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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-
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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. ∆ευτερογενήσ 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
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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. ∆ε 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 ∆΄
εξάµηνο και 75 στο Ζ΄ εξάµηνο. Κατά τη διάρκεια του
∆΄ 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

[55]

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

∆είγµα

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
- ∆ιατήρηση 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

∆άσκαλοι 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΄ ∆ηµοτικού
- 34 γονείσ
Αυστρία

∆είγµα

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- ∆είγµα 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
- ∆ε 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

- ∆ιπλάσιοσ 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)
- ∆ιαφορά 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 ∆΄ 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
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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 ∆ηµοτικού 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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THE EFECTIVENESS OF HEALTH EDUCATION PROGRAMS IN FIRST AID IN THE COMMUNITY:
CRITICAL REVIEW
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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

[62] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης

TOMOS4_TEFXOS4

5/22/12

1:35 PM

Page 63

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
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.
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