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Το 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. 

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. 

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ν.Ε.



ΕΚΔΟΤΗΣ: ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  ΣΣΚΚΟΟΥΥΤΤΕΕΛΛΗΗΣΣ**

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΕΕΙΙΔΔΗΗΣΣ  ΔΔΑΑΓΓΛΛΑΑΣΣ**

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΜΜΙΙΧΧΑΑΛΛΗΗΣΣ  ΠΠΙΙΤΤΣΣΙΙΛΛΙΙΔΔΗΗΣΣ

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΔΔρρ..  ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑ  ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΝΝΟΟΥΥ  Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤEΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤEΣ ΣYΝΤΑΞΗΣ: ΔΔρρ..  ΡΡOOΚΚΚΚΑΑ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΙΙΚΚHH,,  ΔΔρρ..  ΣΣΑΑΡΡIIΔΔΗΗ  ΜΜΑΑΡΡIIΑΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΛΛΑΑΜΜΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΙΙΖΖΑΑΣΣ**,,  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  ΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΑΑΣΣ**

ΥΠΕΥΘΥΝOI ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΑΑ  ΜΜΠΠΕΕΛΛΑΑΛΛΗΗ**  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ ΑΑΒΒΡΡΑΑΜΜΙΙΔΔΗΗΣΣ**

Το ΔΣ της ΕΝΕ*:

ΔΔηημμήήττρριιοοςς  ΣΣκκοουυττέέλληηςς::  Πρόεδρος, ΑΑρριισσττεείίδδηηςς  ΔΔάάγγλλααςς::  Γενικός Γραμματέας, ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΟΟρρφφααννόόςς::  Α΄ Αντιπρόεδρος, 

ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΔΔόόννττσσιιοοςς::  Β΄ Αντιπρόεδρος, ΛΛάάμμππρροοςς  ΜΜππίίζζααςς::  Ταμίας, ΑΑββρρααμμίίδδηηςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς::  Οργανωτικός Γραμματέας, 

ΚΚωωννσσττααννττίίαα  ΜΜππεελλααλλήή::  Αναπληρωτής Γραμματέας

Μέλη ΔΣ:

Πιστόλας Δημήτριος, Αρβανίτης Γεώργιος, Ποντισίδης Γεώργιος, Κωτσής Απόστολος, Ριζόπουλος Ρίζος, 

Δημητρέλης Δημήτριος, Γιάκης Νικόλαος, Σπυράτος Φώτιος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΔρρ..  ΚΚΩΩΝΝ//ΝΝΟΟΣΣ  ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΣΣΑΑΚΚΗΗΣΣ  Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΣΔΥ 

ΔΔρρ..  ΣΣΟΟΦΦΙΙΑΑ  ΖΖΥΥΓΓΑΑ  Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

ΔΔρρ..  ΕΕΥΥΜΜΟΟΡΡΦΦΙΙΑΑ  ΚΚΟΟΥΥΚΚΙΙΑΑ  Λέκτορας Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ 

ΘΘΕΕΟΟΧΧΑΑΡΡΗΗΣΣ  ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΙΙΔΔΗΗΣΣ  MSc Καθηγητής Εφαρμογών ΑΤΕΙ Κρήτης

ΔΔρρ..  ΘΘΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΜΜΠΠΕΕΛΛΑΑΛΛΗΗ Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΜΕΛΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

DDrr..  KKoouuttrroouubbaass  TThheeooddoorrooss.

DDrr..  EEhhrreennffeelldd  MMaallllyy,,  RN, PhD, Head of Nursing dep. Associate Professor Tel-Aviv University,Dep of Nursing, Israel.

DDrr..  PPaappaaddooppoouullooss  IIrreennaa,,  PhD, MA(Ed), BA, DipNEd, DipN, NDNCert, RGN, RM Professor of Transcultural Health and

Nursing and Head of Research Centre for Transcultural Studies in Health Middlesex University, London UK.

DDrr..  PPaappaassttaavvrroouu  EEvvrriiddiikkii,, Lecturer Department of Nursing, Cyprus University of Technology.President of the Council of

Nursing and Midwifery.

SSiirroonnii  CCeecciilliiaa  RN, BSc, MSc Universita degli Studi dell’ Insubria-Varese Italy.

SSaassssoo  LLoorreennddaannaa,,  Professore Associato,Università degli Studi di Genova.

GGeennnnaarroo  RRooccccoo,,  Vice Presidente IPASVI.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

11..  ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ,,  Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Κοσμήτωρ ΕΣΔΥ

22..  ΑΑΛΛΕΕΞΞΙΙΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΑΑΣΣ,,  Δικηγόρος Δημοσιολόγος, Νομικός Σύμβουλος ΕΝΕ

33..  ΦΦΩΩΤΤΙΙΟΟΣΣ  ΛΛΕΕΠΠΙΙΔΔΑΑΣΣ,,  Νομικός Σύμβουλος της 6ης ΥΠΕ, DEA, Διοικητικό Δίκαιο, Montpellier France

44..  ΦΦΩΩΤΤΕΕΙΙΝΝΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΝΝΗΗ  ΚΚΑΑΡΡΑΑΧΧΑΑΛΛΙΙΟΟΥΥ,,  Παιδίατρος Ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια Τμήματος Άθλησης και Ανάπτυξης Ν.Π. Αγλαϊ’α

Κυριακού

Ε λ λ η ν ι κ ό
π ε ρ ι ο δ ι κ ό  τ η ς
Νοσηλευτικής
Ε π ι σ τ ή μ η ς

IIΔΔΙΙΟΟΚΚΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ:: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 47, 10676 Αθήνα, Τηλ.: 210 3648 044

Fax: 210 3617 859, e-mail: info@enne.gr, www.enne.gr

ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΚΚΔΔΟΟΣΣΗΗΣΣ--ΔΔΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ:: Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε.

Αγ. Νικολάου 102, 16674 Γλυφάδα, 

Τηλ.: 210-8947 002, Fax: 210 8941 551 

e-mail: info@pitsilidis.gr, www.pitsilidis.gr

ISSN 1791-9002



Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης

ΣΟΦIΑ ΖΥΓA

Οργανωσιακή δέσμευση και ικανοποίηση από την εργασία ..............................................................................................................3

ΜΑΡΙAΝΘΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟYΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚH ΖΑΜΠEΛΛΗ

Μονάδες ημερήσιας νοσηλείας: Αξιολόγηση της λειτουργίας τους και εκτίμηση της ικανοποίησης των χρηστών ..........................4

MARIANTHI ALEXANDROPOULOU, VASILIKI ZAMPELLI

Day clinics: assessment of their operation and evaluation of clients’ satisfaction ........................................................................5

ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΑΡΑΦΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Η γενική κατάσταση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού σήμερα. Δείκτες και παράγοντες επιβάρυνσης της υγείας, 

δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας. Η συμβολή της πρόληψης, της προαγωγής υγείας και της αγωγής υγείας ....................15

TERZOPOULOS VASILEIOS, SARAFIS PAVLOS

The health conditions of the Greek population today. Factors and indicators on health burden,

morbidity and mortality indicators and the contribution of health prevention, promotion and education. ..............................16

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΑΡΟΥ, ΧΡΥΣΟΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΛΑΤΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΑ ΜΠΕΡΚ

BΡΑΒΕΙΟ ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5ο Πανελλήνιο & 4ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο 2012

Αντιμετωπίζοντας ασθενή με σύνδρομο αποθησαύρισης ή σύνδρομο Διογένη................................................................................26

AGGELIKI STATHAROU, CHRYSODIMITRA GALATOU, ARISTEA BERK

Dealing patient with hoarding or Diogenes syndrome ..................................................................................................................27

ΣΤΑΥΡΟYΛΑ ΦΑΣΝAΚΗ, ΕΥΔOΚΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝIΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΙΛΛΗΣ, 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΜΙΔΗΣ, ΕΥΣΤΆΘΙΟΣ ΣΙΔΗΡΌΠΟΥΛΟΣ 

BΡΑΒΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (poster)

5ο Πανελλήνιο & 4ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο 2012

Ο ρόλος της κοινωνικής δικτύωσης στην παρέμβαση ηλικιωμένων ................................................................................................31

STAVROULA FASNAKI, EVDOKIMOS KONSTANTINIDIS, ANTONIS BILLIS, 

PANAGIOTIS BAMIDIS, EFSTATHIOS SIDIROPOULOS 

Affective Computing on Elderly Intervention within Live Social Networks ..................................................................................32

ΑΛΕΞAΝΔΡΑ ΛΙΑΧΟΠΟYΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥH ΔΕΛΗΓΙΑΝΝIΔΗ, ΜΑΡIΑ ΣΑΡIΔΗ, 

ΜΑΡΓΑΡIΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟYΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΜΠIΡΜΠΑΣ

BΡΑΒΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5ο Πανελλήνιο & 4ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο 2012

Καταγραφή και συσχέτιση των σφαλμάτων που διαπράττονται στη χειρουργική αίθουσα

με αιτιολογικούς παράγοντες ..........................................................................................................................................................38

ALEXANDRA LIACHOPOULOU, PARASΚEVI DELIGIANNIDI, MARIA SARIDI, 

MARGARITA GIANNAKOPOULOU, KONSTANTINOS BIRBAS

Recording and correlation of errors committed in operating rooms with causative factors ......................................................40

DIOMIDOUS M, MPIZOPOULOU Z, KALOKAIRINOU A, MPROKALAKI I, ZIKOS D, KATOSTARAS TH

Descriptive Study of Nursing Students’ Motives to choose nursing as a Career..........................................................................60

MINOS CHRISTOS, REKLEITI MARIA, SARIDI MARIA, FILIPPOPOULOU THEODORA, 

TZITZIKOS GEORGIOS, SOULIOTIS KYRIAKOS, SPYRIDAKIS MANOS

Factors affecting quality of life in end-stage renal disease patients on hemodialysis ................................................................64

1. ΑΔΑΜΟΠΟYΛΟΥ ΘΕΟΔΟYΛΗ
2. ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3. ΒΕΛΟΝΑΚΗ ΒΕΝΕΤΙΑ-ΣΟΦΙΑ
4. ΒΕΝEΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡIΝΗ
5. ΓΕΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
6. ΓΙΑΚΟΥΜAΚΗ ΕΙΡHΝΗ
7. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 
8. ΓΛΟYΦΤΣΗ ΕΛEΝΗ
9. ΔΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΔΡΑΚΟΠΟYΛΟΥ ΜΑΡΙAΝΑ

11. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
12. ΕΥΓΕΝIΔΟΥ ΕΛEΝΗ
13. EΥΛΑΒHΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
15. ΚΑΝEΛΗ ΣΤΑΜΑΤIΑ
16. ΚΑΠΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ
17. ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
18. ΚΑΡΑΛH ΝΕΚΤΑΡIΑ
19. ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
20. ΚΟΛΟΒΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

21. ΚΟΥΡAΚΟΣ ΜΙΧΑHΛ
22. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚAΚΗ ΒΑΪΑ
23. ΜΑΓΓΟΥΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
24. ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
25. ΜΕΛΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
26. ΜΟΥΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
27. ΜΠΑΛAΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡIΝΗ
28. ΜΠΑΡE ΕΛΠIΔΑ
29. ΜΠΑΡΟΥΞHΣ ΔΗΜHΤΡΙΟΣ

30. ΜΠIΖΑΣ ΛAΜΠΡΟΣ
31. ΜΩYΣΟΓΛΟΥ ΓΙAΝΝΗΣ
32. ΝΤΑΒΩΝΗ ΓΙΑΝΝΟYΛΑ
33. ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
34. ΝΤΙΟYΔΗ ΠΑΓVΝΑ
35. ΠΑΛΗΤΖHΚΑ ΔHΜΗΤΡΑ
36. ΠΑΝΤΑΖH ΚΥΡΙΑΚΟYΛΑ
37. ΠΑΥΛΑΤΟΥ ΝΙΚΗ
38. ΡΕΚΛΕIΤΗ ΜΑΡIΑ

39. ΣΤΑΘΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

40. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

41. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ

42. ΣΤΟΥΦHΣ ΝΙΚOΛΑΟΣ

43. ΤAΝΗ ΣΟΦIΑ

44. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΛEΞΑΝΔΡΑ

45. ΧΑΤΖIΚΑ ΚΑΛΛΙOΠΗ

46. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΡΙΤΕΣ EΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Περιεχομενα
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Οργανωσιακή δέσμευση και ικανοποίηση
από την εργασία

Ο
ι οργανισμοί υγείας προσομοιάζουν με κοινωνικά συστήματα στα οποία ο ανθρώπινος παράγοντας

είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους. Δεν μπορούν

να πετύχουν χωρίς τις προσπάθειες και τη δέσμευση των εργαζομένων τους. Η ικανοποίηση των

εργαζομένων από την εργασία τους και η οργανωσιακή δέσμευση αποτελούν τους πλέον καθοριστικούς

παράγοντες οργανωσιακής αποτελεσματικότητας. 

Οι λόγοι για τη μελέτη της οργανωσιακής δέσμευσης σχετίζονται με τη συμπεριφορά των εργαζομένων

και την αποτελεσματική τους απόδοση, με την συμπεριφορά, την ομαδική τους δημιουργικότητα, τα

χαρακτηριστικά του ρόλου και της εργασίας τους και τα προσωπικά χαρακτηριστικά τους. Η οργανωσιακή

δέσμευση λειτουργικά εμπλέκει την πίστη των εργαζομένων στον οργανισμό, την προθυμία τους να

καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τον οργανισμό τους, το επίπεδο και την αξία του στόχου σε συνάφεια

με τον οργανισμό και την επιθυμία τους να διατηρήσουν τη συνεργασία. Ουσιαστικά είναι ο βαθμός

στον οποίο ταυτίζονται με τον οργανισμό και επιθυμούν να παραμείνουν.

Οι τύποι οργανωσιακής δέσμευσης είναι η δέσμευση λόγω συνέχειας (υψηλό κόστος αποχώρησης,

κίνδυνος μη εξεύρεσης αντίστοιχης εργασίας), η συναισθηματική δέσμευση (ταύτιση με τους στόχους

και τις αξίες του οργανισμού) και η κανονιστική δέσμευση (πίεση από τους άλλους). Τα οφέλη για τον

οργανισμό είναι η μειωμένη διάθεση αποχώρησης από τον οργανισμό και η διάθεση για προσφορά και

ατομικές θυσίες. Οι τρόποι ανάπτυξης της οργανωσιακής δέσμευσης είναι ο εμπλουτισμός εργασίας

(συμμετοχή στη διαδικασία λήψης απόφασης, ενίσχυση ευθυνών ελέγχου), η ευθυγράμμιση των στόχων

και των συμφερόντων του οργανισμού και των εργαζομένων (απόδοση στους εργαζόμενους μεριδίου

από τα κέρδη) και η επιλογή νέων εργαζομένων με αξίες που ταυτίζονται με αυτές του οργανισμού.

Η οργανωσιακή δέσμευση δεν συνδέεται απόλυτα όμως με την εργασιακή ικανοποίηση. Η εργασιακή

ικανοποίηση αντικατοπτρίζει το πόσο αρέσει στους εργαζόμενους η δουλειά τους. Προσδιορίζεται από

το συνολικό ποσό των θετικών και των αρνητικών αντιλήψεων των εργαζομένων όσον αφορά στο

εργασιακό περιβάλλον τους. Είναι γενικά αναγνωρισμένη ως μία πολύπλευρη κατασκευή που περιλαμβάνει

τα συναισθήματα των εργαζομένων σχετικά με το σύνολο των εγγενών και εξωγενών χαρακτηριστικών

της δουλειάς. Τα εγγενή στοιχεία προέρχονται από εσωτερικές ανταμοιβές, όπως η ίδια η εργασία και

οι ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση. Τα εξωγενή στοιχεία προέρχονται από εξωτερικές

ανταμοιβές, όπως η ικανοποίηση από οικονομικές παροχές, η πολιτική της εταιρείας και η υποστήριξη,

η επίβλεψη, οι συνάδελφοι, το αίσθημα ασφάλειας και οι ευκαιρίες για προαγωγή.

Όσον αφορά στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας,

οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι τα υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία σχετίζονται με

μειωμένες μεταβολές του εργατικού δυναμικού καθώς και μειωμένες απουσίες των εργαζομένων. Έτσι,

η ικανοποίηση από την εργασία συμβάλλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης, της αφοσίωσης και τελικά

στη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων υπηρεσιών. Για πολλά χρόνια πολλοί ερευνητές προσπάθησαν

να συνδέσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα στην παροχή φροντίδας με την ικανοποίηση

από την εργασία. Στην πραγματικότητα, η σχετική βιβλιογραφία αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι νοσοκομείων

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη των αναγκών των ασθενών του όταν οι ίδιοι αισθάνονται ότι

δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες τους στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Η σχετική απουσία ερευνητικών δεδομένων από τον Ελλαδικό χώρο τα οποία αφορούν στη διερεύνηση

της οργανωσιακής δέσμευσης των επαγγελματιών υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα αποτελεί

επιταγή των καιρών, ιδιαίτερα στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα δεδομένης της εργασιακής

ανασφάλειας και της μείωσης των πόρων.

Σοφία Ζυγά

Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
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Μονάδες ημερήσιας νοσηλείας: Αξιολόγηση

της λειτουργίας τους και εκτίμηση της

ικανοποίησης των χρηστών

Μαριάνθη Αλεξανδροπούλου1, Βασιλική Ζαμπέλλη2

1. Νοσηλεύτρια ΠΕ, PhD, Κλινική Μιας Ημέρας,  Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Κλινική Μιας Ημέρας,  Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά

Υπεύθυνος Αλληλογραφίας: Μαριάνθη Αλεξανδροπούλου, 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η προσπάθεια μείωσης των πολυάριθμων εισαγωγών στα νοσοκομεία με σκοπό την περιστολή του

κόστους και τη ψυχολογική αποφόρτιση των ασθενών οδήγησε στην ιδέα και λειτουργία των Μονάδων Ημερή-

σιας Νοσηλείας (ΜΗΝ).

Σκοπός: Αφενός να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των ΜΗΝ και αφετέρου να διερευνηθεί

η ικανοποίηση των χρηστών.

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας: Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή αναζήτηση της βιβλιογραφίας (Pubmed, Εκδο-

τικός Οίκος Elsevier). Δευτερογενής αναζήτηση έγινε από τις βιβλιογραφικές αναφορές των άρθρων. Η αναζή-

τηση έγινε στην ελληνική και αγγλική γλώσσα χωρίς χρονικό περιορισμό. Λέξεις ευρετηρίου που χρησιμοποιή-

θηκαν ήταν: μονάδα/κλινική ημερήσιας νοσηλείας, αποτελεσματικότητα, ικανοποίηση.

Αποτελέσματα: Για την λειτουργία των ΜΗΝ συμπεριλήφθηκαν δεκατέσσερις μελέτες, όλες ποσοτικές: δύο

συστηματικές ανασκοπήσεις, έξι περιγραφικές μελέτες, μία ημιπειραματική και πέντε πειραματικές. Αφορού-

σαν σε ψυχιατρική, σε γηριατρική, καρδιολογική, για μεταδιδόμενα νοσήματα, χειρουργική, προγεννητικής φρο-

ντίδας, γαστρεντερολογική και αναπνευστική ΜΗΝ. Για την ικανοποίηση των χρηστών από τις ΜΗΝ συμπεριλή-

φθηκαν δέκα μελέτες. Επτά ήταν ποσοτικές (επισκοπήσεις) και τρεις ποιοτικές (δύο φαινομενολογικές και μια

με ομάδες εστιασμένης συζήτησης). Αφορούσαν σε ογκολογικές, παθολογικές και γηριατρικές ΜΗΝ.

Συμπεράσματα: Οι ΜΗΝ φαίνεται να είναι αποτελεσματικές και υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορούν να μειώσουν

το κόστος στις υπηρεσίες υγείας. Οι χρήστες φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι. Ο βαθμός ικανοποίησης εξαρ-

τάται από τον χρόνο, το φυσικό περιβάλλον, τις δυνατότητες εκπαίδευσης, πληροφόρησης, συμβουλευτικής, τις

διαπροσωπικές σχέσεις και από τον προγραμματισμό και την οργάνωση της ΜΗΝ.

Λέξεις κλειδιά: μονάδα/κλινική ημερήσιας νοσηλείας, αποτελεσματικότητα, ικανοποίηση
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η
προσπάθεια μείωσης των πολυάριθμων εισα-

γωγών στα νοσοκομεία με σκοπό την περιστο-

λή του κόστους και τη ψυχολογική αποφόρτιση

των ασθενών οδήγησε στην ιδέα και λειτουργία των

Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ) (Brocklehurst,

1973; Shiu et al, 1987; Briscoe & Priebe, 2004). Το

κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ο προγραμματισμός

των εξετάσεων και των θεραπειών και η πραγματο-

ποίησή τους μέσα σε αυστηρά χρονικά πλαίσια.

Οι ΜΗΝ παρέχουν φροντίδα υγείας (πρόληψη, θερα-

πεία, αποκατάσταση) σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την

μία ημέρα  έτσι ώστε ο ασθενής να επιστρέφει στο

σπίτι του χωρίς να καταλαμβάνει κρεβάτι. Αφορούν

κυρίως σε εξωτερικούς ασθενείς χωρίς αυτό να σημαί-

νει ότι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν ασθενείς που

νοσηλεύονται σε νοσοκομείο. Οι υπηρεσίες που παρέ-

χουν αφορούν σε χειρουργικές επεμβάσεις (οφθαλ-

μολογικές, ενδοσκοπήσεις, ορθοπεδικές), αντινεο-

πλασματική θεραπεία, διαγνωστικές εξετάσεις,

ψυχιατρικές και γηριατρικές υπηρεσίες, αντιμετώπι-

ση μεταδοτικών νοσημάτων, διαβητολογικά, παιδια-

τρικά, νευρολογικά προβλήματα, περιπτώσεις γενικής

ιατρικής κ.α.

Μπορεί να έχουν δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα.

Μάλιστα πρόσφατα θεσμοθετήθηκε στην Ελλάδα η

Day clinics: assessment of their operation and

evaluation of clients’ satisfaction

Marianthi Alexandropoulou1, Vasiliki Zampelli2

1. RN, BSc, PhD, One day Clinic, Metaxa Hospital, Athens, Greece
2. RN, One day Clinic, Metaxa Hospital, Athens, Greece

ABSTRACT

Introduction: The reduction of hospital admissions in order to cut costs and to psychologically relief patients

led to the concept and operation of Day Clinics.

Purpose: On the one hand to evaluate the effectiveness of the operation of Day Clinics and on the other hand

to assess client’s satisfaction.

Literature Review: A literature review in English and in Greek in the databases of Pubmed and Elsevier was

conducted without a time limit. A secondary search was conducted by investigating the reference lists of the

gathered literature. Key words used were: day ward/clinic/ unit/hospital service, effectiveness, satisfaction.

Results: Regarding day clinics’ operation fourteen studies were reviewed, all quantitative: two systematic

reviews, six surveys, one quasi-experimental and five experimental studies about psychiatric, geriatric,

cardiological, infectious diseases, gynecological, intestinal, and respiratory day clinics. Regarding clients’

satisfaction over day clinics ten studies were reviewed. Seven of them were quantitative (surveys) and three

were qualitative (two phenomenology studies and one using focus groups). They were about oncology, medical-

surgical and geriatric day clinics.

Conclusions: Day clinics seem to be effective in terms of outputs and cost reduction. Clients seem to be

satisfied. The extent of their satisfaction depends on waiting time, surroundings, health education potentials,

information material, consultation, relationships with the health staff, planning and organization of the day

clinic.

Key words: day ward/clinic/ unit/hospital service, effectiveness, satisfaction
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ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών ΜΗΝ με το άρθρο 33

του Νόμου 4025/2011. Λειτουργούν με ραντεβού ή με

έκτακτη εισαγωγή και είτε είναι αυθύπαρκτες στο

πλαίσιο του δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-

ας είτε διασυνδέονται ή αποτελούν τμήματα νοσοκο-

μείου στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθ-

μιας Φροντίδας Υγείας (Brocklehurst, 1973). Αξίζει

ωστόσο να σημειωθεί ότι οι Andrews et al (1970) προ-

τείνουν εσκεμμένα τον όρο day ward αντί του όρου

day hospital για να δείξουν ότι οι ΜΗΝ πρέπει να απο-

τελούν τμήμα του νοσοκομείου και ότι η στελέχωσή

τους και η διοίκηση τους πρέπει να είναι ανάλογες

του νοσοκομείου.

Για τις ψυχιατρικές κλινικές ο όρος ΜΗΝ χρησι-

μοποιείται ως όρος ομπρέλα που αφορά σε περιεκτι-

κή διεπιστημονική προσέγγιση των ασθενών (Briscoe

& Priebe, 2004). Έτσι, διακρίνονται τέσσερις κατηγο-

ρίες ψυχιατρικών ΜΗΝ (Marshall et al, 2001): (α)

έκτακτη ημερήσια νοσηλεία ως εναλλακτική μορφή

της έκτακτης εισαγωγής, (β) μεταβατική ημερήσια

νοσηλεία σε ασθενείς που μόλις έφυγαν από το νοσο-

κομείο, (γ) κέντρα ημερήσιας φροντίδας με στόχο τη

διατήρηση και την αποκατάσταση και (δ) προγράμμα-

τα ημερήσιας θεραπείας με στόχο τη βελτίωση της

θεραπείας εξωτερικών ασθενών.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

Ερευνητικό ερώτημα, σκοποί και υποθέσεις

Το ερώτημα της ανασκόπησης ήταν αν η ΜΗΝ υπερέ-

χει ως υπηρεσία υγείας έναντι άλλων δομών και κυρίως

έναντι του νοσοκομείου. Σκοπός, λοιπόν, ήταν αφε-

νός να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της λει-

τουργίας των ΜΗΝ και αφετέρου να διερευνηθεί η

ικανοποίηση των χρηστών από αυτήν την υπηρεσία.

Έτσι, για την αξιολόγηση της λειτουργίας των ΜΗΝ

τέθηκαν ως στόχοι η διερεύνηση της έκβασης στις

εφαρμοζόμενες θεραπείες, του κόστους νοσηλείας

και της δυνητικής αποφόρτισης των νοσοκομειακών

κλινών, της αναγνώρισης και της αντιμετώπισης των

αναγκών των χρηστών, του εξοπλισμού, της υποδο-

μής, της στελέχωσης και της οργάνωσης τους και της

ασφάλειας και ποιότητας στις υπηρεσίες που παρέ-

χουν.

Με βάση τους παραπάνω στόχους διαμορφώθηκε

η εξής υπόθεση για την λειτουργία των ΜΗΝ: Η έκβα-

ση της θεραπείας σε ΜΗΝ δε διαφέρει σε σχέση με

άλλη υπηρεσία υγείας. Το κόστος νοσηλείας μειώνε-

ται και αποφορτίζονται νοσοκομειακές κλίνες. Επί-

σης, στα πλαίσια της υπηρεσίας αντιμετωπίζονται οι

ανάγκες των χρηστών και οι ΜΗΝ είναι κατάλληλα

εξοπλισμένες ώστε να εγγυώνται την ασφάλεια και

την ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

Αναφορικά με την ικανοποίηση των χρηστών από

τις ΜΗΝ τέθηκαν ως στόχοι η διερεύνηση του βαθ-

μού ικανοποίησης των χρηστών και των χαρακτηρι-

στικών που λειτουργούν ως προσδιοριστές της ικα-

νοποίησης. Με βάση αυτούς τους στόχους διαμορφώ-

θηκε η εξής υπόθεση για την ικανοποίηση των χρη-

στών από τις ΜΗΝ: Οι ασθενείς είναι πολύ ικανοποιημένοι

από τις υπηρεσίες των ΜΗΝ και η ικανοποίησή τους

εξαρτάται από την υποδομή και τον εξοπλισμό, από

τις σχέσεις με τους επαγγελματίες υγείας και από τον

προγραμματισμό και την οργάνωση της δομής.

Mέθοδος Ανασκόπησης

Η ανασκόπηση επικεντρώθηκε στην αναζήτηση μελε-

τών στα πλαίσια των οποίων διερευνήθηκε (α) η απο-

τελεσματικότητα της λειτουργίας των ΜΗΝ και (β) η

ικανοποίηση των ασθενών από τις υπηρεσίες που προ-

σφέρονται σε ΜΗΝ. Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με την επίσκεψη βάσε-

ων δεδομένων (Pubmed, Εκδοτικός Οίκος Elsevier,

ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Πανεπιστημίου Αθη-

νών), αλλά και μέσα από διάφορες μηχανές αναζήτη-

σης. Δευτερογενής αναζήτηση έγινε από τις βιβλιο-

γραφικές αναφορές των άρθρων που βρέθηκαν στην

πρώτη φάση της αναζήτησης. Η αναζήτηση έγινε στην

ελληνική και αγγλική γλώσσα χωρίς χρονικό περιο-

ρισμό. Λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν:

μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, day ward/clinic/

unit/hospital service, effectiveness, patient satisfaction.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στον πίνακα 1 φαίνονται με χρονολογική σειρά οι μελέ-

τες για την λειτουργία των ΜΗΝ και στον πίνακα 2 φαί-

νονται με χρονολογική σειρά οι μελέτες για την ικα-

νοποίηση των χρηστών από τις ΜΗΝ. Αναφέρονται οι

ερευνητές, ο τίτλος των μελετών και οι πηγές τους, οι

σκοποί, οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν, τα δείγ-

ματα των μελετών, οι κύριες μετρήσεις και τα αποτε-

λέσματά τους.

Σχετικά με την λειτουργία των ΜΗΝ συμπεριλή-

φθηκαν δεκατέσσερις μελέτες όπου όλες ήταν ποσο-

τικές. Συγκεκριμένα, δύο ήταν συστηματικές ανασκο-

πήσεις τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών (Marshall

et al, 2001; Marshall et al, 2003), έξι ήταν περιγρα-

φικές μελέτες εκ των οποίων δύο ήταν προοπτικές

(Imazio et al, 2004; Casas et al, 2011) και τέσσερις

ήταν αναδρομικές (Atkins & Kohn, 1992; Marohn &

LaCivita, 1995; Falces et al, 2008; Iwarzon et al, 2008),

μία ήταν ημιπειραματική μελέτη (Bartak et al, 2011)

και πέντε ήταν πειραματικές μελέτες (Hui et al, 1995;

Turnball et al, 2004; Piotrowski & Kiejna, 2008; Conroy

et al, 2010; Irvine et al, 2010). Οι περισσότερες μελέ-

τες αφορούσαν σε ψυχιατρικές ΜΗΝ (Marshall et al,

2001; Marshall et al, 2003; Piotrowski & Kiejna, 2008;

Bartak et al, 2011) και ακολούθως σε γηριατρικές

(Hui et al, 1995; Conroy et al, 2010; Irvine et al, 2010)

και καρδιολογικές (Imazio et al, 2004; Falces et al,

2008). Μεμονωμένες περιπτώσεις ήταν η ΜΗΝ για
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Πίνακας 1. Συνοπτική αναφορά μελετών για λειτουργία ΜΗΝ

Ερευνητές /

Χρονολογία

Τίτλος / Πηγή Σκοπός/

Ερωτήσεις

Μέθοδος Δείγμα Κύριες 

μετρήσεις

Αποτελέσματα

Atkins & 
Kohn (1992)

An infectious 
disease Day Care 
Unit – the first 
year. Journal of 
infection

Αποτίμηση του 
πρώτου χρόνου 
λειτουργίας της 
πρώτης ΜΗΝ 
για μεταδιδόμε-
να νοσήματα

Περιγραφή 
δομής και 
λειτουργίας

382 ασθενείς 
και 20 γενικοί 
ιατροί

Ποσοστά 
ασθενών ανά 
σύμπτωμα και 
κοστολόγη-
ση κλινικής 
(εξοπλισμός, 
προσωπικό)

Φάνηκε να 
«βολεύει» τους 
ασθενείς. Βοή-
θησε τους γενι-
κούς γιατρούς 
για δεύτερη 
άποψη από ειδι-
κό, συνέβαλε 
σε έγκαιρη διά-
γνωση νόσων με 
μικρό κόστος.

Hui et al 
1995

Outcomes of 
elderly stroke 
patients. Day 
hospital versus 
conventional 
medical 
management. 
Stroke 

Να συγκριθούν 
τα αποτελέσμα-
τα θεραπείας 
αποκατάστασης 
σε ασθενείς 
με εγκεφαλι-
κό επεισόδιο 
μεταξύ της 
γηριατρικής 
ΜΗΝ και της 
εισαγωγής σε 
νοσοκομείο

Τυχαιοποιημένη 
μελέτη 

120 ασθενείς 
(δεν αναφέρεται 
αριθμός ασθε-
νών σε κάθε 
ομάδα)

Λειτουργική 
ικανότητα, χρή-
ση υπηρεσιών, 
γενική κατάστα-
ση, ευεξία,, δι-
άθεση, επίπεδο 
ικανοποίησης, 
κόστος θερα-
πείας

Πιο αποτε-
λεσματική η 
θεραπεία σε 
ΜΗΝ (γρήγο-
ρη ανάκτηση 
λειτουργικό-
τητας, μείωση 
επισκέψεων στο 
νοσοκομείο)
Ίδιο κόστος

Marohn & 
LaCivita 
1995

Evaluation of 
total/near-total 
thyroidectomy 
in a short-stay 
hospitalization: 
Safe and cost-
effective. Surgery

Να αξιολογηθεί 
η ασφάλεια και 
η κόστος απο-
τελεσματικότητα 
της χειρουργι-
κής επέμβασης 
σε ΜΗΝ

Αναδρομική με-
λέτη περιπτώ-
σεων για τα έτη 
1991-1994

150 περιπτώ-
σεις θυρεοειδε-
κτομής

Χρόνος για 
εξιτήριο
Αριθμός 
θανάτων και 
επιπλοκών

Ασφαλής και 
κόστος -απο-
τελεσματική 
αντιμετώπιση

Marshall et 
al 2001

Systematic 
reviews of the 
effectiveness 
of day care for 
people with 
severe mental 
disorders: (1) 
Acute day hospital 
versus admission; 
(2) Vocational 
rehabilitation; 
(3) Day hospital 
versus outpatient 
care. Health 
Technology 
Assessment

Να εκτιμηθεί 
η αποτελεσμα-
τικότητα της 
θεραπείας σε 
ψυχιατρικές 
ΜΗΝ έναντι της 
εισαγωγής στο 
νοσοκομείο ή 
της αντιμετώπι-
σης σε εξωτερι-
κά ιατρεία.

Συστηματική 
ανασκόπηση 
τυχαιοποιημέ-
νων κλινικών 
δοκιμών (RCTs)

(α) 9 μελέτες 
για ΜΗΝ έναντι 
εισαγωγής σε 
νοσοκομείο
(β) 5 μελέτες 
για ΜΗΝ έναντι 
εξωτερικών 
ιατρείων

Χρόνος παρα-
μονής
Επανεισαγωγές
Βελτίωση κλι-
νικών συμπτω-
μάτων
Λειτουργικότητα 
και κοινωνικό-
τητα ασθενών
Κόστος 

(α) Περισσό-
τερος χρόνος 
παραμονής. 
Όχι διαφορά σε 
επανεισαγω-
γές. Γρήγορη 
βελτίωση στη 
διανοητική ικα-
νότητα αλλά όχι 
στην κοινωνική 
λειτουργικότητα. 
Χαμηλότερο 
κόστος.
(β) Βελτίωση 
ψυχιατρικών 
συμπτωμάτων. 
Όχι διαφορά 
σε κοινωνική 
μεταβλητή ή 
κόστος



[8] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΉ AΝΑΣΚΌΠΗΣΗ

Πίνακας 1. Συνοπτική αναφορά μελετών για λειτουργία ΜΗΝ

Ερευνητές /

Χρονολογία

Τίτλος / Πηγή Σκοπός/

Ερωτήσεις

Μέθοδος Δείγμα Κύριες 

μετρήσεις

Αποτελέσματα

Marshall et 
al 2003

Day hospital 
versus admission 
for acute 
psychiatric 
disorders. 
Cochrane 
Database 
Systematic 
Reviews

Να διερευνηθεί 
αν οι ψυχιατρι-
κές ΜΗΝ είναι 
πιο αποτελε-
σματικές και 
οικονομικές 
έναντι της 
εισαγωγής στο 
νοσοκομείο

Συστηματική 
ανασκόπηση 
τυχαιοποιημέ-
νων κλινικών 
δοκιμών (RCTs) 
(1966-2000)

9 μελέτες Ποιότητα μελέ-
της, χαρακτηρι-
στικά ασθε-
νών, σκοπός 
θεραπείας και 
βαθμός φρο-
ντίδας, κλινικές 
και κοινωνικές 
μεταβλητές, 
κόστος.

Περισσότε-
ρος χρόνος 
παραμονής. 
Όχι διαφορά σε 
επανεισαγω-
γές. Γρήγορη 
βελτίωση στη 
διανοητική ικα-
νότητα αλλά όχι 
στην κοινωνική 
λειτουργικότητα. 
Χαμηλότερο 
κόστος.

Imazio et al 
2004

Day-Hospital 
Treatment of 
Acute Pericarditis. 
A Management 
Program for 
Outpatient 
Therapy. J Am Coll 
Cardiol

Να διερευνηθεί 
η ασφάλεια και 
η αποδοτικότητα 
αντιμετώπισης 
οξείας περικαρ-
δίτιδας σε ΜΗΝ

Περιγραφική 254 ασθενείς Κλινικά συ-
μπτώματα
Υπερηχογράφη-
μα καρδιάς

87% των 
περιπτώσεων 
(221 ασθενείς) 
αντιμετωπίστη-
καν με επιτυχία
Δυνητική μείω-
ση κόστους

Turnbull et 
al 2004

Clinical, 
psychosocial, and 
economic effects 
of antenatal 
day care for 
three medical 
complications 
of pregnancy: 
a randomised 
controlled trial 
of 395 women. 
Lancet

Να συγκριθεί 
η προγεννητική 
ΜΗΝ με το τμή-
μα νοσοκομείου 
για γυναίκες με 
τρεις τύπους 
επιπλοκών 
κύησης

Τυχαιοποιημένη 
κλινική δοκιμή 
(RCT)

395 έγκυες 
γυναίκες
263 σε ΜΗΝ 
(ελάχιστη 
παραμονή λίγες 
ώρες)
132 σε τμήμα 
νοσοκομείου 
(ελάχιστη παρα-
μονή διανυκτέ-
ρευση)

Χρόνος παρα-
μονής, ολικό 
κόστος, ικα-
νοποίηση από 
τη φροντίδα, 
εκβάσεις για 
την μητέρα και 
το νεογνό

Μείωση χρόνου 
παραμονής, 
όχι διαφορά 
σε κόστος και 
σε εκβάσεις, 
μεγαλύτερη ικα-
νοποίηση από 
τις μητέρες

Falces et al 
2008

One-Stop 
Outpatient 
Cardiology 
Clinics: 10 Years’ 
Experience. Rev 
Esp Cardiol.

Να αξιολογη-
θούν 10 χρόνια 
λειτουργίας της 
καρδιολογικής 
ΜΗΝ

Περιγραφική 19515 εισαγω-
γές

Μέσος χρόνος 
αναμονής
Εισαγωγή στο 
νοσοκομείο
Επίπεδα 
ικανοποίησης 
γενικού ιατρού

Ο μέσος χρόνος 
αναμονής ήταν 3 
ημέρες
Μείωση 
εισαγωγών στο 
νοσοκομείο
Αύξηση 
ικανοποίησης 
από γενικούς 
ιατρούς

Iwarzon et al 
2008

Health Care Use 
in Patients With 
Chronic Intestinal 
Dysmotility 
Before and After 
Introducing a 
Specialized Day-
Care Unit. Clinical 
gastroenterology 
and hepatology

Να μετρήσει τη 
χρήση υπηρεσι-
ών υγείας πριν 
και μετά την 
παραπομπή σε 
γαστρεντερολο-
γική ΜΗΝ

Αναδρομι-
κή ανάλυση 
αρχείων 
τριών περιόδων 
(1987-1996, 
1997-1999, 
2000-2002)

54 ασθενείς Αριθμός εισα-
γωγών
Ημέρες νοση-
λείας
Κόστος 

Μείωση 
εισαγωγών 
στο νοσοκο-
μείο, μείωση 
μέσου χρόνου 
παραμονής στο 
νοσοκομείο και 
μείωση κόστους
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΉ AΝΑΣΚΌΠΗΣΗ

Πίνακας 1. Συνοπτική αναφορά μελετών για λειτουργία ΜΗΝ

Ερευνητές /

Χρονολογία

Τίτλος / Πηγή Σκοπός/

Ερωτήσεις

Μέθοδος Δείγμα Κύριες 

μετρήσεις

Αποτελέσματα

Piotrowski & 
Kiejna 2008

Cost effective-
ness analysis of 
day hospital and 
inpatient treat-
ment in Poland. 
P0312 Abstracts 
for Poster session 
III / European 
Psychiatry 

Αξιολόγηση κό-
στους – αποτε-
λεσματικότητας 
μεταξύ ψυχια-
τρικής ΜΗΝ και 
εισαγωγής σε 
νοσοκομείο

Τυχαιοποιημένη 
μελέτη χωρίς 
ομάδα ελέγχου

238 ασθενείς
115 σε ΜΗΝ
123 σε τμήμα 
νοσοκομείου

Ψυχοπαθολογι-
κά συμπτώματα, 
ποιότητα ζωής, 
κόστος θερα-
πείας

Δε βρέθηκε 
διαφορά σε 
αποτελεσματι-
κότητα. Σχετική 
μείωση κόστους 

Conroy et al 
(2010) 

A multicentre 
randomized 
controlled trial 
of day hospital-
based falls 
prevention 
programme 
for a screened 
population of 
community-
dwelling older 
people at high risk 
of falls. Age and 
Ageing 

Να διερευνηθεί 
αν ένα πρό-
γραμμα πρόλη-
ψης πτώσεων 
που διενεργείται 
σε γηριατρική 
ΜΗΝ μειώνει 
το ποσοστό 
πτώσεων στην 
κοινότητα 

Πολυκεντρική 
τυχαιοποιημένη 
κλινική μελέτη 
(RCT)

364 ηλικιωμένοι
181 άτομα 
στην ομάδα 
παρέμβασης και 
183 στην ομάδα 
ελέγχου
Μεγάλη Βρε-
τανία

Ποσοστό πτώ-
σεων 

Η αποτελε-
σματικότητα το 
προγράμματος 
δεν ήταν διαφο-
ρετική μεταξύ 
των ομάδων.

Irvine et al 
2010

Cost-effectiveness 
of a day hospital 
falls prevention 
programme 
for screened 
community-
dwelling older 
people at high risk 
of fall. Age and 
Ageing

Να αξιολογηθεί 
οικονομικά το 
πρόγραμμα 
αγωγής υγείας 
για πτώσης 
μεταξύ γηρια-
τρικής ΜΗΝ και 
κοινότητας

Πραγματική 
τυχαιοποιημένη 
κλινική δοκιμή 
(Pragmatic 
RCT) Ανάλυση 
κόστους αποτε-
λεσματικότητας

364 ηλικιωμένοι Αριθμός πτώ-
σεων 
μέσο κόστος 
αντιμετώπισης 
πτώσεων

Το πρόγραμμα 
είχε μεγαλύτερο 
κόστος αλλά 
είχε ως αποτέ-
λεσμα λιγότερες 
πτώσεις

Bartak et al 
(2011)

Effectiveness of 
outpatient, Day 
Hospital and Inpa-
tient Psychothera-
peutic treatment 
for patients with 
cluster B person-
ality disorders. 
Psychotherapy 
and psychosomat-
ics 

Να συγκρίνει 
την αποτελε-
σματικότητα θε-
ραπείας σε τρία 
διαφορετικά 
ψυχοθεραπευ-
τικά περιβάλλο-
ντα: εξωτερικά 
ιατρεία, ΜΗΝ, 
νοσοκομείο.

Ημιπειραματική 
μελέτη τριών 
ομάδων

207 ασθενείς 
από 6 κέ-
ντρα ψυχικής 
υγιεινής στην 
Ολλανδία:
46 σε εξωτερικά 
ιατρεία
86 σε ΜΗΝ
81 σε νοσοκο-
μείο

Συχνότητα 
ψυχιατρικών 
συμπτωμάτων, 
διαπροσωπική 
και κοινωνική 
λειτουργικότητα 
και ποιότητα 
ζωής

Σε όλα τα 
περιβάλλοντα 
οι ασθενείς 
εμφάνισαν 
βελτίωση αλλά 
περισσότερο 
στο νοσοκομείο 
και κυρίως 
στα ψυχιατρικά 
συμπτώματα.

Casas et al 
(2011)

Respiratory day 
hospital: Impact 
on the rate of hos-
pital admissions 
due to chronic 
obstructive pul-
monary disease 
exacerbations. 
Medicina Clinica

Να συγκριθεί η 
αναπνευστική 
ΜΗΝ με τα ΤΕΠ

Προοπτική 
μελέτη παρα-
κολούθησης για 
14 μήνες

173 ασθενείς
121 σε ΜΗΝ

Αριθμός εισα-
γωγών σε τμήμα 
του νοσοκο-
μείου

Χαμηλότε-
ρο ποσοστό 
εισαγωγών. Όχι 
διαφορά σε 
θνησιμότητα 
και σοβαρότητα 
επανεισαγωγών
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Πίνακας 2. Συνοπτική αναφορά μελετών για ικανοποίηση ασθενών από ΜΗN

Ερευνητές /

Χρονολογία

Τίτλος / Πηγή Σκοπός/

Ερωτήσεις

Μέθοδος Δείγμα Κύριες 

μετρήσεις

Αποτελέσματα

Peach & 
Pathy (1977)  

Evaluation of 
patients’ as-
sessment of day 
hospital care. 
British Journal 
of Preventive and 
Social Medicine

Να εκτι-
μηθούν οι 
απόψεις των 
ασθενών 
σχετικά με την 
γηριατρική 
ΜΗΝ

Συγχρονική 
μελέτη επι-
σκόπησης

51 ασθενείς Χρόνος 
αναμονής και 
παραμονής, 
μεταφορά, 
χρόνος με τον 
γιατρό

Προσδιοριστές ικανοποί-
ησης ήταν (α) η μεταφορά 
από και προς την ΜΗΝ, 
(β) ο χρόνος αναμονής και 
παραμονής, (γ) ο χρόνος 
με τον γιατρό

Henry & 
Capitman 
(1995)

Finding Satisfac-
tion in Adult Day 
Care: Analysis of a 
National Dem-
onstration of De-
mentia Care and 
Respite Services. 
Journal of Applied 
Gerontology

Να εξετάσει 
την ικα-
νοποίηση 
φροντιστών 
σε γηριατρική 
ΜΗΝ

Συγχρονική 
μελέτη επι-
σκόπησης

321 
ζευγάρια 
φροντιστών

Χρόνος 
παραμονής, 
ικανότητα 
οικονομικής 
προσπέλασης, 
συχνότητα 
χρήσης, ευεξία 
φροντιστή

Η ικανοποίηση επηρεά-
ζεται από την οργάνωση 
της υπηρεσίας, από τις 
αναβολές και τις νοση-
λευτικές προσεγγίσεις

Sitziz et al 
(1996) 

Patient satisfaction 
on a Medical Day 
Ward: a compari-
son of nurse-led 
and physician-led 
services. Interna-
tional Journal for 
Quality in Health 
Care

Διερεύνηση 
ικανοποίησης 
ασθενών σε 
παθολογική 
ΜΗΝ και σύ-
γκριση μεταξύ 
νοσηλευτικών 
και ιατρικών 
πράξεων

Συγχρονική 
μελέτη επι-
σκόπησης

155 ασθε-
νείς

Χρόνος αναμο-
νής, πληροφό-
ρηση, άγχος, 
περιβάλλον 
κλινικής, 
νοσηλευτική 
και ιατρική 
φροντίδα

Μεγαλύτερο άγχος σε 
διερευνητικές ιατρι-
κές παρεμβάσεις. Οι 
μικρότεροι σε ηλικία ήταν 
πιο δυσαρεστημένοι. Πιο 
ικανοποιημένοι από τις 
τεχνικές δεξιότητες των 
νοσηλευτών όχι όμως 
από τις επικοινωνιακές 
δεξιότητές τους

Sitzia & 
Wood (1998)

Study of patient 
satisfaction with 
chemotherapy 
nursing care. Eu-
ropean Journal of 
Oncology Nursing

Να εκτιμηθεί 
η ικανοποίηση 
ασθενών από 
τη χημειο-
θεραπεία σε 
παθολογική 
ΜΗΝ

Συγχρονική 
μελέτη επι-
σκόπησης

173 ασθε-
νείς

Προσβασιμότη-
τα, περιβάλλον 
ΜΗΝ, τεχνικές 
και διαπροσω-
πικές δεξιότη-
τες, εκπαίδευ-
ση ασθενών, 
διεπιστημονι-
κότητα

Η ικανοποίηση συσχε-
τίστηκε με τη συμμόρ-
φωση, τις τεχνικές 
δεξιότητες και δεξιό-
τητες επικοινωνίας, με 
την πληροφόρηση και 
εκπαίδευση των ασθενών. 
Χρειάζεται βελτίωση στη 
διεπιστημονική προσέγ-
γιση

Lee et al 
(2001)

An evaluation of 
the quality of a 
chemotherapy 
administration 
service established 
by nurses in an 
oncology day care 
centre. European 
Journal of Oncol-
ogy Nursing

Να μετρή-
σει και να 
αξιολογήσει 
την ποιότητα 
φροντίδας σε 
ογκολογική 
ΜΗΝ

Αναδρομι-
κή μελέτη 
αρχείων και 
συγχρονική 
μελέτη επι-
σκόπησης

2217 αρχεία
50 ασθενείς

Επιτυχία 
φλεβοκέντη-
σης, χρόνος 
αναμονής, 
διαπροσωπικές 
και τεχνικές 
δεξιότητες, 
πληροφόρηση

Προσδιοριστές ικανοποί-
ησης ήταν (α) το επίπεδο 
πληροφόρησης, (β) οι 
συμβουλές για την αντι-
μετώπιση παρενεργειών 
(γ) ο χρόνος αναμονής και 
(δ) τεχνικές και επικοι-
νωνιακές δεξιότητες των 
νοσηλευτών

Gourdji et al 
(2003)

Patients’ sat-
isfaction and 
importance ratings 
of quality in an 
outpatient oncol-
ogy center. Journal 
of Nursing Care 
Quality

Να εκτιμηθεί 
η ικανοποίηση 
ασθενών σε 
ογκολογική 
ΜΗΝ

Συγχρονική 
μελέτη επι-
σκόπησης

96 ασθενείς Πληροφόρηση, 
τεχνικές και 
διαπροσωπικές 
δεξιότητες, 
προσβασιμότη-
τα και χρόνος 
αναμονής

Ικανοποιημένοι γενικά 
ασθενείς αλλά υπάρχουν 
προβλήματα στην πληρο-
φόρηση και στον χρόνο 
αναμονής
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Πίνακας 2. Συνοπτική αναφορά μελετών για ικανοποίηση ασθενών από ΜΗN

Ερευνητές /

Χρονολογία

Τίτλος / Πηγή Σκοπός/

Ερωτήσεις

Μέθοδος Δείγμα Κύριες 

μετρήσεις

Αποτελέσματα

McIlfatrick et 
al 2003

Exploring the pa-
tient’s experience 
of a day hospital 
chemotherapy 
service: prelimi-
nary fieldwork. Eu-
ropean Journal of 
Oncology Nursing

Να διερευνή-
σει τις εμπει-
ρίες ασθενών 
ογκολογικής 
ΜΗΝ και να 
τις συγκρίνει 
με εμπειρίες 
στο νοσοκο-
μείο

Ερμηνευτι-
κή φαινο-
μενολογική 
μελέτη κατά 
Heidegger

5 ασθενείς Πεποιθή-
σεις για τη 
θεραπεία και 
για την ΜΗΝ, 
προσαρμογή 
στη θεραπεία, 
ανάγκη αντι-
μετώπισης 
καρκίνου, 
συντροφικότητα

Φόβος αλλά και ανα-
κούφιση που υπάρχει 
θεραπεία ενώ η ζωή 
περιστρέφεται γύρω από 
αυτήν. Υπάρχει θετική 
σκέψη, ανταλλαγή εμπει-
ριών, εύρεση υποστηρι-
κτικού δικτύου, αίσθηση 
φυσιολογικής ζωής

Egan & 
Dowling 
(2005) 

Patients’ 
satisfaction with a 
nurse-led oncology 
service. British 
Journal of Nursing

Να αξιολογή-
σει τα επίπεδα 
ικανοποίησης 
σε ογκολογική 
ΜΗΝ

Συγχρονική 
μελέτη επι-
σκόπησης

100 ασθε-
νείς

Πληροφόρηση, 
ενσυναίσθηση, 
τεχνικές και 
διαπροσωπικές 
δεξιότητες, 
προσβασιμότη-
τα και συνέχεια 
στην φροντίδα

Ικανοποιημένοι γενικά 
ασθενείς αλλά υπάρχουν 
προβλήματα στην πληρο-
φόρηση

McIlfatrick et 
al 2006

What about the 
carers? Exploring 
the experience 
of caregivers in 
a chemotherapy 
day hospital 
service. Journal of 
Oncology Nursing

Να διερευ-
νήσει τις 
εμπειρίες 
φροντιστών 
ογκολογικής 
ΜΗΝ και να 
τις συγκρίνει 
με εμπειρίες 
στο νοσοκο-
μείο

Φαινομε-
νολογική 
μελέτη

10 φροντι-
στές

Πεποιθή-
σεις για τη 
θεραπεία και 
για την ΜΗΝ, 
προσαρμογή 
στη θεραπεία, 
ανάγκη αντι-
μετώπισης 
καρκίνου, 
συντροφικότητα

Υπάρχει αίσθηση 
φυσιολογικής ζωής, 
εύρεση υποστηρικτικού 
δικτύου αλλά υπάρχουν 
και αρνητικές εμπειρίες 
(φόβος, έλλειψη γνώσεων 
και δεξιοτήτων, έλλειψη 
επαγγελματία στο σπίτι, 
απάνθρωπο σύστημα 
χωρίς εξατομίκευση, 
έλλειψη σεβασμού και 
ψυχοσυναισθηματικής 
υποστήριξης). Λειτουρ-
γούν με διάφορους 
ρόλους (σύντροφος, 
προστάτης, πρακτικός 
φροντιστής, συνήγορος).

Lowe et al 
(2008)

Navigating the 
maze: Parents’ 
views and influ-
ence on a paedi-
atric haematology 
and oncology day 
care service. 
Journal of Clinical 
Nursing

Να εξετάσει 
τις απόψεις 
των οικογε-
νειών για τις 
υπηρεσίες 
που τους πα-
ρέχονται στην 
παιδιατρική 
αιματολογική 
ογκολογική 
ΜΗΝ

Ομάδες 
εστιασμένης 
συζήτησης

16 οικογέ-
νειες

Πλοήγηση 
στην υπηρεσία, 
επικοινωνία, 
συνέχεια στη 
φροντίδα, περι-
βάλλον, χρόνος 
αναμονής και 
οργάνωση της 
φροντίδας

Η πλειοψηφία ήταν ικα-
νοποιημένοι αναφέροντας 
όμως προβλήματα.

μεταδιδόμενα νοσήματα (Atkins & Kohn, 1992), η χει-

ρουργική (Marohn & LaCivita, 1995), της προγεννη-

τικής φροντίδας (Turnball et al, 2004), η γαστρεντε-

ρολογική (Iwarzon et al, 2008) και η αναπνευστική

(Casas et al, 2011).

Σχετικά με την ικανοποίηση των χρηστών από τις

ΜΗΝ συμπεριλήφθηκαν δέκα μελέτες από τις οποί-

ες επτά ήταν ποσοτικές και τρεις ποιοτικές. Συγκε-

κριμένα, επτά ήταν επισκοπήσεις (Peach & Pathy,

1977; Henry & Capitman, 1995; Sitzia et al, 1996;

Sitzia & Wood, 1998; Lee et al, 2001; Gourdji et al,

2003; Egan & Dowling, 2005), δύο ήταν φαινομενο-
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λογικές μελέτες (McIlfatrick et al, 2003; McIlfatrick

et al, 2006) και μια χρησιμοποίησε ομάδες εστιασμέ-

νης συζήτησης (Lowe et al, 2008). Οι περισσότερες

μελέτες αφορούσαν σε ογκολογικές ΜΗΝ (Lee et al,

2001; Gourdji et al, 2003; McIlfatrick et al, 2003; Egan

& Dowling, 2005; McIlfatrick et al, 2006; Lowe et al,

2008) και ακολούθως σε παθολογικές (Sitzia et al,

1996; Sitzia & Wood, 1998) και σε γηριατρικές (Peach

& Pathy, 1977; Henry & Capitman, 1995).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Τα αποτελέσματα  στις ΜΗΝ είναι δύσκολο να εκτι-

μηθούν λόγω της πολλαπλότητας των δομών και των

υπηρεσιών που προσφέρουν αλλά και λόγω των ανα-

γκών των ασθενών. Για παράδειγμα υπάρχουν δυσκο-

λίες στη σύγκριση εξαιτίας διαφορών στις εγκαταστά-

σεις και στο προφίλ των ασθενών με συνέπεια να

υπάρχουν διαφορές στον προσδιορισμό των αποτελε-

σμάτων των ΜΗΝ. Επίσης, υπάρχουν δυσκολίες στον

προσδιορισμό του κόστους επειδή οι ασθενείς σπά-

νια επισκέπτονται μόνο τις ΜΗΝ και όχι άλλες υπη-

ρεσίες υγείας ή κοινωνικές υπηρεσίες (Bentley et al,

2001). Έτσι, στις διάφορες ΜΗΝ η διαφορετικότητα

σε στόχους, διοικητική υπαγωγή, προσωπικό, ασθε-

νείς,  θεραπείες κάνουν τις γενικεύσεις σχετικά με

την αποτελεσματικότητά τους πολύ δύσκολες (Moscowitz,

1980).

Σύμφωνα με τους Tones και Green (2005) υπάρ-

χουν τέσσερις τύποι οικονομικής αξιολόγησης: (α) η

ελαχιστοποίηση του κόστους (cost minimization), όπου

η παρέμβαση με το λιγότερο κόστος προκρίνεται υπό

την προϋπόθεση ότι οι συγκρινόμενες παρεμβάσεις

επιτυγχάνουν ταυτόσημο αποτέλεσμα, (β) η ανάλυση

κόστους-αποτελεσματικότητας (cost-effectiveness

analysis), όπου επιπρόσθετα με το κόστος εκτιμώνται

τα οφέλη του προγράμματος, (γ) η ανάλυση κόστους-

χρησιμότητας (cost-utility analysis), όπου εκτιμώνται

η χρησιμότητα ή οι αξίες που αποδίδουν ιδιαίτερα

οφέλη για την υγεία (κυριότερος δείκτης είναι τα

QUALYS, Quality Adjusted Life Years), και (δ) η ανά-

λυση κόστους-οφέλους (cost-benefit analysis) όπου

αποδίδει μια τιμή για τα οφέλη που απορρέουν από

το πρόγραμμα.

Στις μελέτες που αναφέρθηκαν οι περισσότερες

κινούνται στο πλαίσιο των δύο πρώτων τύπων οικονο-

μικής αξιολόγησης ενώ μερικές διατυπώνουν από-

ψεις για το κόστος μόνο με βάση συλλογισμούς και

όχι με βάση οικονομικά δεδομένα. Για παράδειγμα οι

μελέτες των Marohn & LaCivita (1995) και Imazio et

al (2004) αναφέρουν ασφάλεια και κόστος-αποτελε-

σματικότητα αλλά χωρίς στοιχεία αφού δεν κάνουν

οικονομική ανάλυση ενώ η άποψη της μείωσης κόστους

αποτελεί αποτέλεσμα επαγωγικής σκέψης λόγω απο-

φόρτισης των νοσοκομειακών κλινών. Ωστόσο, το κέρ-

δος σε νοσοκομειακές κλίνες δε σημαίνει αυτόματα

και κέρδος στο κόστος νοσηλείας ή φροντίδας υγεί-

ας ενός χρήστη.

Με βάση την ανάλυση κόστους-αποτελεσματικό-

τητας τα ευρήματα ποικίλλουν. Για παράδειγμα οι Hui

et al (1995) αναφέρουν βελτίωση στην έκβαση των

χρηστών όχι όμως διαφορά στο κόστος μεταξύ νοσο-

κομείου και γηριατρικής ΜΗΝ. Αντίθετα, οι Marshall

et al (2003) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι ψυχια-

τρικές ΜΗΝ είναι το ίδιο αποτελεσματικές με τη νοσο-

κομειακή φροντίδα αλλά έχουν λιγότερο κόστος. Παρό-

μοια, στην ανάλυση των Piotrowski & Kiejna (2008)

δεν βρέθηκε διαφορά μεταξύ νοσοκομείου και ψυχια-

τρικής ΜΗΝ ως προς την αποτελεσματικότητα αλλά

φάνηκε η ΜΗΝ να είναι πιο οικονομική. Το ίδιο και

στην μελέτη των Iwarzon et al (2008) όπου παρατη-

ρήθηκε μείωση του κόστους. Από την άλλη μεριά στην

μελέτη των Irvine et al (2010) το πρόγραμμα στη γηρια-

τρική ΜΗΝ ήταν αποτελεσματικό αλλά κόστισε περισ-

σότερο σε σύγκρισή με τη συνήθη φροντίδα. Είναι

φανερό, λοιπόν, ότι για την αξιολόγηση του κόστους-

αποτελεσματικότητας έχει σημασία το είδος της δομής

που εξετάζεται και τα χαρακτηριστικά που συγκρίνο-

νται. 

Με βάση τους Brocklehurst (1973) και Shiu et al

(1987) πέρα από το κόστος και την αποφόρτιση των

νοσοκομειακών κλινών άλλα πλεονεκτήματα των ΜΗΝ

είναι η μείωση κινδύνου ενδονοσοκομειακών λοιμώ-

ξεων, η προτίμηση από ασθενείς χωρίς προβλήματα

κινητικότητας και το ελκυστικό ωράριο εργασίας για

τους επαγγελματίες υγείας.

Αντίθετα, ως μειονεκτήματα αναφέρονται η μετα-

φορά των ασθενών προς και από τις ΜΗΝ, οι μεγάλες

λίστες αναμονής και εξυπηρέτησης, ο προγραμματι-

σμός για την ώρα νοσηλείας, η έλλειψη πρωτοκόλλων

λειτουργίας και η ανομοιομορφία στην πρακτική μετα-

ξύ των ΜΗΝ, οι περιορισμένες δυνατότητες (έλλειψη

κρεβατιών, προσωπικού, ώρες εξυπηρέτησης), η ανε-

παρκής μεταβίβαση πληροφοριών από τους γιατρούς

στους νοσηλευτές ή στους χρήστες, η εμφάνιση ή μη

ασθενών ανεξαρτήτως ραντεβού, η έλλειψη επικοι-

νωνίας και ενημέρωσης των ασθενών από το ιατρικό

προσωπικό για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν,

η έλλειψη σαφών κριτηρίων για επιλογή εισαγωγής

στις ΜΗΝ και το ενδεχόμενο κλείσιμο των ΜΗΝ πχ

για εργασίες καθαρισμού (Brocklehurst, 1973; Shiu

et al, 1987; Duwel et al, 1993).

Οι προβληματισμοί που τίθενται σχετικά με τις

ΜΗΝ  αφορούν στην έλλειψη μελετών σχετικά με τον

εννοιολογικό προσδιορισμό τους, στην ποιότητα της

παρεχόμενης φροντίδας και στην ικανοποίηση και

ασφάλεια τόσο των χρηστών όσο και του προσωπικού

(Moscowitz, 1980; Bentley et al, 2001; Seidler et al,

2006). Αξίζει να αναφερθεί ότι ο εννοιολογικός προσ-

διορισμός των ΜΗΝ είναι πολύ βασικός καθώς ο ορι-

σμός μιας δομής καθορίζει την λειτουργία της, τις
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μορφές που διαθέτει, τις αρχές που τη διέπουν και

ακόμα καθορίζει νομικά ζητήματα στην λειτουργία

μιας υπηρεσίας.

Αντίθετα με τις μελέτες που αφορούν στην αποτε-

λεσματικότητα της λειτουργίας των ΜΗΝ, όπου τα

ευρήματα ποικίλλουν, οι μελέτες που αφορούν στην

ικανοποίηση των χρηστών από τις υπηρεσίες των ΜΗΝ

παρουσιάζουν παρόμοια αποτελέσματα εμφανίζοντας

τους περισσότερους χρήστες ικανοποιημένους αλλά

προσδιορίζοντας κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των

διαφόρων ΜΗΝ που επηρεάζουν την ικανοποίηση των

χρηστών. Περιοριστικός παράγοντας που αναφέρεται

στις περισσότερες μελέτες είναι ο χρόνος, ο οποίος

είτε έχει σχέση με την αναμονή και την παραμονή στο

χώρο της ΜΗΝ, είτε έχει σχέση με τον χρόνο που αφιε-

ρώνεται στον χρήστη από τον επαγγελματία υγείας

δίνοντας την εντύπωση ότι οι ΜΗΝ αποτελούν «μηχα-

νές εκτέλεσης ταχείας θεραπείας/νοσηλείας» χωρίς

να δείχνουν σεβασμό στο χρήστη ως ανθρώπινη ύπαρ-

ξη.

Ωστόσο, από την άλλη πλευρά οι χρήστες αναφέ-

ρουν ότι η αντιμετώπισή τους σε ΜΗΝ τους δίνει την

αίσθηση του φυσιολογικού κάτι που δε θα αισθάνο-

νταν κατά την παραμονή τους σε τμήμα ενός νοσοκο-

μείου. Τα χρονικά περιθώρια σε συνδυασμό με το φυσι-

κό περιβάλλον και την οργανωσιακή κουλτούρα των

ΜΗΝ φαίνεται να επηρεάζουν την επικοινωνία μετα-

ξύ χρηστών και επαγγελματιών υγείας και για αυτό τον

λόγο πολλές μελέτες ανέφεραν προβλήματα στην ενη-

μέρωση και εκπαίδευση των χρηστών και έλλειψη

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Αναφορικά με τις υποθέσεις που τέθηκαν αρχικά φαί-

νεται ότι σε γενικές γραμμές ισχύουν. Έτσι, σχετικά

με την λειτουργία των ΜΗΝ η έκβαση της θεραπείας

δε φαίνεται να διαφέρει σε σχέση με άλλη υπηρεσία

υγείας και οι ΜΗΝ φαίνεται να συμβάλλουν στην απο-

φόρτιση των νοσοκομειακών κλινών. Αν και τα αποτε-

λέσματα δεν είναι ξεκάθαρα για το κόστος καθώς χρει-

άζεται να λαμβάνονται υπόψη πολλές παράμετροι,

υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ΜΗΝ μπορούν να μειώσουν

το κόστος στις υπηρεσίες υγείας. Επίσης, αν και υπάρ-

χουν προβλήματα ως προς τις ανάγκες των χρηστών

οι ΜΗΝ μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια και την

ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

Σχετικά με την ικανοποίηση των χρηστών από τις

υπηρεσίες των ΜΗΝ φαίνεται ότι οι τελευταίοι είναι

ικανοποιημένοι. Ωστόσο, ο βαθμός ικανοποίησής τους

εξαρτάται από τον χρόνο (αναμονής, παραμονής, επα-

φής με τον επαγγελματία υγείας), το φυσικό περιβάλ-

λον (υποδομή, εξοπλισμός), τις δυνατότητες εκπαί-

δευσης, πληροφόρησης και συμβουλευτικής, τις

διαπροσωπικές σχέσεις και από τον προγραμματισμό

και την οργάνωση της ΜΗΝ.

Με βάση τα παραπάνω η παρούσα ανασκόπηση

αδυνατεί να υποστηρίξει ότι η ΜΗΝ υπερέχει ως υπη-

ρεσία υγείας έναντι άλλων δομών δεδομένου ότι αυτό

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ωστόσο, δίνει

ενδείξεις ότι αποτελεί μια εξίσου αποδοτική, ποιοτι-

κή και ασφαλής εναλλακτική λύση.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Ο εννοιολογικός προσδιορισμός των ΜΗΝ είναι πολύ

σημαντικός και χρειάζεται έρευνα προς αυτή την κατεύ-

θυνση. Η διαφοροποίηση στον εννοιολογικό προσδιο-

ρισμό μεταξύ των διαφόρων ΜΗΝ χρειάζεται να λαμ-

βάνεται υπόψη στο σχεδιασμό των υπηρεσιών και στην

αξιολόγηση τους. Για τη βελτιστοποίηση της λειτουρ-

γίας τους είναι αναγκαία η αλλαγή της φιλοσοφίας που

διατρέχει το σύστημα λειτουργίας των μονάδων αυτών

τόσο σε επίπεδο φυσικού περιβάλλοντος όσο και σε

επίπεδο οργάνωσης ώστε να μην αποτελέσουν τα «ταχυ-

φαγεία» των υπηρεσιών υγείας. Οι νοσηλευτές μπο-

ρούν να συμβάλλουν σημαντικά προς αυτή την κατεύ-

θυνση συμμετέχοντας στη διαμόρφωση πολιτικών

υγείας δεδομένου ότι συνήθως αποτελούν τον συνδε-

τικό κρίκο μεταξύ συστήματος υγείας και χρηστών

υπηρεσιών υγείας.

Είναι γεγονός ότι οι υπηρεσίες υγείας χρειάζεται

να είναι αποδοτικές, οικονομικές, ποιοτικές και ασφα-

λείς. Ωστόσο, υπάρχουν προβληματισμοί για την ποι-

ότητα της παρεχόμενης φροντίδας και την ασφάλεια

ασθενών και προσωπικού σε μια υπηρεσία που λει-

τουργεί με γνώμονα την ταχύτητα και το κόστος. Το

προσωπικό είναι αναγκαίο να αισθάνεται ικανοποίη-

ση από την εργασία και υποστήριξη από τη διοίκηση.

Με βάση τα παραπάνω η λειτουργία των ΜΗΝ χρειά-

ζεται διεπιστημονική προσέγγιση ώστε να επιτύχει τα

βέλτιστα αποτελέσματα.
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της προαγωγής υγείας και της αγωγής υγείας
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται η κατάσταση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού,

μέσα από στοιχεία της τελευταίας πενταετίας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, της Eurostat και του ΟΟΣΑ. 

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας: Γίνεται αναφορά σε δείκτες υγείας, καθώς και σε παράγοντες υγείας ενός πλη-

θυσμού, σε δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας, ενώ τα στοιχεία που αφορούν στην Ελλάδα συγκρίνονται

με αντίστοιχα χωρών του εξωτερικού, κρατών-μελών της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ. Συζητείται επίσης το περιεχό-

μενο των εννοιών πρόληψη, προαγωγή και αγωγή υγείας και μελετάται συνοπτικά η συμβολή τους στη βελ-

τίωση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού. 

Συμπεράσματα: Συμπεραίνεται πως το επίπεδο της υγείας του ελληνικού πληθυσμού ανέρχεται σε ικανο-

ποιητικά επίπεδα συγκρητικά με τα διαθέσιμα στοιχεία από τα υπόλοιπα κράτη – μέλη της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ,

με διαθέσιμα ωστόσο περιθώρια βελτίωσης. Διαφαίνεται μια τάση επιδείνωσης του γενικότερου επιπέδου

υγείας στην Ελλάδα, που οφείλεται και εντάσσεται στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Ο ρόλος της πρό-

ληψης, της προαγωγής και της αγωγής υγείας κρίνεται καίριος προς αναστροφή αυτής της τάσης. 

Λέξεις ευρετηρίου: αγωγή υγείας, δείκτες υγείας, θνησιμότητα, νοσηρότητα, προαγωγή, πρόληψη
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ABSTRACT

Introduction: The paper presents the health conditions of the Greek population using the statistics of the

ELSTAT, EUROSTAT and OECD. 

Literature Review: Various health indicators as well as health factors in a population are discussed, while

the statistics about Greece are compared to those referred to other countries, EU member-states and

OECD members. The definition of terms such as health prevention, health promotion and education is

discussed, while their contribution to the improvement of the health conditions of the Greek population

is also briefly addressed. 

Conclusions: It is concluded that compared to the population of other EU member-states and OECD

members –where statistics are available-, the population of Greece has reached a satisfactory level of

health conditions, whereas there is also some room for further improvement. Among the consequences

of the economic crisis in Greece we highlight an emerging tension for deterioration of health and life

conditions in the country. In this case projects of health prevention, promotion and education are essential

and can hold a crucial role towards the reversal of this tension. 

Key words: health prevention, health indicators, morbidity, mortality, health promotion, prevention 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σ
την παρούσα εργασία επιχειρούμε μια περιγρα-

φή της κατάστασης της υγείας του ελληνικού πλη-

θυσμού. Γίνεται αναφορά σε ορισμένους δείκτες

υγείας (προσδόκιμο ζωής, βρεφική θνησιμότητα),

καθώς και σε παράγοντες που καθορίζουν την υγεία

του πληθυσμού (κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ, δια-

τροφικές συνήθειες, σωματική άσκηση, τάση προς

παχυσαρκία, ψυχολογική κατάσταση) με παράθεση

των στατιστικών στοιχείων για την Ελλάδα και σύγκρι-

σή τους με άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ.

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι τα πιο πρό-

σφατα διαθέσιμα (2009-2010) με ορισμένες αναφο-

ρές και σε παλαιότερα, για λόγους σύγκρισης. Αντι-

στοίχως, παρατίθενται οι τιμές ορισμένων δεικτών

νοσηρότητας και θνησιμότητας. Στη συνέχεια συζη-

τούνται και εξετάζονται οι κυριότερες αιτίες θνησι-

μότητας του ελληνικού πληθυσμού (καρδιαγγειακές

παθήσεις, κακοήθη νεοπλάσματα, άλλα χρόνια νοσή-

ματα). Τέλος, επεξηγούνται οι όροι της πρόληψης, της

προαγωγής και της αγωγής υγείας και συζητείται η

πιθανή συμβολή τους στην βελτίωση της υγείας του

ελληνικού πληθυσμού. 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕIΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟY ΠΛΗΘΥΣΜΟY

Ι. Δείκτες και παράγοντες υγείας:

Οι Έλληνες κέρδισαν ένα χρόνο ζωής μέσα σε 6 χρό-

νια (2001-2007), αφού το προσδόκιμο ζωής σύμφω-

να με τον ΟΟΣΑ αυξήθηκε από τα 78.5 στα 79.5 χρό-

νια (OECD - Greece Country Profile, 2010). Το μέγεθος

αυτό, κατατάσσει την Ελλάδα πάνω από τον μέσο όρο

των κρατών – μελών του ΟΟΣΑ (79.1) και λίγο πιο κάτω

από τη Γερμανία (80), ενώ σε πιο πάνω θέσεις βρί-

σκονται η Γαλλία, η Ισπανία και η Σουηδία (81 χρό-

νια). Τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής έχουν οι Ιάπωνες

(82.6 χρόνια) και ακολουθούν οι Ελβετοί (81.9 χρόνια)

(πίνακας 1α και 1β). Στην τελευταία θέση οι Ρώσοι με

προσδόκιμο ζωής τα 67.5 χρόνια, ενώ στα κράτη-μέλη

της Ε.Ε. τις τελευταίες θέσεις στην αντίστοιχη κατά-

ταξη έχουν οι Σλοβάκοι (74.3) και οι Πολωνοί (75.4)

(OECD FACTBOOK, 2010). Πάντως, οι Ελληνίδες γυναί-

κες θεωρείται ότι ζουν 5 ολόκληρα χρόνια περισσό-

τερο από τους Έλληνες άνδρες (82 έναντι 77), σύμφω-

να με τον δείκτη προσδόκιμου επιβίωσης κατά τη

γέννηση (OECD - Greece Country Profile, 2010).

Ταυτόχρονα, η βρεφική θνησιμότητα στην Ελλάδα

μειώθηκε σταδιακά στους 3 θανάτους ανά 1.000 γεν-

νήσεις το 2010, από 3.6 θανάτους το 2008, και 5.1 το

2001 (WHO – Statistics / Greece; OECD – Greece

Country Profile, 2010). Η τιμή αυτή του συγκεκριμέ-

νου δείκτη είναι χαμηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου

όρου (Ε.Ε.-27: 4.9δ το 2009). Η υψηλότερη βρεφική

θνησιμότητα στην Ε.Ε. σημειώνεται στη Ρουμανία και

τη Βουλγαρία (10.1δ και 9δ το 2009 αντίστοιχα), ενώ

η χαμηλότερη σημειώνεται στη Σλοβενία (2.4δ το 2009)

(Eurostat – Infant mortality Statistics). Σε γενικές

γραμμές η μείωση του συγκεκριμένου δείκτη σε όλα

τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. και τις αναπτυγμένες χώρες

είναι σταθερή (Τούντας, 2007: 9), «ωστόσο, ο ρυθμός

μείωσης της βρεφικής θνησιμότητας στην Ελλάδα ήταν

υψηλότερος» (Δρόσου – Αγακίδου, 2004: 461). Στη

μείωση αυτή συνέβαλλαν προγράμματα εμβολιασμού,

η άνοδος του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού και

η καλύτερη πρόσβασή του στις υπηρεσίες υγείας
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(Δρόσου – Αγακίδου, 2004: 462). 

Αναφορικά όμως με την υγεία του ελληνικού πλη-

θυσμού, έχει σημασία να μελετήσουμε συγκεκριμένες

συνήθειες – τρόπους ζωής των Ελλήνων που επηρεά-

ζουν την υγεία τους, όπως αναφέρονται και στη σχε-

τική βιβλιογραφία. Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα

ο μέσος Έλληνας είναι καπνιστής, δεν ασκείται σωμα-

τικά, δεν τρέφεται σωστά και υγιεινά, ενώ έχει τάση

προς την παχυσαρκία (Τούντας και συν., 2008: 1). 

Ποσοστό 32.7% των Ελλήνων δηλώνουν καθημε-

ρινοί καπνιστές, ποσοστό που είναι και το μεγαλύτε-

ρο στην Ε.Ε. Ακολουθούν οι Βούλγαροι (29.9%) και οι

Λετονοί (28.8%), ενώ στην τελευταία θέση των διαθέ-

σιμων στοιχείων οι Σλοβένοι με 19.2% (Eurostat,

Statistics - Daily smokers by sex, age and income

quintile). Οι Έλληνες κρατούν τα πρωτεία στο κάπνι-

σμα στην Ε.Ε. ανεξαρτήτου επιπέδου εκπαίδευσης ή

εισοδήματος, ενώ οι μισοί καπνιστές είναι ηλικίας 25-

44 ετών (Eurostat – Statistics - Daily smokers by sex,

age and educational level; Εθνική Έρευνα Υγείας,

2009: 2). 

Η κατανάλωση αλκοόλ αποτελεί καθημερινή συνή-

θεια για το 10% των Ελλήνων (Εθνική Έρευνα Υγείας,

2009: 3). Στην ευρωπαϊκή κατάταξη, η Ελλάδα βρί-

σκεται περίπου στη μέση, σε ότι αφορά στον συνολι-

κό πληθυσμό, με πρώτους τους Τσέχους. Οι Έλληνες

άνδρες ωστόσο καταναλώνουν περισσότερο αλκοόλ

από τις Ελληνίδες (Eurostat, Statistics - Alcohol

consumption by sex, age and educational level). 

Σε θέματα διατροφής, το 21% των Ελλήνων κατα-

ναλώνει φρούτα δύο ή περισσότερες φορές την ημέ-

ρα, (υψηλότερο ποσοστό αυτό των Γάλλων με 44.8%)

και αντιστοίχως το 16.9% καταναλώνει δύο ή περισ-

σότερες μερίδες λαχανικών ημερησίως. Οι Γάλλοι και

πάλι σημειώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ε.Ε.

(49.3%), υπερδιπλάσιο από το αμέσως υψηλότερο των

Τσέχων, με 21% (Eurostat, Statistics - Consumption

of fruits by sex, age and educational level; Consumption

of vegetables by sex, age and educational level). Ανά-

μεσα στους Έλληνες, εκείνοι μικρότερης ηλικίας και

χαμηλότερου βιοτικού επιπέδου, κάνουν την πλέον

ανθυγιεινή διατροφή (Τούντας και συν., 2008: 2).

Ακραία η συμπεριφορά των Ελλήνων ως προς τη

σωματική άσκηση, καθώς το 39.7% εξ’ αυτών δηλώ-

νει ότι ακολουθεί πιστά καθημερινό σχετικό πρόγραμ-

μα, αλλά εξίσου μεγάλο είναι και το ποσοστό εκείνων

που δηλώνουν ότι δεν ασκούνται καθόλου (39.8%)

(Τούντας και συν., 2008: 7). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η

Ελλάδα κατατάσσεται στη μέση του σχετικού πίνακα,

με πρώτους τους Ρουμάνους (86.6% ασκείται καθη-

μερινά) (Eurostat, Statistics - Practice of daily physical

activity by sex, age and educational level).

Σε ότι αφορά στον δείκτη σωματικής μάζας, 17.6%

των Ελλήνων θεωρούνται παχύσαρκοι και 38.4% έχουν

σωματική μάζα ανώτερη του φυσιολογικού (Αθροιστι-

κό ποσοστό 56%). Φυσιολογικό σωματικό βάρος έχει

το 42.2%. Τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας σημει-

ώνονται στη Μάλτα (22.8%), την Εσθονία (18.5%) και

την Τσεχία (18.3%), ενώ αμέσως μετά κατατάσσεται η

Ελλάδα (Eurostat, Statistics - Body mass index (BMI)

Πίνακας 1β. Προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση

1960 
or first 
available 
year

2007 
or latest 
available 
year

IND 60.3 63.4 India

RUS 68.8 67.5 Russian Federation

IDN 70 Indonesia

BRA 62.7 72.3 Brazil

EST 69.4 73 Estonia

HUN 68 73.3 Hungary

TUR 48.3 73.4 Turkey

SVK 70.6 74.3 Slovak Republic

MEX 57.5 75 Mexico

POL 67.8 75.4 Poland

CZE 70.6 77 Czech Republic

USA 69.9 78.1 United States

CHL 68.6 78.3 Chile

SVN 71.2 78.3 Slovenia

DNK 72.4 78.4 Denmark

PRT 63.9 79.1 Portugal

OECD 68.5 79.1 OECD average

KOR 52.4 79.4 Korea

LUX 69.4 79.4 Luxembourg

FIN 69 79.5 Finland

GRC 69.9 79.5 Greece

GBR 70.8 79.5 United Kingdom

IRL 70 79.7 Ireland

BEL 69.8 79.8 Belgium

DEU 69.1 80 Germany

AUT 68.7 80.1 Austria

NZL 71.1 80.2 New Zealand

NLD 73.5 80.2 Netherlands

NOR 73.8 80.6 Norway

CAN 71.3 80.7 Canada

ISR 73.9 80.7 Israel

ESP 69.8 81 Spain

FRA 70.3 81 France

SWE 73.1 81 Sweden

ISL 72.9 81.2 Iceland

ITA 69.8 81.4 Italy

AUS 70.9 81.4 Australia

CHE 71.4 81.9 Switzerland

JPN 67.8 82.6 Japan
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by sex, age and educational level; Εθνική Έρευνα

Υγείας, 2009: 2). 

Τέλος, ως δείκτη θετικής υγείας, αναφέρουμε τον

δείκτη καλής ψυχολογικής κατάστασης, όπως αποτυ-

πώνεται από τον ΟΟΣΑ για το 2009. Το 66.6% των Ελλή-

νων δήλωσαν θετική εμπειρία ή διάθεση –κάτω από

τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, 72.3% - εν αντιθέσει με το

22.9% που δήλωσε κάποια μορφή πόνου ή αρνητική

διάθεση - πολύ κοντά στον Μ.Ο., 22.4%. Παρομοίως,

οι Έλληνες εμφανίζονται αρκετά κάτω από τον Μ.Ο.

του ΟΟΣΑ σε ότι αφορά το αίσθημα ικανοποίησης από

τη ζωή τους (42.6% έναντι 63.4%), ωστόσο αισιοδο-

ξούν για το μέλλον (53.9%). Το υψηλότερο αίσθημα

ικανοποίησης έχουν οι Ολλανδοί (91%) (Πίνακες 2, 3α

και 3β) (OECD FACTBOOK, 2010). Εξάλλου, το ποσο-

στό των εξελθόντων ασθενών από τα νοσηλευτικά ιδρύ-

ματα της Ελλάδας, που νοσηλεύτηκαν λόγω ψυχικής

διαταραχής, παρουσιάζεται σταθερό την περίοδο 2000-

2003 (2% κάθε χρόνο, με εξαίρεση 1.9% το 2002), ενώ

μειώνεται ελαφρώς την περίοδο 2004-2007 (1.9% το

2004-5 και 1.8% το 2006-2007) (Συνθήκες διαβίωσης

στην Ελλάδα, 2013: 77).

ΙΙ. Νοσηρότητα και Θνησιμότητα του ελληνικού πληθυ-

σμού:

Η θνησιμότητα του ελληνικού πληθυσμού παρουσιά-

ζει πτώση την τελευταία 15ετία (Τούντας, 2007: 15;

Eurostat – Causes of death Table 1998 – 2009). «Μόνη

εξαίρεση αποτελεί η ομάδα ηλικιών άνω των 75, όπου

δεν παρατηρείται μείωση» (Τούντας, 2007: 15). Έτσι

λοιπόν, ο δείκτης θνησιμότητας στην Ελλάδα το 1998

ήταν 7068 και το 2009 577.4. Στην Ε.Ε.-27 το 2009

σημειώθηκαν 600.6 θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους,

ενώ η υψηλότερη τιμή σημειώθηκε στη Βουλγαρία

(965.1) και η χαμηλότερη στην Ισπανία (504.3) (Eurostat

– Causes of death Table 1998 – 2009). Ο δείκτης προσ-

δόκιμου ζωής στην ηλικία των 65 ήταν το 2010 18.7

χρόνια για τους άνδρες και 20.6 για τις γυναίκες, ενώ

ο δείκτης προσδόκιμου υγιούς ζωής στην ηλικία των

65, ήταν το 2009 7.2 χρόνια για τους άνδρες και 10.7

για τις γυναίκες, σημειώνοντας πτωτική τάση σε σχέ-

ση με τα προηγούμενα χρόνια (Eurostat – Statistics -

Healthy life years and life expectancy at age 65, by

gender). Αντίστοιχα, ο δείκτης προσδόκιμου υγιούς

ζωής κατά τη γέννηση, ήταν το 2009 60.2 χρόνια για

τους άνδρες και 60,9 για τις γυναίκες (τιμή ταυτόση-

μη με τον μέσο όρο στην Ε.Ε.-27) (Eurostat – Statistics

- Healthy life years at birth, by gender). Εντύπωση

προκαλεί η μεγάλη πτώση του συγκεκριμένου δείκτη

σε σχέση με το 2008, οπότε και ήταν 65.4 και 65.8

αντίστοιχα (Μ.Ο. Ε.Ε.-27 - 62) (Eurostat – Statistics

- Healthy life years at birth, by gender).

ΙΙΙ. Αιτίες θνησιμότητας του ελληνικού πληθυσμού:

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που έχει σημειω-

θεί τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με την αλλα-

γή στην ηλικιακή σύνθεση του ελληνικού πληθυσμού,

που είναι κοινώς αποδεκτό ότι γερνάει (Τούντας, 2007:

12), έχουν αλλάξει και τις αιτίες θνησιμότητας στην

Ελλάδα σε σχέση με το παρελθόν (Τούντας και συν.,

2000: 1).

Έτσι, πλέον, κατά το έτος 2009, οπότε και σημει-

ώθηκαν στην Ελλάδα 108.316 θάνατοι, κύρια αιτία

θανάτου ήταν οι καρδιαγγειακές παθήσεις (46.938

θάνατοι – ποσοστό 43.3%) και δεύτερη τα κακοήθη

νεοπλάσματα (διάφορων ειδών καρκίνοι – 27.345 θάνα-

τοι ή ποσοστό 25.2%), ενώ ακολουθούν τα νοσήματα

του αναπνευστικού (10.770 – 9.9%). Σε 8.161 θανά-

τους (7.53%) τα αίτια παρέμειναν ασαφή, ενώ οι αυτο-

κτονίες ήταν 391 (0.36%) (Εθνική Στατιστική Υπηρε-

σία – Πίνακας θανάτων στην Ελλάδα από το έτος 2000;

Τούντας και συν., 2008: 1).

Για τις καρδιαγγειακές παθήσεις, ο δείκτης θνη-

σιμότητας στην Ελλάδα το 2009 ήταν 67.4 θάνατοι ανά

100.000 κατοίκους, σημειώνοντας πτώση σε σχέση με

το παρελθόν (85.7 το 1998, 90.5 το 2003, 73.3 το 2007).

Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ε.Ε.-27 την ίδια χρο-

νιά ήταν 79.8, ενώ οι υψηλότερες τιμές του συγκεκρι-

μένου δείκτη σημειώθηκαν στη Λιθουανία (305) και

τη Σλοβακία (270.1) και οι χαμηλότερες στην Πορτο-

γαλία (42.2) και την Ολλανδία (42.8) (Eurostat – statistics,

Death due to ischaemic heart diseases, by gender).

Ανατρέχοντας στα στοιχεία του ΟΟΣΑ και διαχωρίζο-

ντας θανάτους από καρδιακά και εγκεφαλικά επεισό-

δια, αναφέρουμε πως: Το 2006, ο δείκτης θνησιμότη-

τας στην Ελλάδα από καρδιακά επεισόδια ήταν 46 για

τις γυναίκες και 100 για τους άνδρες, κάτω από τον

μέσο όρο του ΟΟΣΑ (66 και 126 αντίστοιχα). Διακρί-

νουμε όμως μια μεγάλη απόκλιση στην εμφάνιση καρ-

διακών νοσημάτων που επιφέρουν θάνατο στους Έλλη-

νες σε σχέση με τις Ελληνίδες. Στα θανάσιμα εγκεφαλικά

επεισόδια ωστόσο οι τιμές του δείκτη στην Ελλάδα,

την ίδια χρονιά, ήταν υψηλότερες του μέσου όρου στον

ΟΟΣΑ (88 για τις γυναίκες και 86 για τους άνδρες, ένα-

ντι 48 για τις γυναίκες και 60 για τους άνδρες). Παρα-

τηρούμε πως ενώ στον ΟΟΣΑ υπάρχει μια απόκλιση

στα θανατηφόρα εγκεφαλικά επεισόδια ανάμεσα σε

άνδρες και γυναίκες, στην Ελλάδα το επίπεδο θνησι-

μότητας λόγω της συγκεκριμένης αιτίας είναι περί-

που το ίδιο ανάμεσα στα δύο φύλλα (HEALTH AT A

GLANCE, 2009: OECD INDICATORS - Mortality from

heart disease and stroke).

Ο δείκτης θνησιμότητας από καρκίνο στην Ελλά-

δα, έχει μια από στις χαμηλότερες τιμές στην Ε.Ε.-27.

Το 2009 ήταν 153.5 θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους,

τιμή χαμηλότερη από τον μέσο όρο στην Ε.Ε. (169). Οι

χαμηλότερες τιμές 123.1 και 134.8 σημειώθηκαν στην

Κύπρο και στη Φινλανδία αντίστοιχα, ενώ ο καρκίνος

είναι συχνότερη αιτία θανάτου στην Ουγγαρία (243.2),

στην Πολωνία (201.6) και στη Σλοβενία (198.5) (Πίνα-
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Τόμος 5 - Τεύχος 2 [21]
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. κας 4) (Eurostat – statistics, Death due to cancer, by gender). Παρό-

μοια είναι και τα στοιχεία που δημοσιεύει ο ΟΟΣΑ, καθώς το 2006

στην Ελλάδα, ο δείκτης θνησιμότητας από καρκίνο ήταν 104 για τις

γυναίκες και 198 για τους άνδρες (και σε αυτή την περίπτωση παρα-

τηρούμε μεγάλη απόκλιση σχεδόν στο 100% μεταξύ Ελληνίδων και

Ελλήνων), κάτω από τον μέσο όρο, η τιμή του οποίου ήταν 126 και

212 αντίστοιχα. Την καλύτερη θέση στη συγκεκριμένη κατάταξη έχει

το Μεξικό, με τιμές 88 για τις γυναίκες και 104 για τους άνδρες. Σε

ότι αφορά στον καρκίνο του πνεύμονα, τα περιστατικά στον ανδρικό

πληθυσμό είναι που ανεβάζουν την Ελλάδα πάνω από τον μέσο όρο

του ΟΟΣΑ, καθώς στις γυναίκες η τιμή του δείκτη θνησιμότητας είναι

πολύ χαμηλότερη: 10 για τις γυναίκες και 66 για τους άνδρες στην

Ελλάδα, 20 για τις γυναίκες και 55 για τους άνδρες στον ΟΟΣΑ. Η

συχνότερη εμφάνιση καρκίνων του πνεύμονα στους Έλληνες, οφεί-

λεται ενδεχομένως στο κάπνισμα. Το κάπνισμα εξάλλου αναμένεται,

σύμφωνα με τον ΠΟΥ, να είναι η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως

μέχρι το 2020 (Τούντας και συν., 2000: 9). Κοντά στον μέσο όρο του

ΟΟΣΑ (20.7) η τιμή του δείκτη θνησιμότητας από καρκίνο του μαστού

στην Ελλάδα (20.3). Η χαμηλότερη τιμή σημειώνεται στην Κορέα (5.8),

ενώ η υψηλότερη στη Δανία (28.6) (HEALTH AT A GLANCE, 2009:

OECD INDICATORS - Mortality from cancer). 

Οι λιγότερες αυτοκτονίες στην Ευρώπη λαμβάνουν χώρα στην Ελλά-

δα, καθώς ο αντίστοιχος δείκτης θνησιμότητας το 2009 ήταν μόλις 3,

ενώ στην Ε.Ε.-27 ήταν 10.3, στην Λιθουανία 31,5 και στην Ουγγαρία

21,8 (Eurostat – statistics, Death due to suicide, by gender).

Ένα μικρό ποσοστό 1.52% (1.647) των θανάτων το 2009 οφείλο-

νταν σε ατυχήματα μεταφορικών μέσων (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

– Πίνακας θανάτων στην Ελλάδα από το έτος 2000).

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία σχετικά με τη νοσηλεία

ασθενών στα νοσοκομεία της χώρας: Το 2007, νοσηλεύτηκαν και πήραν

εξιτήριο συνολικά 2.181.270 ασθενείς, από τους οποίους οι 311.804

λόγω νοσημάτων του κυκλοφορικού συστήματος, οι 223.919 λόγω

νεοπλασμάτων, οι 219.948 λόγω νοσημάτων του πεπτικού συστήμα-

τος, και οι 205.147 λόγω νοσημάτων του νευρικού συστήματος (Εθνι-

κή Στατιστική Αρχή - Εξελθόντες ασθενείς, κατά κατηγορία νόσων

και τόπο μόνιμης κατοικίας, 2007).

Γενικεύοντας, αναφέρουμε πως ο δείκτης θνησιμότητας λόγω χρο-

νίων παθήσεων το 2009 στην Ελλάδα ήταν 104.5, τιμή που κατατάσ-

σει τη χώρα μας περίπου στη μέση της ευρωπαϊκής κατάταξης (στην

Ε.Ε-27 ο μέσος όρος το 2008 ήταν 120.6 –Δεν υπάρχουν διαθέσιμα

στοιχεία για το 2009). Η μεγαλύτερη τιμή σημειώνεται και πάλι στην

Ουγγαρία (257.3) - η κατάσταση της υγείας του πληθυσμού της φαί-

νεται να είναι η χειρότερη στην Ευρώπη- και η χαμηλότερη στη Σου-

ηδία (79.2). Να σημειωθεί ωστόσο ότι η χαμηλότερη τιμή του εν λόγω

δείκτη (75.2), σημειώνεται στην Ισλανδία, που παρ’ όλο που δεν είναι

μέλος της Ε.Ε. συμπεριλαμβάνεται στα στοιχεία και τους πίνακες της

Eurostat (Eurostat – statistics, Death rate due to chronic diseases).

Να αναφέρουμε ωστόσο πως το ποσοστό του ελληνικού πληθυ-

σμού που αντιμετωπίζει κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας, ενώ παρού-

σιασε πτώση το 2004 (19.1%) σε σχέση με το 2003 (19.9%), έκτοτε

αυξάνεται χρόνο με το χρόνο για να φτάσει περίπου στο 22.6% το 2010

(Συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα, 2013: 82).

Η συμβολή της πρόληψης, της προαγωγής και της αγωγής υγεί-

ας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας του ελληνικού πλη-

θυσμού
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Ανάμεσα στα εργαλεία που διαθέτει ένα κράτος για

να αντιμετωπίσει τα προβλήματα υγείας που εμφανί-

ζονται στον πληθυσμό του και να βελτιώσει τη γενι-

κότερη κατάσταση της υγείας αυτού, περιλαμβάνονται

η πρόληψη, η προαγωγή και η αγωγή υγείας. 

Με τον όρο πρόληψη εννοούμε το σύνολο των δρα-

στηριοτήτων που: «αποσκοπούν στη μείωση της εμφά-

νισης νέων περιπτώσεων μιας νόσου σ’ έναν πληθυ-

σμό» –πρωτογενής πρόληψη, σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ.,

«στη μείωση της διάρκειας εξέλιξης μιας αρρώστιας»,

δευτερογενής πρόληψη και «στη μείωση των λειτουρ-

γικών αναπηριών που οφείλονται στην αρρώστια», τρι-

τογενής πρόληψη (Ιωαννίδης και συν., 1999: 89).

Η προαγωγή υγείας συνίσταται στην «προώθηση

της φυσικής, πνευματικής και κοινωνικής ποιοτικής

ισορροπίας της θετικής υγείας και ταυτόχρονα στην

πρόληψη της φυσικής, πνευματικής και κοινωνικής

κακής υγείας» (Ιωαννίδης και συν.,1999: 67).

Τέλος, για να ορίσουμε την αγωγή υγείας, παρα-

θέτουμε τον ορισμό των Downie at al. (1996), σύμφω-

να με τον οποίο «η αγωγή της υγείας αποτελεί μια

διεργασία επικοινωνίας με σκοπό την αύξηση της θετι-

κής υγείας και ταυτόχρονα την πρόληψη της κακής

υγείας των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων, διά

μέσου της επιρροής στις αντιλήψεις και την κοινωνι-

κή συμπεριφορά της κάθε μορφής εξουσίας και τελι-

κά της κοινωνίας» (Ιωαννίδης και συν.,1999: 71). Η

αναφορά εδώ στην κάθε μορφής εξουσία εστιάζεται

στους διαμορφωτές γνώμης σε μια κοινωνία (opinion

leaders) (Ιωαννίδης και συν.,1999: 71).

Για να γίνει πιο ξεκάθαρη η σχέση μεταξύ των τριών

όρων και διαδικασιών, συνοπτικά θα λέγαμε πως η

πρόληψη γίνεται πράξη μέσω της προαγωγής υγείας,

ένα από τα εργαλεία της οποίας είναι η αγωγή υγείας

(Ιωαννίδης και συν.,1999: 67,77). Συζητώντας πιο

συγκεκριμένα, για την υγεία του ελληνικού πληθυ-

σμού, ο σχεδιασμός δράσεων αγωγής υγείας για την

προαγωγής της υγείας του και την καλύτερη πρόλη-

ψη επίπτωσης ή επιπολασμού νόσων, είναι ζωτικής

σημασίας. Επί αυτού αναφέρουμε τις ακόλουθες προ-

τάσεις:

- Ο δείκτης βρεφικής θνησιμότητας θα μπορούσε

να βελτιωθεί περαιτέρω μέσω προγραμμάτων φροντί-

δας εγκύων και νεογνών, ιδιαίτερα σε πληθυσμούς

που έχουν δύσκολη ή καθόλου πρόσβαση σε υγειονο-

μικές υπηρεσίες (απομακρυσμένες ορεινές περιοχές,

πληθυσμιακές μειονότητες κτλ.).

- Το κάπνισμα, μια από τις καίριες αιτίες κακής

υγείας των Ελλήνων που οδηγεί σε παθήσεις του ανα-

πνευστικού, πολλές μορφές καρκίνου και τελικώς

θάνατο, πρέπει να αντιμετωπιστεί υπεύθυνα, αυστη-

ρά και όχι αποσπασματικά, μέσω της σωστής εφαρ-

μογής του αντικαπνιστικού νόμου, καθώς και σχετι-

κών προγραμμάτων αγωγής υγείας σε ομάδες νεαρής

ή και παιδικής ηλικίας. 

- Μέσω ανάλογων προγραμμάτων προαγωγής υγεί-

ας θα πρέπει να επικοινωνηθούν τα οφέλη της σωστής

διατροφής και της άθλησης. 

- Όσον αφορά τις χρόνιες παθήσεις, τον καρκίνο

και τις καρδιαγγειακές παθήσεις, ο ρόλος της πρόλη-

ψης που πολλές φορές αποδεικνύεται σωτήριος και

καταλυτικός έχει επισημανθεί πολλάκις από τους ειδι-

κούς. Εξάλλου, σχετικές έρευνες αναφέρουν πως η

σωστή πληροφόρηση και οι προληπτικές ενέργειες
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Quality of life - Society - Subjective well-being

People reporting high evaluation of their life as a whole

As a percentage of respondents, 2009 or latest available year
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και εξετάσεις των Ελλήνων για τέτοιου είδους νοσή-

ματα δεν είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα (Τούντας και

συν., 2008: 3-4). Η πρόληψη θα πρέπει να γίνει συνει-

δητή πράξη στον υγιή πληθυσμό, κι αυτό δύναται να

συμβεί μέσω συντονισμένων δράσεων με αποδέκτες

το σύνολο του πληθυσμού. Ενημερωτικές εκστρατεί-

ες, προσφορά δωρεάν προληπτικών εξετάσεων ή καθιέ-

ρωση υποχρεωτικών προληπτικών εξετάσεων σε συγκε-

κριμένα πλαίσια (π.χ. για όλους τους δημοσίους

υπαλλήλους ετησιώς), είναι μόνο κάποιες πιθανές

δράσεις. 

- Η κατανάλωση του αλκοόλ, που συνδέεται και με

τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα, μπορεί να

περιοριστεί με την επιβολή πολύ υψηλών φόρων και

την αύξηση των τιμών των αλκοολούχων ποτών, ταυ-

τόχρονα με την επιβολή δυσβάστακτων προστίμων

–χρηματικών ή/και πρακτικών- για τους υπό επήρεια

αλκοόλ οδηγούς. 

- Τέλος, η ψυχολογική υποστήριξη του πληθυσμού,

ιδιαίτερα τη σημερινή περίοδο, όπου σημειώνεται

αύξηση των αυτοκτονιών και της κατάθλιψης (enet.gr

2011; skai.gr, 2011; inews.gr, 2011), θα ήταν προς

όφελος της θετικής υγείας του. Προγράμματα αγωγής

για δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη σε νοσοκομεία,

ειδικά κέντρα ή ακόμη και τηλεφωνικώς θα μπορού-

σαν να λειτουργήσουν προς την κατεύθυνση αυτή. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η κατάσταση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού

είναι σχετικά καλή, σε σύγκριση με τους πληθυσμούς

των άλλων κρατών - μελών της Ε.Ε., με αρκετά περι-

θώρια βελτίωσης. Το προσδόκιμο ζωής των Ελλήνων

(79.5 χρόνια) είναι πάνω από τον μέσο όρο στον ΟΟΣΑ,

και η βρεφική θνησιμότητα σημειώνει πτωτική πορεία

(3 το 2010). Ωστόσο οι Έλληνες εμφανίζονται μανιώ-

δεις καπνιστές, δεν καταναλώνουν πολλά φρούτα και

λαχανικά, πολλοί δεν ασκούνται σωματικά, ενώ νιώ-

θουν γενικώς αρκετά απαισιόδοξοι για το μέλλον.

Κυριότερη αιτία θνησιμότητας στην Ελλάδα είναι οι

καρδιαγγειακές παθήσεις και ακολουθεί ο καρκίνος,

τα κρούσματα του οποίου ωστόσο είναι πολύ λιγότε-

ρο συχνά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Θετικό

είναι το γεγονός ότι οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα έως

το 2009 ήταν οι λιγότερες στην Ε.Ε., αν και η οικονο-

μική κρίση έχει αυξήσει τελευταία κατακόρυφα τον

αριθμό τους.

Η πρόληψη, η προαγωγή και η αγωγή υγείας μπο-

ρούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας του ελλη-

νικού πληθυσμού. Εξειδικευμένα προγράμματα προ-

αγωγής υγείας και επικεντρωμένα σε συγκεκριμένα

προβλήματα υγείας του πληθυσμού δύνανται να βελ-

τιώσουν τους αντίστοιχους δείκτες. Για τα κυριότερα

από αυτά, ο καίριος ρόλος της πρόληψης έχει επιση-

μανθεί πολλάκις από τους ειδικούς. Οι εν λόγω δρά-

σεις θα πρέπει να λάβουν χώρα έγκαιρα και κόντρα

στην τάση επιδείνωσης της υγείας του πληθυσμού στην

Ελλάδα, λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.

Το πρόγραμμα αγωγής υγείας του νεοσύστατου Εθνι-

κού Οργανισμού Παραχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

Πίνακας 3β.  Αίσθημα ικανοποίησης από τη ζωή

Present 
time

Future 
time

CHN 9.6 53.9 China

IND 14.3 35.5 India

HUN 22.7 35.6 Hungary

EST 23.7 40.3 Estonia

IDN 24.3 52.2 Indonesia

RUS 24.7 46.2 Russian Federation

SVK 26.7 42.7 Slovak Republic

TUR 27.5 42.6 Turkey

ZAF 28.4 68.2 South Africa

POL 35.3 51.3 Poland

PRT 35.9 38.8 Portugal

KOR 36.2 60.1 Korea

SVN 38.6 47.7 Slovenia

JPN 39.8 40.2 Japan

GRC 42.6 53.9 Greece

ESP 48.3 64.9 Spain

CHL 49.4 69.9 Chile

FRA 50.7 64.4 France

ITA 53.5 69.2 Italy

DEU 56.0 58.3 Germany

CZE 56.0 63.5 Czech Republic

BRA 62.3 87.3 Brazil

OECD 63.4 70.8 OECD average

MEX 65.8 74.3 Mexico

ISL 66.2 69.1 Iceland

LUX 66.4 67.7 Luxembourg

GBR 67.5 78.9 United Kingdom

IRL 68.4 79.0 Ireland

USA 70.0 79.1 United States

ISR 72.2 80.6 Israel

AUT 73.0 75.1 Austria

AUS 74.6 82.8 Australia

BEL 76.3 75.5 Belgium

NZL 76.7 85.5 New Zealand

CHE 77.4 80.9 Switzerland

CAN 78.1 85.0 Canada

SWE 82.7 84.6 Sweden

NOR 83.8 89.9 Norway

FIN 85.9 88.0 Finland

DNK 90.1 92.3 Denmark

NLD 91.0 87.4 Netherlands
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Πίνακας 4. Θνησιμότητα στην Ε.Ε. λόγω καρκίνου

Death due to cancer, by gender Standardised death rate by 100 000 inhabitants

Total  geo\time

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
EU (27 coun-

tries) : : 187.2 186.1 189.7 182.5 179.9 177.6 175 175.9 174.5 169

Belgium 200.4 193.4 : : : : 173.9 174.5 : : : :

Bulgaria 156.8 158.4 150.4 152 154.8 152.5 156.5 171 168.3 170.3 171.6 161.2
Czech Re-

public 238.8 237.3 238 233.2 233.7 234.1 229.9 217.4 212.5 203.9 201 197.5

Denmark 221.8 223.2 222.5 218.8 210.7 207.5 208.2 207 208 198.8 195.6 188.9

Germany 189 185 182 176.5 175.8 173 169.8 168 165 162.1 162.6 159.8

Estonia 208.7 197 202.4 197.3 200.6 194.5 198.1 196.9 198.9 192.9 190.3 187.3

Ireland 204.1 202.6 203.3 197.6 190.5 189.3 189.1 185.6 189.6 179.5 181.9 180.8

Greece 158.8 163.5 163.3 164.8 160.9 160.5 162 160.3 154.7 157.9 157.2 153.5

Spain 173.3 172.8 170.4 171.1 167.7 167.1 164.2 159.7 158.3 157.1 154.6 153
France 

(metropoli-

tan) 193.1 190.8 186.7 185 184.3 182.1 177.5 176.7 173.1 168.5 166.7 :

Italy 184.8 179 178.8 180.5 175.3 174 : : 164.9 163.7 161.2 :

Cyprus : : : : : : 123.1 120.3 116.8 122.4 121.8 123.1

Latvia 198 199.2 191.9 197.6 193.3 193.9 193.2 193.8 199.7 193.6 191.9 193.5

Lithuania 198 195.1 195.5 198.5 196 193.6 194.9 194.7 195.4 196.5 195 190.5

Luxembourg 196.1 176 156 177.1 171 176.8 165 162.2 161.1 167.7 152.4 165.8

Hungary 275.9 284.5 273 265.6 262.3 263.8 260.8 237.4 239.9 240.9 241.7 243.2

Malta 180.4 178.1 171 162.1 163.7 157.5 151.8 145.3 156.2 155 : 153.1

Netherlands 202.3 203.9 198.5 194.7 193.9 191 191.2 189.5 186.5 183.6 184.4 182.4

Austria 178.2 176.4 174.1 169.2 170.8 172.5 170.7 165.8 161.9 157.7 161.6 157.9

Poland : 211.9 215.7 216.5 216.5 214.4 213.8 211.3 210.1 208.6 204.6 201.6

Portugal 162.7 160.4 161.3 161.8 161.6 161.5 155.6 156 149.4 154.8 155.6 156.2

Romania : 167.9 172.8 177.3 177.4 177.7 176.8 179.5 179.8 178.1 179.7 181.4

Slovenia 232.5 211.1 205 203.9 205.1 203.6 198.6 196.8 197.8 202.7 201.9 198.5

Slovakia 238.5 229.9 228 225.6 214.6 213.2 209.6 210.1 203.5 204.4 201.7 197

Finland 157.5 154.3 151.9 149.6 145.9 146.3 143.8 142.6 140.5 138.3 137 134.8

Sweden 160.1 157.9 157.1 157.9 154.9 155.5 155.7 154.6 152.3 149.1 147 144.8
United King-

dom 196.6 192.7 185 191.4 190.1 186.4 183.8 181.5 179.3 178.1 175.9 172.6

Iceland 180.1 186.2 175.1 165.5 167.3 159.8 160.2 159.3 154 165.5 159.2 155.9

Norway 177 177.2 175.8 174.3 175 171.3 168 166.6 161.9 163.7 160.5 156.4

Switzerland 157.5 150.3 161.4 158.9 152.9 151.6 149.2 146.1 145.1 146.1 : :

Montenegro : : : : : : : : : : : :

Croatia : : 222.3 211 213.3 214.3 210.4 212.6 209.8 209 212.6 211.8
Former 

Yugoslav 

Republic of 

Macedonia : 160.7 165.5 163.8 163 166.3 160.5 160.3 169.5 172.3 170 173.8

Turkey : : : : : : : : : : : :
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προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ, είναι ένα

πρώτο βήμα (Ιατρικός Τύπος, 28/09/2011).
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Αντιμετωπίζοντας ασθενή με σύνδρομο 

αποθησαύρισης ή σύνδρομο Διογένη
Αγγελική Σταθαρού1, Χρυσοδήμητρα Γαλάτου2, Αριστέα Μπερκ3
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Το σύνδρομο αποθησαύρισης ή σύνδρομο Διογένη , εσφαλμένα φέρει το όνομα του αρχαίου Έλλη-

να φιλοσόφου, καθώς έζησε μεν, μια ασκητική ζωή, αλλά, δεν υπάρχει καμιά αναφορά για το εάν παραμε-

λούσε την υγιεινή του. Αποθησαύριση θεωρείται η υπερβολική συγκέντρωση αντικειμένων, χωρίς κάποια

συναισθηματική ή πρακτική αξία, με παράλληλη αδυναμία του ατόμου για απόρριψη κάποιων εξ αυτών. Η

αποθησαύριση επηρεάζει τη σκέψη, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά του ατόμου.

Σκοπός: της εργασίας είναι να παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά, τα σημεία και τα συμπτώματα του συνδρό-

μου αποθησαύρισης, όπως επίσης, την αξιολόγηση και θεραπεία αυτού. Επιπλέον, να διερευνηθεί το εάν

αποτελεί σύμπτωμα ,σύνδρομο ή διαταραχή. 

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας: Aναζητήθηκε σχετική βιβλιογραφία, τόσο Ελληνική όσο και ξενόγλωσση, στο

διαδίκτυο, με λέξεις κλειδιά: νοσηλευτική παρέμβαση, σύνδρομο αποθησαύρισης, σύνδρομο Διογένη. Για

πρώτη φορά η αποθησαύριση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας το 1947 στην Αμε-

ρική, όταν δυο αδέρφια που ζούσαν σε πέτρινο σπίτι με τρεις αποθήκες, βρέθηκαν νεκρά και όλο το σπίτι

εμπεριείχε 120 τόνους ετερογενή υλικά. Το σύνδρομο αποθησαύρισης, εμφανίζεται ως σύμπτωμα και σε

άλλες νευροψυχιατρικές διαταραχές(σχιζοφρένεια, άνοια) αλλά συχνότερα απαντάται στην ιδεοψυχαναγκα-

στική διαταραχή. 

Συμπεράσματα: Οι Clarke και συνεργάτες, για πρώτη φορά, περιέγραψαν σε άρθρο τους με τίτλο «Σύνδρο-

μο Διογένη», τη συγκεκριμένη συμπεριφορική διαταραχή, ως έντονη αυτό-εγκατάλειψη, συλλογή ευτελών

και άχρηστων πραγμάτων, κοινωνική απόσυρση, έλλειψη εναισθησίας και άρνηση για αποδοχή βοήθειας και

θεραπείας.Tα σημεία και συμπτώματα του συνδρόμου περιλαμβάνουν: ακατάστατους χώρους διαβίωσης,

αδυναμία απόρριψης άχρηστων πραγμάτων, άσκοπες μετακινήσεις πραγμάτων, χωρίς παράλληλα απόρριψη

κάποιων εξ αυτών, υπολειτουργικότητα στις καθημερινές δραστηριότητες και αναβλητικότητα στη λήψη απο-

φάσεων. Επίσης, τελειομανία αλλά και δυσκολία στην οργάνωση αντικειμένων, δυσφορία όταν υπάρχει παρέμ-

βαση από το οικείο περιβάλλον. Οι παράγοντες κινδύνου, για την εμφάνιση του συνδρόμου, σχετίζονται με

την ηλικία, το οικογενειακό περιβάλλον, τα στρεσσογόνα γεγονότα της ζωής, την κοινωνική απομόνωση και

την τελειομανία.

Συμπεράσματα: το σύνδρομο αποθησαύρισης αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Το άτομο κιν-

δυνεύει, σε επίπεδο κοινωνικό, ψυχολογικό, σωματικό, με αποτέλεσμα να οδηγείται σε μειωμένη ποιότητας

ζωής. Η θεραπεία περιλαμβάνει ψυχοφαρμακολογία, γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία, εκπαίδευση και

κοινωνική υποστήριξη. Οι ασθενείς πρέπει να αντιμετωπίζονται με τέτοιο τρόπο που να τους βοηθά, ώστε

να εμπιστεύονται τους επαγγελματίες υγείας. 

Λέξεις-κλειδιά: σύνδρομο αποθησαύρισης, σύνδρομο Διογένη, θεραπεία, παρέμβαση
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Dealing patient  with hoarding 

or Diogenes syndrome

Aggeliki Statharou1, Chrysodimitra Galatou2, Aristea Berk3

ABSTRACT 

Introduction: The hoarding syndrome or Diogenes syndrome, erroneously named from the ancient Greek

philosopher, although he live a monastic life and no mention of neglected hygiene. Hoarding is the excessive

collection of objects, without any emotional or practical value, while the person has inability to reject

some of them. The hoarding syndrome affects thinking, emotions and behavior.

Purpose: Of this paper is to present the characteristics, signs and symptoms of hoarding syndrome, as

well as, evaluating and treating this. Furthermore, to investigate whether is about a symptom, syndrome

or disorder.

Literature Review: The literature has been searched, both Greek and foreign language on the internet,

with key-words: nursing intervention, hoarding syndrome, Diogenes syndrome. For the first time the

hoarding syndrome attracted the interest of the scientific community, in America, in 1947, when two

brothers who lived in a stone house with three stores, found dead and the whole house entailed 120 tons

of heterogeneous materials. The hoarding syndrome appears as a symptom in other neuropsychiatric

disorders (schizophrenia, dementia), but more often found in OCD.

The Clark and el (1975) were first described in their article, entitled «Diogenes syndrome», the behavioral

disorder as a strong self-abandonment, worthless and useless collection of things, social withdrawal,

lack of insight and refusal to accept help and therapy. The signs and symptoms of the syndrome include:

messy living quarters, weakness rejection of useless things, things unnecessary movements while no

rejection of some of them, dysfunction in daily activities and procrastination in decision making. Also,

perfectionism and difficulty in organizing objects, discomfort when there is interference from the familiar

environment. Risk factors for the syndrome are associated with age, family environment, stressful life

events, social isolation and perfectionism.

Conclusions: Hoarding syndrome is a serious risk to public health. The person is in danger at the social,

psychological, physical and leading to reduced quality of life. Treatment includes psychopharmacology,

cognitive-behavioral therapy, education and social support. Patients should be treated in such a way that

helps them to trust their health professionals.

Key-words: hoarding syndrome, Diogenes syndrome, treatment, intervention
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

T
ο σύνδρομο αποθησαύρισης ή σύνδρομο Διογένη,

φέρει το όνομα του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου,

αποδόθηκε δε, στα μέσα της δεκαετίας του 1970

από τους Clark et al(1975). Για πρώτη φορά η αποθη-

σαύριση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της επιστημονικής

κοινότητας το 1947 στην Αμερική, όταν δυο αδέρφια που

ζούσαν σε πέτρινο σπίτι με τρεις αποθήκες, βρέθηκαν

νεκρά και όλο το σπίτι εμπεριείχε 120 τόνους ετερογε-

νή υλικά ( Steinfatt, 2010). Αποθησαύριση θεωρείται η

υπερβολική συγκέντρωση αντικειμένων, χωρίς κάποια

συναισθηματική ή πρακτική αξία, με παράλληλη αδυνα-

μία του ατόμου για απόρριψη κάποιων εξ αυτών. Η απο-

θησαύριση επηρεάζει τη σκέψη, τα συναισθήματα και

τη συμπεριφορά του ατόμου. Το σύνδρομο αποθησαύρι-

σης, εμφανίζεται ως σύμπτωμα και σε άλλες διαταρα-

χές (σχιζοφρένεια, άνοια) αλλά συχνότερα απαντάται

στην ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (Saxena,2007). 

ΣΚΟΠΟΣ

Nα παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά, τα σημεία και τα

συμπτώματα του συνδρόμου αποθησαύρισης, όπως επί-

σης, την αξιολόγηση και θεραπεία αυτού. Επιπλέον, να

διερευνηθεί το εάν αποτελεί σύμπτωμα, σύνδρομο ή δια-

ταραχή. 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Διενεργήθηκε εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση σε

διεθνείς και ελληνικές βάσεις δεδομένων(PubMed,

Cinahl, Scopus, Ιatrotek, databases), καθώς και σε

κεφάλαια βιβλίων και έγκυρες πηγές πληροφόρησης

(WHO,CDC).Η ανασκόπηση περιελάμβανε τα έτη 1998-

2012 και χρησιμοποιήθηκαν λέξεις κλειδιά όπως σύν-

δρομο αποθησαύρισης, σύνδρομο Διογένη, θεραπεία και

παρέμβαση. 

Αιτίες και χαρακτηριστικά του συνδρόμου αποθησαύ-

ρισης

Το χρονικό διάστημα ανάπτυξης του συνδρόμου είναι

συνήθως απροσδιόριστο αν και θεωρείται ότι αφορά την

περίοδο όπου το άτομο προσπαθεί να αντιδράσει απο-

τελεσματικά σε στρεσσογόνα γεγονότα (Carlock 2010,

Hanon 2004). Η έρευνα για το σύνδρομο αποθησαύρι-

σης εστιάζεται σε βιολογικούς και περιβαλλοντικούς

παράγοντες, που αιτιώνται για αυτό και τα αποτελέσμα-

τα των οποίων, πιθανόν, να οδηγήσουν στο χαρακτηρι-

σμό του ως ξεχωριστή ψυχική διαταραχή. Άλλοι θεω-

ρούν ότι η αποθησαύριση αποτελεί μια υποκατηγορία

της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής και άλλοι, μια δια-

φορετική μορφή της διαταραχής ελλειμματικής προσο-

χής (δυσκολία στη λήψη αποφάσεων, αναβλητικότητα,

δυσλειτουργία στην καθημερινότητα) (Steketee et al,

2003, Hartl et al, 2005). H Ryan (2011) αναφέρει ότι η

εμφάνιση του συνδρόμου στους ηλικιωμένους, αποτε-

λεί το «αντίδοτο στη μοναξιά», γεγονός που ενισχύει την

υπόθεση ότι, το σύνδρομο σχετίζεται και με τις γεροντι-

κές και προγεροντικές άνοιες (Ryan,2011). Τα άτομα με

σύνδρομο αποθησαύρισης συνηθίζουν να συσσωρεύουν

σκουπίδια και να παραμελούν την υγιεινή του περιβάλ-

λοντος χώρου. Το σύνδρομο αυτό χαρακτηρίζεται από

ρύπανση του χώρου, τάση για συλλογή, άχρηστων και μη,

αντικειμένων, κοινωνική απομόνωση και άρνηση για

λήψη βοήθειας όταν αυτή τους προσφέρεται. Έχει παρα-

τηρηθεί ότι τα άτομα αυτά προέρχονται από οικογένειες

που ήταν φτωχές και για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν

μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές τους

ανάγκες (Clark et al, 1975). Τα άτομα αυτά, άλλοτε είναι

ιδιαίτερα ευφυή, μπορεί να χαρακτηρίζονται από επιθε-

τική συμπεριφορά, παρουσιάζουν συναισθηματική αστά-

θεια, η προσωπικότητά τους μπορεί να είναι εξαρτητι-

κή και τέλος τείνουν να παραγνωρίζουν της πραγματικότητα

(Reyes-Ortiz, 2001).

Σημεία και συμπτώματα 

Το σύνδρομο αποθησαύρισης, επηρεάζει τα συναισθή-

ματα, τις σκέψεις και τη συμπεριφορά του ατόμου(Steketee

et al, 2003).Τα σημεία και συμπτώματά του περιλαμβά-

νουν: 

• ακατάστατους και βρώμικους χώρους διαβίωσης

• δυσκολία του ατόμου για απόρριψη αντικειμένων

που δεν του είναι απαραίτητα ή χρήσιμα

• συσσώρευση εφημερίδων, περιοδικών, κάδρων,

βιβλίων,γραφείων, σομπών, computers κ.α, τα οποία

συνήθως στοιβάζουν, δυσχεραίνοντας έτσι τη μετακίνη-

ση μες στην οικία, όταν δε αυτά δε χωρούν μες στο σπί-

τι, η συσσώρευσή τους εξαπλώνεται και στον περιβάλ-

λοντα χώρο (υπόγεια, αποθήκες, αυλή)

• συσσώρευση αντικειμένων και μετακίνηση των

σορών από μεριά σε μεριά, χωρίς να απορρίπτουν οτι-

δήποτε 

• απόκτηση περιττών και φαινομενικά άχρηστων αντι-

κειμένων, ακόμη και σκουπιδιών

• δυσκολίες στη διαχείριση των καθημερινών δρα-

στηριοτήτων, όπως ακόμη και τάση για αναβλητικότητα

στη λήψη αποφάσεων 

• δυσκολίες στην οργάνωση των αντικειμένων

• τελειομανία

• υπερβολική προσκόλληση στα συλλεγόμενα αντι-

κείμενα και αίσθημα δυσφορίας όταν οι οικείοι προσπα-

θούν να τα αγγίζουν ή ζητούν να δανειστούν κάποια εξ

αυτών

• περιορισμένες κοινωνικές επαφές και αλληλεπι-

δράσεις. 

Τα άτομα αυτά θεωρούν ότι, οτιδήποτε συλλέγουν,

τους είναι χρήσιμα, ή ακόμη, ότι μελλοντικά θα έχουν

κάποια αξία. Άλλοτε θεωρούν ότι τα αντικείμενα αποτε-

λούν υπενθύμιση ευτυχισμένων στιγμών ή ενθύμια από

προσφιλή πρόσωπα ή ακόμη και αγαπημένα ζώα που

μπορεί να είχαν στο παρελθόν. (Frost et al, 1996)

Παράγοντες κινδύνου

Η αποθησαύριση επηρεάζει τα άτομα ανεξαρτήτως φύλου,
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ηλικίας ή οικονομικής κατάστασης (Saxena et al. 2002).

Τα τελευταία χρόνια, που οι ερευνητές άρχισαν να μελε-

τούν το σύνδρομο, διαπίστωσαν ότι οι «πάσχοντες» δεν

αναζητούσαν βοήθεια από θεραπευτές. Έτσι παρατηρή-

θηκε ότι οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση του

συνδρόμου σχετίζονται με :

• την ηλικία: στην πρώιμη εφηβική ηλικία υπάρχει

η τάση για συλλογές, η οποία συν το χρόνο αυξάνεται

• το οικογενειακό ιστορικό: οι άνθρωποι που συσ-

σωρεύουν, είναι πιθανό στο στενό οικογενειακό περι-

βάλλον τους να έχουν άτομα με ιδεοψυχαναγκαστική δια-

ταραχή

• τα στρεσσογόνα γεγονότα ζωή: ο θάνατος ενός αγα-

πημένου προσώπου, ένα διαζύγιο ή η απώλεια αντικει-

μένων λόγω π.χ μιας πυρκαγιάς, αποτελούν αγχωτικά

γεγονότα ζωής, τα οποία δύσκολα μπορούν να αντιμε-

τωπίσουν κάποιοι άνθρωποι

• την κοινωνική απομόνωση: οι άνθρωποι που συσ-

σωρεύουν συνήθως είναι κοινωνικά αποσυρμένοι αλλά

και απομονωμένοι. Σε πολλές περιπτώσεις, η ίδια η απο-

θησαύριση μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική απομόνω-

ση. Επιπλέον, ορισμένοι εξ αυτών επιδιώκουν την απο-

μόνωση προκειμένου μόνοι τους και ανενόχλητοι να

μπορούν να συσσωρεύουν αντικείμενα. 

• την τελειομανία: τα άτομα που με καταναγκαστικό

τρόπο συσσωρεύουν συχνά είναι τελειομανείς. Είναι ανή-

συχοι σχετικά με τη σωστή απόφαση που πρέπει να

πάρουν όσον αφορά τι πρέπει να κρατήσουν και τι να

απορρίψουν και έτσι προκειμένου να μην λάβουν την

απόφαση που θα τους «αδικήσει», οδηγούνται στο να

κρατούν τα πάντα (Mathews et al,2007). 

Επιπτώσεις του συνδρόμου αποθησαύρισης

Σύμφωνα με την Saxena (2007) τα άτομα που πάσχουν

από σύνδρομο αποθησαύρισης δύναται να προκαλέσουν

πυρκαγιές, λόγω της σωρείας των άχρηστων υλικών που

ενισχύουν τη φωτιά, οι δε συνθήκες διαβίωσής τους είναι

τέτοιες που κατακλύζονται από ακαθαρσίες, με απώτε-

ρο πρόβλημα την δημόσια υγεία (πχ. αρουραίοι, παρα-

σιτώσεις, κλπ). Όταν δε η οικογένεια, ή, οι γείτονες

εκφράζουν παράπονα για την σωρεία των ειδών και ό,τι

αυτή συνεπάγεται, συνήθως οι αποθησαυριστές δείχνουν

ενοχλημένοι, παράλληλα δε είναι αδιάφοροι για την υγι-

εινή του χώρου. Επίσης, συχνές είναι οι πτώσεις των ατό-

μων αυτών και δη των ηλικιωμένων, λόγω της ακαταστα-

σίας που επικρατεί στο περιβάλλοντα χώρο (LaSalle-Ricci

et al,2006). Η σκόνη, μούχλα ή και τα περιττώματα τρω-

κτικών, που μπορεί να υπάρχουν στο χώρο, οδηγεί, όχι

μόνο το άτομο με σύνδρομο αποθησαύρισης αλλά και

την οικογένειά του, στην εμφάνιση προβλημάτων υγεί-

ας και δη πονοκεφάλους ή αναπνευστική δυσχέρεια

(Saxena, 2007). Ένα μεγάλο ποσοστό των ατόμων με σύν-

δρομο αποθησαύρισης (62% -92%) αναφέρουν ότι η

συμπεριφορά τους έχουν επηρεάσει τις σχέσεις τους,

μείωσε την ακαδημαϊκή τους καριέρα(58%),τις φιλοδο-

ξίες τους για σταδιοδρομία (66%) και τέλος, μείωσε την

αποδοτικότητα στην εργασία (47%). Περίπου το 40% εξ

αυτών, δεν ήταν σε θέση να εργάζονται, κατά μέσο όρο,

περισσότερο των δύο ετών (Tumur et al, 2007).

Θεραπεία

Η θεραπεία περιλαμβάνει ψυχοφαρμακολογία, γνωσια-

κή- συμπεριφορική θεραπεία, εκπαίδευση και κοινωνι-

κή στήριξη. Η αποθησαύριση συνδέεται με την προϋ-

πάρχουσα ψυχοπαθολογία (π.χ., ιδεοψυχαναγκαστική

διαταραχή, διαταραχές διάθεσης, σχιζοφρένεια, άνοια,

διατροφικές διαταραχές, νοητική υστέρηση) και οι θερα-

πείες που εφαρμόζονται συμβάλλουν στo 30% έως 60%

στη μείωση των συμπτωμάτων(Saxena et al, 2004). Στην

γνωσιακή ψυχοθεραπεία, τα άτομα μαθαίνουν να κατα-

νοούν τους λόγους αποθησαύρισης, μαθαίνουν τρόπους

για μείωση της ακαταστασίας, ασκήσεις χαλάρωσης και

τρόπους για διατήρηση υγιεινών συνθηκών διαβίωσης.

Η εργασία για το σπίτι (homework) περιλαμβάνει την

εξάλειψη, αφαίρεση, οργάνωση και βοήθεια για τυχόν

ακαταστασία η οποία μπορεί να υπάρχει στο χώρο και

τους προκαλεί άγχος. Οι Tolin και συνεργάτες (2007) ανέ-

φεραν ότι οι ασθενείς είχαν βελτιωθεί αρκετά με την

γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία (Tolin et al, 2007).

Οικογένεια και μέλος με σύνδρομο αποθησαύρισης

Η οικογένεια του ατόμου με σύνδρομο αποθησαύρισης

αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα αλλά και έντονο άγχος.

Η συσσώρευση οδηγεί σε απώλεια της «κανονικής» οικο-

γενειακής ζωής. Τα μέλη της οικογένειας χρειάζονται

εκπαίδευση και υποστήριξη, όχι μόνο για να κατανοή-

σουν αλλά και για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Πρέπει να κατανοήσουν το πώς η αποθησαύριση επιδρά

στις σχέσεις μεταξύ των μελλών της οικογένειας αλλά

και την τάση για πρόκληση περιθωριοποίησης. Οι Wilbram

και οι συνεργάτες (2007) εξετάζοντας μέλη της οικογέ-

νειας, διαπίστωσαν ότι η οικογένεια ήταν προστατευτι-

κή και αντιμετώπιζε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις

αλλά και τις δυσλειτουργικές διαπροσωπικές σχέσεις

της αποθησαύρισης. Το παραπάνω συμπέρασμα οφεί-

λεται στο ότι η οικογένεια συχνά δεν ήταν γνώστρια των

δικτύων υποστήριξης, τα οποία θα μπορούσαν να τους

πληροφορήσουν και να τους καθοδηγήσουν σε σχέση με

τη θεραπεία (Wilbram et al,2007).

Παρεμβάσεις επαγγελματιών υγείας

Το οικογενειακό περιβάλλον συνήθως αγνοεί το πρόβλη-

μα συσσώρευσης αντικειμένων. Στην κατ'οίκον φροντί-

δα, οι παρεμβάσεις εστιάζονται στην εκπαίδευση των

ατόμων σχετικά με τη φύση της αποθησαύρισης και ενη-

μέρωσης για τις υπάρχουσες θεραπείες έναντι του προ-

βλήματος. Οι νοσηλευτές ενθαρρύνουν τα άτομα για γνω-

σιακές-συμπεριφορικές ασκήσεις, που πρέπει να επιτελούν

στο σπίτι, έτσι ώστε, να τροποποιήσουν τις αρνητικές

γνωσίες, να μάθουν να θέτουν ρεαλιστικούς στόχους και
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να μειώσουν τις υπεργενικεύσεις ή την καταστροφολο-

γικές προσδοκίες. 

Τα άτομα ενθαρρύνονται ώστε να θέτουν ρεαλιστι-

κούς στόχους, όπως για παράδειγμα η αφαίρεση συσ-

σωρευμένων πραγμάτων από κάποιο συγκεκριμένο σημείο

του σπιτιού, για μία ώρα, καθημερινά και για όλη την

εβδομάδα. Επίσης μαθαίνουν να αχρηστεύουν κατά 50%

παλιά χαρτιά αλλά και να κάνουν τεχνικές χαλάρωσης,

γιατί είναι προφανές ότι η «απώλεια», επιτείνει το άγχος

τους. Οι επιτυχημένες προσπάθειες όχι μόνο αναγνωρί-

ζονται και επαινούνται αλλά και κάθε μικρό «βήμα» προς

την επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί. Οι στόχοι που

τίθενται είναι η αναζήτηση βοήθειας από ειδικούς, η

αναζήτηση πλαισίων για κοινωνική στήριξη, όπως και η

ενίσχυση δεξιοτήτων αντιμετώπισης και επίλυσης των

προβλημάτων. Πολλοί άνθρωποι που συσσωρεύουν, παρα-

τηρείται ότι έχουν περιορισμένη κοινωνική υποστήριξη

(Saxena et al, 2004). Έτσι, σχόλια όπως "μπορείτε να

κάνετε ένα βήμα κάθε φορά" από τους οικείους ή τους

επαγγελματίες υγείας κρίνονται απαραίτητα. Η κοινωνι-

κή στήριξη και οι ομάδες στήριξης συμβάλλουν στη μεί-

ωση των συμπτωμάτων αλλά και τη μείωση της ψυχολο-

γικής επιβάρυνσης. Οι ασθενείς κατανοούν ότι τα

προβλήματά τους είναι καθολικά και ότι δεν είναι μόνοι.

Οι ομάδες στήριξης παρέχουν έδαφος ώστε τα άτομα να

συζητούν την κατάστασή τους, να βρίσκουν βέλτιστες

λύσεις, να αποκτήσουν νέες αντιλήψεις και να μειώσουν

το άγχος, την κατάθλιψη, και το αίσθημα επιβάρυνσης.

Επίσης, οι ομάδες αυτές παρέχουν στήριξη και στους

οικείους του ατόμου με σύνδρομο αποθησαύρισης. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το σύνδρομο αποθησαύρισης αποτελεί μια σοβαρή, αλλά

θεραπεύσιμη ψυχική διαταραχή. Η συσσώρευση, έχει

συσχετιστεί με ποικίλες ψυχικές διαταραχές. Αποτελεί

σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και μειώνει την ποι-

ότητα ζωής. Η παρατήρηση της συμπεριφοράς καθώς

και η ενδελεχής αξιολόγηση από τους επαγγελματίες

υγείας, αποτελούν «το κλειδί» για την έγκαιρη ανίχνευ-

ση και αντιμετώπιση του συνδρόμου αποθησαύρισης. Οι

επαγγελματίες υγείας, παραπέμπουν τους ασθενείς με

αυτή τη διαταραχή για θεραπεία ή παρεμβαίνουν δραστι-

κά (π.χ. εκπαίδευση, γνωσιακές-συμπεριφορικές παρεμ-

βάσεις, κοινωνική στήριξη, ορισμό φροντιστή του ατό-

μου). Η αποθησαύριση οδηγεί σε δαπανηρές και περιττές

επισκέψεις στους γιατρούς, λόγω έκτακτων προβλημά-

των που μπορεί να συμβούν από τις πτώσεις ή τις ανθυ-

γιεινές συνθήκες διαβίωσης. Επιπλέον το υπερβολικό

άγχος που βιώνουν τα άτομα αυτά, μπορεί να τα οδηγή-

σει σε απόπειρα αυτοκαταστροφής. Οι ασθενείς πρέπει

να αντιμετωπίζονται με τέτοιο τρόπο που να τους βοηθά,

ώστε να εμπιστεύονται τους επαγγελματίες υγείας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η πνευματική και σωματική άσκηση ως παρέμβαση αποτελούν ένα από τους σύγχρονους τομείς

στους οποίους η επιστημονική κοινότητα εναποθέτει τις μελέτες της για την αντιμετώπιση της άνοιας.

Υλικό και μέθοδος: Κατά την διάρκεια του Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενου προγράμματος Long Lasting

Memories (LLM) μελετήθηκε ο συνδυασμός πνευματικής και σωματικής άσκησης, για συνεχή δραστηριο-

ποίηση του μυαλού και του σώματος σε μία προσπάθεια αποφυγής μετάπτωσης σε άνοια ή περαιτέρω εξέ-

λιξης της ασθένειας στα πρώιμα στάδια. Οι δοκιμές είχαν διάρκεια 24-30 ημέρες παρέμβασης, 5 μέρες την

εβδομάδα. Κατά τις δοκιμές, δημιουργήθηκαν τμήματα ηλικιωμένων από 1 μέχρι 12 άτομα, ανάλογα με τις

προτιμήσεις των ηλικιωμένων αλλά και την δυνατότητα κάλυψης από εξοπλισμό. Ο συνολικός αριθμός των

τμημάτων καθόλη την διάρκεια των δοκιμών ήταν 46.

Αποτελέσματα: Κατά την παρέμβαση, κάποιοι οι ηλικιωμένοι δεν συνέχισαν την παρέμβαση μετά από ένα

αριθμό συνεδριών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όσο περισσότεροι ηλικιωμένοι ήταν σε ένα τμήμα τόσο

λιγότεροι σταματούσαν την παρέμβαση. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά στην περίπτωση τμημά-

των που αποτελούνταν πάνω από 7 άτομα καθώς το ποσοστό των ηλικιωμένων που δεν ολοκλήρωσαν το πρό-

γραμμα είναι κάτω από 15%.

Συμπεράσματα: Εφόσον το κάθε τμήμα παρέμβασης συμβαίνει στον ίδιο φυσικό χώρο και οι ηλικιωμένοι

έχουν επαφή μεταξύ τους (είτε ανταγωνιστική ως προς τα παιχνίδια, είτε συνεργατική) το κάθε τμήμα θεω-

ρείται ως ένα κοινωνικό δίκτυο. Το κοινωνικό δίκτυο παίζει μεγάλο ρόλο στην συνέχιση της παρέμβασης

από τους ηλικιωμένους. Μάλιστα, όταν το τμήμα είναι πάνω από 7 άτομα οι πιθανότητες να παρατήσει κάποι-

ος ηλικιωμένος την παρέμβαση πέφτει κάτω από το 15%.

Λέξεις κλειδιά: ηλικιωμένοι, συναισθηματική υπολογιστική, κοινωνικά δίκτυα, σωματική, νοητική, παρέμ-

βαση
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ABSTRACT

Introduction: Nowadays, cognitive and physical training tend to be promisingaspect-

softhecontemporaryinterventionstrategiesfollowedbythescientiststowardsthe confron-tation of dementia.

Materials and Methods: In the context of the Long Lasting Memories (LLM) project funded by the European

Commission, the approach of combining physical and cogni-tive training was studied as an approach

focusing to the continuous activation of mind and body in an attempt to avoid transition to dementia or

further progression of the disease in its early stages. During the trial period the seniors were present at

the trial site five days per week and the threshold for a successful intervention was a total of 24 training

sessions. The group of seniors performing the intervention at the same geo-location at the same time

varied from 1 to 12 users per group, due to the capacity of LLM systems (PC) and the seniors’ preferences.

The total number of the groups was 46 during the whole trial period.

Results: During the intervention, some elderly were dropped out of the intervention after a number of

sessions. The results show that a correlation between the number of the drop out participants during

the intervention and the number of participants per intervention group exists. The more participants per

group the fewer drop outs. The results are very encouraging in the case of groups made up of more than

7 people where  the percentage of people who did not complete the program is below 15%.

Conclusion: Since each intervention group occurs in the same physical location and the elderly interact

with each other (either in a competitive or a collaborative manner during intervention games) each group

is considered as a social network. The social network plays significant role in the empowerment of the

elderly to adhere to a de-manding training program such as the one introduced in the LLM project.

Addition-ally, according to the results, when a group consists of more than 7 participants, the likelihood

for a drop out falls below 15%.

Keywords: elderly, affective computing, serious games, social network, physical, cognitive, intervention
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

T
ο μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπί-

ζουν οι ηλικιωμένοι (κυρίως αυτοί οι οποίοι δια-

μένουν μόνοι τους είτε στο σπίτι είτε σε κάποιο

ίδρυμα) είναι η απομόνωσή τους από τον υπόλοιπο

κόσμο όπως επίσης και ο αποκλεισμός τους από τις

μικρές καθημερινές «πολυτέλειες» που προσφέρουν

οι νέες τεχνολογίες (Φασνάκη κ.ά., 2010). Η εμπειρία

έχει δείξει ότι ο βασικός λόγος αποκλεισμού των ηλι-

κιωμένων από την κοινωνία της πληροφορικής είναι

το γεγονός ότι δε χρησιμοποιούν ή δε μπορούν να χρη-

σιμοποιήσουν τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορι-

κής και επικοινωνιών. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί τα

εργαλεία αυτά είναι συχνά δύσκολο να τα χειριστούν

και να τα κατανοήσουν (¹strand, 2006). Το προφανές

αποτέλεσμα είναι μια συνεχής άρνηση κάθε είδους

τεχνολογίας με άμεσο αποτέλεσμα να χάνεται η ευκαι-

ρία αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας με άλλους ανθρώ-

πους. Είναι γεγονός ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής

δικτύωσης και γενικότερα η λεγόμενη δεύτερη γενι-

κά του διαδικτύου (web 2.0) έχουν μεγάλη απήχηση

και συνεπώς επιτυχία στο διαδίκτυο, αλλά η πρόσβα-

ση των ηλικιωμένων σε αυτές παρεμποδίζεται. Αρκε-

τές ερευνητικές ομάδες ασχολούνται με την αξιοποί-

ηση των νέων τεχνολογιών που θα προσφέρουν στους

ηλικιωμένους νέες υπηρεσίες, ιδιαίτερα υπηρεσίες

κοινωνικής δικτύωσης ώστε να μην αισθάνονται κοι-

νωνικά αποκλεισμένοι. Ειδικότερα, θα πρέπει να χρη-

σιμοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει η δεύ-

τερη γενιά του διαδικτύου για την παροχή υπηρεσιών

μέσα από τις οποίες οι ηλικιωμένοι θα μπορούν να

αλληλεπιδρούν με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και

φυσικά να επικοινωνούν άμεσα και με διαφόρους τρό-

πους με άλλα άτομα. 

Επιπλέον, ερευνητικές ομάδες εισάγουν τα «παι-

χνίδια σοβαρού περιεχομένου» σε άτομα της τρίτης

ηλικίας (Gamberini et al, 2006). Με τον όρο «παιχνί-

δια σοβαρού περιεχομένου» ουσιαστικά εννοούμε

κάποια ηλεκτρονικά παιχνίδια τα οποία σχεδιάζονται

με κύριο σκοπό διαφορετικό από τον προφανή, δηλα-

δή την ψυχαγωγία του χρήστη. Οι δυνατότητες των

εφαρμογών εξω-ψυχαγωγικού σκοπού και ειδικότε-

ρα για εκπαίδευση σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία

και απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων, ανεδείχθησαν

κυρίως μέσω των διαδικτυακών παιχνιδιών πολλα-

πλών παικτών και την ανάπτυξη εικονικών κοινοτή-

των (virtual communities). Η κατεύθυνση αυτή απο-

κρυσταλλώθηκε στην έννοια των παιχνιδιών σοβαρού

περιεχομένου (serious games) με την πρωτοβουλία

Serious Games Initiative η οποία εκδηλώθηκε στις

ΗΠΑ (2000), με αρχικό στόχο τη δημιουργία παιχνι-

διών για την ανάπτυξη διοικητικών δεξιοτήτων. Στο

(31/10-1/11/2005) συνέδριο Serious Games Summit,

ωστόσο, παρουσιάστηκαν παιχνίδια για εφαρμογές

δημόσιας διοίκησης, υγείας, πολιτικής προστασίας,

άμυνας, διοίκησης επιχειρήσεων, εκπαίδευσης, επι-

στημονικής έρευνας. Πέραν αυτού, διαμορφώνονται

πλέον ως νέες κατευθύνσεις η ανάπτυξη παιχνιδιών

για την οργανωσιακή αποστολή και αλλαγή (πρόγραμ-

μα Games for Change), καθώς και η ανάπτυξη παι-

χνιδιών για την διανοητική υγεία (πρόγραμμα Games

for Health). 

Στα παιχνίδια σοβαρού περιεχομένου ανήκει και

η κατηγορία παιχνιδιών που ο (Bo-gost, 2005) ονόμα-

σε ως “exergames”, δηλαδή παιχνίδια τα οποία προ-

άγουν και υποστηρίζουν ουσιαστικά την φυσική υγεία

των συμμετεχόντων (Khoo & Cheok, 2006). Οι γρήγο-

ρες κινήσεις των χρηστών ενεργοποιούν τις κινήσεις

των ποδιών ή των χεριών του εικονικού χαρακτήρα

προσομοιώνοντας με αυτόν τον τρόπο το βάδισμα ή το

τρέξιμο. Ο Bogost χρησιμοποιεί την έκφραση “rhetoric

of impulsion” για να αναφερθεί στην χρήση των σκορ

για την ενθάρρυνση του παίκτη, ούτως ώστε να ενα-

σχολείται με την όποια φυσική δραστηριότητα που

εφαρμόζεται σε διασκεδαστικού τύπου εργαλεία με

ελάχιστη στόχευση σε εξάσκηση. Ένα τέτοιο παρά-

δειγμα είναι το DanceTown, όπου βέλη απεικονιζό-

μενα στη οθόνη σε σωστά «χτυπήματα» της μουσικής

αντιστοιχούν σε βήματα επάνω σε ένα χαλί: σε κάθε

λάθος βήμα, ένα καθολικό ενεργό-μετρο μειώνεται,

συνοδευόμενο από μηνύματα που αξιολογούν την ακρί-

βεια των κινήσεων των παικτών (Τέλεια, Αρκετά Καλά,

Καλά, Παραλίγο, ή Άστοχος). Αρκετά παιχνίδια χρησι-

μοποιούνται σε ευρεία κλίμακα στην φυσική θεραπεία

ηλικιωμένων ατόμων, στοχεύοντας σε ενδυνάμωση

των μυών , την ισορροπία κ.ά. Οι Betker et al (2006),

χρησιμοποίησαν μια συσκευή σύνδεσης του κέντρου

πίεσης των ποδιών (coupling foot centre of pressure

(COP)) με το οποίο ελέγχουν ένα βίντεο παιχνίδι για

τον έλεγχο της δυναμικής ισορροπίας. Οι συγγραφείς

παρατήρησαν ότι η άσκηση που βασιζόταν στο παιχνί-

δι αυτό προξένησε σημαντική βελτίωση στον έλεγχο

της δυναμικής ισορροπίας. Επιπρόσθετα, το πρόγραμ-

μα άσκησης, αυξάνοντας τον βαθμό του κινήτρου, είχε

θετική επίδραση στην επιθυμία του υποκειμένου για

να ασκηθεί και να ολοκληρώσει επιτυχώς το προτει-

νόμενο πρόγραμμα. 

Πέρα από την φυσική άσκηση, αρκετά παιχνίδια

για νοητική άσκηση έχουν ήδη αναπτυχθεί επιτυχώς

και τα οποία στοχεύουν κυρίως σε ηλικιωμένους. Οι

Van Schaik et al (2008), περιέγραψαν την σχεδίαση,

ανάπτυξη και δοκιμή ενός Επαυξημένης Πραγματικό-

τητας Άσκησης εργαλείου, βασισμένου σε γρίφους και

παιχνίδια με σκοπό την εύρεση στόχων. Αυτό το εργα-

λείο βρέθηκε να είναι πιο ευχάριστο σε σχέση με τα

παραδοσιακά παιχνίδια με ποσοστό προσήλωσης 100%.

Το ευρωπαϊκό έργο ElderGames (Gamberini et al,

2006) προσανατολίστηκε στην ανάπτυξη παιχνιδιών

με την χρήση προχωρημένης τεχνολογίας διασυνδέ-

σεις για την βελτίωση των νοητικών, λειτουργικών και
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κοινωνικών προσόντων των ατόμων της Τρίτης ηλικίας

μέσα από νοητική άσκηση και εμπλοκή. Οι ειδικοί που

συμμετείχαν σε αυτήν την δουλειά ανέλυσαν προσε-

χτικά τις νοητικές «ανάγκες» των ηλικιωμένων χρη-

στών για την σχεδίαση κατάλληλων παιχνιδιών για την

δραστηριοποίηση του εγκεφάλου, έτσι ώστε να επη-

ρεάσουν θετικά τις βασικές νοητικές αλλαγές που

συντελούνται κατά τη διάρκεια του γήρατος (αντίλη-

ψη, προσοχή, εκτελεστικές λειτουργίες, μνήμη). To

Brain Fitness Program της εταιρίας PositScience

είναι σχεδιασμένο για να επιταχύνει την ακουστική

επεξεργασία, βελτιώνει την μνήμη εργασίας, και να

ενθαρρύνει τον εγκέφαλο στην παραγωγή χημικών

ουσιών που συμβάλλουν στην βελτίωση της μνήμης.

Ο κύριος στόχος της τρέχουσας της εργασίας είναι

να τονίσει τη σημασία της κοινωνικοποίησης των ηλι-

κιωμένων μέσα από φυσικές και γνωστικές ασκήσεις

έτσι ώστε να συμβάλλει θετικά στη δημιουργία κινή-

τρων με αποτέλεσμα την ολοκλήρωση των παρεμβά-

σεων. Στο πλαίσιο του έργου Long Lasting Memories

(LLM) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή, αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε η προσέγγιση

που συνδυάζει τη φυσική και νοητική άσκηση μέσα

σε μια ανεξάρτητη πλατφόρμα διαβίωσης (Frantzidis

& Bamidis, 2009). Το επίκεντρο αυτής της εργασίας

είναι να ερευνήσει την αποτελεσματικότητα και την

σχέση μεταξύ των φυσικών και νοητικών ασκήσεων

και των ομάδων παρέμβασης (κατά τη διάρκεια δοκι-

μών) που σχηματίζουν κοινωνικά δίκτυα.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Δοκιμές Long Lasting Memories

Το Ευρωπαϊκό Έργο Long Lasting Memories – LLM

(2009-2012) (www.longlastingmemories.eu) αποτε-

λεί μια ολοκληρωμένη τεχνολογική πλατφόρμα, που

συνδυάζει τις πιο σύγχρονες νοητικές ασκήσεις με

σωματική δραστηριότητα, μέσα σε ένα προηγμένο περι-

βάλλον υποβοηθούμενης διαβίωσης. Ο συνδυασμός

νοητικής άσκησης με σωματική δραστηριότητα παρέ-

χει αποτελεσματική προστασία ενάντια στη νοητική

έκπτωση της μεγάλης ηλικίας, βελτιώνοντας έτσι ενερ-

γά την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων (Konstantinidis

et al, 2010). Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης του

LLM πραγματοποιήθηκαν δοκιμές (trials) σε ηλικιω-

μένα άτομα. Το δείγμα αποτελείται από ηλικιωμένα

άτομα, είτε υγιείς είτε ασθενείς με Alzheimer είτε

άτομα με ήπια γνωστικής εξασθένιση (MCI) και ασθε-

νών με άνοια τον οποίων τα σκορ στα ψυχολογικά τεστ

ήταν σύμφωνα με Mini Mental σκορ (MMSE) ? 25 (Fol-

stein et al, 1975), Μόντρεαλ Γνωστικής Αξιολόγησης

(MoCA) βαθμολογία ? 23 (Nasreddine et al, 2005),

Δραστηριότητες της Καθημερινής Ζωής (IADL) βαθ-

μολογία ≤ 16, και ηλικίας 60 ετών και άνω (αυτά ήταν

και τα κριτήρια συμπερίληψης στην έρευνα). Επίσης

τα άτομα που συμμετείχαν εξετάστηκαν από καρδιο-

λόγο που επιβεβαίωσε τη φυσική ικανότητα του συμ-

μετέχοντος για άσκηση. Οι δοκιμές εκτελέστηκαν σε

5 επαναλήψεις όπου η καθεμιά έχει διάρκεια 8 εβδο-

μάδες. Οι ηλικιωμένοι παρουσιαζόντουσαν στο χώρο

παρέμβασης πέντε ημέρες την εβδομάδα και το όριο

για μια επιτυχημένη παρέμβαση ήταν 24 ημέρες παρέμ-

βασης. Οι τοποθεσίες δοκιμών ήταν διαφορετικές στην

κάθε επανάληψη ανάλογα με τις ανάγκες των ηλικιω-

μένων. Ο αριθμός των ηλικιωμένων που αποτελούσαν

μία ομάδα, που αλληλεπιδρούσαν με το σύστημα ταυ-

τόχρονα στην ίδια τοποθεσία, ήταν μεταβλητή 1 έως

12 χρήστες ανά ομάδα.

Φυσική Άσκηση

Το FitForAll (FFA) είναι μια πλατφόρμα exergaming,

για την υποστήριξη της φυσικής εκγύμνασης των ηλι-

κιωμένων (Billis et al, 2010). Η αλληλεπίδραση των

ηλικιωμένων με την πλατφόρμα πραγματοποιείται μέσω

καινοτόμων χαμηλού κόστους περιφερειακών όπως

το Nintendo Wii Σ Remote και ένα δάπεδο ισορρο-

πίας (Nintendo Balance Board). Το FFA είναι σχεδια-

σμένο έτσι ώστε να στοχεύει στις ανάγκες, απαιτήσεις

και δυσκολίες της Τρίτης Ηλικίας. Επιπλέον, λαμβά-

νοντας υπόψη το σημαντικό ρόλο του συναισθήματος

(άγχος, απογοήτευση) που εμφανίζεται ηλικιωμένους,

όταν έρχονται σε επαφή με την νέα τεχνολογία και τους

ηλεκτρονικούς υπολογιστές το FFA είναι δομημένο με

βάση την προσβασιμότητα και τις κατευθυντήριες

γραμμές αποδοχής από τους ηλικιωμένους, δίνοντας

έμφαση στα προβλήματα και τους περιορισμούς (Billis

et al, 2011).

Εικόνα 1. Φυσικές και νοητικές ασκήσεις σε ομάδα 3

ατόμων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών του Long Lasting

Memories (LLM), η παρέμβαση οργανώθηκε σε ομά-

δες των ηλικιωμένων. Ο αριθμός ατόμων των ομάδων

Πηγή: project Long Lasting Memories, 2011)
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δεν ήταν σταθερός και εξαρτώνταν από την ώρα της

ημέρας, τη γεωγραφική θέση, την δυνατότητα εξοπλι-

σμού του LLM συστήματος (PC) και τις αρέσκειες των

ηλικιωμένων. Έτσι, οι δοκιμές αποτελούνταν από μικρές

κοινωνικές ομάδες 1 έως 12 ατόμων. Κατά τη διάρ-

κεια των δοκιμών LLM δημιουργήθηκαν 46 ομάδες

κατά την διάρκεια 5 επαναλήψεων. 

Πίνακας 1.  Ο αριθμός των ατόμων ανά ομάδα, ο

αριθμός των ομάδων κατά τις δοκιμές και το

ποσοστό εγκατάλειψης της παρέμβασης.

Αριθμός ατόμων Αριθμός Drop out (%)

ανά τμήμα τμημάτων

1 2 100.00

2 - 4 18 45.83

5 - 7 13 36.73

8 - 12 13 9.56

Γράφημα 1. Το ποσοστό των ατόμων που εγκατέλει-

ψαν το πρόγραμμα σε σχέση με τον αριθμό των ατό-

μων που ήταν σε κάθε ομάδα παρέμβασης

Σύμφωνα με τον πίνακα 1 και το γράφημα 1 φαί-

νονται τα ποσοστά εγκατάλειψης κατά τη διάρκεια των

LLM δοκιμών (drop out). Μια εγκατάλειψη θεωρείται

όταν ένας ηλικιωμένος δεν ήταν σε θέση να εκπλη-

ρώσει τις ελάχιστες απαραίτητες παρουσίες παρεμ-

βάσεων.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν μέχρι στιγμής, δεί-

χνουν ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η διασκέ-

δαση / χαρά που λαμβάνονται μέσω της αλληλεπίδρα-

σης μέσα σε μια κοινωνική ομάδα επηρεάζει τη συναι-

σθηματική κατάσταση του ηλικιωμένου. Ως αποτέλε-

σμα, η συναισθηματική κατάσταση παίζει καθοριστικό

ρόλο στην αποδοχή μίας παρέμβασης μέσω υπολογι-

στή, όπως το FitForAll (Hudlicka, 2009; Gilleade et

al, 2005). Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την χαρά

που έλαβαν οι συμμετέχοντες από την κοινωνική αλλη-

λεπίδραση, και την αποδοχή του συστήματος (που ορί-

ζεται ως το ποσοστό των συμμετεχόντων που ολοκλή-

ρωσαν την παρέμβαση.).

Ως εκ τούτου, το μέλλον της έρευνας στη φυσική

πλατφόρμα εκπαίδευσης FitForAll επικεντρώνεται

στον εμπλουτισμό της με περισσότερα στοιχεία που

θα προτρέπουν την κοινωνική δικτύωση μέσα από την

συνεργασία η τον ανταγωνισμό στο επίπεδο παρακί-

νησης να συνεχίσουν την εντατική (5 ημέρες την εβδο-

μάδα), γνωστική και σωματική θεραπεία. Όπως φαί-

νεται από τα αποτελέσματα, αν και το FitForAll είναι

σχεδιασμένο να προωθεί τη συνεργασία ή / και τον

ανταγωνισμό, βρίσκει γόνιμο έδαφος κυρίως στην

περίπτωση των "μεγάλων" κοινωνικό δίκτυο (πάνω

από 7 συμμετέχοντες ανά ομάδα).

Κατά συνέπεια, τα πρώτα συμπεράσματα που παρου-

σιάζονται σε αυτή τη μελέτη, όσον αφορά τη σχέση

μεταξύ πραγματικών κοινωνικών δικτύων και υπολο-

γιστών που λαμβάνουν υπόψη ή επηρεάζουν την συναι-

σθηματική κατάσταση του συμμετέχοντα στην περί-

πτωση των παιχνιδιών σοβαρού περιεχομένου, πρέπει

να αναλυθούν, ώστε να προκύψουν κατευθυντήριες

γραμμές για την ενσωμάτωση της εικονικής κοινωνι-

κότητας και τα χαρακτηριστικά των δικτύων στον τομέα

της πληροφορικής ως θεραπείας. Ως εκ τούτου, οι

ηλικιωμένοι που εκτελούν μια σοβαρή παρέμβαση -

παιχνίδι στο σπίτι, επειδή δεν μπορούν να επισκε-

φτούν ένα χώρο παρέμβασης με άλλους συμμετέχο-

ντες, θα επωφεληθούν από το εικονικό κοινωνικό

δίκτυο σαν να βρίσκονταν μέσα σε ένα πραγματικό

δίκτυο ανθρώπων. 

Περαιτέρω μελλοντικές εργασίες θα καλύψουν

κυρίως την ανάπτυξη της μια κοινωνική πλατφόρμα

που θα παρέχει ένα εικονικό περιβάλλον για την υπο-

στήριξη της φυσικής εκγύμνασης σε συνδυασμό με

την κοινωνικοποίηση των ηλικιωμένους. Ο ηλικιωμέ-

νος θα μπορούσε να παίξει ένα παιχνίδι σοβαρού περιε-

χομένου συνεργατικά με φίλους του χωρίς το εμπό-

διο της γεωγραφικής απόστασης.

ΣΥΜΠΕΡAΣΜΑΤΑ

Ο ρόλος της κοινωνικής δικτύωσης αποδεικνύεται πως

έχει ένα πρωταρχικό ρόλο στην εκπαιδευτική παρέμ-

βαση των ηλικιωμένων. Παράλληλα όμως σημαντικό

ρόλο παίζει και η αναγνώριση των ήπιων γνωστικών

εξασθενίσεων οι οποίες αρκετές φορές θεωρούνται

λανθασμένα, από το συγγενικό περιβάλλον, επακό-

λουθα σημάδια γήρατος. Το ευρωπαϊκό έργο USEFIL
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(2011 – 2014) (http://usefil.eu) στοχεύει στην αντιμε-

τώπιση του χάσματος μεταξύ της τεχνολογίας και των

αναγκών των ηλικιωμένων με την ανάπτυξη έξυπνων

και κυρίως διακριτικών λύσεων για το σπίτι. Σκοπός

του έργου είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών έτσι ώστε να

διατηρηθεί η ανεξαρτησία των ηλικιωμένων στις καθη-

μερινές δραστηριότητες και ταυτόχρονα να δημιουρ-

γηθεί ένα κοινωνικό δίκτυο ανάμεσα στον ηλικιωμέ-

νο, τον φροντιστή του (π.χ. νοσηλευτή) και το συγγενικό

περιβάλλον. Το USEFIL, αν και «αόρατο», θα προσπα-

θεί να μαθαίνει την καθημερινότητα και τις συνήθει-

ες του ηλικιωμένου έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανα-

γνωρίζει αλλαγές σε αυτή που οφείλονται σε νοητικές

μεταπτώσεις. Έτσι, θα μπορεί να παρέχει ειδοποιή-

σεις αλλά και προτροπές στους παρόχους φροντίδας

ηλικιωμένων έτσι ώστε να υπάρξει αυξημένη φροντί-

δα. Επίσης, θα προτρέπει τον ηλικιωμένο να έρθει σε

επικοινωνία είτε με άτομα από το συγγενικό του περι-

βάλλον, είτε με τον πάροχο φροντίδας, είτε με τον

επαγγελματία υγείας. Το ψηφιακό ρολόι αλλά και ένας

ψηφιακός καθρέπτης θα αποτελέσουν τα βασικά στοι-

χεία αυτού του έργου. Δηλαδή, το LLM ολοκληρώνε-

ται μέσα από το USEFIL καθώς η παρέμβαση ολοκλη-

ρώνεται με την αναγνώριση της ανάγκης για παρέμβαση. 

Καθώς ο ρόλος του παρόχου φροντίδας εμπλουτί-

ζεται με σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα, εργαλεία

στα χέρια του παρόχου φροντίδας, δημιουργείται η

ανάγκη εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες αλλά και

διαμοιρασμό απόψεων και εμπειριών μεταξύ των παρό-

χων φροντίδας. Τη λύση προσπαθεί να δώσει το Ευρω-

παϊκό Έργο DISCOVER (2011-2014) (Εικόνα 2). Το

ερευνητικό πρόγραμμα DISCOVER έχει ως σκοπό την

δημιουργία νέων υπηρεσιών για την εκπαίδευση των

ψηφιακών δεξιοτήτων των παρόχων φροντίδας (carer)

σε ηλικιωμένους. Θα χρησιμοποιηθούν και ολοκλη-

ρωθούν υπάρχοντα συστήματα εκπαίδευσης (e-Learning)

για να φιλοξενήσουν, επαναστοχεύσουν, διαμοιράσουν

αλλά και να δώσουν σημασιολογικό χαρακτήρα στις

εμπειρίες αλλά και το υλικό που αποκτήθηκαν και χρη-

σιμοποιήθηκαν κατά το πρόγραμμα LLM. Οι

συμμετέχοντες/πάροχοι φροντίδας θα έχουν πρόσβα-

ση σε μία πληθώρα εκπαιδευτικού υλικού μέσω υπο-

λογιστή, κινητού τηλεφώνου αλλά και ψηφιακής τηλε-

όρασης. Επίσης, θα παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής

και βελτίωσης του εκπαιδευτικού περιεχομένου από

τους ίδιους τους παρόχους φροντίδας. Οι ίδιοι οι πάρο-

χοι φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων θα διαμοιράζο-

νται τις εμπειρίες τους με τους υπόλοιπους. Στα ανα-

μενόμενα αποτελέσματα συγκαταλέγονται η βελτίωση

των ψηφιακών δεξιοτήτων, η βελτίωση της επικοινω-

νίας και υποστήριξης των παρόχων φροντίδας ηλικιω-

μένων ατόμων μέσω εικονικών και πραγματικών κοι-

νωνικών δικτύων. Τα οφέλη για τους ηλικιωμένους θα

εμφανίζονται με την μορφή βελτίωσης της ποιότητας

της περίθαλψης και συνεπώς της ποιότητας ζωής.

Όλα αυτά θα βασιστούν στις τεχνολογίες διαμοι-

ρασμού εκπαιδευτικού υλικού μεταξύ επαγγελματιών

υγείας που αναπτύχθηκαν στο Ευρωπαικό Έργο

mEducator (2009 – 2012) (http://www.meducator.net)

που απαντάει στο χάσμα ανάμεσα στην πρακτική εφαρ-

μογή της παρέμβαση και της αναγνώρισης και στον

διαμοιρασμό των εμπειριών των επαγγελματιών υγεί-

ας. Κατά την διάρκεια του έργου επιτεύχθηκε το

mEducator 2.0 το οποίο αποτελείται από διασυνδε-

δεμένα συστήματα εκπαίδευσης βασισμένα σε τεχνο-

λογίες (Web2.0). Το mEducator 3.0 το οποίο αποτε-

λείται από διασυνδεδεμένα δεδομένα εκπαίδευσης

βασισμένα σε τεχνολογίες (Web3.0). Πλατφόρμες για

την επίτευξη σημασιολογικών συνδέσεων εκπαιδευ-

τικού υλικού (MELINA+, MILES+, LinkedLabyrinth+)

καθώς και προτυποποίηση μεταδεδομένων για εκπαι-

δευτικά αντικείμενα (MedBiquitous) και εργαλεία περι-

γραφής μεταδεδομένων εκπαιδευτικών αντικειμένων.

Μέσα στ αποτελέσματα ανήκουν επίσης ένα πλαίσιο

επαναστόχευσης (αλλαγή σκοπού) για παιχνίδια σοβα-

ρού περιεχομένου , εργαλεία επεξεργασίας επανα-

στόχευσης για παιχνίδια σοβαρού περιεχομένου

(mEditor) και σημασιολογικά παιχνίδια σοβαρού περιε-

χομένου με ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα. Επι-

πρόσθετα, το mEducator πέτυχε ένα cloud στο cloud

των ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων (LOD cloud),

άδειες χρήσης και διαμοιρασμού εκπαιδευτικού υλι-

κού, διαλειτουργικότητα, επαναστόχευση, εμπλουτι-

Εικόνα 2. Η ολοκλήρωση του LLM από το USEFIL σε

συνδυασμό με το Discover θα αποτελέσουν σημαντι-

κό εργαλείο στα χέρια των παρόχων φροντίδας και

νοσηλευτών σε άτομα της τρίτης ηλικίας.

Πηγή: project Long Lasting Memories 2010, mEducator

2010, Usefil 2011, Discover 2011)
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σμός και ενσωμάτωση πληθώρας ελκυστικών και σύγ-

χρονων εκπαιδευτικών αντικειμένων και ένα εργαλείο

απεικόνισης κατανομής των εκπαιδευτικών αντικει-

μένων με το όνομα educemiology.
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οι ενέργειες τους αποτελούσαν αντικείμενο παρατήρησης και στις διευθύνσεις των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών

και τους Διευθυντές και Προϊστάμενους Νοσηλευτές των Αναισθησιολογικών τμημάτων και των Χειρουργεί-

ων των 2 νοσοκομείων της Αττικής που διευκόλυναν την πρόσβαση και τη συλλογή των δεδομένων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Τα σφάλματα στο χώρο της υγείας αποτελούν μία δυσάρεστη πραγματικότητα για τους επαγγελ-

ματίες υγείας, τα συστήματα υγείας και εν τέλει, για τους πολίτες-χρήστες υπηρεσιών υγείας. Ωστόσο, η

έλλειψη στατιστικών στοιχείων προερχόμενων από το Ελληνικό σύστημα υγείας δεν επιτρέπει να σχηματι-

στεί μία αντικειμενική εικόνα των σφαλμάτων στα ελληνικά νοσοκομεία. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν

η καταγραφή των πιθανών σφαλμάτων που διαπράττονται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από το

στάδιο εισαγωγής του ασθενούς στη χειρουργική αίθουσα μέχρι το στάδιο της διασωλήνωσης και η συσχέ-

τιση των σφαλμάτων με αιτιολογικούς παράγοντες. 

Υλικό-Μέθοδος: Η συλλογή των δεδομένων έγινε στις χειρουργικές αίθουσες δύο νοσοκομείων της Αττικής,

το διάστημα Απρίλιος 2009 έως Φεβρουάριος 2010 και παρατηρήθηκαν 200 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε

επέμβαση. Για την καταγραφή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε κατάλληλο ερωτηματολόγιο και ο έλεγχος

της εγκυρότητας του πραγματοποιήθηκε από ομάδα ειδικών και πιλοτική μελέτη. Η στατιστική ανάλυση έγι-

νε με το SPSS 17.0

Αποτελέσματα: Ο απόλυτος αριθμός σφαλμάτων που διαπράχθηκαν στους 200 ασθενείς που υποβλήθηκαν

σε επέμβαση ήταν 40, ενώ ο αριθμός σφαλμάτων ανά ασθενή ήταν 0,2. Επίσης, το 62,5% των σφαλμάτων
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ήταν ασήμαντα, το 30% μέτριας σοβαρότητας και το 7,5% απειλητικά για τη ζωή του ασθενούς. Όσον αφο-

ρά στη συσχέτιση των σφαλμάτων με το επίπεδο εκπαίδευσης των νοσηλευτών παρατηρήθηκε ότι οι νοση-

λευτές πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης πραγματοποιούσαν πληρέστερους προεγχειρητικούς

ελέγχους σε σύγκριση με τους βοηθούς νοσηλευτών διετούς εκπαίδευσης (p=0,031).

Συμπεράσματα: Η προσπάθεια αλλαγής των στάσεων και των συμπεριφορών των επαγγελματιών υγείας είναι

επιτακτική, προκειμένου να συνειδητοποιήσουν ότι τα σφάλματα κατά την παροχή κλινικής φροντίδας είναι

αναπόφευκτα και μπορούν να περιοριστούν μόνο μετά από εντατική μελέτη, έγκαιρη ανίχνευση και εφαρ-

μογή τεκμηριωμένων και βέλτιστων πρακτικών.    

Λέξεις-κλειδιά: ασφάλεια ασθενούς, ιατρικό σφάλμα, νοσηλευτικό σφάλμα, παράγοντες σφαλμάτων, χει-

ρουργικά σφάλματα
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Background: Errors in health care services constitute e an unpleasant reality for health care professionals,

health care systems and, ultimately, for citizens-users of health care services. However, the lack of

statistical data derived from the Greek health care system does not allow forming an objective view about

errors in Greek hospitals.Τhe aim of this study was the recording of possible errors committed by the

medical and nursing staff on the stage of introducing the patient into the operating room until the time

of intubation and the correlation of errors with causative factors.

Material and Methods: Data collection was realized in the Operating Rooms of two hospitals of Athens,

from April 2009 to February 2010 and there were observed 200 patients who underwent surgery. In order

to record data, an appropriate questionnaire was used, and its validity was checked by a team of experts

and a pilot study. Statistical analysis was performed with SPSS 17.0

Results: The absolute number of errors committed in 200 patients who underwent surgery was 40, while

the number of errors per patient was 0.2. Furthermore, 62.5% of errors were of minor severity, 30% of

moderate severity and 7.5% life-threatening. Regarding the correlation of errors with the educational

level of nurses, it was observed that nurses with university or technological education were making more

comprehensive preoperative checking’s compared with the two-year education assistant nurses (p =

0,031).

Conclusions: The attempt to alter the attitudes and behaviours of health care professionals is imperative,

in order to realize that errors in clinical care are inevitable and they can be reduced only after intensive

research, early detection and implementation of evidence based practices.

Key-words: patient safety, medical error, nursing errors, causative factors of errors, surgical errors
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Π
ριν από μερικά χρόνια η ενασχόληση με το Ιατρι-

κό Δίκαιο φαινόταν άνευ αντικειμένου, αφού η

οποιαδήποτε δυσμενής εξέλιξη ενός περιστα-

τικού θα μπορούσε να αποδοθεί στην ίδια τη φύση της

ασθένειας και στα ποσοστά επιπλοκών που διεθνώς

υπάρχουν και όχι σε ανθρώπινο σφάλμα ή αμέλεια.

Σήμερα, το πρόβλημα των σφαλμάτων στο χώρο της

υγείας γιγαντώνεται καθημερινά. Η ενασχόληση των

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) με καταγγελίες

για πιθανά ιατρικά σφάλματα αποτελεί πλέον συνηθι-

σμένο φαινόμενο στην Ελληνική πραγματικότητα.

Βέβαια, η έλλειψη αντικειμενικών στατιστικών στοι-

χείων από το Ελληνικό Σύστημα Υγείας δεν επιτρέπει

να σχηματιστεί μία πραγματική εικόνα των σφαλμά-

των στην Ελλάδα. Αντιθέτως στις ΗΠΑ, με βάση στοι-

χεία που δημοσιεύθηκαν σε μελέτη του 2000, υπολο-

γίζεται ότι οι θάνατοι που πιθανώς σχετίζονται με

ιατρικά σφάλματα ανέρχονται σε 44.000-98.000 ετη-

σίως (Kohn, 2000) κατατάσσοντας τα στην 3η αιτία

θνησιμότητας μετά τα τροχαία ατυχήματα και τον καρ-

κίνο του μαστού ή το AIDS (Schlack, 2010). Στη Μεγά-

λη Βρετανία (ΜΒ) επίσης, έρευνες έδειξαν ότι 30.000

ασθενείς πεθαίνουν κάθε χρόνο από ιατρικά σφάλμα-

τα (Τούντας, 2008) ενώ στην Αυστραλία σε μία μελέ-

τη 14.000 φακέλων παρατηρήθηκε ότι το 16,6% των

εισαγωγών σε νοσοκομεία οφείλονταν σε πιθανά ιατρι-

κά σφάλματα (Wilson, 1995). 

Ωστόσο, εκτός από το τραγικό ανθρώπινο και κοι-

νωνικό κόστος των σφαλμάτων στους χώρους υγειο-

νομικής περίθαλψης, δεν μπορεί να παραβλεφθεί και

το τεράστιο οικονομικό κόστος για τα συστήματα υγεί-

ας. Στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι περίπου 300.000 ανε-

πιθύμητες ενέργειες ετησίως μπορούν να αποδοθούν

σε ιατρικά σφάλματα, γεγονός που προκαλεί οικονο-

μική επιβάρυνση 1.5 δις δολαρίων τουλάχιστον (Κερα-

μάρης, 2007). Αντίστοιχα, στη ΜΒ το Εθνικό Ελεγκτι-

κό Συνέδριο ανέφερε ότι οι απαιτήσεις που έχουν

εγερθεί εναντίον της Εθνικής Υγειονομικής Υπηρε-

σίας (National Health Service, NHS) για αμέλειες και

σφάλματα που σχετίζονται με την κλινική πρακτική

ανέρχονται σε 5.6 δις δολαρίων (Vincent, 2001). 

Όλο αυτό το δυσάρεστο γεγονός δεν μπορεί παρά

να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των παρε-

χόμενων υπηρεσιών υγείας. Και αυτή η κατάσταση

προκαλεί την έντονη δυσαρέσκεια του κοινού – χρη-

στών υπηρεσιών υγείας από την ανεπαρκή λειτουργία

των συστημάτων υγείας. Η ανάγκη λοιπόν για άμεσες

μεταρρυθμίσεις είναι εμφανής. Οποιαδήποτε, όμως,

αλλαγή είναι καταδικασμένη, εάν δεν γίνει αντιληπτό

το μέγεθος του προβλήματος. Αυτό το γεγονός απο-

τέλεσε και το έναυσμα για την επιλογή του θέματος

της εργασίας, καθώς δεν υπάρχει αντικειμενική κατα-

γραφή των σφαλμάτων στα ελληνικά νοσοκομεία και

πιο συγκεκριμένα στις χειρουργικές αίθουσες. Το 1987

δημοσιεύθηκε ένα άρθρο σχετικά με τα λάθη και τις

παραλείψεις στη χειρουργική αίθουσα (Ευαγγέλου,

1987) και το 2000 ένα ανασκοπικό άρθρο για τα δυσμε-

νή συμβάντα κατά την παροχή κλινικής φροντίδας

(Χατζηπουλίδης, 2004). 

Η καταγραφή και η μελέτη των ιατρικών και νοση-

λευτικών σφαλμάτων σε συγκεκριμένους χρόνους της

εγχειρητικής διαδικασίας θα συμβάλλει στην ουσια-

στική αύξηση των γνώσεων που αφορούν σε αυτό το

θέμα και πιθανόν να μεταβάλλει τις στάσεις και τις

συμπεριφορές των επαγγελματιών υγείας, ώστε να

απενοχοποιήσουν την έννοια των σφαλμάτων και να

συνειδητοποιήσουν ότι τα σφάλματα κατά την παροχή

κλινικής φροντίδας είναι αναπόφευκτα και μπορούν

να περιοριστούν μόνο μετά από εντατική μελέτη, έγκαι-

ρη ανίχνευση και εφαρμογή τεκμηριωμένων και βέλ-

τιστων πρακτικών. 

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν η διε-

ρεύνηση των πιθανών σφαλμάτων που διαπράττονται

από το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό. 

Οι επιμέρους στόχοι της μελέτης ήταν:

1) Να μελετηθεί ο αριθμός και τύπος των σφαλ-

μάτων που διαπράττονται από το ιατρικό και νοσηλευ-

τικό προσωπικό από το στάδιο εισαγωγής του ασθε-

νούς στη χειρουργική αίθουσα μέχρι το στάδιο αερισμού

και διασωλήνωσης της τραχείας,

2) Να μελετηθεί το επίπεδο γνώσης του νοσηλευ-

τικού προσωπικού (εκπαίδευση – γνώση διαδικασιών)

και να συσχετιστεί με τον αριθμό και τύπο των σφαλ-

μάτων που διαπράττονται,

3) Να μελετηθεί η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της

ηλικίας και της επαγγελματικής εμπειρίας του προ-

σωπικού και των σφαλμάτων που διαπράττονται και

4) Να μελετηθεί η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ του

επιπέδου ικανοποίησης του προσωπικού από την εργα-

σία του και των σφαλμάτων που διαπράττονται.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Ερευνητικός Σχεδιασμός

Πρόκειται για μια προοπτική περιγραφική μελέτη

συσχετίσεων, σχετικά με τα σφάλματα που διαπράτ-

τονται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από

το στάδιο εισαγωγής του ασθενούς στη χειρουργική

αίθουσα μέχρι το στάδιο διασωλήνωσης της τραχείας

του.

Χώρος της μελέτης

Η μελέτη διεξήχθη στις 8 Χειρουργικές Αίθουσες ενός

Γενικού Νοσοκομείου της Αττικής 400 κλινών και τις

14 Χειρουργικές Αίθουσες ενός Πανεπιστημιακού

Νοσοκομείου της Αττικής 600 κλινών, για το χρονικό

διάστημα Απρίλιος 2009 έως Φεβρουάριος 2010. Το

πρωτόκολλο της μελέτης (το οποίο είναι διαθέσιμο

από τους συγγραφείς εάν ζητηθεί) κατατέθηκε προς

έγκριση στην Επιστημονική Επιτροπή των ανωτέρω
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Νοσοκομείων, καθώς επίσης ενημερώθηκαν και οι

διευθυντές και οι προϊστάμενοι νοσηλευτές του Χει-

ρουργείου και του Αναισθησιολογικού τμήματος.

Δείγμα – Δειγματοληψία

Η στρατηγική δειγματοληψίας που χρησιμοποιή-

θηκε ήταν η μέθοδος δειγματοληψίας ευκολίας (δειγ-

ματοληψία μη πιθανότητας). Πιο συγκεκριμένα, στα

ωράρια εργασίας της κύριας ερευνήτριας γινόταν η

επιλογή του ασθενούς από τη λίστα των χειρουργικών

επεμβάσεων, ο οποίος θα λάμβανε γενική αναισθη-

σία για τη διεξαγωγή της επέμβασης και μετά την υπεν-

θύμιση στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της

χειρουργικής αίθουσας για το σκοπό της μελέτης εισερ-

χόταν στην αίθουσα και ξεκινούσε την καταγραφή των

δεδομένων. Επιπλέον, η καταγραφή των δεδομένων

έγινε σε όλες τις βάρδιες εργασίας μίας εκ των ερευ-

νητών (πρωινή, απογευματινή, βραδινή) και σε όλα τα

είδη των επεμβάσεων (προγραμματισμένη, έκτακτη ή

επείγουσα). 

Η επιλογή του μεγέθους δείγματος των ασθενών

έγινε με βάση μια προκαταρκτική ανάλυση ισχύος,

προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα από τις συσχε-

τίσεις των μελετώμενων δημογραφικών και άλλων

παραμέτρων με τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου.

Ως επίπεδο στατιστικής ισχύος επιλέχθηκε το 80%,

το οποίο θεωρείται ως ικανοποιητικό για την ελάττω-

ση της πιθανότητας μη ανάδειξης μιας πραγματικά

ισχύουσας συσχέτισης και ως επίπεδο στατιστικής

σημαντικότητας (α) το 0.05 (Munro, 2002). Το κατάλ-

ληλο μέγεθος δείγματος όπως υπολογίστηκε από τους

πίνακες στατιστικής ισχύος του Cohen (Munro, 2002)

ήταν 200 ασθενείς, εκ των οποίων οι 110 υποβλήθη-

καν σε επέμβαση στο Γενικό Νοσοκομείο και οι 90 στο

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Αθηνών. Όσον αφο-

ρά στο είδος των επεμβάσεων στις οποίες υποβλήθη-

καν οι ασθενείς αναλυτικά στοιχεία είναι διαθέσιμα

από τους συγγραφείς εάν ζητηθούν. 

Όσον αφορά στο δείγμα του νοσηλευτικού και ιατρι-

κού προσωπικού, το αποτέλεσαν 33 νοσηλευτές του

αναισθησιολογικού (οι 16 ανήκαν στο γενικό νοσοκο-

μείο και οι 17 στο πανεπιστημιακό), 12 ειδικευόμενοι

αναισθησιολόγοι (4 ειδικευόμενοι στο γενικό και 8 στο

πανεπιστημιακό), 31 ειδικευμένοι αναισθησιολόγοι

(οι 14 ανήκαν στο γενικό και οι 17 στο πανεπιστημια-

κό νοσοκομείο), 6 τραυματιοφορείς (οι 4 ανήκαν στο

γενικό νοσοκομείο, ενώ στο πανεπιστημιακό υπήρχαν

2 τραυματιοφορείς οι οποίοι δεν ήταν αποκλειστικά

υπεύθυνοι για τις χειρουργικές αίθουσες, αλλά και

για άλλα τμήματα) και 42 νοσηλευτές χειρουργείου (οι

24 ανήκαν στο γενικό και οι 18 στο πανεπιστημιακό). 

Η επιλογή του δείγματος των ασθενών της μελέ-

της έγινε με βάση τα παρακάτω κριτήρια εισόδου: (α)

την ηλικία που ήταν > 18 ετών, (β) τον τύπο της αναι-

σθησίας (γενική αναισθησία) και γ. τη διασωλήνωση

της τραχείας δια του στόματος. 

Εργαλείο μέτρησης

Για τη διεξαγωγή της μελέτης χρησιμοποιήθηκε ένα

ερωτηματολόγιο (παράρτημα) το οποίο δημιουργήθη-

κε από την αρχή, λόγω έλλειψης αντίστοιχου εργαλεί-

ου στην εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία. Η ανάπτυ-

ξη του περιεχομένου του βασίστηκε σε βιβλιογραφικά

δεδομένα, στις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανι-

σμού Υγείας (ΠΟΥ) (Weiser, 2010), του Αμερικάνικου

Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) (Dosch,

2009), της Αμερικάνικης Εταιρείας Αναισθησιολογίας

(ASA) (American Society of Anesthesiologists, 2005)

και σε υπουργική απόφαση της Ελληνικής κυβέρνη-

σης (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 1997) σχετικά με

τον καθορισμό των ελαχίστων ορίων των προδιαγρα-

φών για ασφαλή χορήγηση αναισθησίας.

Μέσω της αξιολόγησης του ερωτηματολογίου από

ομάδα ειδικών, που την αποτέλεσαν 4 ιατροί με αντί-

στοιχη ειδικότητα (1 χειρουργός, 3 αναισθησιολόγοι)

και 3 νοσηλευτές με πολυετή κλινική εμπειρία και της

πιλοτικής μελέτης που ακολούθησε, ελέγχθηκαν η

εγκυρότητα και η αξιοπιστία του. Τελικά, το ερωτημα-

τολόγιο που χρησιμοποιήθηκε περιείχε 113 ερωτή-

σεις, εκ των οποίων οι 98 ήταν κλειστού τύπου (ναι-

οχι) και αφορούσαν στη διεκπεραίωση ή όχι συγκεκριμένου

τύπου προεγχειρητικού ελέγχου και οι υπόλοιπες 15

ήταν περιγραφικές και αφορούσαν στην περιγραφή

ενός σφάλματος που προκλήθηκε. Επιπλέον, οι ερω-

τήσεις του εργαλείου, ανάλογα με το περιεχόμενό τους

διακρινόταν σε 8 επιμέρους ενότητες, όπου η κάθε

ενότητα βαθμολογήθηκε με μία ελάχιστη τιμή 0 όταν

δεν πραγματοποιούνταν κανένας έλεγχος και μία μέγι-

στη τιμή ανάλογα με το σύνολο των ερωτήσεων της

κάθε ενότητας (για παράδειγμα η μέγιστη τιμή στον

έλεγχο ταυτοποίησης ήταν 6). Η μεγαλύτερη βαθμο-

λογία υποδήλωνε πληρέστερο έλεγχο και το αντίθετο.

Επίσης, το ερωτηματολόγιο συνοδευόταν από φόρμα

δημογραφικών και προσωπικών στοιχείων τόσο των

ασθενών (όπως η ηλικία, το φύλο, ο δείκτης μάζας

σώματος (Body Mass Index, ΒΜΙ) η κατάταξη της φυσι-

κής κατάστασης κατά την Αμερικάνικη Εταιρεία Αναι-

σθησιολόγων (American Society of Anesthesiology,

ASA)) όσο και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσω-

πικού της χειρουργικής αίθουσας (όπως είναι το φύλο,

η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, η επαγγελματική

εμπειρία και επιμόρφωση και το επίπεδο ικανοποίη-

σης από την εργασία του). 

Πιλοτική μελέτη

Η πιλοτική μελέτη διεξήχθη στις Χειρουργικές Αίθου-

σες των δύο Νοσοκομείων της Αττικής και καταγρά-

φηκαν 60 ασθενείς, όπου οι 30 υποβλήθηκαν σε επέμ-

βαση στο γενικό νοσοκομείο και οι υπόλοιποι 30 στο

πανεπιστημιακό. Μετά από στατιστική ανάλυση των

δεδομένων και με κριτήριο το συντελεστή Cronbach’s

α αφαιρέθηκαν ορισμένες ερωτήσεις, ώστε να αυξη-



Τόμος 5 - Τεύχος 2 [43]

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚH ΕΡΓΑΣΊA

θεί η συνοχή και εγκυρότητα του ερωτηματολογίου.

Το τελικό ερωτηματολόγιο που προέκυψε αποτελού-

νταν από 113 ερωτήσεις και ο συνολικός Cronbach’s

α υπολογίστηκε και ήταν ίσος με 0.96.

Συλλογή των δεδομένων

Η συλλογή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε

από την κύρια ερευνήτρια, ενώ διασφαλίστηκε το απόρ-

ρητο των πληροφοριών και η ανωνυμία των συμμετε-

χόντων με τη χρήση κωδικών αριθμών. Επιπλέον, η

διαχείριση των δεδομένων έγινε μόνο από τoυς ερευ-

νητές.

Ηθική και δεοντολογία

Το πρωτόκολλο της μελέτης κατατέθηκε προς έγκρι-

ση στις αρμόδιες υπηρεσίες των Νοσοκομείων (Νοση-

λευτική και Ιατρική Υπηρεσία, Επιστημονική Επιτρο-

πή), ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν οι προϊστάμενοι

νοσηλευτές και οι διευθυντές του Χειρουργείου και

του Αναισθησιολογικού τμήματος, προκειμένου να εξα-

σφαλιστεί η προσωπική τους συναίνεση, γεγονός που

επιτεύχθηκε.

Στατιστική ανάλυση

Για τη διερεύνηση των μεταβλητών της μελέτης χρη-

σιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική. Αναφέρονται

η συχνότητα, η μέση τιμή (μ), η διάμεσος, τα ενδοτε-

ταρτημοριακά εύρη, η σταθερή απόκλιση (Standard

Deviation=SD) και το τυπικό σφάλμα (standard error=SE)

των μεταβλητών. Η κατανομή των μεταβλητών ελέγ-

χθηκε ως προς την κανονικότητα. Τα μετρικά χαρα-

κτηριστικά της κλίμακας προσδιορίστηκαν με τη μελέ-

τη αξιοπιστίας και τον υπολογισμό του συντελεστή

Cronbach’s α. 

Με βάση τους ελέγχους (Kolmogorov-Smirnov

Test) που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι τα

δεδομένα δεν ακολουθούσαν την κανονική κατανομή

(p>0,05) και για αυτόν το λόγο χρησιμοποιήθηκαν μη

παραμετρικές μέθοδοι. Για τη σύγκριση ποσοτικών

μεταβλητών μεταξύ δυο ομάδων χρησιμοποιήθηκε το

μη παραμετρικό κριτήριο Mann-Whitney. Για τη σύγκρι-

ση ποσοτικών μεταβλητών μεταξύ περισσοτέρων από

δυο ομάδων χρησιμοποιήθηκε το μη παραμετρικό κρι-

τήριο Kruskal-Wallis. Για τη σύγκριση αναλογιών χρη-

σιμοποιήθηκε το Pearson’s χ2 test ή το Fisher's exact

test όπου ήταν απαραίτητο. Τα επίπεδα σημαντικότη-

τας ήταν αμφίπλευρα και η στατιστική σημαντικότητα

τέθηκε στο 0,05. 

Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό

πρόγραμμα SPSS 17.0. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δημογραφικά στοιχεία των ασθενών και του ιατρι-

κού και νοσηλευτικού προσωπικού

Το δείγμα αποτέλεσαν 200 ασθενείς με μέση ηλικία

τα 48.0 έτη (±17,0). Το 48% των ασθενών ήταν γυναί-

κες, ενώ το 52% άνδρες. Ο δείκτης μάζας σώματος

(Body Mass Index, ΒΜΙ) των ασθενών ήταν 26.5 (±4.8),

ενώ η μέση τιμή κατάταξης της φυσικής τους κατά-

στασης κατά ASA ήταν 2 (±1) (είναι μία κλίμακα 5 στα-

δίων, που αφορά την προεγχειρητική εκτίμηση του

κινδύνου από την παροχή φροντίδας, όπου ASA 1 αφο-

ρά υγιείς ασθενείς χωρίς συστηματική νόσο, ενώ ASA

5 ετοιμοθάνατους ασθενείς που δεν επιβιώνουν πέραν

των 24 ωρών). Επιπλέον, οι ασθενείς είχαν μέση τιμή

Mallampatti 2 (±1) (είναι μία κλίμακα 4 κατηγοριών,

η οποία σχετίζεται με την ορατότητα συγκεκριμένων

δομών του φάρυγγα, όπως είναι η σταφυλή, η σκλη-

ρή υπερώα, η μαλακή υπερώα και οι παρίσθμιες καμά-

ρες, όταν ο ασθενής προβάλλει τη γλώσσα του και

αφορά την πιθανότητα δύσκολης διασωλήνωσης, δηλα-

δή όσο πιο μεγάλη κατάταξη έχει ο ασθενής στην κλί-

μακα τόσο πιο μεγάλη πιθανότητα έχει δυσκολίας στη

διασωλήνωση). Το 74.5% των χειρουργικών επεμβά-

σεων ήταν προγραμματισμένες, ενώ το 81.5% αυτών

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρωινής

βάρδιας. Επίσης, η μέση διάρκεια της επέμβασης ήταν

4 ώρες (±1.9) και το 91.5% των ασθενών ανένηψε ομα-

λά μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης. 

Σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία του νοσηλευ-

τικού προσωπικού, η πλειοψηφία ήταν γυναίκες (85%),

με μέση ηλικία τα 32 έτη (±6) και οι περισσότεροι από

αυτούς (48.4%) ήταν τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ).

Επίσης, τα συνολικά έτη προϋπηρεσίας ήταν 8±5 έτη

και τα έτη προϋπηρεσίας στο συγκεκριμένο τμήμα 6±5

έτη. Το 75.8% των νοσηλευτών ανέφερε πως δεν είχε

παρακολουθήσει σεμινάρια ή προγράμματα επιμόρ-

φωσης σχετικά με την αναισθησιολογία, ενώ το 85%

αυτών ανέφερε πως ήταν ικανοποιημένοι από την εργα-

σία τους. 

Η πλειοψηφία των αναισθησιολόγων (76.5%) ήταν

γυναίκες, με μέση ηλικία τα 49±6 έτη και έτη προϋ-

πηρεσίας 19±6 έτη, όπου όλοι τους (100%) ανέφεραν

πως είχαν παρακολουθήσει σεμινάρια ή προγράμμα-

τα επιμόρφωσης σχετικά με την αναισθησιολογία και

το 94% αυτών ανέφεραν πως ήταν ικανοποιημένοι από

την εργασία τους. Η πλειονότητα των ειδικευόμενων

αναισθησιολόγων ήταν γυναίκες (78.6%), με μέση ηλι-

κία τα 32±2 έτη και 2±1 έτη στην ειδικότητα. Επίσης,

το 93% των ειδικευόμενων αναισθησιολόγων ανέφε-

ραν πως είχαν παρακολουθήσει σεμινάρια ή προγράμ-

ματα επιμόρφωσης σχετικά με την αναισθησιολογία

και πως ήταν ικανοποιημένοι από την εργασία τους

Απόλυτος αριθμός σφαλμάτων Ιατρικού και Νοση-

λευτικού προσωπικού ανά ασθενή και ταξινόμηση

ανάλογα με τη σοβαρότητα τους

Στη συγκεκριμένη μελέτη παρατηρήθηκε ότι ο από-

λυτος αριθμός σφαλμάτων που διαπράχθηκαν από το

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στους 200 ασθε-

νείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση ήταν
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40, ενώ ο αριθμός σφαλμάτων ανά ασθενή ήταν 0.2.

Όσον αφορά την ταξινόμηση των σφαλμάτων ανάλογα

με τη σοβαρότητά τους παρατηρήθηκε ότι το 62.5%

αυτών ήταν ασήμαντα, δηλαδή ενώ προκλήθηκαν δεν

είχαν καμία δυσμενή επίπτωση στον ασθενή. Μερικά

παραδείγματα τέτοιων σφαλμάτων αποτέλεσαν ο μη

έλεγχος του αναισθησιολογικού μηχανήματος (ΑΜ)

από την πλευρά του αναισθησιολόγου πριν τη λαρυγ-

γοσκόπηση και διασωλήνωση του ασθενούς ή ο μη

έλεγχος της λειτουργίας του χειρουργικού τραπεζιού

πριν την τοποθέτηση του ασθενούς, όπου η επακόλου-

θη δυσλειτουργία του προκάλεσε τη δυσχέρεια πρό-

σβασης του χειρουργού στο χειρουργικό σημείο. Επί-

σης, το 30% των σφαλμάτων ήταν μέτριας σοβαρότητας,

όπως, η πρόκληση εγκαύματος από την εσφαλμένη

τοποθέτηση της διαθερμίας. Τέλος, το 7.5% των σφαλ-

μάτων ήταν απειλητικά για τη ζωή του ασθενούς, όπως

ο μη προεγχειρητικός έλεγχος του ηλεκτροκαρδιο-

γραφήματος (ΗΚΓ), η παρουσίαση φλεβοκομβικής

ταχυκαρδίας διεγχειρητικά και η κλήση καρδιολόγου,

προκειμένου να την ανατάξει. 

Σφάλματα από το ιατρικό και το νοσηλευτικό προ-

σωπικό της χειρουργικής αίθουσας

Όσον αφορά την ταυτοποίηση του ασθενούς κατά την

είσοδο του στο χώρο υποδοχής του χειρουργείου, παρα-

τηρήθηκε ότι ο υπεύθυνος του χειρουργείου έλεγξε

σε όλες τις περιπτώσεις το ονοματεπώνυμο του ασθε-

νούς, το είδος της επέμβασης και την αίθουσα στην

οποία θα μεταφερόταν ο ασθενής για τη συγκεκριμέ-

νη επέμβαση. Ωστόσο, στο 11.5% των περιπτώσεων

μετά την είσοδο του ασθενούς στη χειρουργική αίθου-

σα δεν έγινε ταυτοποίηση από τον νοσηλευτή κίνησης,

αλλά από τον αναισθησιολόγο ή τον νοσηλευτή του

αναισθησιολογικού, όπου διαπιστώθηκε ότι ένας ασθε-

νής (0.5%) εισήχθη σε λάθος χειρουργική αίθουσα,

λόγω αλλαγής της λίστας των χειρουργικών επεμβά-

σεων. Επιπλέον, στο 19% των ασθενών δεν έγινε έλεγ-

χος ύπαρξης και αφαίρεσης των τεχνητών οδοντοστοι-

χιών, όπου διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της

διασωλήνωσης ότι το 1% αυτών έφεραν αφαιρούμε-

νη τεχνητή οδοντοστοιχία. Στο 17.5% των ασθενών

επίσης, δεν έγινε έλεγχος αφαίρεσης των τιμαλφών,

όπου διαπιστώθηκε ότι το 1% αυτών έφεραν τιμαλφή

(βέρα) κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

Επιπρόσθετα, στο 1.5% των ασθενών δεν έγινε επι-

βεβαίωση του σημείου της επέμβασης κατά την εισα-

γωγή τους στη χειρουργική αίθουσα (οι 2 επεμβάσεις

αφορούσαν πλαστική αποκατάσταση βουβωνοκήλης

και η 1 επέμβαση αρθροσκόπηση γόνατος), τόσο από

τον νοσηλευτή κίνησης όσο και από τον χειρουργό,

όπου ο δεύτερος εισήχθη στη χειρουργική αίθουσα

αφού είχε διασωληνωθεί ο ασθενής και βασίστηκε

στη μνήμη του και στα δεδομένα του φακέλου του

ασθενούς. 

Όσον αφορά τον προεγχειρητικό έλεγχο της βαθ-

μονόμησης (calibration) του ΑΜ από τον νοσηλευτή

του αναισθησιολογικού, παρατηρήθηκε ότι στο 21.5%

των ασθενών δεν έγινε έλεγχος του ΑΜ πριν την εισα-

γωγή του ασθενούς στη χειρουργική αίθουσα. Επίσης,

στο 3.5% των ασθενών δεν έγινε έλεγχος της σωστής

τοποθέτησης του σωλήνα του καπνογράφου στο ΑΜ,

με αποτέλεσμα να συνδεθεί εσφαλμένα στο 2% αυτών

και να μην υπάρχει ένδειξη στο μόνιτορ μετά τη δια-

σωλήνωση των ασθενών. Σε ένα ακόμα περιστατικό

(0.5%) ο νοσηλευτής συνέδεσε εσφαλμένα τους σωλή-

νες εισπνοής και εκπνοής του αναπνευστικού κυκλώ-

ματος (ΑΚ) στο ΑΜ, με αποτέλεσμα ο ασθενής να μην

μπορεί να αεριστεί μετά τη διασωλήνωση και ο αναι-

σθησιολόγος αέρισε με φορητό ασκό αναζωογόνησης

(ambu) μέχρι να εντοπιστεί το πρόβλημα. Επίσης, στο

35% των ασθενών δεν έγινε έλεγχος παρουσίας ambu

στη χειρουργική αίθουσα.

Επιπρόσθετα, κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο των

ανατομικών χαρακτηριστικών των ασθενών για την

εκτίμηση της πιθανότητας δυσκολίας στη λαρυγγο-

σκόπηση και τη διασωλήνωση, σημειώθηκε ότι ενώ

είχε πραγματοποιηθεί προεγχειρητικός έλεγχος από

τον ειδικευόμενο αναισθησιολόγο την προηγούμενη

ημέρα δεν έγινε προεγχειρητικός έλεγχος από τον

αναισθησιολόγο, ο οποίος θα πραγματοποιούσε τη

λαρυγγοσκόπηση και διασωλήνωση, των εξής χαρα-

κτηριστικών: του ανοίγματος της στοματικής κοιλό-

τητας στο 20.5% των ασθενών, της θυρεοειδοπωγω-

νικής απόστασης στο 48.5%, της αυχενικής μοίρας με

έκταση της κεφαλής στο 32% και προεγχειρητική ακρό-

αση των πνευμόνων στο 25.5% των ασθενών. Όσον

αφορά τον προεγχειρητικό έλεγχο των εξετάσεων των

ασθενών σημειώθηκε, επίσης, ότι ενώ είχε πραγμα-

τοποιηθεί προεγχειρητικός έλεγχος από τον ειδικευ-

όμενο αναισθησιολόγο την προηγούμενη ημέρα δεν

έγινε επανέλεγχος και επιβεβαίωση από τον αναισθη-

σιολόγο ΗΚΓ στο 17% των ασθενών, όπου στο 1% αυτών

παρουσιάστηκαν καρδιολογικά προβλήματα διεγχει-

ρητικά και ειδοποιήθηκε επειγόντως καρδιολόγος,

προκειμένου να τα ανατάξει, των εργαστηριακών εξε-

τάσεων στο 6%, της συστηματικής φαρμακευτικής

αγωγής στο 6.5% και των διαθέσιμων μονάδων αίμα-

τος σε περίπτωση μετάγγισης του ασθενούς στο 4.5%.

Επίσης, ο αναισθησιολόγος δεν έλεγξε το ΑΜ στο

26.5% των ασθενών πριν τον αερισμό και τη διασω-

λήνωση, όπου στο 1.5% των περιπτώσεων το ΑΚ είχε

αποσυνδεθεί από το ΑΜ, με αποτέλεσμα ο αναισθη-

σιολόγος να μην μπορεί να αερίσει τον ασθενή και

αέρισε με ambu μέχρι να εντοπιστεί το πρόβλημα.

Κατά την εισαγωγή στη γενική αναισθησία παρα-

τηρήθηκε ότι στο 1.5% των ασθενών συνέβη εσφαλ-

μένη χορήγηση φαρμάκου από τον αναισθησιολόγο.

Αυτή, δε, η εσφαλμένη χορήγηση αφορούσε είτε εσφαλ-

μένη δόση (0.5%) ή φάρμακο (1%) και είχε ως απο-

τέλεσμα να προκληθεί απώλεια της συνείδησης και

αναπνευστική καταστολή, όπου ο αναισθησιολόγος
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αέρισε και διασωλήνωσε ταχύτατα τον ασθενή. 

Στο στάδιο του αερισμού και διασωλήνωσης της

τραχείας, σημειώθηκε ότι στο 4% των ασθενών υπήρ-

χε δυσκολία αερισμού και στο 15,5% δυσκολία δια-

σωλήνωσης. Ωστόσο, στο 23.2% αυτών των ασθενών

δεν έγινε αρχική εκτίμηση της πιθανότητας δυσκο-

λίας στον αερισμό και/ή στη διασωλήνωση, με απο-

τέλεσμα να μην έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα, όπως

να είναι διαθέσιμος ο εξοπλισμός της δύσκολης δια-

σωλήνωσης στο 13.2% ή να κληθεί βοήθεια από άλλον

αναισθησιολόγο στο 20.5%. Επιπλέον, στο 10% αυτών

των ασθενών σημειώθηκαν επιπλοκές, όπως βρογχό-

σπασμος (1.5%), τραυματισμός των χειλιών (3%), υπέρ-

ταση (1.5%), ταχυκαρδία (2%) και ρήξη του αεροθα-

λάμου του ενδοτραχειακού σωλήνα (ΕΝΤΣ) (0.5%). 

Σφάλματα από το βοηθητικό προσωπικό της χειρουρ-

γικής αίθουσας

Σχετικά με τον προεγχειρητικό έλεγχο του εξοπλισμού

της χειρουργικής αίθουσας, σημειώθηκε ότι στο 11.5%

των ασθενών δεν έγινε έλεγχος της λειτουργίας του

χειρουργικού τραπεζιού πριν την τοποθέτηση τους,

όπου στο 3% αυτών των περιπτώσεων ο ασθενής δεν

μπορούσε να λάβει την κατάλληλη θέση για τη συγκε-

κριμένη επέμβαση, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκο-

λία πρόσβασης στο χειρουργικό σημείο από τον χει-

ρουργό. Επίσης, στο 19% των ασθενών δεν έγινε

προεγχειρητικός έλεγχος της λειτουργίας της διαθερ-

μίας, με αποτέλεσμα να μη λειτουργεί στο 21.1% αυτών

των περιπτώσεων κατά την έναρξη της επέμβασης και

να προκληθεί καθυστέρηση στην έναρξη της επέμβα-

σης, καθώς επίσης και παράταση του χρόνου δράσης

των αναισθησιολογικών φαρμάκων. Όσον αφορά στην

τοποθέτηση της διαθερμίας, παρατηρήθηκε ότι στο

1.5% των ασθενών τοποθετήθηκε εσφαλμένα, ώστε

να προκληθεί έγκαυμα στο 0.5% αυτών των περιπτώ-

σεων. 

Επιπρόσθετα, στο 1% των ασθενών δεν ελέγχθη-

κε η λειτουργία του λαπαροσκοπικού πύργου πριν την

έναρξη της επέμβασης, με αποτέλεσμα να διαπιστω-

θεί μετά τη διασωλήνωση του ασθενούς και την ετοι-

μασία της χειρουργικής ομάδας ότι η φιάλη του CO2

ήταν κενή και ότι η κάμερα δε λειτουργούσε και συνε-

πώς υπήρξε χρονική καθυστέρηση στην έναρξη της

επέμβασης και παράταση του χρόνου δράσης των αναι-

σθησιολογικών φαρμάκων μέχρι να αντικατασταθούν

με τον κατάλληλο εξοπλισμό. 

Στον πίνακα 1 συνοψίζονται τα συχνότερα σφάλ-

ματα που παρατηρήθηκαν και η συχνότητα τους.

Συσχέτιση σφαλμάτων με αιτιολογικούς παράγοντες

Στον πίνακα 2 δίνονται οι βαθμολογίες σχετικά με τους

απαιτούμενους προεγχειρητικούς ελέγχους όπως αυτές

προέκυψαν από την άθροιση των αντίστοιχων ερωτη-

μάτων της κάθε ενότητας. Μεγαλύτερη βαθμολογία

υποδηλώνει πληρέστερο έλεγχο και το αντίθετο.

Όσον αφορά τη συσχέτιση των βαθμολογιών ελέγ-

χου με το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού παρα-

τηρήθηκε ότι ο προεγχειρητικός έλεγχος ταυτοποίη-

σης του ασθενούς ήταν σημαντικά υψηλότερος όταν ο

νοσηλευτής ήταν πανεπιστημιακής (ΠΕ) ή τεχνολογι-

κής εκπαίδευσης (ΤΕ) σε σύγκριση με τους βοηθούς

νοσηλευτών διετούς εκπαίδευσης (ΔΕ) (p=0.031). Παρό-

μοια, ο έλεγχος του εξοπλισμού της χειρουργικής

αίθουσας ήταν σημαντικά υψηλότερος όταν ο νοση-

λευτής ήταν ΠΕ ή ΤΕ (p=0.029) και είχε παρακολου-

θήσει σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης σε

σύγκριση με τους ΔΕ (p=0.007), (πίνακας 3). 

Σε σχέση με την ηλικία και την επαγγελματική

εμπειρία του προσωπικού παρατηρήθηκε σημαντική

αρνητική συσχέτιση της ηλικίας και της επαγγελμα-

τικής εμπειρίας των νοσηλευτών με τον προεγχειρη-

τικό έλεγχο του εξοπλισμού της χειρουργικής αίθου-

σας (p=0.040, p=0.010, αντίστοιχα). Δηλαδή όσο

μεγαλύτεροι ήταν σε ηλικία ή περισσότερα έτη προϋ-

πηρεσίας είχαν τόσο πιο ελλιπής ήταν ο προεγχειρη-

τικός έλεγχος του εξοπλισμού της χειρουργικής αίθου-

σας. Ωστόσο, στους νοσηλευτές του αναισθησιολογικού

παρατηρήθηκε σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ

της ηλικίας και της εφαρμογής ορθών τεχνικών για

την επίτευξη της διασωλήνωσης (p=0,027), δηλαδή

όσο μεγαλύτεροι σε ηλικία ήταν οι νοσηλευτές και

συνεπώς περισσότερα έτη επαγγελματικής εμπειρίας

είχαν τόσο πιο εύκολα βοηθούσαν τον αναισθησιολό-

γο στην επίτευξη της διασωλήνωσης. 

Όσον αφορά τους αναισθησιολόγους, υπήρξε σημα-

ντική θετική συσχέτιση της ηλικίας με την εφαρμογή

ορθών τεχνικών επίτευξης της διασωλήνωσης (p=0.017),

δηλαδή όσο μεγαλύτεροι ήταν σε ηλικία οι αναισθη-

σιολόγοι τόσο πιο εύκολα πραγματοποιούσαν τη δια-

σωλήνωση ακόμα και σε περιπτώσεις δύσκολης δια-

σωλήνωσης. Ωστόσο, υπήρξε σημαντική αρνητική

συσχέτιση της ηλικίας και των ετών προϋπηρεσίας

τους με τον έλεγχο της προετοιμασίας και χορήγησης

των φαρμάκων για την εισαγωγή και αναστροφή από

τη γενική αναισθησία (p=0.005, p=0.001 αντίστοιχα).

Δηλαδή, όσο μεγαλύτεροι ήταν σε ηλικία ή όσα περισ-

σότερα έτη προϋπηρεσίας είχαν, τόσο πιο ελλιπής ήταν

ο έλεγχος προετοιμασίας των φαρμάκων και σημειώ-

θηκαν εσφαλμένες χορηγήσεις φαρμάκων που αφο-

ρούσαν είτε το είδος του φαρμάκου ή τη δοσολογία.

Επίσης, υπήρξε σημαντική αρνητική συσχέτιση των

ετών προϋπηρεσίας με τον έλεγχο του ΑΜ (p=0.023),

δηλαδή οι αναισθησιολόγοι που είχαν αρκετά έτη προ-

ϋπηρεσίας δεν πραγματοποιούσαν έλεγχο του ΑΜ πριν

τη χορήγηση αναισθησίας σε όλους τους ασθενείς σε

σύγκριση με τους νεότερους αναισθησιολόγους.

Στους ειδικευόμενους αναισθησιολόγους, υπήρξε

σημαντική θετική συσχέτιση της ηλικίας με τη βαθ-

μολογία για τον προεγχειρητικό έλεγχο ταυτοποίησης

των ασθενών (p=0.018). Οπότε όσο μεγαλύτεροι ήταν

σε ηλικία τόσο καλύτερος και πληρέστερος ήταν ο
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προεγχειρητικός έλεγχος ταυτοποίησης των ασθενών.

Οι συσχετίσεις της ηλικίας και της επαγγελματι-

κής εμπειρίας του προσωπικού με τους διάφορους

προεγχειρητικούς ελέγχους συνοψίζονται στους πίνα-

κες 4 και 5.

Όσον αφορά στη συσχέτιση των βαθμολογιών ελέγ-

χου με το επίπεδο ικανοποίησης του προσωπικού από

την εργασία του σημειώθηκε ότι ο προεγχειρητικός

έλεγχος ταυτοποίησης του ασθενούς ήταν σημαντικά

υψηλότερος όταν ο νοσηλευτής ανέφερε πως ήταν ικα-

νοποιημένος από την εργασία του σε σύγκριση με τους

νοσηλευτές που ανέφεραν πως δεν ήταν ικανοποιη-

μένοι από την εργασία τους (p=0.014). Τα ίδια αποτε-

λέσματα παρατηρήθηκαν και όταν ο ειδικευμένος αναι-

σθησιολόγος ανέφερε πως ήταν ικανοποιημένος από

την εργασία του (p=0.017) (πίνακας 3). 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Είναι γεγονός ότι η χειρουργική αίθουσα αποτελεί ένα

ιδιαίτερα σύνθετο σύστημα. Η πολυπλοκότητα του αυτή

οφείλεται όχι μόνο στον ασθενή και την κατάσταση

του, αλλά και στη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού,

στο πλήθος των πληροφοριών που απαιτούν επεξερ-

γασία, στη φύση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών

της χειρουργικής ομάδας, στην ανάγκη για αποτελε-

σματικό συντονισμό, στην αβεβαιότητα και στην ανά-

γκη για λήψη επειγουσών αποφάσεων. Αυτή η πολυ-

πλοκότητα σε συνδυασμό με τον αυξημένο φόρτο

εργασίας, την ελλιπή στελέχωση και την κόπωση καθι-

στούν την περιεγχειρητική φροντίδα ευάλωτη σε ανε-

πιθύμητα συμβάματα (Vincent, 2001). 

Στη συγκεκριμένη μελέτη παρατηρήθηκε ότι ο αριθ-

μός σφαλμάτων ανά ασθενή ήταν 0,2, ενώ ο απόλυτος

Πίνακας 1. Τύποι σφαλμάτων στη χειρουργική αίθουσα και συχνότητα.

Τύπος σφάλματος Συχνότητα Κλινικό Συμβάν Συχνότητα

Μη έλεγχος του αναισθησιολογικού μηχανήματος
(ΑΜ)                                                                      

26,5% Αδυναμία αερισμού του ασθενούς 2%

Μη έλεγχος του Η.Κ.Γ                                                                     17% Φλεβοκομβική ταχυκαρδία και 
κλήση καρδιολόγου επειγόντως

1%

Μη ταυτοποίηση ασθενούς                                                      11,5% Παρ’ολίγον κλινικό σύμβαμα

Μη έλεγχος διαθέσιμων μονάδων αίματος 6,5% -

Δυσλειτουργία εξοπλισμού (π.χ. διαθερμία, 
χειρουργικό τραπέζι)

6% Παράταση του χρόνου δράσης των 
αναισθησιολογικών φαρμάκων

6%

Εσφαλμένη χορήγηση φαρμάκων 1,5% Απώλεια συνείδησης, καταστολή 
του αναπνευστικού 

1,5%

Λοιποί τραυματισμοί (π.χ. κακώσεις δοντιών, 
χειλιών)

3% -

Μη έλεγχος του σημείου της επέμβασης 1,5% Παρ’ολίγον κλινικό σύμβαμα

Εσφαλμένη τοποθέτηση ασθενούς 1,5% Δυσκολία πρόσβασης στο χει-
ρουργικό σημείο, άσκηση πίεσης 
στις οστικές προεξοχές

1,5%

Εσφαλμένη τοποθέτηση της διαθερμίας 1,5% Έγκαυμα από τη διαθερμία 0,5%

Εσφαλμένη εισαγωγή ασθενούς στην αίθουσα                        0,5% Παρ’ολίγον κλινικό σύμβαμα

Πίνακας 2. Βαθμολογίες των προεγχειρητικών ελέγχων.

 
Ελάχιστη 

τιμή
Μέγιστη 

τιμή
Μέση 

τιμή±SD
Διάμεσος 

(ενδ. εύρος)

Προεγχειρητικός έλεγχος ταυτοποίησης του ασθενούς 0,00 6,00 5,3±0,7 5 (4 - 5)

Προεγχειρητικός έλεγχος του εξοπλισμού 
της χειρουργικής αίθουσας

0,00 13,00 10,6±0,7 11 (10 - 12)

Έλεγχος του αναισθησιολογικού μηχανήματος (ΑΜ) 0,00 13,00 11,3±1,7 11 (10 - 12)

Προεγχειρητικός έλεγχος του εξοπλισμού 
της διασωλήνωσης

0,00 17,00 11,4±0,9 12 (11 - 12)

Έλεγχος προετοιμασίας και χορήγησης φαρμάκων 
για την εισαγωγή στη γενική αναισθησία 

0,00 11,00 7,7±0,8 10 (10 - 10)

Εφαρμογή ορθών τεχνικών επίτευξης της διασωλήνωσης 0,00 10,00 6,2±1,4 7 (6 - 7)
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Πίνακας 3. Συσχέτιση του ελέγχου ταυτοποίησης του ασθενούς και του εξοπλισμού της χειρουργικής αίθουσας 
με το επίπεδο εκπαίδευσης και ικανοποίησης του προσωπικού από την εργασία. 

Έλεγχος ταυτοποίησης του 
ασθενούς

p 
Mann-

Whitney

Έλεγχος του εξοπλισμού της 
χειρουργικής αίθουσας

p
Mann-

Whitney
Μέση 

τιμή±SD
Διάμεσος 

(ενδ. εύρος)
Μέση τιμή±SD

Διάμεσος 
(ενδ. εύρος)

Νοσηλευτής

Επίπεδο σπουδών

ΔΕ 9,6±3 11 (9 - 13)

0,031

4,4±0,6 5 (5 - 5)
0,029*

Kruskal-
Wallis test

ΤΕ 9,9±2,8 11 (9 - 14) 4,6±0,7 5 (4 - 5)
ΠΕ 10,9±2,6 11 (9 - 13) 5,6±0,8 5 (4 - 5)
Μεταπτυχιακό 10,8±3,7 10 (7 - 13) 5,6±0,8 5 (4 - 5)

Παρακολούθηση σεμιναρίων ή προγραμμάτων επιμόρφωσης

Όχι 10,4±3 10 (8 - 13)
0,216

4,5±0,8 5 (4 - 5)
0,007

Ναι 10,9±3,2 12 (9 - 14) 4,8±0,5 5 (5 - 5)

Νιώθετε ικανοποιημένος/-η από την εργασία σας;

Όχι 9,6±3,1 9 (8 - 13)
0,014

4,5±0,7 5 (4 - 5)
0,083

Ναι 10,9±3,1 12 (8 - 14) 4,7±0,7 5 (5 - 5)

Αναισθησιολόγος

Νιώθετε ικανοποιημένος/-η από την εργασία σας;

Όχι 7,8±3,4 7,5 (6,5 - 9)
0,017

4,4±0,7 4,5 (4 - 5)
0,127

Ναι 10,8±3 11 (9 - 14) 4,6±0,7 5 (5 - 5)

Πίνακας 4. Συσχέτιση του ελέγχου ταυτοποίησης του ασθενούς, του εξοπλισμού της χειρουργικής αίθουσας και 
του αναισθησιολογικού μηχανήματος με την ηλικία και την επαγγελματική εμπειρία του προσωπικού.

Έλεγχος ταυτοποίη-
σης του ασθενούς

Έλεγχος του εξοπλι-
σμού της χειρουργι-

κής αίθουσας

Έλεγχος του αναισθησιο-
λογικού μηχανήματος

Νοσηλευτής 

Ηλικία r 0,08 -0,15 0,03

p 0,267 0,040 0,661

Χρόνια προϋπηρεσίας r 0,12 -0,18 0,04

p 0,080 0,010 0,588

Χρόνια προϋπηρεσίας στο 

συγκεκριμένο τμήμα
r 0,06 0,12 0,09

p 0,400 0,097 0,201

Αναισθησιολόγος

Ηλικία r 0,11 0,05 -0,07

p 0,128 0,443 0,303

Χρόνια προϋπηρεσίας r 0,08 -0,01 -0,16

p 0,259 0,846 0,023

Ειδικευόμενος αναισθησιολόγος

Ηλικία r 0,24 0,15 0,13

p 0,018 0,139 0,207

Χρόνια ειδικότητας r 0,10 0,04 0,05

p 0,314 0,672 0,596
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αριθμός σφαλμάτων στους 200 ασθενείς που υποβλή-

θηκαν σε χειρουργική επέμβαση ήταν 40, εκ των οποί-

ων το 62.5% ήταν ασήμαντα, το 30% μέτριας σοβαρό-

τητας και το 7.5% απειλητικά για τη ζωή του ασθενούς

Παρόμοια αποτελέσματα σημειώθηκαν στη μελέτη των

Wanzel και συν. (2000) που έγινε σε 192 ασθενείς γενι-

κής χειρουργικής και παρατήρησαν ότι το 39% αυτών

αντιμετώπισε ένα δυσμενές σύμβαμα, εκ των οποίων

2 (1%) ήταν μοιραία, 10 (7 %) απειλητικά για τη ζωή,

90 (63%) μέτριας σοβαρότητας και 42 (29%) ασήμα-

ντα. Επίσης, στη μελέτη των Gawande και συν. (2003)

που πραγματοποιήθηκε σε 3 πανεπιστημιακά νοσο-

κομεία της Massachusetts, παρατήρησαν ότι σημει-

ώθηκαν 146 σφάλματα, όπου το 33% αυτών οδήγησαν

σε μόνιμη ανικανότητα και 13% σε θάνατο.

Επιπρόσθετα, η μη ταυτοποίηση του ασθενούς κατά

την εισαγωγή του στη χειρουργική αίθουσα (11.5%)

και η επαλήθευση του σημείου της επέμβασης (1.5%),

οδήγησαν σε διάφορα σφάλματα, όπως στην εσφαλ-

μένη εισαγωγή ασθενούς στη χειρουργική αίθουσα

(0.5%). Παρόμοια αποτελέσματα υπάρχουν και στη

μελέτη του Chappy (2006) η οποία διεξήχθη σε 6 πανε-

πιστημιακά νοσοκομεία των ΗΠΑ και σημείωσε εσφαλ-

μένη ταυτοποίηση ασθενούς στο 1% των ασθενών. Επί-

σης, στη μελέτη των Stahel και συν. (2010) που έγινε

από το 2002-2008 σε 27.370 ασθενείς, παρατήρησαν

ότι η συχνότητα επέμβασης σε λάθος ασθενή ήταν

0.09% και η επέμβαση σε λάθος σημείο ήταν 0.39%.

Ωστόσο, η μη προεγχειρητική ταυτοποίηση των

ασθενών βρέθηκε να συσχετίζεται με το εκπαιδευτι-

κό επίπεδο των νοσηλευτών, όπου οι νοσηλευτές ΠΕ

ή ΤΕ πραγματοποίησαν πλήρη έλεγχο ταυτοποίησης

σε όλους τους ασθενείς, σε αντίθεση με τους ΔΕ που

δεν πραγματοποίησαν ταυτοποίηση στο 11.5% των

ασθενών. Σύμφωνα όμως και με τη μελέτη των Chang

και Mark (2011) που πραγματοποιήθηκε σε 146 νοσο-

κομεία των ΗΠΑ και διερεύνησαν τη συσχέτιση των

σφαλμάτων των νοσηλευτών με το επίπεδο εκπαίδευ-

σης και την επαγγελματική τους εμπειρία, παρατήρη-

σαν θετική συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου εκπαίδευ-

σης και της επαγγελματικής τους εμπειρίας και των

σφαλμάτων. Δηλαδή, όσο καλύτερα εκπαιδευμένοι

ήταν και όσο μεγαλύτερη επαγγελματική εμπειρία

είχαν τόσο λιγότερα σφάλματα προκαλούσαν. 

Επιπρόσθετα, ο μη έλεγχος του αναισθησιολογι-

κού μηχανήματος (ΑΜ) είτε από τον νοσηλευτή ή από

τον αναισθησιολόγο στο 26.5% των ασθενών αποτέ-

λεσε έναν ακόμα παράγοντα σφάλματος (εσφαλμένη

Πίνακας 5. Συσχέτιση του ελέγχου του εξοπλισμού της διασωλήνωσης, της προετοιμασίας και χορήγησης 
των φαρμάκων για την εισαγωγή στη γενική αναισθησία και των ορθών τεχνικών επίτευξης 

της διασωλήνωσης με την ηλικία και την επαγγελματική εμπειρία του προσωπικού.

Έλεγχος του 
εξοπλισμού 

διασωλήνωσης

Έλεγχος 
προετοιμασίας 
και χορήγησης 
φαρμάκων για 

την εισαγωγή στη 
γενική αναισθησία

Εφαρμογή ορθών τεχνικών 
επίτευξης της διασωλήνωσης

Νοσηλευτής 

Ηλικία
r 0,08 0,00 0,16

p 0,239 0,987 0,027

Χρόνια προϋπηρεσίας
r 0,04 -0,03 0,14

p 0,543 0,677 0,053

Χρόνια προϋπηρεσίας στο 
συγκεκριμένο τμήμα

r 0,09 0,01 0,07

p 0,185 0,876 0,304

Αναισθησιολόγος

Ηλικία
r -0,06 -0,20 -0,11

p 0,398 0,005 0,135

Χρόνια προϋπηρεσίας
r -0,04 -0,24 -0,09

p 0,569 0,001 0,220

Ειδικευόμενος αναισθησιολόγος

Ηλικία
r -0,11 -0,19 0,01

p 0,283 0,060 0,953

Χρόνια ειδικότητας
r -0,07 -0,08 0,03

p 0,522 0,431 0,755
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σύνδεση του αναπνευστικού κυκλώματος (ΑΚ), του

σωλήνα του καπνογράφου ή μη παρατήρηση αποσύν-

δεσης του ΑΚ). Αυτός, όμως, ο μη έλεγχος του ΑΜ

παρατηρήθηκε ότι γινόταν από αναισθησιολόγους ή

νοσηλευτές με αρκετά έτη προϋπηρεσίας (>13 έτη)

που θα μπορούσε να αποδοθεί στο επίπεδο αυτοπε-

ποίθησης τους από την προηγούμενη κλινική εμπει-

ρία. Σύμφωνα, όμως, με την Υπουργική απόφαση της

Ελληνικής κυβέρνησης (Εφημερίς της Κυβερνήσεως,

1997) σχετικά με την ασφαλή λειτουργία του αναισθη-

σιολογικού εξοπλισμού, θα πρέπει να γίνεται ημερή-

σιος και πριν από κάθε αναισθησιολογική πράξη έλεγ-

χος του ΑΜ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια

του ασθενούς. Ωστόσο, οι Larson και συν. (2007), όπου

διερεύνησαν την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της επαγ-

γελματικής εμπειρίας 87 αναισθησιολόγων και της

ικανότητας αναγνώρισης σφαλμάτων σχετικά με τον

έλεγχο λειτουργίας του ΑΜ, παρατήρησαν αρνητική

συσχέτιση, δηλαδή οι αναισθησιολόγοι με 0-2 έτη

επαγγελματικής εμπειρίας αναγνώρισαν έναν μέσο

όρο 3.7% σφαλμάτων στη λειτουργία του ΑΜ, ενώ οι

αναισθησιολόγοι με περισσότερα από 7 έτη προϋπη-

ρεσίας αναγνώρισαν ένα μέσο όρο 2.3% σφαλμάτων

του ΑΜ, καταδεικνύοντας ότι ο προεγχειρητικός έλεγ-

χος του ΑΜ συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα. 

Όσον αφορά τη δυσλειτουργία του αναισθησιολο-

γικού εξοπλισμού, παρατηρήθηκε ότι στο 2% των ασθε-

νών συνδέθηκε εσφαλμένα ο σωλήνας του καπνογρά-

φου στο ΑΜ, στο 0.5% συνδέθηκαν εσφαλμένα οι

σωλήνες εισπνοής και εκπνοής του ΑΚ στο ΑΜ, ενώ

στο 1,5% των ασθενών είχε αποσυνδεθεί το ΑΚ από

το ΑΜ. Οι παρατηρήσεις αυτές συμφωνούν και με τη

μελέτη που πραγματοποίησαν οι Caplan και συν. (1997)

σε 3.791 ασθενείς και αφορούσε στον έλεγχο του ΑΜ,

όπου παρατήρησαν ότι η συχνότητα των προβλημάτων

του ΑΜ ήταν 2% (n=72), ενώ η πιο συχνή αιτία προ-

βλημάτων (86%) ήταν η εσφαλμένη σύνδεση ή απο-

σύνδεση του ΑΚ. Επίσης, στο 76% (n=55) αυτών των

ασθενών σημειώθηκε μόνιμη εγκεφαλική βλάβη ή

θάνατος.

Επίσης, στη μελέτη που πραγματοποίησαν οι Fasting

και συν. (2002) όπου και αυτοί διερεύνησαν τη συχνό-

τητα και τον τύπο των προβλημάτων που σχετιζόντου-

σαν με τον αναισθησιολογικό εξοπλισμό σε 83.154

ασθενείς, παρατήρησαν ότι η συχνότητα των προβλη-

μάτων ήταν 0.23%, εκ των οποίων το 1/3 αφορούσε το

ΑΜ και το ? ανθρώπινα σφάλματα. Ωστόσο, κανένας

ασθενής δεν απεβίωσε ή υπέστη μόνιμη βλάβη. 

Επιπρόσθετα, οι Klanarong και συν. (2005) από

τον Φεβρουάριο του 2003 έως τον Απρίλιο του 2004

παρατήρησαν τη συχνότητα, τον τύπο και τη σοβαρό-

τητα των προβλημάτων που αφορούσαν στον αναισθη-

σιολογικό εξοπλισμό σε 202699 ασθενείς. Πιο συγκε-

κριμένα, παρατήρησαν ότι η συχνότητα των προβλημάτων

του αναισθησιολογικού εξοπλισμού ήταν 0.04%, όπου

τα 2/3 (63%) αυτών των προβλημάτων αφορούσαν στο

ΑΜ. Επίσης, σημειώθηκε ότι ένας ασθενής απεβίω-

σε και ένας ακόμα υπέστη μόνιμη βλάβη.

Ωστόσο, και ο μη έλεγχος του εξοπλισμού της χει-

ρουργικής αίθουσας (χειρουργικό τραπέζι, διαθερμία,

κ.τ.λ.) οδήγησαν σε διάφορα σφάλματα, όπως η πρό-

κληση εγκαύματος από την εσφαλμένη τοποθέτηση

της διαθερμίας (0.5%). Και σε αυτήν, όμως, την περί-

πτωση παρατηρήθηκε ότι το επίπεδο γνώσης και εμπει-

ρίας ήταν η αιτία πρόκλησης αυτών των σφαλμάτων,

αφού πραγματοποιήθηκαν από επαγγελματίες υγείας

με μικρή προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο τμήμα (< 5

μήνες) και χωρίς την επίβλεψη πιο έμπειρων ατόμων.

Αυτά τα αποτελέσματα συμφωνούν και με τις παρατη-

ρήσεις της μελέτης των Aigner και συν. (1997), οι

οποίοι διερεύνησαν τις επιπλοκές από τη χρήση της

διαθερμίας σε 592 ασθενείς και παρατήρησαν ότι στο

1.2% των ασθενών (n=7) προκλήθηκε έγκαυμα από

την εσφαλμένη τοποθέτηση της διαθερμίας. 

Επιπλέον, στη μελέτη του Chappy (2006), η οποία

διεξήχθη σε 6 πανεπιστημιακά νοσοκομεία και σε διά-

στημα 3 ετών παρατηρήθηκε ότι στο 2% των ασθενών

προκλήθηκαν εγκαύματα από τη διαθερμία, στο 10%

δυσλειτουργία του εξοπλισμού και στο 5% καθυστε-

ρήσεις στην έναρξη/ολοκλήρωση της επέμβασης. Για

αυτόν τον λόγο, θα πρέπει το προσωπικό των χειρουρ-

γικών αιθουσών να εκπαιδεύεται στην ορθή χρήση και

συντήρηση αυτού του εξοπλισμού, προκειμένου να

προαχθεί η ασφάλεια των ασθενών. 

Σχετικά με την εσφαλμένη χορήγηση φαρμάκων

(1.5%) κατά την εισαγωγή στη γενική αναισθησία,

σημειώθηκαν άμεσες αρνητικές επιδράσεις στους

ασθενείς (απώλεια της συνείδησης, καταστολή του

αναπνευστικού), καθώς επίσης και παράλειψη της

περιεγχειρητικής αγωγής (5%) (iv αντιβίωση). Ωστό-

σο, τα φαρμακευτικά σφάλματα είναι αρκετά συχνά

και μπορεί να πραγματοποιηθούν τόσο από το νοση-

λευτικό όσο και από το ιατρικό προσωπικό. Συγκεκρι-

μένα στη μελέτη που πραγματοποίησαν οι Flaaten και

συν. (1999) σε 8.429 ασθενείς, κατέγραψαν 36 φαρ-

μακευτικά σφάλματα (41.3%), εκ των οποίων τα 15

αφορούσαν εσφαλμένη συγκέντρωση του φαρμάκου,

8 λάθος φάρμακο και 4 εσφαλμένη οδό χορήγησης.

Επίσης, στη μελέτη που πραγματοποίησαν οι Calabrese

και συν. (2001) σε 851 ασθενείς, κατέγραψαν 187 φαρ-

μακευτικά σφάλματα (22%), εκ των οποίων τα 75 αφο-

ρούσαν εσφαλμένο ρυθμό χορήγησης, 27 παράλειψη

δόσης, 22 εσφαλμένη δοσολογία και 26 εσφαλμένο

χρόνο χορήγησης. 

Όσον αφορά τη δυσκολία που σημειώθηκε στον

αερισμό ή/και τη διασωλήνωση των ασθενών παρα-

τηρήθηκε ότι αυτό δεν οφειλόταν μόνο στα ανατομι-

κά χαρακτηριστικά των ασθενών (Mallampatti, BMI)

αλλά και στο γεγονός ότι στο 30% αυτών δεν έγινε

αρχική εκτίμηση της πιθανότητας δυσκολίας στον αερι-

σμό και/ή στη διασωλήνωση, με αποτέλεσμα να μην

έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα (εξοπλισμός δύσκολης
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διασωλήνωσης, κλήση για βοήθεια δεύτερου αναι-

σθησιολόγου). Η συνεχής, όμως, επαγρύπνηση των

αναισθησιολόγων σε όλη τη διάρκεια της διεγχειρη-

τικής φάσης είναι μείζονος σημασίας. Προς αυτήν την

κατεύθυνση συνέβαλαν και διάφορες μελέτες που

έχουν πραγματοποιηθεί και αφορούσαν στα ανεπιθύ-

μητα συμβάματα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια

δύσκολου αερισμού ή/και διασωλήνωσης. 

Πιο συγκεκριμένα, σε μελέτη που πραγματοποίη-

σαν οι Paix και συν. (2005) όπου παρακολούθησαν τον

αερισμό και τη διασωλήνωση 4.000 ασθενών, παρα-

τήρησαν ότι υπήρξε δυσκολία διασωλήνωσης στο 3.7%

αυτών, όπου στο 52% αυτών δεν είχε γίνει αρχική εκτί-

μηση της πιθανότητας δύσκολης διασωλήνωσης. Όσον

αφορά τις επιπλοκές της δύσκολης διασωλήνωσης,

σημειώθηκε διασωλήνωση του οισοφάγου στο 19%

των ασθενών, πτώση του κορεσμού του οξυγόνου κάτω

από 90% στο 22%, ενώ στο 4% των ασθενών χρειά-

στηκε να πραγματοποιηθεί επείγουσα τραχειοστομία.

Επίσης, παρατήρησαν ότι η περιορισμένη κινητικότη-

τα του αυχένα και το άνοιγμα της στοματικής κοιλό-

τητας ήταν οι πιο συχνοί ανατομικοί παράγοντες που

προκάλεσαν δυσκολία στη διασωλήνωση.

Παρομοίως, στη μελέτη που πραγματοποίησαν οι

Uerpairojkit και συν. (2008) όπου διερεύνησαν τις

αιτίες δύσκολης διασωλήνωσης σε 1996 ασθενείς,

σημείωσαν ότι υπήρξε δυσκολία διασωλήνωσης στο

5.16% αυτών, για την οποία ευθύνονταν τα ανατομικά

χαρακτηριστικά των ασθενών στο 88% των περιπτώ-

σεων. Επιπλέον, παρατήρησαν ότι το 51% των περι-

πτώσεων δύσκολης διασωλήνωσης ήταν αποτέλεσμα

ανθρώπινων σφαλμάτων, τα οποία μπορούσαν να απο-

φευχθούν και αφορούσαν σφάλματα γνώσης (88%) ή

πρακτικής (23%). 

Από όλα τα ανωτέρω, μπορεί να διεξαχθεί το συμπέ-

ρασμα ότι η εσφαλμένη συμπεριφορά που καταγρά-

φηκε σε ορισμένες περιπτώσεις από το ιατρικό και

νοσηλευτικό προσωπικό μέσα στη χειρουργική αίθου-

σα φαίνεται να οφείλονται σε διάφορους παράγοντες,

όπως είναι η ελλιπής εκπαίδευση και γνώση των δια-

δικασιών, η μικρή επαγγελματική εμπειρία και η μη

ικανοποίηση από την εργασία. Για αυτόν το λόγο, λοι-

πόν, οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να αναγνω-

ρίσουν και να κατανοήσουν τους παράγοντες και τις

συνθήκες που οδηγούν σε σφάλματα και δυσμενή συμ-

βάντα, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι εγγενείς

κίνδυνοι στα υπάρχοντα συστήματα.  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Επειδή στη συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκε η

δειγματοληψία ευκολίας (δειγματοληψία μη πιθανό-

τητας) δεν υπάρχει δυνατότητα γενίκευσης των απο-

τελεσμάτων στο γενικό πληθυσμό. Εντούτοις, η λει-

τουργία των χειρουργικών αιθουσών και κατ’ επέκταση

των νοσοκομείων σε γενικές γραμμές βασίζεται στις

ίδιες αρχές. Επιπλέον, τα δύο νοσοκομεία που συμπε-

ριλήφθηκαν στη μελέτη εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό

ασθενών (400 κλίνες το γενικό και 600 κλίνες το πανε-

πιστημιακό), από όλη την Ελλάδα και αφορούν τις

περισσότερες χειρουργικές ειδικότητες (π.χ. γενική

χειρουργική, νευροχειρουργική, μαιευτική, κ.τ.λ.).

Συνεπώς θα μπορούσε να γίνει μία πολύ αδρή γενί-

κευση των αποτελεσμάτων.

Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος τροποποίησης της

συμπεριφοράς του ιατρικού και νοσηλευτικού προσω-

πικού εφόσον γνώριζαν ότι αποτελούσαν αντικείμενο

παρατήρησης και κατά συνέπεια η παρούσα μελέτη

να έχει υποεκτιμήσει τη συχνότητα των σφαλμάτων.

Ωστόσο, έχει βρεθεί ότι μετά την πρώτη παρακολού-

θηση ο επαγγελματίας αγνοεί την παρουσία του ερευ-

νητή (Allan, 1990; Dean, 2001).

Επιπρόσθετα, το εργαλείο της συγκεκριμένης μελέ-

της δημιουργήθηκε από τους ερευνητές και επομέ-

νως θα πρέπει να ελεγχθεί περαιτέρω η εγκυρότητα

του. Ωστόσο, στην παρούσα μελέτη φάνηκε να λειτουρ-

γεί αρκετά ικανοποιητικά κατά την καταγραφή των

δεδομένων και να ανταποκρίνεται στους στόχους της

μελέτης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Όπως αναφέρθηκε, η έννοια της ασφάλειας του ασθε-

νούς συνδέεται πολύ στενά με τα σφάλματα, που μπο-

ρούν να συμβούν στο χώρο της υγείας και τα οποία

αποτελούν ποσοτικό δείκτη της ασφαλούς παροχής

υπηρεσιών υγείας. Στην παρούσα μελέτη σημειώθη-

καν διάφορα σφάλματα από το ιατρονοσηλευτικό προ-

σωπικό μέσα στις χειρουργικές αίθουσες, άλλοτε ασή-

μαντα και άλλοτε απειλητικά για τη ζωή του ασθενούς.

Ωστόσο, η συλλογή μεγαλύτερου δείγματος από περισ-

σότερες χειρουργικές αίθουσες των νοσοκομείων τόσο

της Αθήνας όσο και της περιφέρειας θα ήταν επιθυ-

μητή, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα γενίκευ-

σης των αποτελεσμάτων στον γενικό ιατρονοσηλευτι-

κό πληθυσμό. 

Από την άλλη πλευρά, η ανάγκη στελέχωσης των

χώρων της περιεγχειρητικής φροντίδας με τον απαι-

τούμενο αριθμό σωστά εκπαιδευμένων νοσηλευτών

και βοηθητικού προσωπικού κρίνεται επιτακτική, προ-

κειμένου να επιτευχθεί υψηλού επιπέδου ποιότητα

φροντίδας. Παράλληλα, είναι αναγκαίο να εφαρμο-

στούν ουσιαστικά προγράμματα συνεχιζόμενης ενδο-

νοσοκομειακής εκπαίδευσης του προσωπικού, τα οποία

όμως θα πρέπει να αναθεωρούν τις πολιτικές σχετι-

κά με τους ασφαλείς χειρισμούς, σε τακτά χρονικά

διαστήματα και αναλόγως με τις έρευνες που έχουν

προηγηθεί.

Επιπλέον, η συστηματική καταγραφή των σφαλμά-

των κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να υπάρχει μία

αντικειμενική εικόνα των σφαλμάτων σε όλους τους

χώρους παροχής φροντίδας υγείας και να εφαρμοστεί

μία αποτελεσματική συστημική προσέγγιση μείωσης

των σφαλμάτων στις χειρουργικές αίθουσες. 
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Επίσης, ο επανασχεδιασμός του περιβάλλοντος

εργασίας, ώστε να μειωθούν οι παράγοντες που συνει-

σφέρουν στη δημιουργία σφαλμάτων αποτελεί σημα-

ντικό βήμα για την προαγωγή της ασφάλειας στον

περιεγχειρητικό χώρο. Αυτός, όμως, ο επανασχεδια-

σμός του περιβάλλοντος εργασίας θα πρέπει να βασί-

ζεται σε απλούς θεμελιώδεις κανόνες, οι οποίοι θα

διευκολύνουν την ασφαλή εκτέλεση εργασίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

CHECKLIST ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ

Νοσοκομείο:  

Είδος Επέμβασης:   

Προγραμματισμένη  � Έκτακτη  � Επείγουσα  �
Φύλο ασθενή:                             Ηλικία:                  Kg:              Height:           

BMI:

ASA:                                                    Mallampati:

1) Έλεγχος ταυτοποίησης του ασθενούς

1) Έλεγχος της ταυτότητας του ασθενούς από τον νοσηλευτή κίνησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
2) Εάν όχι, έγινε έλεγχος του ονόματος του ασθενούς από άλλο άτομο της χειρουργικής ομάδας;  . . . . . . . . . . �
3) Εάν ναι, από ποιόν;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
4) Έλεγχος του είδους της επέμβασης που θα πραγματοποιηθεί  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
5) Έλεγχος του σημείου που θα πραγματοποιηθεί η επέμβαση  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
6) Έλεγχος των δοντιών του ασθενούς και αφαίρεση αυτών που είναι πρόσθετα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
7) Εάν δεν έγινε έλεγχος των πρόσθετων δοντιών κατά την είσοδο στη χειρ. αίθουσα και υπήρχαν, τι συνέβη;  .�
8) Έλεγχος και αφαίρεση των τιμαλφών του ασθενούς  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�
9) Εάν δεν έγινε έλεγχος και αφαίρεση των τιμαλφών του ασθενούς κατά την είσοδο 

στη χειρ. αίθουσα και υπήρχαν, τι συνέβη;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�

2) Έλεγχος του εξοπλισμού της χειρουργικής αίθουσας και τοποθέτηση στο χειρουργικό τραπέζι

1) Έλεγχος της λειτουργίας του χειρ/κου τραπεζιού πριν την τοποθέτηση του ασθενούς  . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
2) Εάν όχι, λειτουργούσε κανονικά το χειρ.τραπέζι κατά τη διάρκεια της επέμβασης;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
3) Εάν όχι, τι συνέβη;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
4) Ο ασθενής τοποθετήθηκε σωστά στο χειρ. τραπέζι για τη συγκεκριμένη επέμβαση 

και δέθηκε με τον ιμάντα, προκειμένου να αποφευχθεί κάποια πιθανή πτώση του; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
5) Εάν δε δέθηκε ο ασθενής με τον ιμάντα, συνέβη κάποια πτώση του ασθενούς ή άλλο δυσμενές συμβάν;  . . �
6) Τοποθετήθηκαν όλα τα προστατευτικά μαξιλάρια στα σημεία άσκησης πίεσης και στις οστικές προεξοχέ;  . �
7) Εάν όχι, συνέβη κάποιο ανεπιθύμητο συμβάν;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
8) Ρύθμιση του ύψους του χειρουργικού τραπεζιού, ώστε το πρόσωπο του ασθενούς 

να βρίσκεται στο ύψος της ξιφοειδούς απόφυσης του αναισθησιολόγου;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
9) Ανύψωση της κεφαλής του ασθενούς περίπου 1cm με την τοποθέτηση μαξιλαριού κάτω από 

την ινιακή χώρα και έκταση της κεφαλής, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν ο στοματικός, 

φαρυγγικός και λαρυγγικός άξονας;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
10) Τοποθέτηση της πλάκας της διαθερμίας  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
11) Εάν δεν τοποθετήθηκε σωστά η διαθερμία, συνέβη κάποιο ανεπιθύμητο συμβά  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
12) Εάν ναι, τι συνέβη;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
13) Έγινε έλεγχος της λειτουργίας της διαθερμία;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
14) Εάν όχι, λειτουργούσε σωστά η διαθερμία; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
15) Εάν δε λειτουργούσε σωστά η διαθερμία, τι συνέβη;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
16) Παρουσία αναρρόφησης για το χειρουργικό τραπέζι και έλεγχος λειτουργία; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
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3) Έλεγχος των ανατομικών χαρακτηριστικών και των εξετάσεων του ασθενούς

1) Έλεγχος του ανοίγματος της στοματικής κοιλότητας  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
2) Έλεγχος της θυρεοειδοπωγωνικής απόστασης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �

3) Έλεγχος της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης με έκταση της κεφαλής  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
Έλεγχος του προεγχειρητικού ελέγχου του ασθενούς από τον αναισθησιολόγο: 

4) ΗΚΓ �
5) Ακτινογραφία θώρακoς �
6) Εργαστηριακές εξετάσεις �
7) Λήψη φαρμάκων �

8) Προεγχειρητικός έλεγχος της ύπαρξης διαθέσιμων μονάδων αίματος σε περίπτωση 

μετάγγισης του ασθενούς;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �

9) Υπήρχαν διαθέσιμες μονάδες αίματος για τον ασθενή;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
10) Εάν όχι, χρειάστηκε ο ασθενής να μεταγγιστεί κατά τη διάρκεια του χειρουργείου; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
11) Εάν ο ασθενής χρειάστηκε να μεταγγιστεί κατά τη διάρκεια του χειρουργείου 

και δεν υπήρχαν διαθέσιμες διασταυρωμένες μονάδες αίματος, τι συνέβη; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
12) Εάν ο ασθενής χρειάστηκε να μεταγγιστεί κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και υπήρχαν 

διαθέσιμες διασταυρωμένες μονάδες αίτος, έγινε ο σωστός έλεγχος του ασκού με τα στοιχεία του;  . . . . . �
13) Ακρόαση των πνευμόνων άμφω από τον αναισθησιολόγο  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
14) Ο ασθενής έχει λάβει ποτέ αναισθησία;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
15) Εάν ναι, αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα ή είναι ενημερωμένος για δυσκολία 

στη διασωλήνωση από προηγούμενη χειρουργική επέμβαση; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
16) Παρουσία ειδικευμένου αναισθησιολόγου στην αίθουσα;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
17) Εάν όχι, για ποιο λόγο δεν υπήρχε αναισθησιολόγος στην αίθουσα;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �

Αριθμός αναισθησιολόγων στην αίθουσα:

Παρουσία ειδικευόμενου αναισθησιολόγου: ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
Παρουσία νοσηλευτή αναισθησιολογικού:          ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �

Ζωτικά σημεία ασθενπριν τη λαρυγγοσκόπηση και διασωλήνωση της τραχείας:           

Α.Π:                   Σφ:                   SpO2
Ώρα έναρξης της αναισθησίας:……                         Ώρα διασωλήνωσης:                

Ζωτικά σημεία ασθενή μετά τη λαρυγγοσκόπηση και διασωλήνωση της τραχείας

Α.Π:                   Σφ:                   SpO2:

Συνολική διάρκεια της επέμβασης:

18) Ο ασθενής μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης:                                

Ανένηψε κανονικά                     �
Παρέμεινε διασωληνωμένος     �

19) Ο ασθενής μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης οδηγήθηκε: 

Στην αντίστοιχη χειρουργική κλινική           �
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπεία                     �
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4) Έλεγχος του μηχανήματος αναισθησίας

1) Έλεγχος της βαθμονόμησης (calibration) του αναισθησιολογικού μηχανήματος;  

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
Έλεγχος της σωστής και ασφαλούς τοποθέτησης όλων των συνδετικών του μηχανήματος 

2) Ασκός αερισμού                                           �
3) Καπνογράφος                                               �
4) Σωλήνας εισπνοής και εκπνοής των αερίων �

5) Έλεγχος διαφυγής αερίων από το σύστημα έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί τεχνητός αερισμός;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
6) Έλεγχος του χρώματος της νατρασβέστου;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
7) Έλεγχος του επιπέδου των πτητικών αναισθητικών στις συσκευές εξαέρωσης;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
8) Έλεγχος παρουσίας των εφεδρικών φιαλών O2 και N20 σε περίπτωση προβλήματος της κεντρικής παροχής

των αερίων;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
9) Έλεγχος παρουσίας φορητού ασκού αερισμού (ambu);

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
10) Έλεγχος λειτουργίας της αναρρόφησης και σύνδεση με καθετήρα αναρρόφησης; 

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
11) Ο έλεγχος του μηχανήματος αναισθησίας έγινε από τον νοσηλευτή που θα είναι στη χειρουργική αίθουσα

κατά τη διάρκεια της λαρυγγοσκόπησης και διασωλήνωσης ή από άλλον;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
12) Εάν είναι άλλος νοσηλευτής, έλεγξε και αυτός το αναισθησιολογικό μηχάνημα;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
13) Έλεγξε ο αναισθησιολόγος το μηχάνημα αναισθησίας πριν τη διασωλήνωση;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �

5) Έλεγχος εξοπλισμού της διασωλήνωσης

1) Έλεγχος επαρκούς φωτισμού του λαρυγγοσκοπίου και σύνδεση με την κατάλληλη σπάθη και παρουσία μιας

δεύτερης σπάθης μικρότερου ή μεγαλύτερου μεγέθους αναλόγως;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
2) Η σπάθη που θα χρησιμοποιηθεί έχει καθαριστεί από τον προηγούμενο ασθενή;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
3) Επιλογή τραχειοσωλήνα κατάλληλου μεγέθους, έλεγχος της στεγανότητας του αεροθαλάμου και επάλειψη του

περιφερικού του άκρου με γέλη  ξυλοκαϊνης; 

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
4) Παρουσία ενός δεύτερου, εφεδρικού τραχειοσωλήνα μικρότερου μεγέθου;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
5) Οι παραπάνω ενέργειες έγιναν με άσηπτη τεχνική;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
6) Έλεγχος ύπαρξης μάσκας κατάλληλου μεγέθους για την προοξυγόνωση του ασθενούς και τουλάχιστον δύο

ακόμα εφεδρικών μικρότερου και μεγαλύτερου μεγέθους;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
7) Η μάσκα που θα χρησιμοποιηθεί για την προοξυγόνωση έχει καθαριστεί από τον προηγούμενο ασθενή;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
8) Έλεγχος παρουσίας AMBU με ασκό αποθήκευσης Ο2 για δυνατότητα χορήγησης 100% Ο2;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
9) Έλεγχος ύπαρξης στυλεού, εύκαμπτου και άκαμπτου, σε περίπτωση δυσκολίας στη διασωλήνωση;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
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10) Έλεγχος ύπαρξης στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού αεραγωγού κατάλληλου μεγέθους;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
11) Έλεγχος ύπαρξης ακουστικών για την αμφοτερόπλευρη ακρόαση των πνευμόνων πριν την εισαγωγή του ασθε-

νή σε γενική αναισθησία και μετά την τοποθέτηση του τραχειοσωλήνα;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
12) Έλεγχος διαθέσιμων μέσων για στερέωση του τραχειοσωλήνα (κολλητική ταινία, φακαρόλα) μετά την τοποθέ-

τηση του;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
13) Τοποθέτηση ενός τουλάχιστον περιφερικού φλεβοκαθετήρα εσωτερικής διαμέτρου 18G από τον νοσηλευτή του

αναισθησιολογικού ή τον αναισθησιολόγο;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
14) εάν ο φλεβοκαθετήρας τοποθετήθηκε εκτός χειρουργείου (κλινική, ΤΕΠ) έγινε έλεγχος της βατότητας και της

λειτουργίας του από τον αναισθησιολόγο ή τον νοσηλευτή;  

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
15)Εάν όχι, λειτουργούσε κανονικά ο φλεβοκαθετήρας;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
16) Υπήρχαν διαθέσιμα ενδοφλέβια διαλύματα και συστήματα χορήγησης υγρών;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
17) Υπήρχε διαθέσιμος ρινογαστρικός καθετήρας (Levin) κατάλληλου μεγέθους;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �

6) Φάρμακα για την εισαγωγή στη γενική αναισθησία

1) Τοπικό αναισθητικό για την αναισθησία με διήθηση (ξυλοκαϊνη)

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
2) Ενδοφλέβια φάρμακα για την εισαγωγή στην αναισθησία (προποφόλη, ετομιδάτη, κεταμίνη, θειοπεντάλη)

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
3) Αποπολωτικά μυοχαλαρωτικά (σουκκινυλχολίνη)

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
4) Μη αποπολωτικά μυοχαλαρωτικά (πανκουρόνιο, ατρακούριο ή βεκουρόνιο)

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
5) Αντιχολινεργικά (ατροπίνη)

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
6) Συμπαθητικομιμητικά (εφεδρίνη, φαινυλεφρίνη)

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
7) Αντιχολινεστεράσες (πυριδοστιγμίνη, νεοστιγμίνη)

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
8) Ανταγωνιστές των ναρκωτικών αναλγητικών (ναλοξόνη)

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
9) Κατεχολαμίνη για την αντιμετώπιση αλλεργικής αντίδρασης (αδρεναλίνη, κορτιζόνη)

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
10) Η χορήγηση των φαρμάκων για την εισαγωγή στην αναισθησία έγινε σωστά;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
11) Εάν όχι, τι συνέβη;

12) Η χορήγηση των φαρμάκων για την αναστροφή από τη γενική αναισθησία έγινε σωστά;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
13) Εάν όχι, τι συνέβη;
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7) Διαδικασία άμεσης λαρυγγοσκόπησης και στοματοτραχειακής διασωλήνωσης

1) Μετά την ενδοφλέβια έγχυση των φαρμάκων και την προοξυγόνωση του ασθενούς με Ο2 100%, ο νοσηλευτής

δίνει το λαρυγγοσκόπιο στο αριστερό χέρι του αναισθησιολόγου 

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
2) Η σπάθη εισάγεται στη δεξιά πλευρά του στόματος του ασθενούς και απομακρύνεται η γλώσσα προς τα αρι-

στερά πέρα από τον αυλό της σπάθης

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
3) Ο καρπός του χεριού του αναισθησιολόγου δεν κάμπτεται και δεν ασκείται πίεση στα δόντια ή τα ούλα του ασθε-

νούς 

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
4) Ο νοσηλευτής δίνει τον τραχειοσωλήνα στο δεξί χέρι του αναισθησιολόγου με το κυρτό του μέρος να κοιτάει προς

τα επάνω και με άσηπτη τεχνική

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
5) Ο τραχειοσωλήνας εισήχθη με άσηπτη τεχνική;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
6) Το λαρυγγοσκόπιο αφαιρείται με προσοχή και εκπτύσσεται ο αεροθάλαμος του σωλήνα με αέρα μέχρι να στα-

ματήσει η διαρροή κατά τον αερισμό με θετική πίεση

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
7) Επιβεβαίωση της θέσης του σωλήνα εντός της τραχείας με αμφοτερόπλευρη ακρόαση των πνευμόνων και του

επιγαστρίου και έλεγχο της καταγραφής του καπνογράφου στο monitor 

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
8) Μετά τη διασφάλιση της θέσης του τραχειοσωλήνα, τοποθετείται ρινογαστρικός σωλήνας για την αποσυμφόρη-

ση του στομάχου από αέρα που πιθανόν εισήρθε κατά την προοξυγόνωση του αρρώστου ή άλλες εκκρίσεις,

τοποθετείται στοματοφαρυγγικός αεραγωγός για τη διασφάλιση της βατότητας του αεραγωγού και επικαλύπτο-

νται οι οφθαλμοί με οφθαλμική αλοιφή

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
9) Κατά τη διάρκεια της λαρυγγοσκόπησης και διασωλήνωσης της τραχείας φορούσαν γάντια ο αναισθησιολόγος

και ο νοσηλευτής;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
10) Εάν ναι, γινόταν συχνή αλλαγή των γαντιών και όταν έπρεπε;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �

CHECKLIST ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ

1) Υπήρχε αρχική εκτίμηση της πιθανότητας 1) δυσκολίας στον αερισμό, 2) δύσκολης διασωλήνωσης, 3) δυσκολίας

στη συνεργασία με τον ασθενή;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
2) Ήταν διαθέσιμος ο πρόσθετος εξοπλισμός για την περίπτωση της δύσκολης διασωλήνωσης;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
3) Κλήθηκε για βοήθεια άλλος αναισθησιολόγος;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
4) Απάντησε εγκαίρως;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
5) εάν όχι, για ποιό λόγο δεν απάντησε;

6) Υπήρχαν διαθέσιμοι οδηγοί διαφορετικού μήκους, εύκαμπτοι και άκαμπτοι; 

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
7) Υπήρχαν διαθέσιμα επιπλέον ενδοφλέβια φάρμακα (σουκκινυλχολίνη, προποφόλη);

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
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8) Υπήρχε διαθέσιμος τραχειοσωλήνας μικρότερου μεγέθους ή άλλου είδους (fashtrach, λαρυγγική μάσκα);

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
9) Υπήρχε διαθέσιμο δεύτερο λαρυγγοσκόπιο με διαφορετική λάμα (ευθεία ή κυρτή);

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
10) Ήταν διαθέσιμοι εναλλακτικοί τρόποι αερισμού (λαρυγγική μάσκα, οισοφαγοτραχειακός σωλήνας Combitube,

διατραχειακός αερισμός με jet);

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
11) Επετεύχθη η διασωλήνωση;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
12) Εάν ναι, με τι τρόπο;

13) Εάν όχι, τι πραγματοποιήθηκε;

> Αφύπνιση του ασθενούς με επάνοδο στην αυτόματη αναπνοή

> Επείγουσα τραχειοστομία

14) Σημειώθηκαν επιπλοκές;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �

15) Εάν ναι, τι είδους;

1) Κακή τοποθέτηση του τραχειοσωλήνα 

Διασωλήνωση του οισοφάγο  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
Ενδοβρογχική διασωλήνωση  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
Εντόπιση του αεροθαλάμου στον λάρυγγα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �

2) Τραυματισμός του αεραγωγού

Τραυματισμός οδόντων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
Εξέλκωση γλώσσας, βλεννογόνου και χειλιών  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
Εξάρθρωση κάτω γνάθου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
Τραυματισμός (διαχωρισμός) βλεννογόνου στο φάρυγγα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �

3) Αντανακλαστικά του αυτόνομου νευρικού συστήματος

Υπέρταση, ταχυκαρδία  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
Λαρυγγόσπασμος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �

4) Δυσλειτουργία του τραχειοσωλήνα

Ρήξη του αεροθαλάμου  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �

16) Αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΦΥΛΟ:                                                ΗΛΙΚΙΑ:                                             ID:

-Επίπεδο σπουδών

ΔΕ  � TE   � ΠΕ    � Msc    � Phd    �

- Χρόνια προϋπηρεσίας

- Χρόνια προϋπηρεσίας στο συγκεκριμένο τμήμα

- Παρακολούθηση σεμιναρίων ή προγραμμάτων επιμόρφωσης σχετικά με την αναισθησιολογία
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Νιώθετε ικανοποιημένος από την εργασία σας; 

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟ

ΦΥΛΟ:                                                ΗΛΙΚΙΑ:                                             ID:

-  Χρόνια προϋπηρεσίας

- Παρακολούθηση σεμιναρίων ή προγραμμάτων επιμόρφωσης σχετικά με την αναισθησιολογία

Νιώθετε ικανοποιημένος από την εργασία σας;

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟ

ΦΥΛΟ:                                                ΗΛΙΚΙΑ:                                             ID:

-  Χρόνια ειδικότητας

- Παρακολούθηση σεμιναρίων ή προγραμμάτων επιμόρφωσης σχετικά με την αναισθησιολογία

Νιώθετε ικανοποιημένος από την εργασία σας; 

ΝΑΙ    � ΟΧΙ     �
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ABSTRACT

IInnttrroodduuccttiioonn:: Job selection is one of the most important decisions in peoples’ lives. According to recent

studies there is not much interest in pursuing the nursing profession, despite the fact that there is a

shortage of nurses not only in Greece, but also in other countries worldwide.

OObbjjeeccttiivvee::  Aim of this study is to investigate the motives of students who study nursing, towards their

decision to choose nursing as a main profession. In this research are investigated a series of items

regarding social, personal and employment aspects related to nursing.

MMeetthhooddss:: The study was conducted in the faculty of Nursing, University of Athens. The data was used

included 348 questionnaires, completed by under graduate nursing students. Data collection took place

between January and March 2011, using a pilot questionnaire. Questions investigated potential motives

including willingness to take care of people, suitability with one’s own personality, excitement for the

nursing profession, influence by family, existence of health problems in one’s own family, easy employment

upon graduation, recognition of the importance of nursing, and finally expectations for a potentially good

salary.

RReessuullttss:: 16.9% and 46.5% of the students selected nursing and medicine as their first choice, respectively.

For most students (90.3%) the main reason they choose to study nursing is the provision of care. At a rate

of 84.8%, students selected to study nursing, based on their belief that they would be easily employed.

Once graduated, a rate of 43.4% would be willing to further continue their studies taking an MSc course.

The 29.5% would further continue their studies in another department. A percentage of 23.4% answered

that they were willing to find a nursing job upon completion of their studies, while 3.8% would find a job

in another sector.

CCoonncclluussiioonnss:: Most nursing students are willing to work as nurses upon graduation, but there has been

recognised the need for further professional development, since many participants would be willing to

continue their studies, taking a masters’ degree.

KKeeyywwoorrddss:: nursing profession, students choice, criteria
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INTRODUCTION

N
urses are health professionals who are the

corner stones of the health care system in

each country. Efficient health services cannot

be provided in health centers and hospitals without

the daily work of nurse professionals. Unfortunately,

based on the World Health Organisation (WHO) data,

there is a shortage of nurses in European countries

and worldwide. The above posed a serious risk for

patient safety, quality of care and public health as a

whole (World Health Organization, 2011). As a result

there is a considerable necessity to cover the needs

in nursing staff, since there is a shortage in recruiting

young nurses, in diverse health care systems around

the globe. According to recent studies there is not

much interest in pursuing the nursing profession.

Studies in Hong-Kong indicated that only the 28% of

students would choose to become nurses and solely

the 8.9% expressed a keen interest in pursuing the

nursing profession (Law et al, 2003).  In England,

other studies proved that last year high school students

decided to study nursing in a percentage of 8%,

meanwhile 71.1% stated that would never follow the

nursing profession even if they did not receive good

grades (Neilson et al, 2011). Meanwhile, in Taiwan,

the 19.1% of students selected to follow the nursing

profession as their first choice (Lai et al, 2008). The

same happened in a similar study in the Technological

Institution of Ioannina, in which 4.2% of students

have selected to study nursing as their first choice

(Damoliates et at, 1991). Additionally, there is a quite

high percentage of nursing students who abandon

the nursing profession to pursue a medical career

or any other profession (Kiriakopoulos et al, 1994).

In society, usually, there are negative feelings for

the nursing profession, but in reality, nursing is

socially embedded, with high quality in its daily

functioning, highly beneficial for the health of population.

The nursing profession is created to serve the people

on bio-psycho-social basis, being a creative science

and a useful social profession (Ragia, 2011). Based

on many studies (Dal et al, 2009), (Grossman et al,

1993) (Doureka, 1999) the most important reasons

motivating young students to study nursing are

provision of care and assistance to people.

MATERIAL AND METHODS

This study was conducted at the faculty of nursing,

University of Athens, by imparting 348 questionnaires

to be completed by nursing students. Data collection

took place between January and March 2011. Questions

investigated potential motivators including willingness

to take care of people, concurrency with personality,

being fond of nursing profession, influence by family,

existing health problems in family, easy employment

upon graduation, recognition of the importance of

nursing and finally expectations for a potentially good

salary. The participants were asked to select one or

more of the above motivators so as to investigate

strong motivators towards the selection of nursing

as a career. Statistical Package for Social Sciences

(SPSS) program version 18 was used for data entry

and descriptive analysis.

RESULTS

The majority of the sample consisted of females, in

a percentage of 84.2%. A relatively small percentage

(16.9%) of students had selected to study nursing as

their first choice, whereas almost half of the students

(46.5%) decided to study medicine as their first choice.

Male participants decided to study medicine as their

first choice at a ratio of 2.419 times more than females

(p<0.05). The participants were asked to answer

numerous close ended questions specifying reasons

motivating them to study nursing.

The majority of the students (90.3%) answered

that the main reasons they chose to study nursing

is the provision of care and assistance to people.

They stated clearly that since nursing belongs to

health professions, it could provide them with this

interesting opportunity (88.9%). A high percentage

of students (84.8%) choose to study nursing based

on their perception for easy nursing employment. At

a rate of 74.4% nursing students believe that the

nursing profession is concurrent with their personality.

A relatively high percentage of 72.9% stated that

nursing is a valuable profession for the society and

beneficial for improving the health of the population.

Most nursing students stated that they have positive

approach for the nursing profession (66.9%). Other

reasons for choosing nursing include the expectation

for satisfactory salaries (41.1%), the family influence

to choose the profession (35%) and finally the existence

of health problems in their family (16.9%).

As for the intentions of students, upon graduation

the highest percentage of students (43.4%) would

be willing to continue their studies in post-graduate

programs. At a rate of 29.5% they wound be willing

to attend another faculty, whereas, the 23.4% would

like to work as a nurse and 3.8% in another field

other than nursing. Students who prefer to study in

medical school (first choice in the high school

examinations) were found to be 2.373 times more

likely to  further continue their studies, following a

different discipline, once they graduate from the

nursing school (p<0,001).

DISCUSSION

According to the literature, women choose to follow

the nursing profession in higher frequency compared

to men (Law et al, 2003), (Kikwilu et al, 2003). Despite

the increasing number of men entering the nursing
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profession, males still remain a minority, for social

reasons (Romem et al, 2005).

According to the results of this descriptive study,

very few students selected to study nursing as their

first choice, a fact that indicates a low interest for

nursing profession. In the UK (Neilson et al, 2011),

a relevant study showed that high school students

would be willing to study nursing at a rate of 8%,

while 71.1% would never pursue the nursing profession.

In Taiwan (Lai et al, 2008) the 19.1% of students

selected the nursing profession as their first choice.

Similar were the results of a study conducted at the

Technological Institution of Ioannina in Greece

(Damoliates et al, 1991). There was found that only

4.2% of students selected to study nursing as their

first choice. 

According to the findings of the present study,

about half of nursing students selected to study

medicine as their first choice. According to international

studies (Hemsley-Brown et al, 1999), (Beck, 2000) it

is the medicine that is usually chosen as the first

career choice. Those students who primarily wanted

to study medicine, but actually studied nursing,

usually seek to further continue their studies at

another department. Especially, male participants

were 2.419 times more likely to select medicine as

their first choice compared to women. Consequently,

regarding the occupational status and social prestige,

nursing profession continues to be far behind Medicine,

which is probably related with social stereotypes and

misconceptions about the nursing profession. As a

matter of fact, this point has further social implications,

in relation with the role of women within the occupational

spectrum.

Regarding the criteria that motivate students to

choose nursing, most students (90.3%) chose to study

nursing, since they would be happy to help and provide

assistance to people. According to research studies

care provision and help to other people is the first

reason to choose the nursing profession. According

to the current study results, people select to study

nursing in their pursue for an employment in the

healthcare sector. The third criterion for the selection

of nursing was found to be the direct employment,

without waiting for a long time to begin their career.

The potentially easy employment and financial benefit

provided by the nursing profession seems to be

another important factor for choosing nursing. The

above finding is also highlighted in other international

research studies (Mooney et al, 2008), (Tomey et al,

1996).

A high percentage is willing to continue their

studies in the post-graduate programs. Rongstad et

al. (Rognstad et al, 2004) conducted a survey in

Norway on nursing students. In this study it was

found that over 70% of students believe that the

nursing degree is the basis for further education.

Therefore they consider post graduate studies highly

dispensable. Most Norwegian students seem to be

ambitious about their nursing studies and have low

interest in the provision of health care.

It is evident that there is an imperative need to

improve the social image of the nursing profession,

by implementing methods to attract and highlight

the importance of the nursing science and the nursing

practice. Starting from school career guidance, there

should be given to students the opportunity to learn

about the nursing profession and the perspectives

and opportunities offered. The improvement of the

existing healthcare system and the orientation towards

better working conditions is expected to draw many

young people to nursing. Finally, the role of media

is recognized as of great importance. Mass media

can have a major role in highlighting the importance

of the nursing profession. In this way, people, especially

parents and high school teachers will have the

Table 1

Criteria for Choosing Nursing as a Career

Criteria Positive Replies

N %

Like to take care of people 297 90.3%

Nursing is a Health Profession 296 88.9%

Easy employment 279 84.8%

Fits in personality 239 74%

Important job for society 234 72.9%

Fond of nursing profession 214 66.9%

Potentially good salary 132 41.1%

Influenced by family and friends 116 35.8%

Health problems in family 54 16.9%

* More than once answer allowed for each item
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opportunity to get informed about prospects and

potentials of nursing as a main career for their

children and students.
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ABSTRACT

Introduction: Renal disease is a condition that has important repercussions on the patients' quality of

life and more specifically on their social, economic and individual well-being. The aim of the present study

was to investigate the repercussions of hemodialysis in end-stage renal disease patients. The following

aspects were studied:  admission to hemodialysis, social life, hospital environment and relations developing

within it, and also individual attitudes and perceptions.  

Materials and Methods: In the present qualitative study, the people who were selected to participate in

the interviews (n=5) were of different ages, family status, lifestyles and backgrounds. The interviews took

place either in the Hemodialysis Unit or anywhere the informant wanted to. Mixed questions were used,

so that the participants could either elaborate on something, or give specific answers. 

Results: It was found that the patients’ admission to hemodialysis triggers a series of changes in their

personalities, their financial and professional status, their interpersonal and social relationships, and

their self-image, having an overall negative impact on their quality of life. 

Conclusions: Well-coordinated and targeted efforts are needed, in order for the patients to have a better

quality of daily life. The patients undergo major lifestyle changes and depend on the hemodialysis machine,

consequently it is required that an interdisciplinary healthcare team be created, which could help alleviating

the physical and psychosocial effects of hemodialysis and lead to a better quality of life for the patients.   

Key-words: hemodialysis, perceptions, physical effects, psychosocial effects, quality of life, qualitative

study, renal disease
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INTRODUCTION 

R
enal disease affects the patient on multiple

levels, while hemodialysis - as the most common

method of treatment - is a challenge for the

patient both as an individual and as part of the

community.

People with renal disease have some special

needs, for instance they depend on the Hemodialysis

Unit, something that can lead to internal migration

due to easier access to the Unit. Moreover, vacation

and trips are hard and too brief, because the patients

feel they depend on their Unit (Eddy, 2006). 

In the early stages after admission to hemodialysis,

patients usually undergo a phase of fear and distress

for the treatment; during this phase, patients newly

diagnosed with chronic renal disease face the reality

of the diagnosis, which includes that hemodialysis

will be with them for the rest of their lives, and the

first thoughts about transplantation as a permanent

cure. This phase is typically followed by a, usually

brief, phase of elation, because hemodialysis is

carried on without any complications. This phase is

succeeded by an early stage of depression due to

the fact that the patients realise that they will have

to adopt a new lifestyle. Then, the stage of adaptation

to hemodialysis comes about, where the patients —

according to their personalities— change or modify

their daily activities and overcome the restrictions

the treatment entails. Some patients, mainly 20-45

years old, may develop in the future a late phase of

long-term depression, because they feel frustrated

about their precarious state of health and the fact

that their expectations have been overturned

(Killingworth, 1993; Mapes et al, 2003).

Human body, Health and Quality of Life

The human body is at the epicenter of a debate that

is not just limited within the scientific community,

but concerns society as a whole. In the core of several

social and political developments of the 20th century,

there were ethnological reports that linked the human

body to the nation’s health and valour. With the advent

of the consumptionist model, the human body became

the focus of interest. Scientific developments and

technological progress in combination with demographic

factors, such as increased life expectancy, became

a concern for social policy-making and policy-

implementation (Johnson, 1997). Medical and surgical

procedures aiming only at the esthetic appearance

of the body started to emerge, and on the other hand

there was a transition from the contagious diseases

of the past to the chronic diseases of modern times,

and consequently pain and hardship have become

the main characteristics of the suffering body. It was

acknowledged that not only the mind can be governed,

but the body as well, and that the human body is the

base of social discrimination. In other words, it is

the first emergence of approaches that focus on the

relations between the body and the social and cultural

environment, and do not just align the body with its

‘physical’ aspect; those approaches also study the

increasing political and disciplinary control on the

body through institutional procedures, and point out

that the body is not just a passive, physical substratum,

but it actively participates in shaping social experience

and action (Devins et al, 1997).

Today, it is widely accepted that health and quality

of life are a multidimensional social phenomenon

that is both universal and individualized and also

depends on the principles of reality and need satisfaction

of the modern social individual (Nahas & Bello, 2005).

Health and quality of life is not just a matter of

socioeconomic status and wellbeing, but is also

related to a person’s physical and psychosocial health.

Another very significant aspect is the correlation and

interdependence among factors of personal and

social life, the overall life satisfaction, morality, self-

esteem and self-realisation, in other words factors

that influence the formulation of a well-integrated

personality (Lawn et al, 2008). It becomes clear that

the concepts of health and disease, from a sociological

point of view, are viewed as the relation between a

person and society. A person’s relations with the

community are formed in accordance with the person’s

health. A sick person’s adaptability is altered, his/her

personality becomes disorganised, and that person’s

behaviour is characterised as deviant. Health is one

of the most important factors of wellbeing, socio-

economic individual development, and overall social

improvement, hence it is directly linked to quality of

life (Sarris Μ, 2001). 

The aim of the present study was to investigate

the impact of hemodialysis on several parameters

of the patients’ social life and their quality of life.

More specifically, the following parameters were

investigated: admission to hemodialysis, social life,

hospital environment and relationships developed

within it, and individual attitudes and perceptions.

Since patients who undergo hemodialysis vary according

to age, general health level, family and social

environment and personal experiences, the qualitative

research method was chosen, mainly because the

objective was not to find a numeric value to assess

the patients’ quality of life, but to investigate in depth

how hemodialysis can have an impact on their quality

of life (Korevaar et al, 2002). 

MATERIALS AND METHODS

Research Planning

Contact with informants took place in the Hemodialysis

Unit, where they received their treatment. The

relationship between the research team and the

ORIGINAL ARTICLE



[66] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης

informants was based on the provision of healthcare

services and mutual trust, since they meet each other

regularly and quite often.

Research conduct 

The most appropriate method for the present study

was the use of qualitative interviews; interviews allow

the researchers to draw qualitative data by encouraging

the informants to freely elaborate on an explicitly

defined subject or the research object (Morton et al,

2010). The persons that were chosen to participate

(n= 5) were of different age, family status and

backgrounds. It was necessary that the informants

had good mental health and excellent communication

abilities. The place of the interviews was the Hemodialysis

Unit, or any other place out of the hospital that would

be the participant’s choice. Three of the five informants

were females and the other two males, covering all

social and professional ranges. 

Moral Issues 

The interviews were taken after the participants had

granted informed consent, and were based on mixed

questions so that the participants would give concise,

clear answers to some questions, and elaborate

freely on others. Before each and every interview,

the researcher presented the subject of the discussion,

and stressed that the participants’ anonymity and

data confidentiality were guaranteed, that the results

will only be used for scientific reasons, and that their

participation was of paramount importance in order

to present an issue that concerned other hemodialysis

patients as well. 

Data Analysis

The interviews were organized in accordance with

the interview guide that provided for the investigation

of the main axes of the study (Morton et al, 2010):

The first axis was a brief CV in order to present

the participants’ identity. The questions were about

personal details, medical history and years on

hemodialysis. 

The second axis was about admission to hemodialysis.

The informants were encouraged to bring back to

their memory events, thoughts and feelings from

the time of admission to hemodialysis —a life changing

event in itself— up until today. 

The third axis included the informant’s current

social life. Family relationships, friendships, working

ability and attendance of social events, are of critical

importance for the patient’s quality of life.

The fourth axis was about the informant’s relationships

both with other patients and healthcare staff. Since

hemodialysis sessions are regular and time-consuming,

it is important to show ways of communication

employed by the informants, as well as the communication

codes they develop in the Hemodialysis Unit. 

The fifth axis refers to the informants’ thoughts

regarding their condition, the way they experience

physically and emotionally the hemodialysis procedure,

and their expectations for the future. 

RESULTS

The way the patients perceive hemodialysis is related

to the cause that put them in such a painful and

frustrating process. The participants were asked to

describe in one word what hemodialysis means to

them, without thinking about everyday inconveniences

or complications, but keeping in mind its importance

for their treatment. Although all of them knew that

given their condition hemodialysis was the only option

for them to stay alive, most answers were words

such as “torture”, “prison”, “slavery”, and only one

answer was positive by characterizing hemodialysis

as “salvation”.

Admission to Hemodialysis

Leaving aside when and under what circumstances

they were put on hemodialysis, patients remember

vividly their admission to the Unit, because it marks

the end of a way of living that is considered ‘normal’,

and the imposement of strict and restrictive rules

in order for their health to stay stable. Mrs M., 80

years old, has been on hemodialysis for ten years: 

“It was my fifth visit to a nephrologist in the last

three months. My arms were almost black from all

the blood tests and I had a bag full of drugs. The

chief nephrologist told me that drugs did not work

anymore for me and that I should start hemodialysis.

I immediately thought of my brother who was also

on hemodialysis and I broke into tears”. 

Mrs T., 53 years old, has been on hemodialysis

for six years now: 

I was silent and tearful when my doctor said that

I had to start hemodialysis. My husband asked him

many times if he was sure, and then he started cursing

our fate for the torments that would follow”. 

The most common reactions of the participants

were being silent, feeling awkward, angry, or even

bursting into tears. Their relatives reacted the same

way, which made the burden for the patients even

worse.

The first hemodialysis session marks the beginning

of a new reality for the patient. Yet the patients are

in such an emotional status, because of the painful

installment of the catheter, the fear, the awkwardness,

the cold unknown hospital environment, that they

can only few things remember about that first session.

Mr N., 30 years old, who has been on hemodialysis

for two years, said: 

“I lay on the bed to have the hemodialysis catheter

installed. From that moment I only remember people
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with lab coats and uniforms around me. I was staring

at the ceiling, trying to hold myself together. I don’t

remember how many times they put a needle in me,

what they were doing to me, what I felt. But I do

remember how ashamed I felt because I was half

naked in front of so many people. There was just a

small voice in my head telling me to be patient and

that everything will work out fine”. 

After admission to hemodialysis, patients report

several changes mainly on their way of living,

interpersonal relationships, and emotional state.

With the initiation of hemodialysis, several physical

symptoms appeared, such as weakness, dizziness,

fatigue, and also some emotional changes, such as

isolation, anger and fear. Those who used to work

stopped working and soon the first changes in their

social roles and relations emerged. According to Mrs

E., 33 years old, who has been on hemodialysis for

five years:

“When I was told that I have to start hemodialysis,

I was still living in my home country. I used to live

there with my family. But I had everyday to take a

two-hour trip to find a unit. I didn’t own a car, and I

couldn’t afford to take taxis. At that point I decided

to come to Greece, where my brother already was.

Hospitals here are better and I have a chance for

transplantation”. 

Social Life

Renal disease and especially hemodialysis can

influence a person as an individual and also as a

member of the family and social environment. The

difficulty to be efficient as a spouse, a parent, a

partner, a professional is due to the physical and

emotional consequences of hemodialysis. Any kind

of sociability is questioned, not only by family and

friends, but by the patients themselves. Mr P., 83

years old, a married man with three children, said

about family relationships: 

I have always been independent and strong. It

was me who took care of the family. When I got sick,

I started feeling that now it was my family that was

taking care of me. They show that they love me, but

sometimes they just overdo it. If a cough, everybody

is all over me asking me if I’m OK. I tell them I’m

just a kidney patient, I’m not dying, you know”. 

It is expected that family will be rather super

protective towards the patient, but sometimes family

bonds can be affected in a negative way. Mrs T., 53

years old, is married with no children and used to

live with her 74-year-old mother. But their relationship

has changed:

“Since I was 15 years old and found out I had a

kidney condition, my mother was always there for

me. She would come along to the doctors with me,

for my tests, anything. I had nothing to complain

about. But when she found out that I had to start

hemodialysis, she became distant. I knew that

something had changed. I pressured her to tell me

what was going on. And she told me that she worried

that I was going to ask for one of her kidneys as a

transplant. And that she’s still young and loves her

life. I got very angry at her. I haven’t spoken to her

in five years”. 

Mrs E., 33 years old, is a divorced woman with

one child. She believes that hemodialysis was the

cause of her divorce: 

“When I announced my husband I'd start hemodialysis,

he became silent and broody for many days. At some

point he said he couldn't stand that. And that he

couldn't take care of a disabled wife. He told me he

wanted to be with a normal woman, not a sick one.

He wanted a divorce as soon as possible. So I took

my child and moved back to my family”. 

Kidney patients have a hard time developing their

sociability, because of a problematic self-image. For

instance, the arteriovenous fistula makes the arm

look like it is swollen, or a catheter that might be

visible could trigger other people's curiosity and

questions. On the other hand, attendance and

participation in family and social events is limited

substantially, because of the restrictions regarding

food and drink intake. Mr N., a betrothed 30 year-

old, gives his own explanation for this: 

“Since I started hemodialysis two years ago, my

fiancee and I don't go anywhere as a couple. I'm too

scared to be away from my Unit, you know, just in

case. After all, within two days, from one session to

the next, where could we go? So I only go out for a

drink,but not for long. I can only drink a beer, and it

gets on my nerves seeing other people drinking and

eating as much as they want”. 

The patient's working ability is also an important

aspect of their social life that might be influenced

by hemodialysis. Almost all of the patients stop

working or make significant changes to their working

habits. The most important reason for this, is

hemodialysis and its consequences, since almost

everyone reported feeling too tired, too weak or even

completely exhausted to work properly. Mrs M., 83

years old, said: 

“I used to do everything for my family. I cooked,

looked after them, kept my grand-children, worked

on the farm. Since I started hemodialysis, I' m drained

of energy. I just want to lie down and sleep. I can

barely take care of myself, and the rest of the family

cannot count on me”. 

Mr N., a 30 year-old self-employed man, said:

“On the days of the sessions I cannot go to the

shop. I come home exhausted after hemodialysis

and I just can't go to work. I only check in late in the

evening to see how things are going. I couldn't keep
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my business together if it wasn't for my fiancée”. 

The patients' behaviour and socioeconomical

status are the main factor that will show if someone

is capable of going back to work. For women, going

back to household tasks is a rather smooth process

and is considered to be a kind of rehabilitation. For

men, since their job is oftentimes linked to their

sense of masculinity, the loss of their job can have

a severe psychological impact. Another important

factor that can determine if a patient will go back to

work, is the satisfaction that person used to draw

from his/her job. 

Relations in the Hospital Setting 

Admission to hemodialysis marks the beginning of

a new way of life for kidney patients. Their contacts

with the Hemodialysis Unit are so often and regular,

that they usually call the Unit their “second home”.

The hospital environment consists of the hemodialysis

unit, as the place of treatment, the medical and

nursing staff and the rest of the patients. Hemodialysis

does not make the patient depending on the machine

alone, but also on the staff and other patients. 

A standard routine (weighing, putting away personal

belongings, etc.) precedes hemodialysis, and any

deviation may be annoying to patients. As Mr P., 83

years old, put it: 

“When it's time to get hooked to the dialysis

machine, I can't stop looking at the time. I can't take

even a two-minute delay. I just want to get in, have

my weight checked, and lie onto the bed. I keep

worrying if someone else has been on my bed. If that

happens, I'll be really upset”. 

The patients consider the machine and the bed

as their own property, and if they have to be put on

another machine, they become upset and worried.

The initial stages of hemodialysis are also of paramount

importance for the patient’s emotional state. A

successful venipuncture or catheter testing calms

the patient down and marks a successful procedure.

Mr N., 30 years old, said: 

“I’m always anxious about the venipuncture. I wai

to see who’s going to do it. I know who is skillful and

who might make me pain. And I pray that everything

will be OK, I don’t want them to damage my vessel.

I bet my blood pressure at that point must be 180. If

everything goes smoothly, I calm down”. 

During the session, the patients are stuck in bed

trying to do something while waiting for time to pass:

some patients chat with other patients and others

watch TV, or try to get some sleep. Mrs T, 53 years

old, illustrated this with the following words: 

“The hours the session takes seem endless.

Whatever I try, time stands still. And if I close my

eyes, it’s hard for me to sleep. I keep thinking the

things I have to do back home, my husband, my health

issues, my unfulfilled dreams, for how long I’ll have

to put up with dialysis, and what other problems may

arise in the future”. 

Mrs E., said:

“Almost always, when I’m hooked to the machine

I feel tired, dizzy, and itchy. But the worst part is the

headache. I don’t know if it is because of the dialysis,

or because I can’t stop thinking if I’ll be OK, what I’ll

do with my life, when I’ll see my child, if I’ll ever have

a normal life”. 

Relations in the hospital environment are like

any other relations: there are positive feelings and

bonds of friendship, and dislikes as well. Mr P., 83

years old, pointed out the following: 

“With most other patients we just say ‘Hi’. But

there are also 2 or 3 people whom I care about.

They’re my friends. I visit them at home and they

visit me. Even our children have met and spend time

together. Thank God I have them to talk and sympathise

with each other’s pain”. 

Mr N., 30 years old, confirmed this:

“I like talking with you, the nurses, because I

trust you and I can ask things I hesitate to ask my

doctors about. I tell you things I won’t even tell to

close friends. I’d say that I would easily go out with

most of you for coffee or drinks”. 

Individual Attitudes and Perceptions

Hemodialysis changes the patients’ life attitudes,

the way they perceive the present and the future, by

trying not to let outsiders see signs of their condition,

by trying to enjoy life and by being encouraged by

their social environment to have a normal daily life.

Mr N., 30 years old, who has been on hemodialysis

for two years, said:

“I can’t say that I think of myself as a typical

patient. I lead a normal life as much as I can. I think

my stress about hemodialysis makes me sicker than

the disease itself”. 

Mrs M., 80 years old, who has been on hemodialysis

for ten years, said:

“Some times I feel physically well and I’m optimistic.

Other times, though, I feel weak, tired and I have so

many cramps, that make me angry and frustrated.

Then I want to go away from everyone, and be left

alone”. 

The questions about their life a year ago, how

they vision their life a year later and what their future

dreams are, show the patients’ perceptions about

life changes, attitude towards the present and their

expectations about the future. Mr P., an 83 year-old

married man with three children, on hemodialysis

for five years, said: 

“I’m feeling fine. I feel exactly as I felt a year ago.

But I’m getting older and I don’t know if I will be as

strong next year. I want in the future to be standing

on my legs, be next to my children and grandchildren
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and be happy for them as I do now”. 

Mrs T., childless married woman aged 53, who

has been on the hemodialysis for six years, said: 

“I’m as well -or unwell- as last year. But I expect

next year I’ll have transplantation. Until then, I don’t

think anything about the future, because my dreams

depend on finding a transplant”. 

Mrs E., a 33 year-old divorced woman with one

child who has been on hemodialysis for six years,

said: 

“Now that I live in this town, I’m happier because

I live with my mother and brother and I don’t feel too

lonely. Next year I imagine I’ll be OK and a transplant

will be found. As for the future, I want to find a decent

man and get married. I definitely want to bring here

my child from my home country and get a job”. 

The answers above show that keeping the patients’

stress and anxiety within controlled limits, maintaining

situations that boost happiness and self-esteem,

preserving efficient relationships and assuming

useful and socially acceptable roles, can help the

patients to adapt well to the reality of hemodialysis

and have high hopes for the future . 

DISCUSSION

The present study is an attempt to look into the

repercussions of hemodialysis on basic parameters

of the patients' lives through an anthropological

perspective, which mainly consists in showing the

patients' perceptions about their social life and the

behaviours, or attitudes, that have emerged because

of hemodialysis. 

The patient's quality of life is affected in every

aspect. A basic characteristic is low economic status,

since -because of several health-related issues- the

patient may be obliged to change, alter or even quit

her/his professional activities. Several international

studies have shown that financial difficulties are a

major stress cause, since medical and nursing

expenses increase, but opportunities for finding a

job and increasing income are generally decreasing

(Dingwall, 1997; Theofilou, 2011). Unemployment is

yet another stressor, since most patients are not

able to keep their job, since they develop a severe

sense of inability regarding work due to the regular

and long-lasting hemodialysis sessions. 

That sense of inability is also present in the

patients' personal lives. They feel weak, and they

report facing sexual problems and being tired,

especially after session. Restrictions regarding food

and water intake can cause anger, feelings of guilt

and self-deprecation. Several studies have confirmed

that the repercussions this chronic condition has,

can create many restrictions in the patients' daily

lives, thus diminishing the therapeutic progress and

having a negative impact on the patients' quality of

life (Spanou & Kalocheretis, 2005; Theofilou &

Panagiotaki, 2010). 

A major factor in the patient's life is the fact that

they depend on the hemodialysis machine. There are

only few other kinds of medical treatments that use

the patient almost as an object that is totally depended

on the machine. The fact that the patient can see

her/his blood circulating outside his/her body is quite

characteristic. Many patients feel confused, since

they do not know if their body is in the machine, or

if the machine is in their body. Adherence to the Unit,

the machine, or even the staff, has also been confirmed

by other studies (Christensen et al, 1991; Ginieri-

Coccossis & Theofilou, 2007). Also, the patients

consume long hours on the machine, which is an

impediment for a normal daily life in itself. 

Restrictions regarding entertainment and social

relations have also a negative impact on the patients'

quality of life - something which is in agreement with

other studies (Wolcott et al, 1988; Arnold et al, 2004;

Wu et al, 2004; Theofilou, 2011). The feeling that their

life has been limited to going to and from the Unit,

shows their dissatisfaction because they do not feel

independent anymore, and because they do not engage

in activities that they would like to. The symptoms

of the disease combined with exhaustion and pain,

make the patients feel that they keep losing something.

Recent studies have shown that the quality of life of

patients on hemodialysis suffers substantial negative

changes, because gradually both physical and social

health keep deteriorating affecting directly their

overall mental health (Bakewell et al, 2001; Perlman

et al, 2005; Gayle et al, 2009). The duration of the

sessions acts cumulatively by limiting the daily routine

of the patient and her/his family and by making the

emotional burden even heavier (Kimmel et al, 2003;

Morsch et al, 2006). 

The biggest challenge is for the patient to learn

to live with the disease, the treatment requirements,

the uncertainty over its development and the possible

complications during the chronic stage. The patient

faces significant changes both individually and in

her/his relations with others. The patients usually

seek to find a new balance in the new conditions, by

trying to tune together their needs, desires and

abilities, in order to achieve a normal life and feel

secure. If the patients are encouraged to seek

information, participate in decision-making procedures

and have satisfactory care, then those factors can

have a positive effect on their daily life and their life

expectancy. 

According to the literature, something that could

drastically help improve their quality of life, is changing

roles and relations within the family (Arnold et al,

2004; Gayle et al, 2009; Theofilou & Panagiotaki,

2010). It is common that some of the patient’s roles
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could be lifted and some new ones to be assumed.

Since role-changing can affect the patient's identity,

such changes should be dealt with by the whole

family. Family should seek troubleshooting strategies;

some of them include dynamic interventions, supporting

the patient's attempts for self-knowledge, and

developing bonds of trust based on intimacy and

sincere dialogue. Counseling and other forms of

professional help could also help to improve interaction

among family members. Family should provide proper

support to the patient, by avoiding super-protectiveness

which takes initiative away from the patient, and also

by avoiding being distant, since that leaves the patient

insecure. It is important that the family guarantees

the patients that they will be safe and have proper

care -something that helps them overcome their

fears. 

CONCLUSIONS

As a conclusion, the present study showed that

hemodialysis is not just a medical treatment, but a

process that plays an important role and affects all

aspects of the patient's life. In order to improve the

patients' quality of life, well-coordinated and targeted

attempts have to take place. 

Creating an interdisciplinary team consisting of

skilled professionals (nephrologists, hemodialysis

nurses, psychologists, social workers, etc) can create

trust, and will provide thorough information about

anything that may worry kidney patients, promote

communication, encourage free expression of beliefs

and desires and can also provide a supportive

framework that could help the patients and their

caregivers to overcome their fears and worries. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης

(ΕΠΝΕ) είναι το επίσημο περιοδικό της ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗ-

ΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Είναι ένα διεπιστημονικό περιο-

δικό με σύστημα κριτών, με σκοπό την προώθηση της

Νοσηλευτικής επιστήμης στην Ελλάδα.

Το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης

παρέχει την δυνατότητα για τη δημοσίευση ακαδημαϊ-

κών άρθρων που εκθέτουν ερευνητικά συμπεράσμα-

τα, ανασκοπήσεις βασισμένες στην έρευνα, άρθρα

συζήτησης και σχόλια που ενδιαφέρουν το διεθνές

αναγνωστικό κοινό των επαγγελματιών, των εκπαιδευ-

τικών, των διοικητών και των ερευνητών σε όλους τους

τομείς της νοσηλευτικής, και των επιστημών φροντί-

δας υγείας. 

ΤΥΠΟΙ ΑΡΘΡΩΝ 

Το ΕΠΝΕ δημοσιεύει τα άρθρα κάτω από τρεις κύριες

κατηγορίες: 

- Άρθρα σύνταξης 

- Τα άρθρα σύνταξης που είναι σχετικά σύντομα (μέγι-

στο 200 λέξεων).

- Πρωτότυπα άρθρα - ερευνητικές εργασίες 

• Τα πλήρη άρθρα που αναφέρονται σε πρωτογενή

έρευνα μπορούν να είναι μέχρι 5.000 λέξεις.

• Τα πρωτόκολλα των κλινικών δοκιμών πρέπει να

είναι μέχρι 2.500 λέξεις. Οι συγγραφείς πρέπει να

δηλώσουν τον αριθμό μητρώου της δοκιμής (εάν

υπάρχει), καθώς επίσης και πότε θα παρουσιαστούν

τα συμπεράσματα. 

Ανασκοπήσεις και σύντομες παρουσιάσεις (μέχρι 2000

λέξεις) 

• Ανασκοπήσεις, που περιλαμβάνουν: 

- συστηματικές ανασκοπήσεις, μετα-ανάλυση,

- βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, 

- πολιτικές ανασκοπήσεις.

- άλλου είδους (π.χ κοινωνικο-οικονομικές)

• Άρθρα κριτικής βιβλίων: Να είναι μέχρι 1000 λέξεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ 

Οι συγγραφείς πρέπει να υποβάλλουν τα χειρόγραφα

στο περιοδικό ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου του περιοδικού: journal@enne.gr. Όλη

η αλληλογραφία, συμπεριλαμβανομένης της ανακοί-

νωσης της απόφασης του υπεύθυνου σύνταξης και των

αιτημάτων για επανεξέταση, θα γίνονται με το ηλε-

κτρονικό ταχυδρομείο. Η υποβολή ενός άρθρου, προ-

ϋποθέτει ότι δεν έχει δημοσιευθεί προηγουμένως, ότι

δεν είναι υπό εξέταση για δημοσίευση αλλού και ότι

εάν γίνει αποδεκτό δεν θα δημοσιευθεί αλλού, στα

αγγλικά ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, χωρίς τη γρα-

πτή συγκατάθεση του εκδότη. 

Διαδικασία αξιολόγησης

Αρχικά όλα τα άρθρα αξιολογούνται από την συντακτι-

κή επιτροπή και κατανέμονται ανά θεματικό τομέα

στους κριτές. Ακολούθως γίνονται αποδεκτά για δημο-

σίευση μετά από μια διπλή μυστική αξιολόγηση από

τουλάχιστον δύο κριτές. 

Οι κριτές αποφαίνονται εάν το άρθρο είναι: 

(α) Αποδεκτό για δημοσίευση χωρίς τροποποιήσεις. 

(β) Αποδεκτό για δημοσίευση με μικρές τροποποιή-

σεις.

(γ) Αποδεκτό για δημοσίευση κατόπιν σημαντικών τρο-

ποποιήσεων. 

(δ) Μη αποδεκτό για δημοσίευση στην παρούσα μορ-

φή.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ

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 νομο-

θεσία. Κάθε άρθρο πρέπει να συνοδεύεται από επι-

στολή του συγγραφέα, υπόδειγμα της οποίας υπάρχει

στην σελίδα του περιοδικού που φιλοξενείται στην

ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΝΕ: www.enne.gr 

Στην επιστολή θα αναφέρονται τα ακόλουθα:

• Βεβαίωση ότι η εργασία δεν έχει δημοσιευτεί ολό-

κληρη ή τμήμα αυτής σε άλλο περιοδικό.

• Δήλωση ότι το τελικό κείμενο της εργασίας αναγνώ-

στηκε και εγκρίθηκε από όλους τους συγγραφείς.

• Γραπτή βεβαίωση άδειας (Αρ. πρωτοκόλλου έγκρι-

σης) διεξαγωγής της μελέτης από την Επιτροπή Ηθι-

κής και Δεοντολογίας του φορέα στον οποίο διεξή-

χθη η εν λόγω μελέτη.

• Το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική και την ηλε-

κτρονική διεύθυνση καθώς και το τηλέφωνο του συγ-

γραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία

Ε λ λ η ν ι κ ό
π ε ρ ι ο δ ι κ ό  τ η ς
Νοσηλευτικής
Ε π ι σ τ ή μ η ς



Τόμος 5 - Τεύχος 2 [73]

ΓΕΝΙΚΑ

ηλεκτρονικής υποβολής του άρθρου δημοσιεύονται

στην ιστοσελίδα μας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ

Οργανώστε το χειρόγραφο στην ακόλουθη σειρά: τίτ-

λος του άρθρου, σελίδα τίτλου, ευχαριστίες, περίλη-

ψη και λέξεις κλειδιά, κείμενο, βιβλιογραφικές ανα-

φορές, πίνακες, αριθμοί, παράρτημα (γραμματοσειρά:

TIMES NEW ROMAN μέγεθος 12, 1.5 διάστημα γραμ-

μών). Παρακαλούμε αριθμήστε τις σελίδες του χειρο-

γράφου σας.

Τίτλος: Ο τίτλος ενός άρθρου πρέπει να περιγράφει το

θέμα του και όπου είναι σχετικό τον πληθυσμό, το κλι-

νικό πρόβλημα και την μέθοδο της έρευνάς του. 

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 μελέ-

της και (στ) Συμπεράσματα, τα οποία πρέπει να αφο-

ρούν τους στόχους και τις υποθέσεις μελέτης. Kαι

προτάσεις για εφαρμογή των αποτελεσμάτων στην

κλινική πράξη. 

Οι περιλήψεις για τις ανασκοπήσεις πρέπει να παρέ-

χουν μια περίληψη υπό τους ακόλουθους τίτλους,

όπου είναι δυνατόν: Εισαγωγή, σκοπός, επί μέρους

στόχοι, ανασκόπηση βιβλιογραφίας: πηγές δεδομέ-

νων, μέθοδοι ανασκόπησης, αποτελέσματα, συμπε-

ράσματα. 

Οι περιλήψεις για τα άρθρα κριτικής βιβλίων πρέπει

να παρέχουν μια συνοπτική περίληψη της γραμμής

επιχειρήματος που ακολουθείται και συμπερασμάτων.

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 τίτ-

λων (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 μορ-

φή:

Οι ανασκοπήσεις πρέπει απαραίτητα να περιλαμβά-

νουν (α) Εισαγωγή, (β) Σκοπό, (γ) Υλικό και μέθοδο,

(δ) Αποτελέσματα, (ε) Συζήτηση, (στ) Συμπεράσματα

και να ακολουθούν την ανάπτυξη της περίληψης αλλά

σε μεγαλύτερη έκταση.

Οι ερευνητικές εργασίες πρέπει να ακολουθούν συγκε-

κριμένη δομή: (α) Εισαγωγή, (β) Υλικό και μέθοδος,

(πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η χρονική περίο-

δος συγκέντρωσης των δεδομένων, η πηγή των δεδο-

μένων, το μέγεθος και η μέθοδος επιλογής του δείγ-

ματος, λεπτομέρειες για το πώς επιλέχθηκαν, κριτήρια

επιλογής και αποκλεισμού, αριθμοί αυτών που εισά-

γονται και που αφήνουν τη μελέτη, τα σχετικά κλινι-

κά και δημογραφικά χαρακτηριστικά, η μεθοδολογία

συλλογής των δεδομένων, το εργαλείο για τη συλλο-

γή των δεδομένων, η άδεια χρήσης αυτού, η διαδικα-

σία στάθμισης αυτού, το ποσοστό ανταπόκρισης, το

είδος της στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιήθη-

κε), (γ) Αποτελέσματα που πρέπει να συνοδεύουν ακρι-

βείς τιμές στατιστικής σημαντικότητας (δ) Συζήτηση,

(ε) Περιορισμοί μελέτης και (στ) Συμπεράσματα, τα

οποία πρέπει να αφορούν τους στόχους και τις υπο-

θέσεις μελέτης. και προτάσεις για εφαρμογή των απο-

τελεσμάτων στην κλινική πράξη. 

Οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις διακρίνονται στα τμή-

ματα: (α) Εισαγωγή, (β) Περιγραφή περίπτωσης, (γ)

Σχόλιο.

Οι βραχείες δημοσιεύσεις διακρίνονται στα τμήματα:

(α) Εισαγωγή, (β) Υλικό και μέθοδος, (γ) Αποτελέσμα-

τα, (δ) Συζήτηση.

Πίνακες/αριθμοί: Οι πίνακες και οι αριθμοί είναι τυπω-

μένοι μόνο όταν εκφράζουν κάτι περισσότερο από αυτό

που μπορεί να γίνει από τις λέξεις. Οι πίνακες πρέ-

πει να αριθμηθούν με συνέπεια και να τους δοθεί ένας

κατάλληλος τίτλος και κάθε πίνακας να δακτυλογρα-

φείται σε ξεχωριστή σελίδα.

Μονάδες μέτρησης: Μετρήσεις μήκους, ύψους, βάρους

και όγκου πρέπει να αναφέρονται σε μετρικές μονά-

δες σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύμβο-

λα. 

Συντμήσεις: Αποφύγετε τις συντμήσεις οπουδήποτε

είναι δυνατόν. Οποιεσδήποτε συντμήσεις που οι συγ-

γραφείς σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν, πρέπει να

καταγραφούν πλήρως και να ακολουθηθούν από γράμ-

ματα εντός παρενθέσεως την πρώτη φορά που εμφα-

νίζονται. 

Οι συντμήσεις των τίτλων των περιοδικών πρέπει να
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γράφονται σύμφωνα με το Index Medicus, που δημο-

σιεύονται κάθε χρόνο, τον Ιανουάριο, σε χωριστό τεύ-

χος (List of Journals Indexed in Index Medicus). Για

τις συντμήσεις των ελληνικών περιοδικών υπάρχει o

σχετικός κατάλογος του ΙΑΤΡOΤΕΚ.

Στατιστική: Πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρότυποι και

διεθνώς αναγνωρισμένοι μέθοδοι παρουσίασης στα-

τιστικού υλικού. 

Συγκατάθεση Ενημέρωσης: Οι συγγραφείς θα πρέπει

να επιβεβαιώσουν ότι τήρησαν τις αρχές δεοντολο-

γίας για την έρευνα, όπως αυτές διατυπώνονται σαφώς

από τη Διεθνή Επιτροπή Εκδοτών Ιατρικών Επιστημο-

νικών Περιοδικών (International Committee of Medical

Journal Editors, www. icmje.org) και τη Διακήρυξη

του Ελσίνκι (World Medical Association Declaration

of Helsinki, 2000). Δηλαδή όπου είναι απαραίτητο οι

συγγραφείς πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι τα αποτε-

λέσματα των μελετών τους προέκυψαν από ερευνητι-

κές εργασίες, που η συγκατάθεση ενημέρωσης λήφθη-

κε από τους συμμετέχοντες ανθρώπους και τις αρμόδιες

αρχές ηθικής και δεοντολογίας.

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 πρέ-

πει να περιληφθούν ως παράρτημα. 

Βιβλιογραφικές Αναφορές: Όλες οι δημοσιεύσεις που

αναφέρονται στο κείμενο πρέπει να παρουσιαστούν

σε έναν κατάλογο βιβλιογραφικών αναφορών. Οι ανα-

φορές πρέπει να δοθούν με το σύστημα «Harvard»

Revised for 2009 version 3.0 editions of: The Coventry

University (CU) Harvard Reference Style Guide

v3.0,Quickstart Guide v3.0,Glossary v3.0. 

Παράδειγμα:
1. Για βιβλίο με ένα συγγραφέα: Biggs, G. (2000) Gender and Scientific

Discovery. 2nd edn. London: Routledge 

2. Για βιβλίο με πολλαπλούς συγγραφείς: Ong, E., Chan, W. and Peters,

J. (2004) Advances in Engineering. 2nd edn. London: Routledge

3. Για ένα κεφάλαιο ή δοκίμιο συγκεκριμένου συγγραφέα σε ένα

βιβλίο: Aggarwal, B. (2004) “Has the British Bird Population

Declined?” In a Guide to Contemporary Ornithology. ed by Adams,

G. London: Palgrave, 66-99

4. Για ένα τυπωμένο άρθρο σε περιοδικό: Padda, J. (2003) “Creative

Writing in Coventry”. Journal of Writing Studies 3 (2) 44-59

5. Για μια ιστοσελίδα: Centre of Academic Writing The List of References

Illustrated [online] available from http://home.ched.coventry.

ac.uk/caw/harvard/index.htm [Sept 2009]

6. Για ένα άρθρο σε ηλεκτρονικό περιοδικό: Dhillon, B. (2004) “Should

Doctors Wear Ties?” Medical Monthly [online] 3 (1) 55-88. available

from http://hospitals/infections/latest-advice [20 April 2005]

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν υποβάλλετε ένα άρθρο που έχει ήδη αξιολογηθεί

από την συντακτική επιτροπή του ΕΠΝΕ, παρακαλώ

να συνυποβάλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα που παρέχει

τις τυχόν παρατηρήσεις σας στα σχόλια του εκδότη και

των κριτών. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 

Οι Αποδείξεις της διακίνησης των άρθρων γίνονται

ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

Ανάτυπα 

Τρία ανάτυπα θα δοθούν δωρεάν στον υπεύθυνο επι-

κοινωνίας του άρθρου. 

Πνευματικά δικαιώματα 

Τα Πνευματικά δικαιώματα των δημοσιευθέντων άρθρων

ανήκουν στους συγγραφείς. Το Περιοδικό διατηρεί το

δικαίωμα της αναπαραγωγής ή της αναδημοσίευσης

του άρθρου με σκοπό την προαγωγή της Νοσηλευτι-

κής Επιστήμης.

Η ΕΝΕ θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες

για την εγγύηση της προστασίας των πνευματικών

δικαιωμάτων των συγγραφέων.



Τόμος 5 - Τεύχος 2 [75]

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 

The Hellenic Journal of Nursing Science (HJNS) is

the official journal of the Hellenic Regulatory Body

of Nurses HRBoN. It is a peer-reviewed, cross-

disciplinary journal with the purpose of promoting

nursing science in Greece. 

The Hellenic Journal of Nursing Science provides

opportunity for the publication of academic articles

presenting research conclusions, research based

reviews, discussion articles and commentaries of

interest to an international readership of professionals,

educators, administrators and researchers in all the

fields of nursing, and health care professionals. 

TYPE OF ARTICLES
HJNS publishes articles which fall into three main

categories:

- Editorial articles

- Editorial articles which are relatively brief (200

words maximum)

- Original articles – research work 

• Full articles relating to primary research can have

up to 5000 words. 

• Clinical trials protocols should not exceed 2.500

words. Authors must state the trial registration

number (where available), as well as the timing of

the presentation of the conclusions.

Reviews and brief presentations (2000 words maximum)

• Reviews that contain:

- systematic reviews, meta-analysis 

- book reviews 

- political reviews 

- other type (e.g. socio-economic) 

• Book reviews: Should not exceed 1000 words. 

ARTICLE SUBMISSION
Authors must submit manuscripts via the journal

email address: journal@enne.gr. All correspondence,

including the editorial decision statement and re-

review requests, will be carried out online. An article

is submitted on the condition that it has not been

previously published, that it is not under consideration

for publication elsewhere and that if accepted it will

not be published elsewhere, either in English or in

any other language, without the written consent of

the publisher. 

REVIEW PROCESS
All articles are initially evaluated by the editorial

team and are thematically assigned to the reviewers.

Subsequently they are admitted for publication

following a double-blind review by at least two

anonymous reviewers. Reviewers decide whether

the article is:

(a) Accepted for publication without alterations.

(b) Accepted for publication after minor modifications.

(c) Accepted for publication after extensive revision.

(d) Rejected for publication in its present form

PREPARATION OF MANUSCRIPT
General Guidelines: All submitted work should be

suitable for an international audience and authors

should not limit their work to national and political

practices and to legislation specific to their country.

Each article must be accompanied by a cover letter,

an example of which can be found on the journal

website: www.enne.gr  

The cover letter must provide the following:

• Statement that the work has not been published

in whole or in part in another journal.

• Statement that the final version has been acknowledged

and approved by all the authors.

• Written permission (registration number of approval)

for the research from the ethics committee of the

institution where the work was carried out.

• Full name, postal address, email address and

telephone number of the author responsible for

correspondence. 

Detailed information about online submission of

manuscripts can be found on our website.  

ORGANIZATION OF MANUSCRIPT
Organize your manuscript in the following order: article

title, title page, acknowledgements, abstract and

keywords, text, references, tables, figures, supplements

(Font: TIMES NEW ROMAN size12, 1.5 line spacing).

Please number the pages of your manuscript.

Title: The title must describe the topic of the article,

H e l l e n i c
j o u r n a l  o f
N u r s i n g
S c i e n c e
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participants where relevant, clinical problem and

research method used.  

Title page: The title page contains: 

• Full name, full article title (maximum 90 characters),

academic and professional qualifications and institute

for every author. 

• Email address of every author.

• Submission date of article.

Acknowledgements: Basic contributors to the work

are thanked in the acknowledgements.

Abstract: Abstracts should be no more than 250 words

and should not include any references or abbreviations.

Abstracts of research work should be structured

under the following headings, where possible: (a)

Introduction, (b) Materials and Methods, (c) Results,

(d) Discussion, (e) Research limitations and (f)

Conclusions, which must have a bearing on the

objectives and the context of the study, and provide

recommendations for clinical implementation of the

results. 

Abstracts of reviews should come under the following

headings, where possible: Introduction, purpose,

secondary aims, references: data bases, review

methods, results, conclusions.

Abstracts of book reviews should provide a brief

summary of the rationale and conclusions.

Keywords: Up to six keywords in alphabetical order

should be included, stating clearly the context of the

article, objective and method used.

Use the medical title thesaurus (MeSH®) and (CINAHL)

where possible. 

Text: The text introduction must refer to what is

already known on the topic and what this article has

to add to nursing science. Depending on the type of

article, it should be set out as follows: 

Reviews should carry: (a) Introduction, (b) Purpose,

(c) Materials and Methods, (d) Results, (e) Discussion,

(f) Conclusions, and must expand in detail on the

summary.

Research works must follow a specific structure: (a)

Introduction, (b) Materials and Methods, (it is necessary

to state the time period for the collection of data,

data source, sample sizes and sample selection

methods, details of how they were chosen, selection

and exclusion criteria, number of new participants

or dropouts,  relevant clinical and demographic

characteristics, data collection methods, data collection

device and permission and approval process for its

use,  response rates, statistical methods used for

analysis (c) Results along with accurate rates of

statistical importance (d) Discussion, (e) Research

limitations and (f) Conclusion, which must have a

bearing on the objective and the context of the review,

and provide recommendations for clinical implementation

of the results.

Interesting cases are divided into: (a) Introduction,

(b) Case reports, (c) Comments.

Prolonged publications are separated into: (a)

Introduction, (b) Materials and Methods, (c) Results,

(d) Discussion.

Tables/figures: Tables and figures are printed only

when presenting further supporting data not provided

by text. Tables should be numbered consecutively,

given a concise title and must each be typed on a

separate page.  

Units of Measurement: Length, height, weight and

volume must be expressed in metric units in accordance

with internationally recognized symbols. 

Abbreviations: Avoid using abbreviations wherever

possible. All abbreviations to be used by the authors

must be written in their expanded form along with

their abbreviated form in parenthesis at first use. 

Titles of journals should be abbreviated according

to the list of Index Medicus, which is published in

January every year in a separate issue (List of Journals

Indexed in Index Medicus). There is a relevant list

(IATROTEK) with abbreviations of Greek journals. 

Statistics: Standardized and internationally approved

methods must be used to present statistical material. 

Statement of Informed Consent: Authors must ensure

that research has been conducted in accordance with

the ethical principles clearly laid down in the International

Committee of Medical Journal Editors (www. icmje.org)

and the World Medical Association Declaration of

Helsinki, 2000. In other words it is imperative that

authors assure that the results of their studies arise

from research work which has obtained informed

consent from the participants and approval from the

formal ethics committee.  

Permissions: Permission to reprint previously published

material must be obtained in written form from the

copyright holder.

Questionnaires: Non-standard and unfamiliar

questionnaires and evaluation programmes used in

research work should be applied to supplements.

References: All publications referring to the text

must be cited in a reference list. References should
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be presented according to the style used in «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. 

Examples
1. Book with one author: Biggs, G. (2000) Gender and Scientific

Discovery. 2nd edn. London: Routledge 

2. Book with many authors: Ong, E., Chan, W. and Peters, J. (2004)

Advances in Engineering. 2nd edn. London: Routledge

3. Chapter or dissertation of specific author in a book: Aggarwal,

B. (2004) “Has the British Bird Population Declined?” In a Guide

to Contemporary Ornithology. ed by Adams, G. London: Palgrave,

66-99

4. Journal article: Padda, J. (2003) “Creative Writing in Coventry”.

Journal of Writing Studies 3 (2) 44-59

5. Website: 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. Article in electronic journal: Για ένα άρθρο σε ηλεκτρονικό περιο-

δικό: Dhillon, B. (2004) “Should Doctors Wear Ties?” Medical

Monthly [online] 3 (1) 55-88. available from http://hospitals/infections/

latest-advice [20 April 2005]

IMPORTANT NOTE
If submitting an article that has already been reviewed

by the editorial team of EPNE, please attach the email

message with your response to the comments of the

editor and reviewers. 

AUTHOR SERVICES
Article progress can be checked ONLY online.

Reprints

Three reprints will be given free of charge to the

corresponding author of the article. 

Copyright

Copyright of published articles belongs to the authors. 

The journal retains the right to reproduce or republish

an article for the purposes of promoting Nursing

Science.

EPNE will take all necessary measures to protect

authors’ rights.
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Επιτομή χρήσιμων πληροφοριών

Σύσταση της ΕΝΕ

Η ΕΝΕ συστήθηκε δια του Νόμου 3252/2004 υπό την

μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και λει-

τουργεί ως επίσημος επαγγελματικός σύλλογος των

Νοσηλευτών. Η εγγραφή σε αυτήν όλων των Νοσηλευ-

τών, είναι υποχρεωτική, όπως συμβαίνει σε κάθε αντί-

στοιχο επιμελητήριο άλλων επαγγελματιών που λειτουρ-

γεί ως ρυθμιστικός φορέας και επίσημος σύμβουλος

της Πολιτείας (Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Δικη-

γορικός Σύλλογος Αθηνών, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-

δος, κ.τ.λ).

Κυριότεροι σκοποί της ΕΝΕ

Για να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι που πρέπει όλοι οι

νοσηλευτές να είναι εγγεγραμμένοι, παραθέτουμε τους

βασικότερους στόχους που περιγράφει ο Νόμος 3252/2004

και που καλείται να επιτελέσει η Ε.Ν.Ε:

• την προαγωγή και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως

ανεξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης και τέχνης 

• την έρευνα, ανάλυση και μελέτη των νοσηλευτικών

θεμάτων και τη σύνταξη και υποβολή επιστημονικά

τεκμηριωμένων μελετών για τα διάφορα νοσηλευτικά

προβλήματα της χώρας

• τη διατύπωση εισηγήσεων για νοσηλευτικά θέματα

• τη διαρκή εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και επιμόρ-

φωση των Νοσηλευτών και την υλοποίηση και αξιο-

ποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

• τη συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων που επι-

χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διε-

θνείς οργανισμούς

• την έκδοση πιστοποιητικών, απαραίτητων για την άδεια

άσκησης επαγγέλματος των Νοσηλευτών

• τον περιορισμό της αντιποίησης του νοσηλευτικού

επαγγέλματος

• την αξιολόγηση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φρο-

ντίδας

• την εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς

του νοσηλευτικού κλάδου

• την έκδοση περιοδικού, ενημερωτικού δελτίου, συγ-

γραμμάτων και φυλλαδίων για την ενημέρωση των

μελών της αλλά και του κοινωνικού συνόλου

• τη μελέτη υγειονομικών θεμάτων και την οργάνωση

επιστημονικών συνεδρίων αυτόνομα ή σε συνεργασία

με άλλους φορείς

• τη δημιουργία επιτροπής δεοντολογίας και ηθικής του

επαγγέλματος του νοσηλευτή 

• τον καθορισμό και κοστολόγηση των νοσηλευτικών

πράξεων και

• την προστασία και προαγωγή της υγείας του Ελληνι-

κού Λαού. 

Μέλη της ΕΝΕ

Μέλη της Ε.Ν.Ε είναι υποχρεωτικώς όλοι οι νοσηλευτές

που είναι απόφοιτοι: α) Τμημάτων Νοσηλευτικών A.E.I.,

β) Νοσηλευτικών Τμημάτων T.E.I., γ) Πρώην Ανώτερων

Σχολών Αδελφών Νοσοκόμων, Επισκεπτριών Αδελφών

Νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοι-

ας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δ) Πρώην Νοσηλευτι-

κών Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε) Νοσηλευτικών Σχολών ή Τμημά-

των της αλλοδαπής, των οποίων τα διπλώματα έχουν

αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία των νοσηλευτικών

σχολών της ημεδαπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες και

στ) Στρατιωτικών Ανωτάτων Νοσηλευτικών Σχολών.

Διάρθρωση της ΕΝΕ

Η ΕΝΕ διαρθρώνεται σε Κεντρική Διοίκηση, που εδρεύ-

ει στην Αθήνα και σε επτά Περιφερειακά Τμήματα, που

λειτουργούν σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια της χώρας.

Κεντρική Διοίκηση

Η Κεντρική Διοίκηση αποτελείται από 15μελές Δ.Σ και

έχει έδρα την Αθήνα. Η διεύθυνση των γραφείων είναι:

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 47, Τ.Κ. 10676, τηλ. 210

3648044, 048 και fax. 210 3617859 και 210 3648049. Η

ιστοσελίδα της Ε.Ν.Ε είναι www.enne.gr και το e-mail:

info@enne.gr. 

Περιφερειακά Τμήματα

Τα δεκατρία Περιφερειακά Τμήματα (Π.Τ) της Ε.Ν.Ε,

ακολουθούν τον αριθμό των Υγειονομικών Περιφερει-

ών (Υ.Π.Ε) και είναι τα ακόλουθα:

1. Πρώτο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας

και Θράκης: Β. ΠΑΥΛΟΥ 10Α ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ.

6944152505-6948625299 FAX. 2531080126. Περι-

λαμβάνει τους Νομούς Δράμας, Έβρου, Καβάλας,

Ξάνθης και Ροδόπης. Έδρα του 1ου ΠΤ Ανατολικής

Μακεδονίας και Θράκης είναι η Κομοτηνή

2. Δεύτερο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδο-

νίας: 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.

Ε λ λ η ν ι κ ό
π ε ρ ι ο δ ι κ ό  τ η ς
Νοσηλευτικής
Ε π ι σ τ ή μ η ς
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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: ΝΑΥΑΡΙ-

ΝΟΥ 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 Λευ-

κάδας καθώς και το δήμο Ιθάκης που αποτελεί αυτο-

τελή περιφερειακή ενότητα.

7. Έβδομο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας: ΥΠΑ-

ΤΗΣ 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: ΝΑΥ-

ΑΡΙΝΟΥ 2 ΤΚ. 41223 ΤΗΛ.2410284866 FAX. 2410284871.

Περιλαμβάνει τους Νομούς Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυ-

τανίας, 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. Περιλαμ-

βάνει το Νομό Αττικής.

10. Δέκατο Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου: ΥΠΑ-

ΤΗΣ 1 & Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΤΡΑ ΤΚ 441

ΤΗΛ. 2610423830 ΦΑΞ. 2610426215. Περιλαμβάνει

τους Νομούς Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακω-

νίας και Μεσσηνίας. Έδρα του 10ου ΠΤ Πελοποννή-

σου 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: ΣΠΙΝΑ-

ΛΟΓΚΑΣ 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 εγγρα-

φής στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα. Η αίτηση συνοδεύ-

εται υποχρεωτικά από επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίου

και αστυνομικής ταυτότητας, δυο έγχρωμες φωτογραφίες,

το αποδεικτικό της τραπεζικής κατάθεσης των 65 e, απλό

φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος και

προαιρετικά από τους τίτλους που τυχόν κατέχει το υπο-

ψήφιο μέλος (μεταπτυχιακοί τίτλοι, πιστοποιητικά γνώ-

σης ξένης γλώσσας, κοινωνικές δραστηριότητες κ.τ.λ).

Κάθε Νοσηλευτής υποχρεούται να ανανεώνει την εγγρα-

φή του ετησίως, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς (όχι με

fax) μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, υποβάλλοντας σχετική

δήλωση στο Περιφερειακό Τμήμα όπου ανήκει. Η δήλω-

ση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την καταβολή της ετήσιας

συνδρομής, που έχει οριστεί δια του Νόμου 3252/2004

στο ποσό των σαράντα πέντε (45) ευρώ. Σε κάθε Νοση-

λευτή που εγγράφεται ή ανανεώνει την εγγραφή του στην

ΕΝΕ χορηγείται Δελτίο Ταυτότητας Νοσηλευτή.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Για την έκδοση από τις κατά τόπους Νομαρχίες της άδει-

ας άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος, οι νοση-

λευτές οφείλουν να συμπεριλάβουν, μεταξύ των δικαιο-

λογητικών, και βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Περιφερειακό

Τμήμα της Ε.Ν.Ε. Με την παραλαβή της άδειας άσκησης

επαγγέλματος, υποχρεούνται να καταθέσουν άμεσα αντί-

γραφο αυτής, στο Περιφερειακό Τμήμα όπου ανήκουν.

Βάσει του Νόμου 3252/2004, όποιος ασκεί τη νοσηλευτι-

κή χωρίς να έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος διώκεται

ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα. 

Καταγγελία για παράνομη άσκηση του νοσηλευτικού

επαγγέλματος μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε ιδιώτης

στα Περιφερειακά Συμβούλια ή στο Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε., το

οποίο στη συνέχεια υποχρεούται να γνωστοποιήσει το

γεγονός στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται πειθαρχική ποινή

προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από την Ε.Ν.Ε., ανα-

στέλλεται αυτοδίκαια η άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Όργανα διοίκησης

Η Ε.Ν.Ε διοικείται από την Συνέλευση των Αντιπροσώ-

πων και το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα Περιφερειακά Τμή-

ματα διοικούνται από την Γενική Συνέλευση και το Περι-

φερειακό Συμβούλιο. 

Διεθνής εκπροσώπηση της Ε.Ν.Ε

Η Ε.Ν.Ε είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νομι-

κών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νοσηλευτών (F.E.P.I),

κατέχοντας μια από τις επτά θέσεις του Διοικητικού της

Συμβουλίου. Στην εν λόγω Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία συμ-

μετέχουν ακόμα η Αγγλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ιρλαν-

δία, η Πολωνία, η Κροατία, η Ρουμανία, η Πορτογαλία

και υπό ένταξη είναι η Γαλλία, η Κύπρος και το Βέλγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, συνδεθείτε με την ιστο-

σελίδα www.fepi.org. 
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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 εκλέ-

γονται χωριστά για κάθε Περιφερειακό Τμήμα από τα

μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Τα Περι-

φερειακά Συμβούλια εκλέγονται ομοίως από τα μέλη της

Γενικής Συνέλευσης του Περιφερειακού Τμήματος. Οι

εκλογές διεξάγονται κάθε τρία (3) χρόνια, ενώ συμμετέ-

χουν σ’αυτές όσοι Νοσηλευτές είναι οικονομικώς τακτο-

ποιημένοι. 

Πειθαρχικός έλεγχος

Ο πειθαρχικός έλεγχος των μελών της Ε.Ν.Ε ασκείται

σε πρώτο βαθμό από τα Περιφερειακά Συμβούλια, που

λειτουργούν και ως Πειθαρχικά Συμβούλια. 

Ο δευτεροβάθμιος πειθαρχικός έλεγχος, καθώς και ο

πειθαρχικός έλεγχος των μελών του Διοικητικού Συμ-

βουλίου και των Περιφερειακών Συμβουλίων ασκείται

από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, στο οποίο προ-

εδρεύει Εφέτης των Πολιτικών Δικαστηρίων. 

Επιστημονικό Περιοδικό

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος δημιούργησε το 2008 το

«Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης» που

αποτελεί και το επίσημο περιοδικό της. Είναι ένα περιο-

δικό πολυδιάστατο με κριτική επιτροπή που στοχεύει στην

προώθηση της Νοσηλευτικής Επιστήμης στην Ελλάδα.

Το «Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης»

αποτελεί ένα αξιόπιστο, σύγχρονο, τριμηνιαίο επιστη-

μονικό περιοδικό που εκδίδεται στην Ελληνική και την

Αγγλική γλώσσα και είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική και

έντυπη μορφή με συμβολική αμοιβή σε όλους τους ενδια-

φερόμενους ερευνητές, πανεπιστημιακούς δασκάλους,

φοιτητές, σε όλη τη νοσηλευτική κοινότητα γενικότερα

αλλά και στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΤΕΙ και

ΑΕΙ) της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 

Παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα σε νέους επιστήμο-

νες να έχουν εύκολη πρόσβαση στη γνώση και στην πρό-

οδο της νοσηλευτικής ενώ αποτελεί το επιστημονικό βήμα

για τους νοσηλευτές που απασχολούνται στην εκπαίδευ-

ση και στην κλινική νοσηλευτική να δημοσιεύσουν το έργο

τους και να δεχθούν εποικοδομητικές κριτικές. Στο περιο-

δικό δημοσιεύονται ερευνητικές μελέτες, ανασκοπήσεις,

πρωτότυπες πραγματείες και βιβλιοκριτικές. Οι εργα-

σίες που δημοσιεύονται, μοριοδοτούνται με τρόπο θεσμι-

κά προβλεπόμενο και επικυρωμένο από την ελληνική

νομοθεσία και σύμφωνα πάντα με τη διεθνή πρακτική. 

Ενημερωτικό περιοδικό

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος δημιούργησε το 2008

το μηνιαίο ενημερωτικό περιοδικό «Ο Ρυθμός της Υγεί-

ας», με σκοπό την ανάδειξη του νοσηλευτή ως ενιαίας

ψυχοσωματικής, και επαγγελματικής οντότητας, με

ενδιαφέροντα που κινούνται πέρα από τα τετριμμένα,

αγκαλιάζοντας όλα τα επίπεδα της πολύπλευρης κοι-

νωνικής του υπόστασης.

Ο Έλληνας νοσηλευτής, εκτός από την ανάγκη για την

επίλυση πρωταρχικών ζητημάτων που τον απασχολούν

ως επαγγελματία, έχει ανάγκη να εκφραστεί, να επικοι-

νωνήσει, να διασκεδάσει και να προβάλλει πολύπλευ-

ρα τον κοινωνικό του προορισμό.

Έτσι, «Ο Ρυθμός της Υγείας», σκοπεύει να ενώσει τη

φωνή όλων των νοσηλευτών της χώρας και να αποτελέ-

σει ένα άμεσο και έγκυρο κανάλι επικοινωνίας, δίνο-

ντας βήμα σε όλες ανεξαιρέτως της φωνές της επαγ-

γελματικής –και όχι μόνο- κοινότητας.

Μελλοντικοί Στόχοι

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, με τη συνεργασία όλων

των μελών της, στοχεύει να υλοποιήσει και να ολοκλη-

ρώσει κάποια σημαντικά έργα που αποτελούν πάγια αιτή-

ματα της νοσηλευτικής κοινότητας, ορισμένα από τα

οποία ήδη άρχισαν να εκπονούνται: 

• Καθορισμός και κοστολόγηση των νοσηλευτικών πρά-

ξεων 

• Δημιουργία ανοιχτής γραμμής επικοινωνίας με σκο-

πό την καταγραφή και επίλυση των προβλημάτων των

νοσηλευτών

• Ενίσχυση των διεθνών σχέσεων των ελλήνων νοση-

λευτών με οργανισμούς, fora και ινστιτούτα του εξω-

τερικού

• Δημιουργία ηλεκτρονικής ψηφιακής βιβλιοθήκης η

χρήση της οποίας θα είναι δωρεάν για τα μέλη της

ΕΝΕ και προσβάσιμη από όλη την επικράτεια

• Προσφορά ειδικών εκπαιδευτικών και μετεκπαιδευ-

τικών προγραμμάτων 

• Διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων

με μοριοδότηση των συνέδρων νομικά ισχύουσα και

κατοχυρωμένη 

• Δημιουργία Ειδικών Επιτροπών Έργου, όπως Εκπαί-

δευσης, Τεκμηρίωσης, Διεθνών Σχέσεων και Ενημέ-

ρωσης

• Οργάνωση δικτύου εμπειρογνωμόνων για νοσηλευτι-

κά θέματα και παροχή νομοτεχνικών συμβουλών

• Οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων εξειδίκευ-

σης

• Πιστοποίηση Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων και Νοση-

λευτικής επάρκειας

Επικοινωνία

Οι νοσηλευτές μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφω-

να: 210 3648044, 3648048 (08:00- 15:00), στα fax:210

3648049, 3617859 και στο e- mail: info@enne.gr 

• για επαγγελματικά θέματα

• για θέματα εκπαίδευσης

• για νομικά θέματα

• για την εγγραφή τους ή την ανανέωση αυτής

• για γενική ενημέρωση (συνέδρια, δράσεις, εκδηλώ-

σεις κλπ)

• για τις προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ

• για θέσεις εργασίας στον ευρύτερο τομέα της υγείας



Guenter B. Risse

Σελίδες 1.094
Λιανική τιμή: 90 f

Το 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. 

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. 

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ν.Ε.



Οργανωσιακή δέσμευση και ικανοποίηση από την εργασία

Μονάδες ημερήσιας νοσηλείας: Αξιολόγηση της λειτουργίας 

τους και εκτίμηση της ικανοποίησης των χρηστών

Day clinics: assessment of their operation and evaluation of clients’

satisfaction

Η γενική κατάσταση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού σήμερα. 

Δείκτες και παράγοντες επιβάρυνσης της υγείας, δείκτες νοσηρότητας 

και θνησιμότητας. Η συμβολή της πρόληψης, της προαγωγής υγείας 

και της αγωγής υγείας 

The health conditions of the Greek population today. Factors and indicators

on health burden, morbidity and mortality indicators and the contribution

of health prevention, promotion and education 

5ο ΠΑΝΕΛΛHΝΙΟ & 4ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚO ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚO & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚO

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚO ΣΥΝEΔΡΙΟ 2012

BΡΑΒΕΙΟ ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αντιμετωπίζοντας ασθενή με σύνδρομο αποθησαύρισης ή σύνδρομο Διογένη

Dealing patient with hoarding or Diogenes syndrome

BΡΑΒΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (poster)

Ο ρόλος της κοινωνικής δικτύωσης στην παρέμβαση ηλικιωμένων

Affective Computing on Elderly Intervention within Live Social Networks

BΡΑΒΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καταγραφή και συσχέτιση των σφαλμάτων που διαπράττονται 

στη χειρουργική αίθουσα με αιτιολογικούς παράγοντες

Recording and correlation of errors committed in operating rooms 

with causative factors

Descriptive Study of Nursing Students’ Motives to choose nursing 

as a Career

Factors affecting quality of life in end-stage renal disease patients 

on hemodialysis
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