της αναισθησιολογίας, αλλά και γενικότερα
στον τομέα της υγείας, οι επιπλοκές και τα προβλήματα
που απορρέουν της χορήγησης αναισθησίας συνεχίζουν
να υπάρχουν. Τα προβλήματα που προκύπτουν από την
χορήγηση αναισθησίας περιλαμβάνουν το μετεγχειρητικό πόνο, τη μετεγχειρητική ναυτία και έμετο (White, 1995),
τη μετεγχειρητική λοίμωξη τραύματος, το μετεγχειρητικό πυρετό, την αφυδάτωση, τη διάταση εντέρου και τη
διάταση ουροδόχου κύστης. Υπολογίζεται πως το 30% των
ασθενών, εμφανίζουν μετεγχειρητική ναυτία και έμετο
(Tramer, 2001). Μάλιστα, σε ασθενείς υψηλού κινδύνου
η συχνότητα εμφάνισης του εμέτου φτάνει το 70% (Apfel
et al, 1999). Οι χειρουργημένοι ασθενείς κατατάσσουν
τον έμετο, ως το πρώτο ανεπιθύμητο σύμπτωμα κατά τη
μετεγχειρητική περίοδο. Τα υπόλοιπα ανεπιθύμητα για
τους ασθενείς μετεγχειρητικά συμπτώματα περιλαμβάνουν την απόφραξη από τον ενδοτραχειακό σωλήνα, τη
ναυτία και το μετεγχειρητικό πόνο (Macario et al, 1999).
Η αύξηση της συχνότητας εμφάνισης μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου έχει ως συνέπεια την παράταση νοσηλείας των ασθενών στη μονάδα ανάνηψης. Η
παράταση νοσηλείας των ασθενών επιφέρει παράλληλη αύξηση του κόστου νοσηλείας (Gold et al, 1989). H
παραμονή του ασθενούς στην αίθουσα ανάνηψης εξαρτάται από τα επεισόδια εμέτου που θα εμφανίσει. Κάθε
επεισόδιο εμέτου αυξάνει κατά 20 min την παραμονή
του ασθενούς στην αίθουσα ανάνηψης (Gan et al, 2003).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνητικής μελέτης στην
Αμερική, οι ασθενείς ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν
παραπάνω (μέχρι και $56) για να τους χορηγηθεί καλύτερο αντιεμετικό φάρμακο. Ενώ, αν οι ασθενείς είχαν
ιστορικό εμέτου το ποσό των χρημάτων που ήταν διατεθειμένοι να δώσουν έφτανε τα $100 (Gan et al, 2001).
Ακόμη, τα ίδια αποτελέσματα διαπιστώθηκαν σε δείγμα Γερμανών και Τούρκων ασθενών (Kerger et al, 2007).
Μηχανισμός φυσιολογίας ναυτίας και εμέτου
Το κέντρο του εμετού βρίσκεται στον προμήκη μυελό ή στη
λεγόμενη εκλυτική ζώνη των χημειοϋποδοχέων του εδάφους της 4ης κοιλίας του εγκεφάλου, του οποίου η διέγερση προκαλεί τον έμετο. Ερεθίσματα από τις γύρω δομές
του ΚΝΣ μπορούν να διεγείρουν επίσης το κέντρο του εμέτου, καθώς και ερεθίσματα από άλλες περιοχές όπως το
φάρυγγα, το γαστρεντερικό σωλήνα και το μεσοθωράκιο.
Για την ενεργοποίηση του μηχανισμού πρόκλησης
του εμετού απαιτείται η συνεργασία του γαστρεντερικού,
αναπνευστικού και του μυϊκού συστήματος. Διακρίνονται 3 στάδια κατά τη διαδικασία του εμέτου: το στάδιο
πριν την εκτίναξη, το στάδιο εκτίναξης και το στάδιο μετά
την εκτίναξη. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την εμφά-

νιση ναυτίας, ταχυκαρδίας και σιελόρροιας. Έπειτα, στο
στάδιο εκτίναξης εμφανίζεται η τάση για έμετο και την
αποβολή γαστρικού περιεχομένου. Η τάση για έμετο
συνοδεύεται από ρυθμικές και συγχρονισμένες αναπνευστικές κινήσεις του διαφράγματος και της κοιλιάς, ενώ
η επιγλωττίδα παραμένει κλειστή. Η αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης και η χαλάρωση του κάτω οισοφαγικού σφιγκτήρα έχει ως αποτέλεσμα τη σύσπαση του στομάχου και την προώθηση του γαστρικού περιεχομένου
στον οισοφάγο, αντίστοιχα. Το τελευταίο στάδιο αποτελείται από σπλαχνικές απαντήσεις, όπου το σώμα επιστρέφει σε ήρεμη φάση κατά την οποία μπορεί να συνυπάρχει ή όχι εναπομένουσα ναυτία (Watcha, White, 1992).
Ο έμετος μπορεί να ταξινομηθεί ως πρώιμος, όταν
εμφανίζεται 2-6 ώρες μετά τη χειρουργική επέμβαση
και καθυστερημένος, όταν εμφανίζεται μεταξύ του 1ου2ου 24ώρου (Scuderi, Conlay, 2003).
Σκοπός
Ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός πρόκλησης της μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου είναι γνωστός. Στην παρούσα ανασκόπηση διερευνώνται οι παράγοντες κινδύνου,
τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης αυτού του μετεγχειρητικού προβλήματος.
Υλικό και μέθοδος
Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνητικών δημοσιευμένων άρθρων, με τη μέθοδο της αναζήτησης, σε ξενόγλωσσες βάσεις ιατρικών δεδομένων
(MEDLINE, COCHRANE), ως το 2010. Οι όροι αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν “postoperative nausea
and vomiting”, “pathophysiology”, “risk factors”,
“prevention”, “treatment” και συνδυασμοί τους.
Κριτήρια ένταξης στην παρούσα ανασκόπηση αποτέλεσαν άρθρα (ανασκοπικά και ερευνητικά) τα οποία
αφορούσαν ερευνούσαν τους παράγοντες που ευνοούν
την εμφάνιση μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου και
πρότειναν τρόπους αντιμετώπισης τους. Bασική προϋπόθεση των εντασσόμενων στη μελέτη άρθρων αποτέλεσε η αγγλική γλώσσα και η δυνατότητα εντόπισης του
πλήρους κειμένου αυτών.
Μελέτες δημοσιευμένες από μη έγκυρες πηγές και
σε άλλες γλώσσες απορρίφθηκαν.
Αποτελέσματα
Παράγοντες κινδύνου εμφάνισης
μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου
Η εμφάνιση ναυτίας και εμέτου κατά τη μετεγχειρητική φάση ενός χειρουργημένου ασθενούς εξαρτάται από
ποικίλους παράγοντες όπως αυτοί που εντάσσονται στη
φύση του ασθενούς, στη χορήγηση των αναισθητικών
φαρμάκων, στον τύπο αναισθησίας, σε μετεγχειρητικούς συστηματικούς παράγοντες και στην ίδια τη χειρουργική επέμβαση. Προτάθηκε η χορήγηση αντιεμετικής προφυλακτικής αγωγής όπου συνυπάρχουν 2
παράγοντες κινδύνου (Apfel et al, 1999).
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Χαρακτηριστικά ασθενούς
Στα χαρακτηριστικά του ασθενούς ανήκουν η ηλικία, το
φύλο, το βάρος, το άγχος, το ιστορικό ναυτίας-εμέτου
του ασθενούς και το κάπνισμα.
Η ηλικία του ασθενούς αποτελεί το σημαντικότερο
παράγοντα κινδύνου. Οι παιδιατρικοί χειρουργημένοι ασθενείς είναι περισσότερο επιρρεπείς από ότι οι ενήλικες και
εμφανίζουν έμετο το 13-42% αυτών (Rose, Watcha, 1999).
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η συχνότητα του εμέτου (3451%) μεταξύ 6-16 χρονών (Cohen et al, 1990). Πάραυτα,
οι πιθανότητες εμφάνισης μετεγχειρητικής ναυτίας και
εμέτου αυξάνονται σε κάθε δεκαετία που προστίθεται στην
ηλικία του ασθενούς κατά 13% (Sinclair et al, 1999).
Οι γυναίκες φαίνεται πως είναι πιο ευαίσθητες στο
μετεγχειρητικό έμετο σε σχέση με τους άνδρες. Αναφέρεται πως οι πιθανότητες αυξάνονται κατά 3 φορές όταν
οι ασθενείς είναι γυναίκες (Sinclair et al, 1999).
Σύμφωνα με μια θεωρία το βάρος σώματος ειδικά το
υπερβολικό, συσχετίζεται με τον εμετό (Bellville et al,
1960). Αυτό συμβαίνει διότι η περίσσεια λιπώδους ιστού
δρα σαν αποθηκευτικός χώρος για τα πτητικά αναισθητικά, με αποτέλεσμα την συνεχή είσοδο τους στην κυκλοφορία του αίματος, όταν έχει διακοπεί η χορήγηση τους.
Ακόμη, η παρουσία νόσου του πεπτικού συστήματος που
παρατηρείται στους παχύσαρκους ασθενείς είναι σύνηθης και θεωρείται πως η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι μια πιθανή αιτία για την πρόκληση του εμέτου.
Η εμφάνιση άγχους και θυμού από τον ασθενή κατά
την προεγχειρητική περίοδο, προτείνεται από τους ερευνητές πως σχετίζεται με τη μετεγχειρητική ναυτία (Quinn
et al, 1994) ή τον έμετο (Watcha, White, 1992, Dershwitz,
1994). Σε άλλη μελέτη αναφέρεται πως η υπερβολική
κατάποση αέρα κατά τη διάρκεια του άγχους, θα ήταν
υπεύθυνη για τον έμετο (Eger, 1974).
Ασθενείς με ιστορικό εμέτου είχαν 3 φορές παραπάνω πιθανότητες να εμφανίσουν έμετο (Sinclair et al,
1999). Καθώς, και παιδιατρικοί ασθενείς με ιστορικό
ναυτίας ή εμέτου από προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες εμφάνισης μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου (Heyland et al, 1997).
Ακόμη, οι ασθενείς που κάπνιζαν κινδύνευαν να εμφανίσουν μετεγχειρητικό έμετο από ότι ασθενείς που δεν
κάπνιζαν (Sinclair et al, 1999).
Χειρουργική επέμβαση
Η διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, συνεπώς και
της χορηγούμενης αναισθησίας καθορίζει τις πιθανότητες εμφάνισης ναυτίας και εμέτου. Διαπιστώθηκε λοιπόν, πως κάθε 30 min που προστίθενται στη διάρκεια
της αναισθησίας, αυξάνεται ο κίνδυνος μετεγχειρητικής
ναυτίας και εμέτου κατά 59%. Ενώ σε επεμβάσεις μικρότερες των 30 min, το ποσοστό εμφάνισης μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου είναι 2,8% (Sinclair et al, 1999).
Ακόμη, το σημείο του οργανισμού που πρόκειται να
γίνει η χειρουργική επέμβαση φαίνεται πως ευνοεί ή όχι
το μετεγχειρητικό έμετο. Οι ασθενείς που συμμετείχαν στη
μελέτη των Sinclair και λοιποί., και είχαν υποβληθεί σε
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επεμβάσεις ωτός, οφθαλμού, ρινός ή των δοντιών είχαν
περίπου 15% πιθανότητες να εμφανίσουν μετεγχειρητικό
έμετο. Ακολουθούν ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ορθοπεδικές επεμβάσεις και σε πλαστικές επεμβάσεις (7,5%)
(Sinclair et al, 1999). Σε άλλη ερευνητική μελέτη αποδείχθηκε πως το 73% των γυναικών που υποβλήθηκαν σε
γυναικολογική λαπαροτομία, εμφάνισαν μετεγχειρητική
ναυτία (Koivuranta et al, 1997). Παρόμοια αποτελέσματα
διαπιστώθηκαν σε παιδιά ειδικά μετά από χειρουργικές
επεμβάσεις στραβισμού, μέσου ωτός και όρχεων (Patel,
Hannallah, 1988, Larsson, Jonmarker, 1990).
Αναισθησία
Ως προνάρκωση αποφεύγεται η χορήγηση οπιοειδών
και προτιμώνται α2 αγωνιστές κλονιδίνης, οι οποίοι μειώνουν το άγχος του ασθενούς (Rowley, Brown 1982,
Mikawa et al, 1995).
Αντίθετα με την τοπική αναισθησία, η γενική αναισθησία ευθύνεται περισσότερο για την παρουσία της
μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου. Σε μελέτη που
σύγκρινε τα ποσοστά εμφάνισης μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου στην αίθουσα ανάνηψης και στην κλινική μετά από γενική αναισθησία, ήταν 21% και 52% αντίστοιχα. Τα ποσοστά που σχετίζονταν με την τοπική
αναισθησία ήταν 8% και 38% αντίστοιχα (Koivuranta et
al, 1997). Αξιοσημείωτο είναι πως η γενική αναισθησία
αυξάνει μέχρι και 11 φορές την πιθανότητα εμφάνισης
μετεγχειρητικού εμέτου. Το γεγονός αυτό σχετίζεται με
την αυξημένη χορήγηση υψηλών δόσεων alfentanil,
fentanyl, midazolam (Sinclair et al, 1999).
Κατά τη διάρκεια της διεγχειρητικής αναισθησίας
με υποξείδιο του αζώτου υπάρχει διέγερση των ντοπαμινικών υποδοχέων στον προμήκη μυελό, διεγείροντας
έτσι το κέντρο του εμετού.
Μετεγχειρητικοί παράγοντες
Η ύπαρξη πόνου κατά τη μετεγχειρητική φάση του ασθενούς προάγει τη μετεγχειρητική ναυτία και έμετο. Το
50% των ασθενών που θα τους χορηγηθούν οπιοειδή
μετεγχειρητικά, με σκοπό την ανακούφιση του μετεγχειρητικού πόνου, εμφανίζουν ναυτία και έμετο (Tramer,
Walder, 1999). Όμως, αυτή η άποψη γρήγορα αντικαταστάθηκε από μια νεότερη, σύμφωνα με την οποία χορηγούνται μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα σε
ασθενείς με μετεγχειρητικό πόνο (White, 1995, Eriksson
et al, 1996). Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην
εμφάνιση της μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου είναι
η καθυστερημένη κινητοποίηση του ασθενούς μετά την
επέμβαση και η ζάλη (Watcha, White, 1992).
Εκτίμηση ποσοστού κινδύνου εμφάνισης
μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου
Για να εκτιμηθεί το ποσοστό κινδύνου εμφάνισης μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου σε κάθε ασθενή, ορισμένοι ερευνητές δημιούργησαν κλίμακες βαθμολόγησης.
Αυτές οι κλίμακες καταμετρούσαν τους παράγοντες κινδύνου που εντοπίζονται σε κάθε ασθενή. Όσο υψηλότερο
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ήταν το ποσοστό που συγκέντρωνε κάθε ασθενής, τόσο
περισσότερες ήταν οι πιθανότητες εμφάνισης μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου. Σύμφωνα με τον Apfel et al.
(1999), κάθε βαθμός (0-4) αντιπροσωπεύει ένα παράγοντα κινδύνου (γυναικείο φύλο, ιστορικό εμέτου, κάπνισμα,
χορήγηση οπιοειδών μετεγχειρητικά). Σε ασθενείς που
απουσιάζουν οι παραπάνω παράγοντες κινδύνου έχουν
πιθανότητες 10% να εμφανίσουν μετεγχειρητική ναυτία ή
έμετο και αυτοί με 1 παράγοντα κινδύνου έχουν 21% πιθανότητες. Ακόμη, ασθενείς με 2 ή 3 ή 4 παράγοντες κινδύνου έχουν αντίστοιχα 40%, 60% και 80% πιθανότητες να
εμφανίσουν ναυτία ή έμετο στη μετεγχειρητική περίοδο.
Αντιμετώπιση
Οι επιπλοκές που ενδεχομένως να προκύψουν από τη
μετεγχειρητική ναυτία και έμετο περιλαμβάνουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές, αφυδάτωση, καθυστέρηση ανάρρωσης, πνευμονική εισρόφηση, διάνοιξη τραύματος, φλεβική υπέρταση, υποδόρια αιμορραγία. Η πιθανότητα εμφάνισης
επιπλοκής έγκειται στο 0,1%/1000 ασθενείς (White, 1995).
Για την αντιμετώπιση ή πρόληψη των παραπάνω επιπλοκών υπάρχουν εκτός από την αντίστοιχη φαρμακευτική
αγωγή και ορισμένες μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις.
Φαρμακευτική αντιμετώπιση
Στις φαρμακευτικές ουσίες που χορηγούνται σε ασθενείς
με μετεγχειρητική ναυτία ή έμετο, συγκαταλέγονται τα
γλυκοκορτικοειδή (δεξαμεθαζόνη), τα αντιχολινεργικά

(σκοπολαμίνη), και οι αποκλειστές των 5ΗΤ3 υποδοχέων σεροτονίνης (ντολασετρόνη, ονδανσετρόνη), Η1 και
Η2 υποδοχέων (διμενυδρινάτη) και ντοπαμινεργικών υποδοχέων (μετοκλοπραμίδη, δροπεριδόλη, αλοπεριδόλη)
(Ku, Ong, 2003, Carlise, Stevenson, 2006, Rüsch et al,
2010). Σε μελέτη στην οποία δόθηκε οποιοδήποτε αντιεμετικό φάρμακο σε δείγμα 100 ατόμων που εμφάνισαν
μετεγχειρητική ναυτία και έμετο, οι 28 θα ωφελήθηκαν
και οι υπόλοιποι 72 όχι (Carlisle, Stevenson, 2006). Η επιλογή της φαρμακευτικής ουσίας και η χορηγούμενη δόση
αυτής, είναι ανάλογα της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και του κόστους των φαρμάκων (Watcha, 2000).
Από οικονομικής απόψεως και όπως φαίνεται από πρόσφατη οικονομική μελέτη, είναι προτιμότερο για το νοσοκομείο να χορηγείται προφυλακτική αγωγή σε ασθενείς
με έμετο, παρά να χορηγείται φαρμακευτική αγωγή αφού
εμφανιστεί ο έμετος και έπειτα (Dzwonczyk et al, 2010).
Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις
Στις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις ανήκουν ο βελονισμός σε συνδυασμό με ηλεκτρικό ρεύμα ή όχι (διέγερση σημείου Nei-Guan P6-προκαλεί μείωση μετεγχειρητικής ναυτίας) (Lee, Fan, 2004, Ho, Chiu, 2005), η
βραχεία προεγχειρητική νηστεία από υγρά (24 ώρεςέχει ως αποτέλεσμα μικρό όγκο περιεχομένου στο στόμαχο και μεγαλύτερο pH), καλή περιεγχειρητική ενυδάτωση (κατά προτίμηση με κολλοειδή) (Fujii, 2009),
αυξημένη παροχή Ο2 διεγχειρητικά (Goll et al, 2001),
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Introduction: Postoperative problems and complications remain challenge for health professionals, despite
the great progress that have been done in anesthesiology. One of the most common postoperative problems
is postoperative nausea and vomiting.
Purpose: The pathophysiological mechanism of postoperative nausea and vomiting is known. This review paper
investigates the risk factors, prevention and treatment of this postoperative problem.
Literature Review: The literature search concerned original and review papers published up to 2010, at medical
databases (MEDLINE, COCHRANE). Essential prerequisite for inducing the articles in the present study was the
English language and the full text of them. As reported by the literature, the factors that contribute to the occurrence
of postoperative nausea and vomiting associated with patient characteristics, type of anesthesia, premedication,
surgery type, duration and number of postoperative factors. Patients occurring postoperative vomiting are
vulnerable at complications such as electrolyte imbalance and pulmonary aspiration. Therefore, in order to avoid
deterioration of clinical status, appropriate medication and non-pharmacological interventions are applied.
Conclusions: Postoperative nausea and vomiting is multifactorial problem. Aiming to ensure patients’ health,
it is necessary to prevent rather than treat postoperative nausea and vomiting. This action reduces the patients’
hospitalization duration as well as the cost of care.
Key words: Nausea, vomiting, pathophysiology, risk factors, prevention, treatment.

Τόμος 4 - Τεύχος 4

[75]

TOMOS4_TEFXOS4

5/22/12

1:35 PM

Page 76

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

προσεγμένες μετακινήσεις κεφαλής, οδηγίες για κινητοποίηση, λήψη τροφής και αναρρόφηση στομάχου.
Συμπεράσματα
Το πρόβλημα της μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου είναι
πολυπαραγοντικό, επιβαρύνει την οικονομία του νοσοκομείου και αποτελεί δυσάρεστο σύμπτωμα για τους ασθενείς, παρατείνοντας το χρόνο νοσηλείας τους. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, χορηγείται αντιεμετική
φαρμακευτική αγωγή ή εφαρμόζονται μη φαρμακευτικές
παρεμβάσεις. Η εφαρμογή μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων κατέχει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη εμφάνισης
της μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου. Στοχεύοντας στη
διασφάλιση της υγείας των ασθενών, κρίνεται απαραίτητη η πρόληψη του προβλήματος αυτού, από ότι η θεραπεία του. Το δίλλημα της πρόληψης ή χορήγησης αντιεμετικής θεραπείας, αποτελεί αφορμή για περαιτέρω έρευνα,
όπως και οι πιθανές παρενέργειες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση των αντιεμετικών.
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ΠΕΡIΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Στην παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια αποτύπωσης των δεδομένων της βιβλιογραφίας σχετικά με
το φαινόμενο της αύξησης της ζήτησης εναλλακτικών μορφών θεραπείας από τους πολίτες είτε χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά, είτε σε συνδυασμό με υπηρεσίες στα πρότυπα της ορθόδοξης δυτικής ιατρικής. Αναλύονται
οι βασικές διαφορές μεταξύ τους όπως αυτές αποτυπώνονται στη θεραπευτική προσέγγιση, στην επιστημονική
τεκμηρίωση, στις κοινωνικές καταβολές και στη θεραπευτική σχέση ασθενή θεραπευτή. Επίσης αναδεικνύονται τα σημεία που κάθε μια μορφή θεραπείας επικεντρώνει το ενδιαφέρον της και εξασκεί το έργο της.
Σκοπός: Η διερεύνηση των αιτίων που διεθνώς οι πολίτες στρέφονται προς την αναζήτηση διαφορετικών μορφών θεραπείας από την κλασική δυτική ιατρική.
Αποτελέσματα: Στην αύξηση της χρήσης εναλλακτικών μορφών θεραπείας συμβάλλουν πολλοί παράγοντες.
Αυτοί σχετίζονται με τα κοινωνικά – δημογραφικά χαρακτηριστικά και ιδίως την ηλικία, το φύλο, την εκπαίδευση, την οικονομική κατάσταση, το επίπεδο της υγείας και την προσωπική αντίληψη του ατόμου για τις ανικανοποίητες ανάγκες του από την παρεχόμενη συμβατική ιατρική φροντίδα. Άλλοι παράγοντες σχετίζονται με τη
φιλοσοφία και τη στάση ζωής, τις αντιλήψεις, τη διάρθρωση μιας κοινωνίας σε μία δεδομένη ιστορική στιγμή
για έναν καθορισμένο γεωγραφικό χώρο και τις διαχρονικά υφιστάμενες στάσεις και πεποιθήσεις για την υγεία
και την αρρώστια.
Συμπεράσματα: Από την ανάλυση της βιβλιογραφίας γίνεται φανερό ότι η κλασική ορθόδοξη ιατρική και οι διάφορες μορφές εναλλακτικής θεραπείας δεν απωθούνται απαραίτητα μεταξύ τους. Αντίθετα μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά μεταξύ τους προς όφελος της υγείας των πολιτών.
Λέξεις-κλειδιά: Εναλλακτικές μορφές θεραπείας, βιοϊατρικό μοντέλο θεραπευτικής προσέγγισης

Εισαγωγή
Στην προσπάθεια σκιαγράφησης του φαινομένου της
αύξησης της χρήσης των εναλλακτικών μορφών θεραπείας σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με την συμβατική ιατρική, χρήσιμη είναι η εισαγωγική διαπολιτισμι-

κή ανάλυση της έννοιας της υγείας και της ασθένειας
με τις διαμορφούμενες νοσολογικές αντιλήψεις, καθώς
και το φιλοσοφικό υπόβαθρο που βασίστηκε και εξελίχθηκε το κάθε θεραπευτικό ρεύμα.
Οι αντιλήψεις περί υγείας, ασθένειας και θεραπεί-
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ας επηρεάζονται συνήθως από κοινωνικές μεταβλητές,
που σχετίζονται με το εύρος ή τη βαρύτητα των ασθενειών (Τσαλίκης, 2006).
Αυτό σημαίνει πως η ασθένεια εμφανίζει κοινωνική
κατανομή και αντίστοιχοι κοινωνικοί παράγοντες επηρεάζουν τις διαχρονικά υφιστάμενες στάσεις και πεποιθήσεις απέναντί της. Πολιτιστικοί παράγοντες εξηγούν
τους τρόπους που κατανοούμε, βιώνουμε και αντιλαμβανόμαστε την ασθένειά μας, δημιουργώντας το πολιτιστικό μόρφωμα και την κοινωνική κληρονομιά που κληροδοτείται από γενιά σε γενιά (Μάντη & Τσελέπη, 2000).
Η «υγεία» και η «κοινωνία» είναι αδιαίρετες οντότητες στην κατανόηση του κοινωνικο – πολιτιστικού γίγνεσθαι, που είναι σημαντικός προγνωστικός παράγοντας
επιλογής θεραπευτικού μοντέλου, καθώς επηρεάζει τη
μετατόπιση των ατομικών πεποιθήσεων για την υγεία
και την ασθένεια. (Astin, 1998, Αγραφιώτης 2001).
Έτσι, η έννοια της υγείας ποικίλει από πολιτισμό σε
πολιτισμό. Όσο υψηλότερη και πνευματικότερη είναι μια
πολιτιστική παράδοση τόσο ευρύτερη και ολιστικότερη
αντίληψη διαθέτει για την υγεία. Και πράγματι, τέτοια
ήταν η αντίληψη για την υγεία των αρχαίων και των μεγάλων πολιτισμών της ανθρωπότητας (Φάρος, 2003).
Οι αρχαίοι Έλληνες συνδύαζαν την υγεία με την πληρότητα ζωής αποδεχόμενοι πως η ψυχή και το σώμα επιδρούν άμεσα μεταξύ τους. Η δημιουργία ουσιαστικής
διαπροσωπικής σχέσης μεταξύ του θεραπευτή και του
ασθενή για τη διερεύνηση ύπαρξης σωφροσύνης στην
ψυχή, ήταν για το Σωκράτη αναγκαία καθώς χωρίς αυτήν
τα φάρμακα ήταν αναποτελεσματικά. Αντίστοιχα ο Ιπποκράτης ήταν υπέρμαχος της πρόληψης των ασθενειών
και της ενότητας ψυχής και σώματος (Φάρος, 2005).
Οι αρχαίοι Κινέζοι γιατροί στόχευαν στην πρόληψη
και θεωρούσαν ότι η αρρώστια οφειλόταν σε μια δυσαρμονία. Ο γιατρός αμειβόταν όσο ο πελάτης ήταν υγιής
και η πληρωμή σταματούσε μόλις αρρώσταινε. Οι θεραπευτικές τεχνικές στόχευαν στην επιστροφή του οργανισμού σε δυναμική ισορροπία (Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος, 1999).
Όμως αυτό το «αδιαίρετο» ψυχής - σώματος σταδιακά αρχίζει να εγκαταλείπεται. Το 1600 μ.Χ. ο Γάλλος
φιλόσοφος και μαθηματικός Rene Descartes (Καρτέσιος) υποστηρίζει ότι η ψυχή και το σώμα διαχωρίζονται, (δυϊσμός), ρίχνοντας τη σπορά για τη γέννηση και
σταδιακή ανάπτυξη του σύγχρονου βιοϊατρικού μοντέλου θεραπείας (Di Matteo & Martin, 2006).
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό η υγεία αποτελεί έκφραση της «φυσιολογικής» λειτουργίας που χαρακτηρίζει
το ανθρώπινο είδος και καθορίζεται κυρίως από επιδημιολογικούς και βιοστατιστικούς δείκτες, που ανιχνεύουν παθολογικές παρεκκλίσεις του «φυσιολογικού»,
που προσδιορίζεται από τις αποκλίσεις της μέσης τιμής
βιολογικών παραμέτρων (Τούντας, 2002).
Η σταδιακή εγκαθίδρυση και ανάπτυξη του βιοϊατρικού μοντέλου επέφερε τον αποκλεισμό της συμμετοχής άλλων επιστημών, όπως η ψυχολογία και η κοι-
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νωνιολογία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας για πολλά χρόνια (Ποταμιάνος, 1995).
Σύμφωνα με τον Capra (1982), με την μηχανιστική
άποψη του κόσμου σημειώθηκαν εξαιρετικές επιτυχίες
στην κλασική φυσική, την ιατρική και την τεχνολογία,
αλλά είχε και εξολοθρευτικές συνέπειες στον πολιτισμό, την ανθρωπότητα, τον πλανήτη.
Σκοπός:
Σκοπό της παρούσας ανασκόπησης αποτελεί η τεκμηρίωση του φαινομένου της αύξησης της ζήτησης από
τους πολίτες εναλλακτικών μορφών θεραπείας, η διερεύνηση των αιτίων του φαινομένου αυτού, καθώς και η
παρουσίαση των διαφορών μεταξύ της δυτικής ορθόδοξης ιατρικής και των εναλλακτικών μορφών θεραπείας
Αποτελέσματα:
Διαφορές στην αντιμετώπιση των ασθενειών μεταξύ της
παραδοσιακής ορθόδοξης δυτικής ιατρικής και των
εναλλακτικών μορφών θεραπείας
Οι όροι συμπληρωματική/ εναλλακτική / μη συμβατική
ιατρική χρησιμοποιούνται εναλλακτικά με την παραδοσιακή ιατρική. Η παραδοσιακή ιατρική έχει μακρά ιστορία και είναι το σύνολο των γνώσεων, των δεξιοτήτων και
των πρακτικών με βάση τις θεωρίες, τις πεποιθήσεις και
τις εμπειρίες των γηγενών σε διαφορετικές κουλτούρες,
που είτε εξηγούνται είτε όχι, χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της υγείας, την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία ή βελτίωση της σωματικής και ψυχικής ασθένειας.
Οι θεωρίες και η εφαρμογή τους στη θεραπεία είναι πολύ
διαφορετικές από της συμβατικής ιατρικής (WHO, 2000).
Αναλύοντας, μπορούμε να αναφερθούμε στις εξής κύριες
διαφορές:
Στην κοινωνική προέλευση και στις αρχές διαμόρφωσης του κάθε θεραπευτικού μοντέλου
Μεταξύ των αντιλήψεων και πρακτικών θεραπείας του
αρχαίου, μεσαιωνικού και ανατολικού κόσμου, υπάρχει
ένας τριπλός κοινός δεσμός που διαφυλάσσεται αδιάρρηκτος και διατυπώνεται κατά τον Τερζάκη (2009) ως:
«δεσμός αντιστοιχίας σώματος και ψυχής, δεσμός
αλληλόδρασης οργανισμού και περιβάλλοντος και δεσμός
αμοιβαιότητας πάσχοντος και θεραπευτή».
Αυτή την οικολογική αντίληψη είχαν όλες οι ανθρώπινες φιλοσοφίες και πολιτισμοί και ανάλογη ήταν η
αντίληψή τους για την υγεία και την αρρώστια εκτός του
σύγχρονου δυτικού πολιτισμού (Φάρος, 2003).
Η σύγχρονη ιατρική, καθορίστηκε από τις κοινωνικές σχέσεις και από αυτές διαμορφώθηκε. Οι θεωρίες
και οι πρακτικές της σχηματίστηκαν από τους νόμους
της καπιταλιστικής κοινωνίας. Η εκμετάλλευση, η ιεραρχία, η καταπίεση οι ταξικές διακρίσεις ενσωματώθηκαν στον χαρακτήρα της και λειτούργησε αντίστοιχα με
τις ανάγκες της αγοράς. Τέθηκε έτσι στην υπηρεσία κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, φαλκιδεύοντας τον
ανθρωπιστικό της χαρακτήρα (Τούντας, 2001).
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2 Στη θεραπευτική προσέγγιση
Η εναλλακτική, συμπληρωματική ιατρική (Complementary
Alternative Medicine CAM), περιλαμβάνει φροντίδες
που είναι εκτός της συμβατικής βιοϊατρικής σφαίρας.
Κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι εστιάζει στο άτομο
συνολικά, προεκτείνοντας σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές της υγείας, της ασθένειας και της ευημερίας (Williams, Kitchen, & Eby, 2011).
Στον αντίποδα η συμβατική ιατρική ενδιαφέρεται λιγότερο για τις δοξασίες και τους λόγους για την αρρώστια,
τα ρητορικά σχήματα των αρρώστων για να ονοματίσουν
την αρρώστια, την κοινωνική πορεία του αρρώστου, τη
συμμετοχή της αρρώστιας και της υγείας στη συμβολική
τάξη μιας κοινωνικής ομάδας και επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην πρακτική των θεραπευτών, στην κοινωνική τους θέση, στις μεγάλες ανακαλύψεις στο χώρο της
γνώσης και στους ρυθμούς εξέλιξης της ιατρικής (Αγραφιώτης, 1988).
Μια τέτοια ιατρική από τη φύση της δεν μπορεί να
αντιληφθεί τον άνθρωπο ως αδιαίρετη ψυχοσωματική
ενότητα. Ούτε είναι σε θέση να αντιληφθεί τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και συμπεριφορικούς παράγοντες, που δρουν αποφασιστικά στην εμφάνιση και
έκβαση της αρρώστιας (Τούντας, 2007).
Κατά τον Φάρο (2005) η επικρατούσα ιατρική κατάσταση δεν αναζητά τις αιτίες των ασθενειών και ολοκληρώνεται με το πέρας των συμπτωμάτων.
Όμως, οι ομοιοπαθητικοί π.χ. θεραπευτές προσδίδουν σχολαστική προσοχή σε κάθε σύμπτωμα, δημιουργώντας στη θεραπευτική σχέση μια συμφωνία για τη μοναδικότητα των συμπτωμάτων του κάθε ατόμου. Σε αντίθεση,
η ορθόδοξη ιατρική προσπαθεί να χωρέσει τα συμπτώματα σε κοινά διαγνωστικά μοτίβο. Για το σκοπό αυτό οι
ομοιοπαθητικοί γιατροί περνούν πολύ περισσότερο χρόνο με τους ασθενείς τους (Aniva & Schneiderman, 1978).
Ιδιαίτερες διαφορές αναφέρονται και μεταξύ συμβατικών και εναλλακτικών ψυχιατρικών θεραπευτικών
προσεγγίσεων τόσο στη βιοθεωρητική και κοσμοθεωρητική άποψή τους, όσο και στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τον ψυχικά άρρωστο. Ενώ η δυτική ψυχιατρική
επικεντρώνεται κυρίως στη φαρμακοθεραπεία, η εναλλακτική ψυχιατρική συνδέεται τόσο με το ρόλο του ασθενή ως μέλος μιας κοινωνίας, όσο και με τις επικρατούσες αντιλήψεις σχετικά με την κοινωνική σημασία της
αρρώστιας (Κουτουβίδης και συν. 2000).

3 Στην επιστημονική τεκμηρίωση
Σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα, η σύγχρονη ιατρική ανέπτυξε αυστηρές μεθοδολογίες αποτελεσματικότητας, διασφάλισης της ποιότητας, τυποποίησης, ασφάλειας και δυσμενών επιπτώσεων. Πολλά από τα παραδοσιακά
φάρμακα έχουν ανεπαρκή αποδεικτική βάση όταν μετρώνται με αυτά τα πρότυπα. Επιπλέον, η τάση να είναι λιγότερο αυστηρά και ελεγχόμενα τα πρότυπα παραγωγής

και οι δοκιμές ποιότητας των φαρμάκων, η έλλειψη δυνατότητας απόκτησης πιστοποιητικού ή άδειας από τους
επαγγελματίες, η ασάφεια διαγνώσεων και η έλλειψη
ομάδων ελέγχου, θέτουν σε αμφισβήτηση ακόμα και την
ασφάλεια των ασθενών (Chan, 2008, WHO, 2008-α).
Ιδιαίτερα κριτικοί οι P. Fontanarosa & G. Lundberg
(1998) αναφέρουν ότι αφού η εναλλακτική ιατρική δεν
είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη δεν υπάρχει καν. Υπάρχει μόνο η βασισμένη στην επιστημονική τεκμηρίωση
ιατρική που υποστηρίζεται από στοιχεία και δεν νοείται
να υφίσταται οποιαδήποτε άλλη ιατρική με ανύπαρκτα
επιστημονικά στοιχεία. Στον αντίποδα αυτής της κριτικής και αναφερόμενος στον βελονισμό ο κ. Καράβης
(2004) αναφέρει ότι όγκος εργασιών με την απαραίτητη επιστημονική μεθοδολογία εκπονείται καθημερινά
που συμβάλει στην τεκμηρίωση της θεραπευτικής ικανότητας καθώς και της αποτελεσματικότητας του βελονισμού. Σε παρόμοιες μελέτες στηρίχτηκε ο ΠΟΥ και το
Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας δημοσιεύοντας
κατάλογο ενδείξεων, που υιοθέτησε και η Διεθνής Ένωση Μελέτης του Πόνου.

4 Στη σχέση μεταξύ θεραπευτή και ασθενή
Η ιατρική περίθαλψη έχει γίνει απρόσωπη και «σκληρόκαρδη». Η τόση εξειδίκευση δεν προάγει μια σχέση
συμπάθειας μεταξύ γιατρού-ασθενούς. Σε πάρα πολλές
περιπτώσεις, ο ασθενής δεν αντιμετωπίζεται ως άτομο,
αλλά ως μια γραμμή συναρμολόγησης μερών του σώματος που διαχειρίζεται ο κατάλληλος ειδικός με την κατάλληλη εξειδίκευση (Chan, 2008).Η διαφορά στις γνώσεις
και τις εξειδικευμένες ικανότητες μετατρέπεται σε κοινωνική διάκριση και σε εξουσία πάνω στα άτομα.
Η κατάσταση αυτή έχει ως συνέπεια ο γιατρός να
καθορίζει τις ανάγκες του ασθενή στις οποίες είναι δυνατό αλλά και νόμιμο να ανταποκριθεί ο ίδιος.
Ταυτόχρονα ο ασθενής έχει όλο και περισσότερο την
αίσθηση ενός αποσπασματικού συστήματος, τη συνοχή
του οποίου δεν αντιλαμβάνεται (Adam & Herzlich, 1999).
Στον τρόπο ζωής του ασθενούς, στην αιτιολόγηση του
προβλήματος, στις απαιτούμενες αλλαγές για την καλύτερη θεραπεία, αλλά και στους κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες που συνυπάρχουν για τη δημιουργία της ασθένειας, δίνεται στοιχειώδης έμφαση. Τούτο
καθιστά τον ασθενή παθητικό δέκτη της θεραπείας και
τη σχέση του με τους επαγγελματίες υγείας άνιση, αφού
αυτοί καλούνται να διαγνώσουν και να τον θεραπεύσουν
χωρίς τη συμμετοχή του (Εμμανουηλίδου, 2009).
Τα αίτια της τάσης για αύξηση της χρησιμοποίησης εναλλακτικών μορφών θεραπείας από τους πολίτες
Τον τελευταίο αιώνα τα ιατρικά επιτεύγματα επέφεραν
εντυπωσιακή πρόοδο στην αντιμετώπιση των ασθενειών. Παράλληλα οι επιστήμες βοήθησαν στην αποκωδικοποίηση των ανθρώπινων λειτουργιών στο σύνολό
τους. Παρόλα αυτά παρατηρείται μια στροφή των ανθρώ-
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πων σε παραδοσιακές θεραπείες που μας κάνει να αναρωτηθούμε, πώς εξηγείται η αύξηση της χρήσης των
εναλλακτικών θεραπειών. Σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ
(WHO, 2008-b), σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες, το 70%
έως 80% του πληθυσμού χρησιμοποίησε κάποιο είδος
εναλλακτικής ή συμπληρωματικής ιατρικής.
Oι Eisemberg, et al (1993) έδειξαν ότι η μη συμβατική ιατρική έχει υψηλή παρουσία στο αμερικανικό σύστημα υγείας, εκτιμώντας ότι ο αριθμός των επισκέψεων
που πραγματοποιήθηκαν το 1990 σε εναλλακτικούς θεραπευτές ήταν μεγαλύτερος όλων των επισκέψεων σε όλους
τους γιατρούς πρωτοβάθμιας φροντίδας στη χώρα.
Κατά την περίοδο 1990 – 1997, διαπιστώθηκε για τον
πληθυσμό των ΗΠΑ αύξηση των συνολικών επισκέψεων
σε εναλλακτικούς θεραπευτές από 427 εκατομμύρια το
1990, σε 629 εκατομμύρια το 1997 (Eisemberg, et al, 1998).
Στον Καναδά οι εναλλακτικοί θεραπευτές αυξήθηκαν ανάμεσα στον γενικό πληθυσμό από 15% το 19945 στο 20% το 2003 (Sirois, 2008).
Το 2005, περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ενήλικες συμβουλεύτηκαν έναν εναλλακτικό θεραπευτή, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 13% του πληθυσμού του
Οντάριο του Καναδά (Williams, Kitchen, Eby, 2011).
Ειδικότερα για τους λόγους που χρησιμοποιούνται
οι εναλλακτικές θεραπείες, σε έρευνα στην Νότια Καρολίνα, το 47% όσων τις χρησιμοποιούσαν απάντησε ότι ο
λόγος ήταν η διατήρηση της υγείας και όχι η θεραπεία
για μια συγκεκριμένη παθολογική κατάσταση.
Επίσης το 63,3% εκλάμβανε τη θεραπεία ως πολύ
ή εξαιρετικά αποτελεσματική. Λιγότερο από το 5% των
χρηστών ανέφεραν μια κακή εμπειρία με την εναλλακτική θεραπεία, ενώ πάνω από το 85% δήλωσε ότι θα προτείνει τις θεραπείες σε φίλους ή μέλη της οικογένειας
(Oldendick, et al, 2000). Σε διεθνή μελέτη, η πλειοψηφία των χρηστών εναλλακτικής ιατρικής φαίνεται να την
επιζητεί όχι τόσο ως αποτέλεσμα μη ικανοποίησης από
τη συμβατική ιατρική, αλλά κυρίως επειδή τη βρίσκουν
περισσότερο σύμφωνη με τις αξίες, τις πεποιθήσεις
και τις φιλοσοφικές τους κατευθύνσεις.
Από τη μελέτη αναδείχτηκαν προγνωστικοί δείκτες
της χρήσης εναλλακτικής θεραπείας όπως η υψηλότερη εκπαίδευση, η δήλωση φτωχότερης κατάστασης της
υγείας, ο προσανατολισμός στην ολιστική φροντίδα, το
γυναικείο φύλο, μια μετασχηματιστική εμπειρία που
άλλαξε την ατομική κοσμοθεωρία, καθώς και προβλήματα όπως άγχος, προβλήματα στην πλάτη, χρόνιος πόνος
και προβλήματα του ουροποιητικού συστήματος. Τέλος,
προγνωστικός δείκτης φάνηκε να είναι η συμμετοχή των
ατόμων σε μια πολιτιστική ομάδα που χαρακτηρίζεται
από τη δέσμευσή τους για την οικολογία, τον φεμινισμό,
το ενδιαφέρον για την πνευματικότητα και την προσωπική ψυχική ανάπτυξη. Παράλληλα ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ότι μόλις το 4,4 % χρησιμοποιούν αποκλειστικά εναλλακτικές θεραπείες (Astin, 1998).
Σε άλλη έρευνα όπου αναζητούνται οι λόγοι που οι
ασθενείς επιλέγουν την ομοιοπαθητική, αναφέρεται ότι
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μόνο το 19% των ασθενών τη χρησιμοποίησαν γιατί ήταν
σύμφωνοι με τα πιστεύω ή τις αξίες της. Το 81% των
ασθενών περιέγραψαν δυσαρέσκεια με κάποιες πτυχές
της συμβατικής ιατρικής. (Aniva & Schneiderman, 1978).
Σε άλλη μελέτη ζητήθηκε από 250 χρήστες βελονισμού, οστεοπαθητικής και ομοιοπαθητικής να αναφέρουν
τους λόγους που αναζήτησαν εναλλακτική θεραπεία. Οι
λόγοι που επιδοκιμάστηκαν περισσότερο ήταν: α) «επειδή δίνω έμφαση στη θεραπεία του ατόμου στο σύνολό
του», β) «γιατί πιστεύω ότι η συμπληρωματική θεραπεία
θα είναι πιο αποτελεσματική για το πρόβλημά μου», γ)
«γιατί πιστεύω ότι η συμπληρωματική ιατρική θα μου επιτρέψει να αναλάβω πιο ενεργό ρόλο» και δ) «γιατί η ορθόδοξη ιατρική θεραπεία δεν ήταν αποτελεσματική».
Παράλληλα εντοπίστηκαν πέντε παράγοντες που επηρέασαν την αναζήτηση αυτή που ήταν: α) η γενικότερη θετική αποτίμηση της συμπληρωματικής θεραπείας, β) η αναποτελεσματικότητα της ορθόδοξης θεραπείας στα ενοχλήματά
τους, γ) η ανησυχία για τις αρνητικές επιπτώσεις της ορθόδοξης ιατρικής, δ) οι ανησυχίες σχετικά με την επικοινωνία με τους γιατρούς και ε), η διαθεσιμότητα της συμπληρωματικής ιατρικής (Vincent & Furnham, 1996).
Σε συγκριτική μελέτη χρηστών εναλλακτικών θεραπειών στον Καναδά, μεταξύ των πιο συχνά αναφερόμενων "ελκυστικών" κινήτρων αναφέρονται η επιθυμία να
αναλάβουν ένα πιο ενεργό ρόλο στην υγεία του ατόμου,
καθώς και οι πεποιθήσεις για ολιστική υγεία.
Αντίστοιχα, ως κοινά κίνητρα "απώθησης" αναφέρθηκαν από τους ίδιους χρήστες η δυσαρέσκεια με τις
πτυχές της συμβατικής ιατρικής συμπεριλαμβανομένων των δυσάρεστων παρενεργειών, η αναποτελεσματική φαρμακευτική αγωγή, καθώς και η απρόσωπη σχέση γιατρού-ασθενούς (Sirois, 2008).
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο αναδείχτηκε σε έρευνα στον
πληθυσμό του Καναδά και είναι η σύνδεση της εναλλακτικής φροντίδας υγείας με τον αριθμό των διαγνώσεων
χρόνιων ασθενειών. Μεταξύ των προσώπων που δεν έπασχαν από χρόνιες ασθένειες, 9% συμβουλεύτηκε εναλλακτικούς θεραπευτές, σε σύγκριση με το 26% των ατόμων
που έπασχαν με τρεις ή περισσότερες χρόνιες παθήσεις
(Millar, 1997). Σε έρευνα μεταξύ Κινέζων και λευκών μόνιμων κατοίκων στο Calgary του Καναδά κοινός παράγοντας που σχετίζεται με τη βοτανική θεραπεία, τον βελονισμό και το μασάζ και διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη
διάδοσή τους είναι ότι διαδίδονται δια της συστάσεως στην
οικογένεια ή σε φίλους από χρήστες. (Quan, et al. 2008).
Ωστόσο, στην προσπάθεια αναζήτησης των αιτίων αύξησης της χρήσης εναλλακτικών θεραπειών δεν θα πρέπει
να παραλειφθεί το εύρημα πληθώρας ερευνών ότι οι θεραπείες αυτές πέρα από την διαπιστωμένη δράση ίασης που
έχουν σε πληθώρα ασθενειών, αποτελούν κύρια επιλογή
είτε διατήρησης της υγείας δηλαδή μη επιδείνωσής της
από κάποια χρόνια νόσο που αντιμετωπίζεται τις περισσότερες φορές με τη συνύπαρξη της κλασσικής ιατρικής,
είτε διαφύλαξης και διατήρησης της υγείας προσφέροντας ουσιαστικά υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγεί-
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ας (Williams, Kitchen, Eby, 2011, Eisemberg, et al, 1993,
Sutherland & Verhoef, 1994, Sirois, 2008, WHO,2008-a).
Συζήτηση
Όπως αναφέρει η Chan (2008) δημιουργείται μια ιδανική ευκαιρία για να επανεξεταστεί η παραδοσιακή ιατρική και να λάβει άλλη θέση στην ιατρική περίθαλψη, με
τρόπο που να την καθιστά δίκαιη, ασφαλή, προσβάσιμη, οικονομικά προσιτή και με επίκεντρο τον άνθρωπο.
Κατά την ίδια, τα δύο συστήματα της παραδοσιακής
και δυτικής ιατρικής δεν χρειάζονται σύγκρουση και μπορούν μέσα από στοχευμένες πολιτικές αποφάσεις και στο
πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, να μπορούν
να αναμειγνύονται με μια ευεργετική αρμονία, χρησιμοποιώντας τα καλύτερα χαρακτηριστικά του κάθε συστήματος, αντισταθμίζοντας τις αδυναμίες τους. Προς τούτη
την κατεύθυνση ο ΠΟΥ στη διακήρυξη του Πεκίνου (WHO
2008-a) αναφέρει ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να διαμορφώσουν εθνικές πολιτικές, κανονισμούς και πρότυπα, ως μέρος των ολοκληρωμένων εθνικών συστημάτων
υγείας, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη, ασφαλής και
αποτελεσματική χρήση της παραδοσιακής ιατρικής.
Καλεί δε όσους δεν το έχουν πράξει, να αναλάβουν
δράση ώστε: α) να αναγνωρίσουν την παραδοσιακή ιατρι-

κή ως μέρος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ώστε
να αυξηθεί η πρόσβαση στη φροντίδα και να διατηρηθούν η γνώση και οι πόροι, β) να υποστηρίξουν και να
ενσωματώσουν την παραδοσιακή ιατρική στα εθνικά
συστήματα υγείας σε συνδυασμό με την εθνική πολιτική και νομοθεσία για τα προϊόντα, τις πρακτικές, και τους
παρόχους ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η ποιότητα, και γ) να διασφαλίσουν την ασφάλεια των ασθενών με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των παραδοσιακών παρόχων ιατρικής (WHO 2008-β).
Συμπεράσματα
Καθώς οι κοινωνίες εκσυγχρονίζονται, οι κοινωνικές προσδοκίες για την υγεία αυξάνονται σε όλο τον κόσμο. Στο
πλαίσιο αυτό όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται
στην παραδοσιακή ιατρική και τις εναλλακτικές θεραπείες που οι πρακτικές τους ποικίλουν από χώρα σε χώρα
επηρεαζόμενες από παράγοντες όπως ο πολιτισμός, η
ιστορία, η προσωπική στάση και η φιλοσοφία. Στην προσπάθεια να ισορροπήσουν μεταξύ ψυχικής και σωματικής υγείας, φαίνεται να αναζητούν μέσα από τη συσσωρευμένη γνώση αυτών των επιστημών μια πιο συμπονετική,
πιο δίκαιη, πιο αποτελεσματική, πιο προσωπική και πιο
ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας. (WHO, 2000)

ABSTRACT
REVIEW
THE PHENOMENON OF INCREASE OF UTILIZATION OF ALTERNATIVE FORMS OF TREATMENT INTERNATIONALLY.
ANALYSIS OF REASONS OF PHENOMENON AND PRESENTATION OF DIFFERENCES IN THE CONFRONTATION
OF ILLNESSES BETWEEN THE TRADITIONAL ORTHODOX WESTERN MEDICINE AND THE ALTERNATIVE FORMS
OF TREATMENT
Efkarpidis Apostolos, RN, MSc, Management of Health Services, Director of Nursing Service of the General
Hospital of Syros, E mail: apostolosefkarpidis@yyahoo.gr
Introduction: In the present study becomes effort of imprinting of data of bibliography with regard to the
phenomenon of increase of demand of alternative forms of treatment from the citizens. These forms used by
citizens exclusively, or in combination with services in the models of orthodox western medicine.
Analyze the basic differences between them as they are impressed in the healing approach, in the scientific
documentation, in the social payments and in the healing relation between patient and healer. Also are elected
the points that every forms of treatment focus on its interest and practice its work.
Aim: The investigation of reasons that the citizens are internationally turned to the search of different forms
of treatment from the classic western medicine.
Results: In the increase of use of alternative forms of treatment contribute a lot of factors. They are related
with social - demographic characteristics and specifically the age, the sex, the education, the economic
situation, the level of health and the personal perception of individual for his unsatisfied needs from the provided
conventional medical care. Other factors are related with the philosophy and the attitude of life, the perceptions,
the structure of society in a given historical moment for a determined geographic space and the diachronically
existing attitudes and convictions for the health and the illness.
Conclusions: From the analysis of bibliography it becomes obvious that the classic orthodox medicine and the
various methods of alternative treatment are not driven back essentially from each other. On the contrary they
can function additionally from each other to profit of health of citizens.
Key words: Alternative forms of treatment, biomedical model
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Παρά το γεγονός ότι οι επιστήμες αυτές αμφισβητήθηκαν από πολλούς, φαίνεται πως όσο περισσότερο
διαδίδονται τόσο πιο αποδεκτές γίνονται, σίγουρα όμως
όχι αναιρώντας την κλασσική ιατρική αλλά λειτουργώντας συμπληρωματικά και σε συνεργασία με αυτήν (Αδέσμευτος Τύπος, 2010). Η ενδυνάμωση της ιδέας ότι όλες
οι υπηρεσίες υγείας που λαμβάνουν οι πολίτες οφείλουν να είναι πιστοποιημένες και ασφαλείς για τους
πολίτες πρέπει να κερδίσει έδαφος καθώς ο πληθυσμός
γηράσκει και ήδη μόνο από τα χρόνια νοσήματα εκτινάσσεται η ζήτηση υπηρεσιών υγείας. Τα κράτη οφείλουν να προβούν με ταχύτητα στις απαραίτητες διαδικασίες ώστε τα μοντέλα θεραπείας συμβατικά ή μη να
λειτουργήσουν ενιαία προς όφελος των πολιτών.
Βιβλιογραφία
1. Αγραφιώτης, Δ. (1988), Υγεία και Αρρώστια. Κοινωνικο – πολιτιστικές διαστάσεις. Λίτσας, Αθήνα.
2. Aniva, R., Schneiderman, L. (1978), “Why Patients Choose
Homeopathy”, West J Med, 128:366-369. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1238132/pdf/
westjmed00260-0114.pdf (4/11/2011)
3. Astin, J. (1998), “Why patients use alternative medicine”, Jama,
1998;279(19):1548-1553. doi:10.1001/jama.279.19.1548. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://jama.ama-assn.org/content/279/19/1548.full
προσπέλαση (27/10/2011)
4. Capra, F. (1982), Το Ταό και η Φυσική. Ορόρα, Αθήνα.
5. Chan, M. Address at the WHO Congress on Traditional Medicine.
In WHO Congress on Traditional Medicine. Place: Beijing, China,
Date: 7-9 November 2008. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://www.
who.int/dg/speeches/2008/20081107/en/ προσπέλαση (27/10/2011)
6. Δικτυακός τόπος εφημερίδας «Αδέσμευτος Τύπος»: http://www.adesmeytos.gr/
. «Στον κόσμο των εναλλακτικών μορφών θεραπείας και ευεξίας...».
Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://adesmeytos-typos.blogspot.com/
2010/04/blog-post_14.html προσπέλαση (10/11/2011)
7. Δικτυακός τόπος WHO: http://www.who.int/en/ (2008-a), "Beijing
Declaration". Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://www.who.int/medicines/
areas/traditional/congress/beijing_declaration/en/index.html
προσπέλαση (1/11/2011)
8. Δικτυακός τόπος WHO: http://www.who.int/en/ (2008-b), “Traditional
medicine, Fact sheet NΓ134 December 2008”. Διαθέσιμο στο
δικτυακό τόπο: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/
fs134/en/index.html προσπέλαση (1/11/2011)
9. Di Matteo, R., Martin, L. (2006), Εισαγωγή στην Ψυχολογία της Υγείας. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
10. Eisenberg, D., Kessler, R., Foster, C., Norlock, F.,. Calkins, D.,
Delbanco, T. (1993), “Unconventional Medicine in the United
States -- Prevalence, Costs, and Patterns of Use”. N Engl J
Med, 1993; 328:246-252. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://www.nej
m.org/doi/full/10.1056/NEJM199301283280406#t=articleDiscussion
προσπέλαση (5/11/2011)
11. Eisenberg, D., Davis, R., Ettner, S., Appel, S., Wilkey, S., Van Rompay,
M., Kessler, R. (1998), “Trends in Alternative Medicine Use in the
United States, 1990-1997”. Jama, 1998;280(18):1569-1575. doi:
10.1001/jama.280.18.1569. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://jama.amaassn.org/content/280/18/1569.short προσπέλαση (27/10/2011)
12. Εμμανουηλίδου, Κ. (2009), «Βιοϊατρικό ή βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο για την ασθένεια;» Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://educpsychology.
blogspot.com/2009/03/blog-post_08.html προσπέλαση (8/11/2011)
13. Herzlich, A.(1999), Κοινωνιολογία της ασθένειας και της ιατρικής. Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.
14. Καράβης, Μ. (2005), «Περιληπτική αναφορά στο βελονισμό». Δικτυακός τόπος ηλεκτρονικού περιοδικού: Mediacus: http://www.mediacus.gr,
Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://www.mediacus.gr/

[82]

belonismos/ist_bel.asp?id=2 προσπέλαση (26/10/2011)
15. Κουτουβίδης, Ν., Φωτιάδου, Α., Χαλιώτης, Θ., Μαυράκη , Ι. (2000),
«Εναλλακτική και Θαυματουργική ιατρική: Από το μύθο στο λόγο»,
Εγκέφαλος, 37: 4. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://www.encephalos.gr/
full/37-4-05g.htm προσπέλαση (28/10/2011)
16. Μάντη, Π., Τσελέπη, Χ. (2000), Κοινωνιολογική και Ψυχολογική
προσέγγιση των Νοσοκομείων /Υπηρεσιών Υγείας. Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.
17. Millar, W. (1997), “Use of alternative health care practitioners by
Canadians”. Can J Public Health, May-Jun; 88(3):154-8. (PubMed),
Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9260354
προσπέλαση (8/11/2011)
18. Παπαδάτου, Δ., Αναγνωστόπουλος, Φ. (1999), Η Ψυχολογία στο
χώρο της Υγείας. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
19. Ποταμιάνος, Γ. (1995), Δοκίμια στην Ψυχολογία της Υγείας. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
20. Quan,H., Lai, D., Johnson, D., Verhoef, M., Musto, R. (2008),
“Complementary and alternative medicine use among Chinese
and white Canadians”. Can Fam Physician, Nov;54(11):15639. (PubMed), Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/19005129 προσπέλαση (8/11/2011)
21. Sirois, F. (2008), “Motivations for consulting complementary and
alternative medicine practitioners: A comparison of consumers
from 1997–8 and 2005”. BMC Complementary and alternative
medicine, 2008, 8:16 doi: 10.1186/1472-6882-8-16. Διαθέσιμο
στο δικτυακό τόπο: http://www.springerlink.com/content/
u52575384647580m/ προσπέλαση (6/11/2011)
22. Sutherland, R., Verhoef, M. (1994) “Why do patients seek a
second opinion or alternative medicine?” Journal of Clinical
Gastroenterology, 1994 Oct;19(3):194-7. (PubMed), Διαθέσιμο
στο δικτυακό τόπο: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7806827
προσπέλαση (8/11/2011)
23. Τερζάκης, Φ. (2009), Φιλοσοφικά μοντέλα της ιατρικής και η κρίση του μηχανιστικού παραδείγματος. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο
του ηλεκτρονικού περιοδικού Homeo news της Ελληνικής εταιρείας ομοιοπαθητικής ιατρικής: http://www.homeopathy.gr/files/
homeonews12.pdf προσπέλαση (3/11/2011)
24. Τούντας, Γ. (2001), Πολιτική Υγείας. Οδυσσέας – Νέα Υγεία, Αθήνα.
25. Τούντας, Γ. (2002). «Τι είναι υγεία. Το Βιοϊατρικό μοντέλο». Δικτυακός τόπος ηλεκτρονικού περιοδικού Νέα Υγεία: http://www.neaygeia.gr.
Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://www.neaygeia.gr/page.asp?p=724
προσπέλαση (30/10/2011)
26. Τούντας, Γ. (2007), «Ποιά είναι η ευθύνη του βιοϊατρικού μοντέλου».
Δικτυακός τόπος ηλεκτρονικού περιοδικού Iatronet: http://www.iatronet.gr
. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://www.iatronet.gr/article.asp?art_id=3302
προσπέλαση (5/11/2011)
27. Τσαλίκης, Γ. (2006), «Κοινωνικοί και Πολιτιστικοί Παράγοντες της
Υγείας και των Υπηρεσιών Υγείας». Στο Σουλιώτης, Κ. (ed) Πολιτική και Οικονομία της Υγείας. Παπαζήσης, Αθήνα, σελ.119-134.
28. Φάρος, Φ. (2003), Βάδιζε υγιαίνων - Το νόημα της υγείας και της
νόσου. Αρμός, Αθήνα.
29. Φάρος, Φ. Τα Αδιέξοδα της σύγχρονης Δυτικής Ιατρικής και η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του νοήματος της Υγείας και της Νόσου.
Στο 11Ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, Αθήνα, Νοέμβριος 2005. Διαθέσιμο στο Δικτυακό τόπο:
http://www.homeopathy.gr/homeopathy/deadends_western_medicine.ht
ml προσπέλαση (27/10/2011)
30. WHO, (2000), General Guidelines for Methodologies on Research
and Evaluation of Traditional Medicine. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://whqlibdoc.who.int/hq/2000/WHO_EDM_TRM_2000.1.pdf
προσπέλαση (3/11/2011)
31. Williams,A., Kitchen,P., Eby,J. (2011), “Alternative health care
consultations in Ontario, Canada: A geographic and sociodemographic analysis”, BMC Complement Altern Med, 2011;
11: 47.doi: 10.1186/1472-6882-11-47. (PubMed), Διαθέσιμο στο
δικτυακό τόπο: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3141599/
?tool=pmcentrez προσπέλαση (2/11/2011)

Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης

TOMOS4_TEFXOS4

5/22/12

1:35 PM

Page 83

Ε λ λ η ν ι κ ό
περιοδικό της

Νοσηλευτικής
Επιστήμης
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης
(ΕΠΝΕ) είναι το επίσημο περιοδικό της ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. 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.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ
Οι συγγραφείς πρέπει να υποβάλλουν τα χειρόγραφα
στο περιοδικό ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου του περιοδικού: journal@enne.gr. Όλη
η αλληλογραφία, συμπεριλαμβανομένης της 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.
Διαδικασία 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.
• Δήλωση 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 Δεοντολογίας του φορέα στον οποίο διεξήχθη η εν λόγω μελέτη.
• Το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική και την ηλεκτρονική διεύθυνση καθώς και το τηλέφωνο του συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία.
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία
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ηλεκτρονικής υποβολής του άρθρου δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα μας.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ
Οργανώστε το χειρόγραφο στην ακόλουθη σειρά: τίτλος του άρθρου, σελίδα τίτλου, ευχαριστίες, περίληψη και λέξεις κλειδιά, κείμενο, βιβλιογραφικές αναφορές, πίνακες, αριθμοί, παράρτημα (γραμματοσειρά:
TIMES NEW ROMAN μέγεθος 12, 1.5 διάστημα γραμμών). Παρακαλούμε αριθμήστε τις σελίδες του χειρογράφου σας.
Τίτλος: Ο τίτλος ενός άρθρου πρέπει να περιγράφει το
θέμα του και όπου είναι σχετικό τον πληθυσμό, το κλινικό πρόβλημα και την μέθοδο της έρευνάς του.
Σελίδα τίτλου: Η σελίδα τίτλου περιλαμβάνει:
• Το πλήρες όνομα, τον πλήρη τίτλο του άρθρου (μέχρι
90 χαρακτήρες), τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά
προσόντα και το ινστιτούτο για κάθε συγγραφέα.
• Την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον
κάθε συγγραφέα.
• Την ημερομηνία υποβολής του άρθρου.
Ευχαριστίες: Γράφονται ευχαριστίες στους βασικούς
συνεισφέροντες.
Περίληψη: Οι περιλήψεις πρέπει να είναι μέχρι 250
λέξεις, και δεν πρέπει να περιλάβουν βιβλιογραφικές
αναφορές ή τις συντμήσεις.
Οι περιλήψεις των ερευνητικών εργασιών πρέπει να
υιοθετήσουν τους ακόλουθους τίτλους, όπου είναι
δυνατόν: (α) Εισαγωγή, (β) Υλικό και μέθοδος, (γ)
Αποτελέσματα, (δ) Συζήτηση, (ε) Περιορισμοί μελέτης και (στ) Συμπεράσματα, τα οποία πρέπει να αφορούν τους στόχους και τις υποθέσεις μελέτης. Kαι
προτάσεις για εφαρμογή των αποτελεσμάτων στην
κλινική πράξη.
Οι περιλήψεις για τις ανασκοπήσεις πρέπει να παρέχουν μια περίληψη υπό τους ακόλουθους τίτλους,
όπου είναι δυνατόν: Εισαγωγή, σκοπός, επί μέρους
στόχοι, ανασκόπηση βιβλιογραφίας: πηγές δεδομένων, μέθοδοι ανασκόπησης, αποτελέσματα, συμπεράσματα.
Οι περιλήψεις για τα άρθρα κριτικής βιβλίων πρέπει
να παρέχουν μια συνοπτική περίληψη της γραμμής
επιχειρήματος που ακολουθείται και συμπερασμάτων.
Λέξεις-κλειδιά: Ο αριθμός αυτών να είναι μέχρι έξι
λέξεις-κλειδιά κατά αλφαβητική σειρά, οι οποίες
προσδιορίζουν ακριβώς το θέμα του άρθρου, σκοπό
και μέθοδο. Χρησιμοποιήστε τον ιατρικό θησαυρό τίτλων (MeSH®) και (CINAHL) όπου είναι δυνατόν.
Κείμενο: Στην εισαγωγή του κειμένου απαιτείται για

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 Διεθνή Επιτροπή Εκδοτών Ιατρικών Επιστημονικών Περιοδικών (International Committee of Medical
Journal Editors, www. icmje.org) και τη Διακήρυξη
του Ελσίνκι (World Medical Association Declaration
of Helsinki, 2000). Δηλαδή όπου είναι απαραίτητο οι
συγγραφείς πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι τα αποτελέσματα των μελετών τους προέκυψαν από ερευνητικές εργασίες, που η συγκατάθεση ενημέρωσης λήφθηκε από τους συμμετέχοντες ανθρώπους και τις αρμόδιες
αρχές ηθικής και δεοντολογίας.
Άδειες: Η άδεια να αναπαραχθεί το προηγουμένως
δημοσιευμένο υλικό πρέπει να ληφθεί εγγράφως από
τον κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων.
Ερωτηματολόγια: Ερωτηματολόγια και προγράμματα
αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στις ερευνητικές
μελέτες που δεν είναι καθιερωμένα και γνωστά πρέπει να περιληφθούν ως παράρτημα.
Βιβλιογραφικές Αναφορές: Όλες οι δημοσιεύσεις που
αναφέρονται στο κείμενο πρέπει να παρουσιαστούν
σε έναν κατάλογο βιβλιογραφικών αναφορών. Οι αναφορές πρέπει να δοθούν με το σύστημα «Harvard»
Revised for 2009 version 3.0 editions of: The Coventry
University (CU) Harvard Reference Style Guide
v3.0,Quickstart Guide v3.0,Glossary v3.0.

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

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν υποβάλλετε ένα άρθρο που έχει ήδη αξιολογηθεί
από την συντακτική επιτροπή του ΕΠΝΕ, παρακαλώ
να συνυποβάλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα που παρέχει
τις τυχόν παρατηρήσεις σας στα σχόλια του εκδότη και
των κριτών.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Οι Αποδείξεις της διακίνησης των άρθρων γίνονται
ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.
Ανάτυπα
Τρία ανάτυπα θα δοθούν δωρεάν στον υπεύθυνο επικοινωνίας του άρθρου.
Πνευματικά δικαιώματα
Τα Πνευματικά δικαιώματα των δημοσιευθέντων άρθρων
ανήκουν στους συγγραφείς. Το Περιοδικό διατηρεί το
δικαίωμα της αναπαραγωγής ή της αναδημοσίευσης
του άρθρου με σκοπό την προαγωγή της Νοσηλευτικής Επιστήμης.
Η ΕΝΕ θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
για την εγγύηση της προστασίας των πνευματικών
δικαιωμάτων των συγγραφέων.
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Ε λ λ η ν ι κ ό
περιοδικό της

Νοσηλευτικής
Επιστήμης
Επιτομή χρήσιμων πληροφοριών
Σύσταση της ΕΝΕ
Η ΕΝΕ συστήθηκε δια του Νόμου 3252/2004 υπό την
μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 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, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κ.τ.λ).
Κυριότεροι σκοποί της ΕΝΕ
Για να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι που πρέπει όλοι οι
νοσηλευτές να είναι εγγεγραμμένοι, παραθέτουμε τους
βασικότερους στόχους που περιγράφει ο Νόμος 3252/2004
και που καλείται να επιτελέσει η Ε.Ν.Ε:
• την προαγωγή και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως
ανεξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης και τέχνης
• την έρευνα, ανάλυση και μελέτη των νοσηλευτικών
θεμάτων και τη σύνταξη και υποβολή επιστημονικά
τεκμηριωμένων μελετών για τα διάφορα νοσηλευτικά
προβλήματα της χώρας
• τη διατύπωση εισηγήσεων για νοσηλευτικά θέματα
• τη διαρκή εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και 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
• 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.
Διάρθρωση της ΕΝΕ
Η ΕΝΕ διαρθρώνεται σε Κεντρική Διοίκηση, που εδρεύει στην Αθήνα και σε επτά Περιφερειακά Τμήματα, που
λειτουργούν σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια της χώρας.
Κεντρική Διοίκηση
Η Κεντρική Διοίκηση αποτελείται από 15μελές Δ.Σ και
έχει έδρα την Αθήνα. Η διεύθυνση των γραφείων είναι:
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 47, Τ.Κ. 10676, τηλ. 210
3648044, 048 και fax. 210 3617859 και 210 3648049. Η
ιστοσελίδα της Ε.Ν.Ε είναι www.enne.gr και το e-mail:
info@enne.gr.
Περιφερειακά Τμήματα
Τα δεκατρία Περιφερειακά Τμήματα (Π.Τ) της Ε.Ν.Ε,
ακολουθούν τον αριθμό των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Π.Ε) και είναι τα ακόλουθα:
1. Πρώτο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης: Β. ΠΑΥΛΟΥ 10Α ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ.
6944152505-6948625299 FAX. 2531080126. Περιλαμβάνει τους Νομούς Δράμας, Έβρου, Καβάλας,
Ξάνθης και Ροδόπης. Έδρα του 1ου ΠΤ Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης είναι η Κομοτηνή
2. Δεύτερο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας: ΜΑΒΙΛΗ 11, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.54630, τηλ.
2310522822 και fax. 2310522219. Περιλαμβάνει τους
Νομούς Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πιερίας,
Πέλλας, Σερρών και Χαλκιδικής. Έδρα του 2ου ΠΤ
Κεντρικής Μακεδονίας είναι η Θεσσαλονίκη.
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3. Τρίτο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας:
ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ & ΓΡΑΜΜΟΥ 5, ΚOZANH ΤΗΛ.24610
49591 FAX:2461067817. Περιλαμβάνει τους Νομούς
Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας. Έδρα
του 3ου ΠΤ Δυτικής Μακεδονίας είναι η Κοζάνη
4. Τέταρτο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου: ΥΠΑΤΗΣ 1
&Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 2610423830
FAX. 2610426215. Περιλαμβάνει τους Νομούς Άρτας,
Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, και Πρεβέζης. Έδρα του 4ου
ΠΤ Ηπείρου είναι τα Ιωάννινα.
5. Πέμπτο Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 2, ΛΑΡΙΣΑ ΤΚ 41223 ΤΗΛ 2410284866 FAX.
2410284871. Περιλαμβάνει τους Νομούς Καρδίτσας,
Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. Έδρα του 5ου ΠΤ
Θεσσαλίας είναι η Λάρισα.
6. Εκτο Περιφερειακό Τμήμα Ιονίων Νήσων: ΥΠΑΤΗΣ 1
&Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΤΡΑ ΤΚ 26441 ΤΗΛ.
2610423830 FAX. 2610426215. Περιλαμβάνει τους
Νομούς Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας καθώς και το δήμο Ιθάκης που αποτελεί αυτοτελή περιφερειακή ενότητα.
7. Έβδομο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας: ΥΠΑΤΗΣ 1 &Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΤΡΑ, ΤΚ 26441
ΤΗΛ. 2610423830 FAX. 2610426215. Περιλαμβάνει
τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.
Έδρα του 7ου ΠΤ Δυτικής Ελλάδας είναι η Πάτρα.
8. Όγδοο Περιφερειακό Τμήμα Στερεάς Ελλάδας: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 2 ΤΚ. 41223 ΤΗΛ.2410284866 FAX. 2410284871.
Περιλαμβάνει τους Νομούς Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδος και Φωκίδος. Έδρα του 8ου ΠΤ
Στερεάς Ελλάδας είναι η Λαμία.
9. Ένατο Περιφερειακό Τμήμα Αττικής: ΛΕΩΦOΡΟΣ
ΒΑΣΙΛIΣΣΗΣ ΣΟΦIΑΣ 47,Τ.Κ. 10676, τηλ. 210 3648044,
048 και fax. 210 3617859 και 210 3648049. Περιλαμβάνει το Νομό Αττικής.
10. Δέκατο Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου: ΥΠΑΤΗΣ 1 & Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΤΡΑ ΤΚ 441
ΤΗΛ. 2610423830 ΦΑΞ. 2610426215. Περιλαμβάνει
τους Νομούς Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Έδρα του 10ου ΠΤ Πελοποννήσου είναι η Τρίπολη.
11. Ενδέκατο Περιφερειακό Τμήμα Βορείου Αιγαίου:
ΑΛΚΑΙΟΥ 8, ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΚ 81100 ΤΗΛ. 22510-46272
ΦΑΞ. 22510-46272. Περιλαμβάνει τους Νομούς
Λέσβου, Σάμου και Χίου.
12. Δωδέκατο Περιφερειακό Τμήμα Νοτίου Αιγαίου:
ΛΕΩΦOΡΟΣ ΒΑΣΙΛIΣΣΗΣ ΣΟΦIΑΣ 47,Τ.Κ. 10676, τηλ.
210 3648044, 048 και fax. 210 3617859 και 210
3648049. Περιλαμβάνει τους Νομούς Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου.
13. Δέκατο Τρίτο Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης: ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ 6, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΚ 71201 τηλ. 2810310366,
2810311684 και fax.2810310014. Περιλαμβάνει τους
Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.
Έδρα του 13ου ΠΤ Κρήτης είναι το Ηράκλειο.

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 Δελτίο 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 Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε., το
οποίο στη συνέχεια υποχρεούται να γνωστοποιήσει το
γεγονός στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται πειθαρχική ποινή
προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από την Ε.Ν.Ε., αναστέλλεται αυτοδίκαια η άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Όργανα διοίκησης
Η Ε.Ν.Ε διοικείται από την Συνέλευση των Αντιπροσώπων και το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα Περιφερειακά Τμήματα διοικούνται από την Γενική Συνέλευση και το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Διεθνής εκπροσώπηση της Ε.Ν.Ε
Η Ε.Ν.Ε είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νοσηλευτών (F.E.P.I),
κατέχοντας μια από τις επτά θέσεις του Διοικητικού 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.
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Ανάδειξη και θητεία των αιρετών οργάνων διοίκησης
Το Διοικητικό 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.

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.

Πειθαρχικός έλεγχος
Ο πειθαρχικός έλεγχος των μελών της Ε.Ν.Ε ασκείται
σε πρώτο βαθμό από τα Περιφερειακά Συμβούλια, που
λειτουργούν και ως Πειθαρχικά Συμβούλια.
Ο δευτεροβάθμιος πειθαρχικός έλεγχος, καθώς και ο
πειθαρχικός έλεγχος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Περιφερειακών Συμβουλίων ασκείται
από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, στο οποίο προεδρεύει Εφέτης των Πολιτικών Δικαστηρίων.

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
• Δημιουργία 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
• Δημιουργία ηλεκτρονικής ψηφιακής βιβλιοθήκης η
χρήση της οποίας θα είναι δωρεάν για τα μέλη της
ΕΝΕ και προσβάσιμη από όλη την επικράτεια
• Προσφορά ειδικών εκπαιδευτικών και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων
• Διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων
με μοριοδότηση των συνέδρων νομικά ισχύουσα και
κατοχυρωμένη
• Δημιουργία Ειδικών Επιτροπών Έργου, όπως Εκπαίδευσης, Τεκμηρίωσης, Διεθνών Σχέσεων και Ενημέρωσης
• Οργάνωση δικτύου εμπειρογνωμόνων για νοσηλευτικά θέματα και παροχή νομοτεχνικών συμβουλών
• Οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων εξειδίκευσης
• Πιστοποίηση Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων και Νοσηλευτικής επάρκειας

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
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.

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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Τ

ο βιβλίο αυτό, απεικονίζοντας το χρονικό της μεταμόρφωσης των νοσοκομείων από οίκους ελέους σε δομές εγκλεισμού ασθενών, από χώρους αποκατάστασης σε χώρους
κλινικής διδασκαλίας και έρευνας και από δωμάτια τοκετών και θανάτων σε ιδρύματα επιστήμης και τεχνολογίας, μας προσφέρει μια ιστορική οπτική στην κατανόηση των
νοσοκομείων της εποχής μας. Η ιστορία ξετυλίγεται σε δώδεκα επεισόδια τα οποία απεικονίζουν τα νοσοκομεία σε συγκεκριμένα μέρη και χρονικές περιόδους, καλύπτοντας
σημαντικά θέματα και εξελίξεις στην ιστορία της ιατρικής και της θεραπευτικής, από την αρχαία Ελλάδα ως την εποχή του AIDS. Το βιβλίο αυτό προσφέρει μια μοναδική και
εκ των έσω ματιά στον κόσμο των νοημάτων και των συναισθημάτων που συσχετίζονται με τη ζωή στα νοσοκομεία και την περίθαλψη των ασθενών, περιλαμβάνοντας αφηγήσεις
τόσο των ασθενών, όσο και των θεραπευτών τους. Εάν θεωρήσουμε τα νοσοκομεία οίκους «αποκατάστασης της τάξης», ικανούς να δαμάσουν το χάος που συσχετίζεται με τα
δεινά, τις ασθένειες και το θάνατο των ανθρώπων, μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα και τη σημασία των τελετουργικών τους ρουτινών και κανόνων. Από τις απαρχές τους,
τα νοσοκομεία αποτέλεσαν μέρη πνευματικής και σωματικής ανάρρωσης. Θα πρέπει να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται σε κάθε ανθρώπινη ανάγκη. Ως παραδοσιακοί μάρτυρες
της ανθρώπινης συμπόνιας και φιλανθρωπίας, τα νοσοκομεία πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν χώρους ίασης.

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ν.Ε.
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, στοχεύοντας στη συνεχή επιμόρφωση των Νοσηλευτών
θα διαθέσει ΔΩΡΕΑΝ το βιβλίο «Η Ιστορία των Νοσοκομείων»
σε όλους τους επί πτυχίω φοιτητές της Νοσηλευτικής.
Όλοι οι υπόλοιποι Νοσηλευτές μπορούν να προμηθευτούν το βιβλίο στην ειδική τιμή των 45 h.

