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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 ∆ΩΡΕΑΝ 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.

ad istoria 250x320 riumos nea  11/23/10  4:17 PM  Page 1



ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ*
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ∆ΑΓΛΑΣ*
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΤΣΙΛΙ∆ΗΣ
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ∆ρ. ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ Καθηγήτρια Τµήµατος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤEΣ  ∆ΙΕΥΘΥΝΤEΣ ΣYΝΤΑΞΗΣ: ∆ρ. ΡOΚΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚH, ∆ρ. ΣΑΡI∆Η ΜΑΡIΑ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΙΖΑΣ*, ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΣΤΟΛΑΣ*
ΥΠΕΥΘΥΝOI ΣΥΝ∆ΡΟΜΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΜΠΕΛΑΛΗ* 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ*

Το ∆Σ της ΕΝΕ*:
∆ηµήτριος Σκουτέλης: Πρόεδρος, Αριστείδης ∆άγλας: Γενικός Γραµµατέας, Νικόλαος Ορφανός: Α΄ Αντιπρόεδρος, 
Γεώργιος ∆όντσιος: Β΄ Αντιπρόεδρος, Λάµπρος Μπίζας: Ταµίας, Αβραµίδης Γεώργιος: Οργανωτικός Γραµµατέας, 
Κωνσταντία Μπελαλή: Αναπληρωτής Γραµµατέας

Μέλη ∆Σ:
Πιστόλας ∆ηµήτριος, Αρβανίτης Γεώργιος, Ποντισίδης Γεώργιος, Κωτσής Απόστολος, Ριζόπουλος Ρίζος, 
∆ηµητρέλης ∆ηµήτριος, Γιάκης Νικόλαος, Σπυράτος Φώτιος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆ρ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Καθηγητής Οικονοµικών της Υγείας, Επιστηµονικός Συνεργάτης ΕΣ∆Υ 
∆ρ. ΣΟΦΙΑ ΖΥΓΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Τµήµατος Νοσηλευτικής Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου 
∆ρ. ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΚΟΥΚΙΑ Λέκτορας Τµήµατος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ MSc Καθηγητής Εφαρµογών ΑΤΕΙ Κρήτης
∆ρ. ΘΑΛΕΙΑ ΜΠΕΛΑΛΗ Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΜΕΛΗ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Dr. Koutroubas Theodoros.
Dr. Ehrenfeld Mally, RN, PhD, Head of Nursing dep. Associate Professor Tel-Aviv University,Dep of Nursing, Israel.
Dr. Papadopoulos Irena, 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.
Dr. Papastavrou Evridiki, Lecturer Department of Nursing, Cyprus University of Technology.President of the Council of
Nursing and Midwifery.
Sironi Cecilia RN, BSc, MSc Universita degli Studi dell’ Insubria-Varese Italy.
Sasso Lorendana, Professore Associato,Università degli Studi di Genova.
Gennaro Rocco, Vice Presidente IPASVI.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 
1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητής Οικονοµικών της Υγείας, Κοσµήτωρ ΕΣ∆Υ
2. ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΡΑΡΑΣ, ∆ικηγόρος ∆ηµοσιολόγος, Νοµικός Σύµβουλος ΕΝΕ
3. ΦΩΤΙΟΣ ΛΕΠΙ∆ΑΣ, Νοµικός Σύµβουλος της 6ης ΥΠΕ, DEA, ∆ιοικητικό ∆ίκαιο, Montpellier France
4. ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ, Παιδίατρος Ενδοκρινολόγος, ∆ιευθύντρια 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

I∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Βασιλίσσης Σοφίας 47, 10676 Αθήνα, Τηλ.: 210 3648 044
Fax: 210 3648 049, e-mail: info@enne.gr, www.enne.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ: Μ. ΠΙΤΣΙΛΙ∆ΗΣ 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

ΜΑΡIΑ ΡΕΚΛΕIΤΗ
Νοσηλευτές και θέσεις εργασίας υπό το πρίσµα της οικονοµικής κρίσης..............................................................................3

ΘΕΟ∆ΟYΛΑ Α∆ΑΜΑΚΙ∆ΟΥ, ΑΘΗΝA ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΎ
Ποιότητα ζωής ασθενών µε καρκΙνο (Μέρος ΙI): Εργαλεία αξιολόγησης ..................................................................................4

THEODOULA ADAMAKIDOU, ATHENA KALOKERINOU
Quality of Life and cancer patient (Part II): instruments for its assessments ........................................................................5

ΜΕΧΙΛΙ Ε., ∆ΙΟΜH∆ΟΥΣ Μ., ΓΚΟΥΓΚΟΥΜAΤΗ Κ., ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟY Α.
∆ιερεύνηση Κόστους-Αποτελεσµατικότητας στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας
στην Ελλάδα ............................................................................................................................................................................14

MEHILLI E., DIOMIDOUS Μ., GOUGOUMATI Κ., KALOKAIRINOU Α.
Cost-Effectiveness in Primary Health Care in Greece ..........................................................................................................15

ΕΛEΝΗ ΜΟΥΣΤAΚΑ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΟΥΤΉΣ, ΦΩΤΟΎΛΑ ΜΠΑΜΠAΤΣΙΚΟΥ, ΠΑYΛΟΣ ΣΑΡAΦΗΣ, 
ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΎ ΚΑΙ ΘΕO∆ΩΡΟΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
Ψυχική ευεξία και η σχέσης της µε το εργασιακό στρες. Έρευνα σε νοσηλευτικό προσωπικό. ..............................................19

ELENI MOUSTAKA, CHARILAOS KOUTIS, FOTOULA BABATSIKOU, PAVLOS SARAFIS, 
MARIA MALLIAROU, THEODOROS CONSTANTINIDIS
Mental wellness and its relationship with work related stress. A research on nursing personnel ....................................21

TRIPSA TINA, KALPAXOGLOU MICHAIL, PAPAMANOLI AIKATERINI, SARIDI MARIA, 
REKLEITI MARIA, SOULIOTIS KYRIAKOS
Recording and evaluation of issues encountered in the use of public health services in Greece........................................27

ATHANASOPOULOU MARIA, ATHANASOPOULOU AGOROULA, KALOKAIRINOU ATHENA
Communication and cultural mediation in health services ..................................................................................................40

1. Α∆ΑΜΟΠΟYΛΟΥ ΘΕΟ∆ΟYΛΗ
2. ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3. ΒΕΛΟΝΑΚΗ ΒΕΝΕΤΙΑ-ΣΟΦΙΑ
4. ΒΕΝEΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡIΝΗ
5. ΓΕΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
6. ΓΙΑΚΟΥΜAΚΗ ΕΙΡHΝΗ
7. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 
8. ΓΛΟYΦΤΣΗ ΕΛEΝΗ
9. ∆ΑΛΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ∆ΡΑΚΟΠΟYΛΟΥ ΜΑΡΙAΝΑ

11. ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
12. ΕΥΓΕΝI∆ΟΥ ΕΛEΝΗ
13. EΥΛΑΒHΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΙΩΑΝΝΙ∆Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ
15. ΚΑΝEΛΗ ΣΤΑΜΑΤIΑ
16. ΚΑΠΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ
17. ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
18. ΚΑΡΑΛH ΝΕΚΤΑΡIΑ
19. ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
20. ΚΟΛΟΒΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

21. ΚΟΥΡAΚΟΣ ΜΙΧΑHΛ
22. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚAΚΗ ΒΑIΑ
23. ΜΑΓΓΟΥΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
24. ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
25. ΜΕΛΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
26. ΜΟΥΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
27. ΜΠΑΛAΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡIΝΗ
28. ΜΠΑΡE ΕΛΠI∆Α
29. ΜΠΑΡΟΥΞHΣ ∆ΗΜHΤΡΙΟΣ

30. ΜΠIΖΑΣ ΛAΜΠΡΟΣ
31. ΜΩYΣΟΓΛΟΥ ΓΙAΝΝΗΣ
32. ΝΤΑΒΩΝΗ ΓΙΑΝΝΟYΛΑ
33. ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
34. ΝΤΙΟY∆Η ΠΑΓΩΝΑ
35. ΠΑΛΗΤΖHΚΑ ∆HΜΗΤΡΑ
36. ΠΑΝΤΑΖH ΚΥΡΙΑΚΟYΛΑ
37. ΠΑΥΛΑΤΟΥ ΝΙΚΗ
38. ΡΕΚΛΕIΤΗ ΜΑΡIΑ

39. ΣΤΑΘΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

40. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

41. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ

42. ΣΤΟΥΦHΣ ΝΙΚOΛΑΟΣ

43. ΤAΝΗ ΣΟΦIΑ

44. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ ΑΛEΞΑΝ∆ΡΑ

45. ΧΑΤΖIΚΑ ΚΑΛΛΙOΠΗ

46. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΡΙΤΕΣ EΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Περιεχοµενα



Τόµος 5 - Τεύχος 4 [3]

ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Νοσηλευτές και θέσεις εργασίας 
υπό το πρίσµα της οικονοµικής κρίσης

H
παγκόσµια οικονοµική κρίση έχει άµεσο αντίκτυπο στο τοµέα της υγείας καθώς έχει επηρρεάσει αρνητικά
τον αριθµό των νέων θέσεων εργασίας. Η νέα διαµορφούµενη πραγµατικότητα αγγίζει άµεσα και το
νοσηλευτικό επάγγελµα, παρά τα επίσηµα παγκόσµια στοιχεία που αναφέρουν ότι οι θέσεις εργασίας

στο τοµέα υγείας έχουν µείνει ανεπηρέαστες και η αγορά εργασίας είναι ανοιχτή για τους νοσηλευτές. Η
οικονοµική ύφεση έχει συµβάλλει στη µείωση του αριθµού των ατόµων που έχουν ασφαλιστική κάλυψη και
κατά συνέπεια τα έσοδα στα ασφαλιστικά συστήµατα των χωρών και τη βιοµηχανία της υγειονοµικής περίθαλψης.
Ως εκ τούτου, µέρος των ασφαλισµένων αποφεύγει την αγορά συγκεκριµένων υπηρεσιών υγείας, αν δεν
καλύπτονται από το ασφαλιστήριό τους. Έτσι, διαµορφώνεται µια κατάσταση που επηρρεάζει άµεσα τόσο τα
νοσοκοµεία όσο και τις κοινοτικές δοµές, οι οποίες οδηγούνται σε αποδυνάµωση ή σε συγχωνεύσεις, µε
αποτέλεσµα τη διαθεσιµότητα και την κινητικότητα του προσωπικού προς άλλες δοµές και µε τον κίνδυνο της
απόλυσης να αιωρείται.

Παράλληλα, η παραγωγή µεγάλου αριθµού νοσηλευτών και βοηθών νοσηλευτών και η ένταξή του στο εργα-
τικό δυναµικό έχει ως αποτέλεσµα να τίθενται υψηλά κριτήρια όσον αφορά στα αντικειµενικά και υποκειµε-
νικά προσόντα που θα πρέπει να διαθέτει ένας νοσηλευτής για να κερδίσει µια νέα θέση εργασίας. Επιπλέον,
η αύξηση του αριθµού εξιδεικευµένων νοσηλευτών µε µεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους, οι οποίοι
στην πλειοψηφία τους διαθέτουν και κλινική εµπειρία, αυξάνει τον ανταγωνισµό για νέες θέσεις εργασίας σε
σχέση µε τους νέους αποφοίτους των νοσηλευτικών σχολών, ενώ η καθυστέρηση για συνταξιοδότηση από ικα-
νό αριθµό νοσηλευτών λόγω της οικονοµικής ύφεσης και της πολιτικής αστάθειας, αποτελεί µια παράµετρο
που εκτινάσσει στα ύψη τα ποσοστά ανεργίας.

Στις ΗΠΑ, το 36% των αποφοίτων νοσηλευτικής παραµένουν άνεργοι για αρκετό χρονικό διάστηµα µετά την
κτήση του πτυχίου, παρά την αύξηση που καταγράφεται στις προσφερόµενες θέσεις εργασίας. Αµερικανοί
οικονοµικοί αναλυτές αναφέρουν ότι οι θέσεις εργασίας των νοσηλευτών κατά την διάρκεια των κρίσεων στο
τοµέα της οικονοµίας έχουν µείνει ανεπηρέαστες κατά το παρελθόν, όµως η παρούσα παγκόσµια οικονοµική
κρίση φαίνεται να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και είναι αµφίβολο κατά πόσο θα επηρεαστεί η αγορά
εργασίας στο νοσηλευτικό επάγγελµα στο µέλλον. 

Η απογοήτευση που διαφαίνεται στην αγορά εργασίας στις ανεπτυγµένες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, µακροπρό-
θεσµα θα δηµιουργήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αγορά εργασίας και στις υπό ανάπτυξη χώρες, όπως η
Ελλάδα, γεγονός αναπόφευκτο. Τα στοιχεία της χώρας µας δείχνουν µικρό αριθµό εργαζόµενων νοσηλευτών,
ο οποίος δεν είναι ικανός να καλύψει τις ανάγκες περίθαλψης του πληθυσµού, και αύξηση του ποσοστού ανέρ-
γων αποφοίτων νοσηλευτικής. Καθίσταται αναγκαίο η παγκόσµια νοσηλευτική κοινότητα να επαναπροσδιορί-
σει τους στόχους της και ο κάθε νοσηλευτής να αναπτύξει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του, θέτοντας ρεα-
λιστικούς προσωπικούς στόχους. 

Τέλος, επαναπροσδιορισµό χρειάζονται οι πολιτικές υγείας που ακολουθεί κάθε κράτος και θα πρέπει να
γίνει µια σηµαντική ανακατανοµή των ανθρωπίνων πόρων, έτσι ώστε να αλλάξει ο τρόπος που χρησιµοποιού-
νται για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόµενων αναγκών υγείας του πληθυσµού. Άλλωστε, οι σχετικές έρευ-
νες έχουν αποδείξει ότι το καλά εκπαιδευµένο και εξειδικευµένο νοσηλευτικό προσωπικό αποτελεί τον θεµέ-
λιο λίθο των συστηµάτων υγείας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή. Η αξιολόγηση της ΠΖ των ασθενών µε καρκίνο, χρησιµοποιείται πολύ συχνά στην κλινική πράξη καθο-
δηγώντας τον εξατοµικευµένο σχεδιασµό και την ανατροφοδότηση της φροντίδας και αποσκοπώντας στην καλύ-
τερη έκβαση της θεραπείας και στην αυτόνοµη πληροφορηµένη συναίνεση των ασθενών. Η παρούσα ανασκό-
πηση αποτελεί το δεύτερο µέρος του αφιερώµατος στην ΠΖ των ασθενών µε καρκίνο.
Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να περιγράψει τα εργαλεία/ερωτηµατολόγια αξιολόγησης της ΠΖ των
ασθενών µε καρκίνο που χρησιµοποιούνται ευρέως στη καθ’ηµέρα κλινική νοσηλευτική πράξη καθώς και να
προβληµατίσει τους ερευνητές προς την καλύτερη επιλογή του εργαλείου για τη µελέτη τους. 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Η συγγραφή του άρθρου πραγµατοποιήθηκε µετά από  ανασκόπηση της διεθνούς
και ελληνικής βιβλιογραφίας, της τελευταίας εικοσαετίας, η οποία διαπραγµατεύεται µεθοδολογικά ζητήµατα
στην αξιολόγηση της ΠΖ. Η βιβλιογραφία σήµερα διαθέτει ένα µεγάλο αριθµό εργαλείων, µε διαφορετικά χαρα-
κτηριστικά, ενώ οι περιορισµοί των µελετών και οι προβληµατισµοί για τη µεθοδολογία και την ερµηνεία των
αποτελεσµάτων µπορούν να αποτελέσουν ‘φάρο’ καθοδήγησης των ερευνητών.
Συµπεράσµατα. Η επιλογή και εφαρµογή του πλέον κατάλληλου για συγκεκριµένες ερευνητικές µελέτες επι-
βάλλει την ευθυκρισία και Knowledge του νοσηλευτή-ερευνητή, έτσι ώστε η σωστή µεθοδολογική προσέγγιση
σε συνδυασµό µε το κατάλληλο εργαλείο να µπορούν να εγγυηθούν για την ποιότητα των αποτελεσµάτων της
µελέτης.

Λέξεις κλειδιά: : ερωτηµατολόγια, ΠΖ, καρκίνος, εγκυρότητα, αξιοπιστία 
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ABSTRACT

Introduction: In clinical practice the assessment of cancer patients' QoL is used frequently. It guides the
individualized treatment and provides feedback on care, aiming at the best outcome of the treatment and the
patients' autonomous well-informed consent. The present review is the second part of the feature about
cancer patients' QoL.
The aim of this review is to describe the questionnaires of cancer patients' QoL which are widely applied in
the daily nursing practice. Furthermore, to guide the researchers towards the most appropriate choice of
instrument for their study.
Review of the literature. The writing of the article was completed after reviewing international and Greek
bibliography of the last two decades which deals with methodological issues in the QoL assessment. Bibliography
currently offers many instruments with different characteristics while the limitation of the studies and the
puzzling over the methodology and interpretation of the results can constitute a "beacon" of guidance for the
researchers.
Conclusions. In order to choose and apply the right tool for specific studies the nurse researcher has to use
correct judgment and Knowledge. In that way the correct methodology approach combined with the appropriate
instrument can guarantee the quality of the results of the study.

Key words: questionnaires, quality of life, cancer, instruments, validity, psychometric properties.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η
έννοια της Ποιότητας Ζωής (ΠΖ) αντικατοπτρί-
ζει την αίσθηση ευεξίας του ατόµου και την ικα-
νοποίηση από τη ζωή του (Aaronson 1989).

Θεωρείται, όµως, και ως µεταβλητή έκβασης της θερα-
πείας του καρκίνου (χηµειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία,
χειρουργείο, ανακουφιστική φροντίδα) σε κάθε φάση
της πορείας της νόσου (Adamakidou & Kalokerinou
2011). Στα βασικά χαρακτηριστικά της περιλαµβάνε-
ται η υποκειµενική αντίληψή της (Carr & Higginson
2001), η δυναµική θεώρησή της σε συνάρτηση µε το
χρόνο (Aaronson et al 1991), η πολυδιάστατη προ-
σέγγισή της (Grant & Rivera 1998) και η δυσκολία
στην αξιολόγησή της καθώς δεν υπάρχει ένα ‘εργα-
λείο πρότυπο’ (gold standard) για την εκτίµηση της
(Aaronson et al 1991). 

Η αναφορά των χαρακτηριστικών της έννοιας γεν-
νά έντονο προβληµατισµό για τη δυνατότητα της αντι-
κειµενικής αξιολόγησής της. Συγκεκριµένα οι Padilla
& Grant (1985) αναφέρουν ως βασικά προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν οι ερευνητές τη θεωρητική ανε-
πάρκεια, τον ορισµό της, την έλλειψη ευαισθησίας
των εργαλείων, την έλλειψη σταθερότητας των δειγ-
µάτων και τις διακυµάνσεις που µπορεί ο πληθυσµός
να παρουσιάζει όπως οι ασθενείς µε νεοπλασία. Η
µεγαλύτερη δυσκολία είναι η εκτίµησή της, η οποία
µοιάζει µε πρόκληση δεδοµένης της υποκειµενικής
της φύσης (Granda-Cameron et al 2008). Επιπρό-
σθετα, ορισµένες συνιστώσες όπως η κοινωνική και
η πνευµατική λειτουργικότητα, δεν είναι άµεσα παρα-
τηρήσηµες (Jalowien 1990). Η επιλογή της ποιοτικής
ή της ποσοτικής µεθοδολογίας ή συνδυασµό των δύο
για τη µελέτης της ΠΖ ενός πληθυσµού είναι συνάρ-
τηση του σκοπού της µελέτης. Στην ποσοτική µεθο-
δολογία η επιλογή του εργαλείου είναι εξαιρετικής
σηµασίας, διότι ένα σωστά σταθµισµένο εργαλείο εάν
δεν χρησιµοποιηθεί µε το σωστό τρόπο είναι πιθανό
να δηµιουργήσει προβλήµατα στην ερµηνεία των απο-
τελεσµάτων (Bottomley 2002).

Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπη-
σης είναι να περιγράψει τα εργαλεία/ερωτηµατολόγια
αξιολόγησης της ΠΖ των ασθενών µε καρκίνο που χρη-
σιµοποιούνται ευρέως στη καθ’ηµέρα κλινική νοση-
λευτική πράξη καθώς και να προβληµατίσει τους ερευ-
νητές προς την καλύτερη επιλογή του εργαλείου για
µια ποσοτική µελέτη. 

Εργαλεία εκτίµησης της Ποιότητας Ζωής που σχετίζε-
ται µε την υγεία (health related quality of life)
Σήµερα η βιβλιογραφία διαθέτει µεγάλη ποικιλία εργα-
λείων για την εκτίµηση της ΠΖ των ασθενών. Αυτά δια-
κρίνονται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες, τα γενικά
(generic instruments), τα ειδικά για τον καρκίνο
(cancer specific instruments) και τα ειδικά για συγκε-
κριµένες διαστάσεις της ΠΖ εργαλεία (domain specific

questionnaires) (Sprangers 2002; Soni & Cella 2002).
Επίσης υπάρχουν εργαλεία ειδικά για την εκτίµηση
της ΠΖ σε παιδιά, έφηβους ή τις οικογένειες ασθε-
νών (Haberman & Bush 1998). ∆ιαφορετική κατηγο-
ριοποίηση των εργαλείων προτείνουν άλλοι ερευνη-
τές µε διαφορετικά κριτήρια ένταξης σε κατηγορίες
(Fitzpatrik 1999).

Οι ερωτώµενοι συνήθως καλούνται να απαντήσουν
στις ερωτήσεις των ερωτηµατολογίων α)µε κατηγορι-
κές απαντήσεις ή απαντήσεις τύπου Likerτ, σύµφω-
να µε τις οποίες κάθε στοιχείο-ερώτηση ακολουθεί-
ται από ένα σύνολο επιλογών απαντήσεων και οι
ερωτώµενοι καλούνται να επιλέξουν την επιλογή/απά-
ντηση που τους εκφράζει, β) την οπτική αναλογική
κλίµακα, σύµφωνα µε την οποία κάθε στοιχείο-ερώ-
τηση ακολουθείται από µία ευθεία οριζόντια γραµµή,
συνήθως 10 cm, µε αναφορά της µέγιστης και ελάχι-
στης τιµής ή ενδιάµεσα καθορισµένα σηµεία και οι
ερωτώµενοι καλούνται να σηµειώσουν στη γραµµή το
σηµείο ή την τιµή που τους αντιπροσωπεύει και γ) τη
διχότοµη απάντηση ναι-όχι, σε µικρότερη συχνότητα.
Τα εργαλεία αξιολόγησης που απευθύνονται σε παι-
διά χρησιµοποιούν άλλες µεθόδους ανεύρεσης της
απάντησης, όπως ο πίνακας µε σχήµατα προσώπου
µε χαµόγελο έως κλάµα στο ιατρείο πόνου (continuum
of smiling to crying faces). 

Γενικά ερωτηµατολόγια – εργαλεία (generic instruments)
Τα γενικά εργαλεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε
µεγάλο εύρος πληθυσµών µε χρόνια νοσήµατα. Τα
ερωτηµατολόγια αυτά αποτελούνται από επιµέρους
υποκλίµακες, οι οποίες εκτιµούν διαφορετικές δια-
στάσεις της ΠΖ. Επιτρέπουν συγκρίσεις µεταξύ των
πληθυσµών και εκτιµούν τη συνολική επίδραση της
νόσου ή της θεραπείας στην ΠΖ (Soni &Cella 2002).
Μειονέκτηµά τους είναι η αδυναµία επαρκούς εστία-
σης σε θέµατα που σχετίζονται µε µια συγκεκριµένη
παρέµβαση, όπως τα συµπτώµατα της νόσου ή οι παρε-
νέργειες της θεραπείας (Velikova et al 1999). Γενικά
ερωτηµατολόγια µε γνωστή εγκυρότητα και αξιοπι-
στία είναι το Sickness Impact Profile (SIP) (Bergner
et al 1981), το Nottingham Health Profile (NHP) (Hunt
et al 1981), το The Medical Outcome Study Short
Form Health Survey (SF-36) (Brazier et al 1992),το
EQ-5D (EuroQol group 1990) γνωστό ως EuroQol
(Haberman & Bush 1998; Sprangers 2002; Granda-
Cameron et al 2008) (Πίνακας 1). 

Ειδικά για τον καρκίνο ερωτηµατολόγια (cancer specific
instruments)
Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα αυτών των εργαλείων
είναι η ευαισθησία τους στις αλλαγές της ΠΖ που σχε-
τίζονται µε την ασθένεια, καθώς επίσης είναι περιε-
κτικά, σύντοµα και επαρκή στις προσεγγίσεις τους
(Aaronson et al 1991). Η ειδικότητά τους σε συγκε-
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κριµένους τύπους καρκίνου αποκλείει τις συγκρίσεις
των αποτελεσµάτων µεταξύ διαφορετικών πληθυσµών.
Παραδείγµατα τέτοιων ερωτηµατολογίων µε γνωστή
εγκυρότητα και αξιοπιστία, είναι το Functional Living
Index –Cancer (FLIC) (Shipper 1984), το Cancer
Rehabilitation Evaluation System (CARES-SF) (Schag
& Heinrich 1990), το Functional Assessment Cancer
Therapy General (FACT-G) (Cella 1993)και το EORTC
Core Quality Of Life Questionnaire (EORTC QLQ-C30)
(Aaronson et al 1993). Τα δύο τελευταία εργαλεία απο-
τελούνται από ένα ερωτηµατολόγιο γενικό-πυρήνα
(core) το οποίο είναι κατάλληλο για µεγάλο εύρος
ασθενών µε καρκίνο και συνδυάζεται µε ένα ειδικό
ερωτηµατολόγιο (module questionnaire) το οποίο
εκτιµά θέµατα-διαστάσεις που σχετίζονται µε τον
συγκεκριµένο τύπο καρκίνου µε µεγαλύτερη λεπτο-
µέρεια which assesses in great detail issues of
relevance to specific cancer patients subgroups not
adequately covered by the core questionnaire (Haberman
& Bush 1998; Sprangers 2002). Πολλοί ερευνητές
υποστηρίζουν τη χρήση τέτοιων εργαλείων διότι προ-
σεγγίζουν καλύτερα το σκοπό της µελέτης, increases
the specificity and the sensitivity to detect small but
clinically important changes in HRQoL (Velikova et
al 1999; Soni & Cella 2002; Granda-Cameron et al
2008) (Πίνακας 2).

Ειδικά για συγκεκριµένες διαστάσεις της ΠΖ εργαλεία
(domain specific questionnaires)
Τα ειδικά για συγκεκριµένες διαστάσεις της ΠΖ εργα-
λεία έχουν σχεδιαστεί για την εκτίµηση µιας συγκε-
κριµένης διάστασης-συµπτώµατος της ΠΖ (όπως ο
πόνος, η ναυτία, η κατάθλιψη, κ.α) µε µεγαλύτερη
λεπτοµέρεια. Παραδείγµατα ερωτηµατολογίων αυτού
του είδους µε γνωστή αξιοπιστία και εγκυρότητα, είναι
το Multidimensional Fatigue Inventory (MFI) (Smets
et al 1995), το McGill Pain Questionnaire (Melzack
1975), το Symptom Distress Scale (SDS) (McCorkle
& Young 1978) (Haberman & Bush 1998; Sprangers
2002; Soni & Cella 2002; Granda-Cameron et al 2008)
(Πίνακας 3). 

Εργαλεία ειδικά για συγκεκριµένο ασθενή (patient
specific instruments)
Μία άλλη διαφορετική κατηγορία ερωτηµατολογίων
είναι τα ειδικά για συγκεκριµένο ασθενή ερωτηµατο-
λόγια. Η διαφορά τους από τα άλλα εργαλεία είναι ότι
δίνουν την ευκαιρία στους ασθενείς να εξειδικεύσουν
τα δικά τους ατοµικά ενδιαφέροντα και σκοπούς της
θεραπείας, ενώ µετά τη θεραπεία-παρέµβαση ερω-
τώνται αν ικανοποιήθηκαν τα ενδιαφέροντα και οι ανη-
συχίες τους. Μειονεκτήµατα τους είναι ότι εστιάζουν
κυρίως στον ασθενή και παρέχουν ελάχιστες πληρο-
φορίες για την επίδραση της θεραπείας στην γενική
υγεία αλλά κυρίως δεν επιτρέπουν τη σύνθεση τυπο-

ποιηµένων µετρήσεων καθώς και η σηµαντική διά-
θεση χρόνου και ενέργειας. Ενδεικτικά, τέτοια εργα-
λεία είναι το Patient Specific Index (PASI), το Patient
Specific Symptom Distress Index, το Τhe Canadian
Occupational Performance, το Discredited Analogue
Scale (DISCAN), το Schedule for the Evaluation of
Individual Quality of Life, καθώς και άλλα (Wright
2000). 

Προϋποθέσεις ενός εργαλείου
Ο στόχος από την επιλογή και χρήση ενός εργαλείου
µέτρησης είναι πάντα η προσέγγιση των πολλαπλών
διαστάσεων της ΠΖ του ατόµου και η παροχή αξιόπι-
στων και έγκυρων πληροφοριών που θα επιτρέπουν
συγκρίσεις των µετρήσεων. Στόχος που είναι δύσκο-
λο να επιτευχθεί για λόγους όπως η υποκειµενικότη-
τα που διέπει την έννοια, ο έµµεσος τρόπος εκτίµη-
σής της, οι πολλαπλές πηγές λαθών στη διαδικασία
εκτίµησης, οι πολύπλοκες συσχετίσεις µεταξύ των
εκβάσεων και η έλλειψη άµεσων και σαφών θερα-
πευτικών σκοπών που ορίζονται από τις αλλαγές στην
ΠΖ (Aaronson 1989; Testa 2000). Θα ήταν παράληψη
να µην γίνει αναφορά στη µεθοδολογία της έρευνας,
η οποία είναι αυτή που δίνει και την αξιοπιστία της
και πείθει για το αποτέλεσµα (Fitzpatrik 1999).

Οι ερευνητές που προτίθενται να εξετάσουν την
ΠΖ βρίσκονται αντιµέτωποι µε την µεγάλη ποικιλία
των ερωτηµατολογίων (Jalowien 1990). Αυτά διαφέ-
ρουν όχι µόνο ως προς το περιεχόµενο, τις διαστά-
σεις της ΠΖ και τη βαρύτητα που επιδίδουν σε κάθε
µία από αυτές (Jalowien 1990), αλλά κυρίως διαφέ-
ρουν ως προς τον σκοπό της χρήσης τους (Fitzpatrik
1999). Για την Testa (2000) προβλήµατα πηγάζουν τόσο
από την εκτίµηση /µέτρηση της ΠΖ όσο και από την
τεκµηρίωση των αποτελεσµάτων.

Άλλες παράµετροι οι οποίες πρέπει να αξιολογού-
νται για την επιλογή του κατάλληλου για τη συγκεκρι-
µένη µελέτη εργαλείου είναι (α)ο τρόπος συλλογής
των δεδοµένων (συνέντευξη, ερωτηµατολόγιο, ηµε-
ρολόγιο, κα.), (β) η κόπωση του ασθενούς που σχετί-
ζεται µε την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, (γ)
το βάθος και το εύρος που καλύπτει το εργαλείο, (δ)
η δυνατότητα άθροισης ή διαχωρισµού των δεδοµέ-
νων, (ε) το είδος των απαντήσεων (κατηγορική ή απλή
αναλογική), (στ) η ειδικότητα των ερωτήσεων στο χρό-
νο και το περιεχόµενο, και τέλος (ζ) τα ψυχοµετρικά
χαρακτηριστικά του εργαλείου (Aaronson 1989 & 1991). 

Όσον αφορά τα τελευταία, είναι σηµαντικό κάθε
εργαλείο να ικανοποιεί κάποιες προϋποθέσεις προ-
κειµένου τα αποτελέσµατα των µετρήσεων να έχουν
δυνατότητα ερµηνείας. Οι βασικές αρχές ή οι ιδιότη-
τες µιας κλίµακας µέτρησης (Grant et al 1990; Guyatt
et al 1993; Fitzpatrik 1999; Velikova et al 1999;
Higginson & Carr 2001; Υφαντόπουλος & Σαρρής
2001; Υφαντόπουλος 2007; Granda-Cameron et al
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2008) είναι οι ακόλουθες.
Η αξιοπιστία (reliability) αναφέρεται στο βαθµό

στον οποίο ένα εργαλείο είναι ελεύθερο από λάθη
µέτρησης (measurement error). Στην πράξη, η αξιο-
πιστία εκτιµά την ικανότητα απόδοσης των ίδιων απο-
τελεσµάτων σε επαναλαµβανόµενες εφαρµογές στον
ίδιο πληθυσµό (επαναληψηµότητα και σταθερότητα)
(repeatability and consistency). Ένα είδος αξιοπι-
στίας είναι η εσωτερική σταθερότητα (internal
consistency). Αυτή εκτιµάται µε το συντελεστή συσχέ-
τισης alpha (Cronbach’s coefficient alpha), ο οποίος
παρουσιάζει το βαθµό στον οποίο οι ερωτήσεις σχε-
τίζονται µεταξύ τους. Μια τιµή µεγαλύτερη από 0.80
θεωρείται κατάλληλη για εργαλεία που πρόκειται να
χρησιµοποιηθούν σε συγκριτικές µελέτες (Grant et al
1990; Velikova et al 1999; Higginson & Carr 2001).

Η εγκυρότητα (validity) ορίζεται ως ο βαθµός στον
οποίο το εργαλείο εκτιµά αυτό που υποτίθεται ότι
µετρά, και αναφέρεται στο βαθµό της µη τυχαίας ή
συστηµατικής στατιστικής απόκλισης. Τα δύο αυτά
χαρακτηριστικά των εργαλείων εκτίµησης της ΠΖ µπο-
ρούν να βρεθούν από τις αναφορές που περιγράφουν
την αρχική ανάπτυξη και έλεγχο του εργαλείου ή στα
εγχειρίδιά τους (Grant et al 1990; Velikova et al1999;
Higginson & Carr 2001). Η εγκυρότητα µπορεί να δια-
κριθεί σε εγκυρότητα έκφρασης, περιεχοµένου, δόµη-
σης και κριτηρίου.

Η ειδικότητα (specificity) αφορά στην ικανότητα
ενός εργαλείου να διακρίνει διαφορετικούς πληθυ-
σµούς ασθενών (Higginson & Carr 2001; Υφαντόπου-
λος 2007).

Η ευαισθησία ή ανταποκρισιµότητα (responsiveness
or sensitivity) αφορά στην ευαισθησία ενός εργαλεί-
ου να ανιχνεύει κλινικά σηµαντικές αλλαγές της υγεί-
ας (Fitzpatrik 1999; Higginson & Carr 2001).

Η ικανότητα ερµηνείας (interpretability) αφορά
στην ικανότητα κλινικής ερµηνείας των αποτελεσµά-
των (Fitzpatrik 1999; Higginson & Carr 2001).

Άλλα γενικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει
ένα ερωτηµατολόγιο είναι η αποδοχή από τους ασθε-
νείς (acceptability), η ευαισθησία στις αλλαγές, ο
σύντοµος χρόνος συµπλήρωσής του (να µην ξεπερνά
τα 15 λεπτά), η πολυδιάστατη προσέγγιση και η εύκο-
λη κατανόησή του από τους ασθενείς (Grant et al 1990;
Varricchino 1990; Velikova et al1999). 

Εξίσου σηµαντικά είναι τα µεθοδολογικά προβλή-
µατα στην εκτίµηση της ΠΖ, όπως η επιλογή του κατάλ-
ληλου εργαλείου, το µέγεθος του δείγµατος, η συχνό-
τητα και ο χρόνος εκτίµησης, η διαχείριση των χαµένων
ερωτήσεων (missing data) (Jalowien 1990; Groenvold
1999) η ευκολία στην παρουσίαση των δεδοµένων και
η διεξαγωγή συγκρίσεων και τέλος η ικανότητα ανα-
γνώρισης ελάχιστων κλινικά σηµαντικών διαφορών
(Soni & Cella 2002).

Τα αποτελέσµατα από την αξιολόγηση της ΠΖ βρί-

σκουν ευρεία εφαρµογή στην καθ’ηµέρα πράξη της
φροντίδας των ασθενών µε καρκίνο (Adamakidou &
Kalokerinou 2011). Συγκεκριµένα, µπορούν να χρη-
σιµοποιηθούν ως µέτρο αξιολόγησης της έκβασης και
διακρίνεται ανάλογα µε το σκοπό της µελέτης για την
εκτίµηση της έκβασης της θεραπείας (π.χ. τυχαιοποι-
ηµένες κλινικές µελέτες) (Moinpur 1997), για την ποι-
οτική αξιολόγηση της επιβίωσης (έρευνες κόστους-
αποτελεσµατικότητας) (Passik & Kirsh 2000) και για
την αξιολόγηση προβληµάτων σωµατικών ή/και ψυχο-
συναισθηµατικών που εµφανίζονται καθυστερηµένα
στο χρόνο, ως προγνωστικός παράγοντας (θνησιµότη-
τα, υποτροπή, επιβίωση) (Kramer et al 2000) και ως
παράγοντaς παρέµβασης υποστηρίζοντας της διαδι-
κασίας λήψης αποφάσεων (Morris, Perez, McNoe
1998). 

Προκλήσεις στην αξιολόγηση της ΠΖ 
Η διεθνής βιβλιογραφία παρέχει πλήθος µελετών που
διαπραγµατεύονται και αξιολογούν την ΠΖ των ασθε-
νών µε καρκίνο σε διαφορετικές φάσεις της πορεί-
ας της νόσου. Εντούτοις, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστι-
κά της (Adamakidou & Kalokerinou 2011) την καθιστούν
ευάλωτη σε µεθοδολογικά προβλήµατα-προκλήσεις,
τα οποία οι ερευνητές πρέπει να διαχειριστούν προ-
σεκτικά για τη γενίκευση των αποτελεσµάτων τους. 

Οι ασθενείς συχνά λόγω της κλινικής τους κατά-
στασης δεν δύναται να συµπληρώσουν ερωτηµατο-
λόγια για την ΠΖ τους. Στην περίπτωση αυτή τα δεδο-
µένα συλλέγονται από τους σηµαντικούς άλλους
(οικογένεια, φίλοι, άτυπος φροντιστής) ή/και από
τους επαγγελµατίες υγείας (ιατρός, νοσηλευτής). Το
ερώτηµα που προκύπτει αφορά στην ακρίβεια της
αξιολόγησης της ΠΖ των ασθενών από κάποιο άλλο
άτοµο, όταν ο καλύτερος κριτής γι’αυτήν θεωρείται
ο ίδιος ο ασθενής!

Οι απόψεις των ασθενών για την ΠΖ τους αλλά-
ζουν συνεχώς στο χρόνο και συχνά παρατηρούνται
παράδοξα φαινόµενα, όπως το φαινόµενο response
shift. Όπως για παράδειγµα, όταν η κλινική κατάστα-
ση των ασθενών επιδεινώνεται φανερά η αξιολόγη-
ση της ΠΖ τους παραµένει σταθερή ή άτοµα µε ιδι-
αίτερα επιβεβαρυµµένη κλινική εικόνα αξιολογούν
την ΠΖ τους παρόµοια µε τα υγιή άτοµα!

Οι «χαµένες τιµές» (missing data) αποτελούν
πηγή σφάλµατος στις ερευνητικές µελέτες για τον
καρκίνο και τη διασφάλιση της ποιότητας. Απαραί-
τητη είναι η διαχείριση τους και η απόδοση συµπε-
ρασµάτων που σχετίζονται µε αυτά (Kaasa & Loge
2003)

Η έγκυρη αξιολόγηση και διάκριση της κλινικής
σηµαντικότητας των στατιστικά σηµαντικών δεδοµέ-
νων είναι µείζονος σηµασίας για την παρουσίαση των
αποτελεσµάτων και εξαγωγή συµπερασµάτων (Kaasa
& Loge 2002, 2003; Sprangers 2002). 
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Επίλογος 
Σε µια περισσότερο αισιόδοξη θεώρηση της πρόκλη-
σης της αξιολόγησης της ΠΖ, η οποία στη θεραπεία
του καρκίνου δεν είναι µόνον ελπίδα αλλά αρχίζει να
γίνεται πραγµατικότητα, µε πληθώρα εργαλείων έτοι-
µα προς χρήση καθώς και άλλα που θα δηµιουργη-
θούν µελλοντικά, αυτό που οφείλουµε να κάνουµε οι
επαγγελµατίες υγείας είναι να µάθουµε πως χρησι-
µοποιούνται και να τα εφαρµόσουµε στην πράξη! 
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∆ιερεύνηση Κόστους-Αποτελεσµατικότητας
στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας

στην Ελλάδα

Μεχίλι Ε.1, ∆ιοµήδους Μ.2, Γκουγκουµάτη Κ.1, Καλοκαιρινού Α.3

1. Π.Ε Νοσηλευτής, MSc, PhD candidate 2. Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ 3. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η υγεία είναι ένα δηµόσιο κοινωνικό αγαθό και στα πλαίσια των δυνάµεων της ελεύθερης αγοράς
δεν επιτυγχάνεται ισότιµη ή αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων. Σύµφωνα µε την οικονοµική προσέγγιση της
υγείας, η αρρώστια δεν επιτρέπει στο άτοµο που νοσεί να συµµετάσχει στις παραγωγικές διαδικασίες (εργασία),
αλλά αντίθετα προκαλεί κόστος για το κοινωνικό σύνολο.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η παρουσίαση ερευνών που υπάρχουν και αποδεικνύουν τη σηµα-
ντικότητα του κόστους και της αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλά-
δα. 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση: Κριτική και συστηµατική ανασκόπηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων. Πραγ-
µατοποιήθηκε εκτεταµένη αναζήτηση ερευνητικών δηµοσιευµένων άρθρων.
Συµπεράσµατα: Το σύστηµα υγείας έχει ένα και µοναδικό λόγο ύπαρξης, δηλαδή την προστασία και τη βελτίω-
ση της υγείας του πληθυσµού. Η παροχή υπηρεσιών υγείας (πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση), έχει νόηµα
µόνο στο βαθµό που συνεισφέρει στο σκοπό αυτό. Η ανάλυσης της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας cost-
effectiveness analysis (CEA) είναι µια µορφή οικονοµικής ανάλυσης που συγκρίνει το σχετικό κόστος και τα
αποτελέσµατα (επιπτώσεις) από δύο ή περισσότερες πορείες δράσης.

Λέξεις κλειδιά: κόστος αποτελεσµατικότητα, Π.Φ.Υ, υπηρεσίες υγείας.
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ABSTRACT

Introduction: Health is a public good and in the free market is not achieved equitable or efficient allocation
of resources. According to the economic approach of health, illness prevents the infected individual from
participating in processes (work), but causes costs to society as a whole.
Aim: The aim of this study is to present the existing studies and demonstrate the significance of the cost
effectiveness of primary health care services in Greece.
Literature review: Critical and systematic review in electronic databases. An extended search of published
research articles.
Conclusion: Health-care system should protect and improve health of the population. The provision of health
services (prevention, treatment, rehabilitation,) is only meaningful to the extent that contributes to this aim.
Cost-effectiveness analysis is a form of economic analysis that compares costs and outcomes (impacts) of
two or more courses of action.

Key word: Cost-effectiveness, primary health care, local government and primary health care, health services 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σ
ήµερα είναι γενικά παραδεκτό ότι η εκπαίδευση
και η υγεία αποτελούν σηµαντικότατους συντε-
λεστές της παραγωγικής διαδικασίας και βοη-

θούν σηµαντικά στη διατήρηση και ανάπτυξη του ανθρώ-
πινου κεφαλαίου (Λιαρόπουλος 2007). Σύµφωνα µε
την οικονοµική προσέγγιση της υγείας, η αρρώστια
δεν επιτρέπει στο άτοµο που νοσεί να συµµετάσχει
στις παραγωγικές διαδικασίες (εργασία), αλλά αντί-
θετα προκαλεί κόστος για το κοινωνικό σύνολο και ως
εκ τούτου πρέπει να αντιµετωπισθεί, να θεραπευθεί
και εποµένως να περιορισθεί στο ελάχιστο δυνατό
(∆ίκαιος 2010).

Βασικό κριτήριο παροχής υπηρεσιών υγείας σε ένα
άτοµο δεν αποτελεί η αγοραστική του δύναµη ούτε το
εισόδηµά του αλλά οι υγειονοµικές του ανάγκες. Η
αρχή του αποκλεισµού (αντιθέτως πρέπει να ισχύει η
αρχή της ισότητας) δεν πρέπει να ισχύει στην κατανά-
λωση των υπηρεσιών υγείας. Ο Π.Ο.Υ στην συνεδρία-
ση της Alma-Ata έκανε αποδεκτό οτι: Π.Φ.Υ είναι βασι-
κή φροντίδα υγείας, που στηρίζεται σε πρακτικές,
επιστηµονικά τεκµηριωµένες και κοινωνικά αποδε-
κτές, µεθόδους και τεχνολογία. Η φροντίδα αυτή είναι
στη διάθεση όλων των ατόµων και των οικογενειών
τους και παρέχεται µε την πλήρη συµµετοχή τους και
σε κόστος που ανταποκρίνεται στις οικονοµικές δυνα-
τότητες της κοινότητας και της χώρας σε κάθε στάδιο
ανάπτυξης, σύµφωνα µε το πνεύµα αυτοδυναµίας και
αυτοδιάθεσης (Αδαµακίδου, Καλοκαιρινού 2008).
Συγκεκριµένα, η ΠΦΥ παρέχεται από: (α) το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας, µέσω των 201 Κέντρων Υγείας, των
1478 Περιφερειακών τους Ιατρείων και των πρωινών
και απογευµατινών Εξωτερικών Ιατρείων 132 νοσο-
κοµείων. Στις υπηρεσίες αυτές έχουν πρόσβαση όλοι
οι ασφαλισµένοι πολίτες καθώς και οι ανασφάλιστοι
σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών, (β) τα ∆ηµό-
σια Ασφαλιστικά Ταµεία (Ζηλήδης 2005). 

Σκοπός
Σύµφωνα µε τη σύγχρονη θεώρηση ο σκοπός ενός
συστήµατος υγείας είναι η διασφάλιση και βελτίωση
του επιπέδου υγείας του πληθυσµού µε απώτερο σκο-
πό τη συµβολή του συστήµατος υγείας ως βασικού
θεσµού του κοινωνικού κράτους, στη διασφάλιση και
βελτίωση του επιπέδου ευηµερίας και ποιότητας ζωής
του πληθυσµού (Λιαρόπουλος 2009). Σκοπός της παρού-
σας µελέτης είναι η παρουσίαση των µελετών που
έχουν διεξαχθεί και αποδεικνύουν την σηµαντικότη-
τα του κόστους και της αποτελεσµατικότητας των υπη-
ρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλά-
δα. 

Υλικό και µέθοδος 
Η παρούσα µελέτη διενεργήθηκε στα πλαίσια της συγ-
γραφής της διπλωµατικής εργασίας για το πρόγραµ-

µα µεταπτυχιακών σπουδών. Χρησιµοποιήθηκε η µέθο-
δος αναζήτησης µε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων
στο ∆ιαδίκτυο. Πραγµατοποιήθηκε εκτεταµένη ανα-
ζήτηση ερευνητικών άρθρων δηµοσιευµένων σε έγκυ-
ρα και έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά µε κριτήρια
αναζήτησης και λέξεις κλειδιά τους όρους cost-
effectiveness, primary health care, health services,
local government and primary health care, καθώς
και συνδυασµός αυτών. 

Αποτελέσµατα
Οι Μπόρα και συν. υπολόγισαν το κόστος νόσησης απο
ηπατίτιδα Α και το κόστος- όφελος του εµβολιασµού
µε βάση ένα συγκεκριµένο µαθηµατικό µοντέλο Η επί-
λυση του µαθηµατικού µοντέλου µε υποθετικές τιµές
επιπολασµού της νόσου καθόρισε την τιµή ισοσκελι-
σµού της δαπάνης νοσηλείας προς το κόστος εµβο-
λιασµού σε επιπολασµό 10%. Εποµένως, ο επιλεκτι-
κός εµβολιασµός των οµάδων υψηλού κινδύνου
ενδείκνυται απο άποψη κόστους αποτελεσµατικότη-
τας όταν η διαφορά επιπολασµού η ο κίνδυνος διαµό-
λυνσης στην οµάδα είναι >10%. Οι ερευνητές προτεί-
νουν το γενικό εµβολιασµό του γενικού πληθυσµού
και των οµάδων µη υψηλού κινδύνου στην εφηβική
ηλικία, αφου µε βάση βιβλιογραφικά δεδοµένα παρα-
τηρείται ταχεία αύξηση του επιπολασµού της νόσου,
σε επίπεδα >10% σε νεαρούς ενήλικες (Μπόρα 1997).
Οι Γείτονας και συν. επιχείρησαν τη συγκριτική οικο-
νοµική αποτίµηση δυο αντιαιµοπεταλικών αγωγών που
χρησιµοποιούνται στην προληπτική αντιµετώπιση της
αθηροθρωµβοτικής νόσου: της ασπιρίνης ( 325mg)
και της κλοπιδογρέλης (75mg). Απο την ανάλυση της
σχέσης κόστους-αποτελεσµατικότητας προέκυψε οτι
η προληπτική χορήγηση κλοπιδογρέλης σε πάσχοντες
απο αθηροθροµβωτική µορφής νόσηµα αποτελεί την
πλέον αποδοτική και αποτελεσµατική στρατηγική δευ-
τερογενούς πρόληψης. Οι βασικοί λόγοι, που στοιχει-
οθέτησαν την παραπάνω διαπίστωση, ήταν οτι οι επι-
πρόσθετοι πόροι που θα διατεθούν, µειώνουν τις
πιθανότητες δυσµενούς έκβασης της νόσου και, παράλ-
ληλα, παρέχουν ένα σηµαντικό όφελος στην κοινωνία
µε τα επιπρόσθετα χρόνια ζωής που κερδίζονται ετη-
σίως (Γείτονας 2000). Οι Σταφυλάς και συν. χρησιµο-
ποίησαν την ανάλυση κόστους-αποτελεσµατικότητας
για να ελέγξουν την αποτελεσµατικότητα των κύριων
κατηγοριών αντιυπερτασικών φαρµάκων που προτεί-
νονται απο τις προτυπώµενες οδηγίες του 2003 των
European Society of Hypertension European Society
of Cardiology (ECH-ESC) ως µονοθεραπεία σε ασθε-
νείς µε ήπια προς µέτρια µη επιλεγµένη υπέρταση. Η
λίστα των φαρµάκων αυτών περιλαµβάνει τη χλωρο-
θαλιδόνη, την προπανολόλη, την αµλοδιπίνη, την ενα-
λαπρίλη και την λοσαρτάνη. Τα αποτελέσµατα έδειξαν
οτι τα παλαιότερα και τα νεότερα φάρµακα παρέχουν
την ίδια προστασία έναντι της συνολικής θνησιµότη-
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τας και των σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων σε
ασθενείς µε ήπια προς µέτρια µη επιλεγµένη υπέρ-
ταση (Σταφιλάς 2005). Οι Λαµπίρης και συν. µελέτη-
σαν την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος τηλει-
ατρικής που εγκαταστάθηκε το 2002 µεταξύ του Γενικού
Νοσοκοµείου Αεροπορίας και αρκετών αποµονωµέ-
νων στρατοπέδων, µέσω συνδέσµων τηλεδιάσκεψης
βασισµένων σε υπολογιστή (Λαµπίρης 2005). Το σύστη-
µα τηλεϊατρικής βρέθηκε πιο αποτελεσµατικό και η
ανάλυση ευαισθησίας έδειξε οτι η αναβάθµιση της
υπηρεσίας ώστε να αποτελεί ενσωµατωµένο συστατι-
κό της καθηµερινής φροντίδας υγείας και να εξυπη-
ρετεί σηµαντικά µεγαλύτερο αριθµό χρηστών θα οδη-
γήσει σε δραµατική µείωση του κόστους κάθε συνεδρίας.
Οι Κοντοδιµόπουλος και συν. συνέκριναν τα αποτελέ-
σµατα της αιµοκάθαρσης και της περιτοναϊκής κάθαρ-
σης, σε όρους σχετικής µε την υγεία ποιότητα ζωής
(health related quality of life), µε τους πόρους που
καταναλώνονται µε κάθε µέθοδο. Σε οτι αφορά την
ανάλυση του κόστους, το µέσο ετήσιο κόστος για κάθε
ασθενή αιµοκάθαρσης βρέθηκε µεγαλύτερο απο το
αντίστοιχο της περιτοναϊκής κάθαρσης κατά 18,6%
(Κοντοδηµόπουλος et al 2005). Οι Καρνάρου και συν.
επιχείρησαν να προσεγγίσουν το κόστος της εξωνο-
σοκοµειακής περίθαλψης της νόσου του AIDS στην
Ελλάδα. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συµπέρασµα οτι
τα στοιχεία που µελετήθεικαν αναδεικνύουν την αξία
των εναλλακτικών µορφών περίθαλψης, όταν δεν κρί-
νεται απαραίτητη η νοσοκοµειακή περίθαλψη για ένα
HIV- οροθετικό άτοµο. 

Οι Κυριόπουλος και συν. µελέτησαν την χορήγηση
β2- διεγερτηκών και γλυκοκορτικοειδών στη θερα-
πευτική αντιµετώπιση του βρογχικού άσθµατος, µέσω
δοσιµετρικών συσκευών απελευθέρωσης αερολύµα-
τος (MDI) και την πλέον πρόσφατα παρουσιασθείσας
συσκευής που ενεργοποιείται µε την αναπνοή (breath
actuated metered dose inhaler, BAI). Απο την ανά-
λυση των αποτελεσµάτων, οι ερευνητές συµπέραναν
οτι η διαφορά κόστους σε βάρος της MDI είναι σηµα-
ντική, όταν οι συσκευές χρησιµοποιούνται για να απε-
λευθερώσουν σαλβουταµόλη και χρηιµοποιούνται απο
ασθενείς τόσο στην ελεύθερη αγορά υπηρεσιών υγεί-
ας οσο και στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. Ακόµα η
συσκευή BAI είναι φθηνότερη της συσκευής MDI ενώ
οι ασθενείς που τα χρησιµοποιούσαν κατα κύριο λόγο
δήλωναν πιο ικανοποιηµένοι απο την συσκευή BAI. Οι
Καιτελίδου και συν. υπολόγισαν το άµεσο κόστος της
αιµοκάθαρσης στα δηµόσια νοσοκοµεία και την απώ-
λεια παραγωγής απο τους ασθενείς τελικού σταδίου
νεφρικής ανεπάρκειας και την οικογένειά τους. Τα
αποτελέσµατα δείχνουν οτι η παροχή αιµοκάθαρσης
στο 0.05% του πληθυσµού απορροφά το 2% το συνο-
λικό δαπανών υγείας στην Ελλάδα. Πέρα απο το κόστος
αυτό, που επιβαρύνει το ΕΣΥ, η απώλεια παραγωγής
εξαιτίας της νόσου βρέθηκε να είναι σηµαντική. Οι

ερευνητές καταλήγουν οτι η προώθηση εναλλακτικών
τεχνολογιών, όπως η µεταµόσχευση οργάνων και η
περιτοναϊκή κάθαρση, και η βελτίωση της αποδοτικό-
τητας της αιµοκάθαρσης µέσω δορυφορικών µονά-
δων µπορούν να αποδειχθούν διαδικασίες περισσό-
τερο αποτελεσµατικές και ψυχολογικά επωφελείς για
τους ασθενείς (Καιτελίδου και συν. 2008). 

Σύµφωνα µε του έρευνα του Περιτογιάννη µε θέµα
την κατάθλιψη στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας,
αναφέρεται ότι το οικονοµικό κόστος της κατάθλιψης
είναι τεράστιο τόσο το άµεσο (χρήση υπηρεσιών υγεί-
ας, ειδικά φάρµακα), όσο και το έµµεσο (µειωµένη
παραγωγικότητα, απουσία απο εργασία κ.α). Οι για-
τροί της ΠΦΥ είναι σε καλύτερη θέση από τους ψυχιά-
τρους στο να θεραπεύσουν την κατάθλιψη, διότι γνω-
ρίζουν τη συνολική κατάσταση του ασθενούς, τη θεραπεία
που λαµβάνει για άλλα νοσήµατα κλπ. Οι περισσότε-
ρες περιπτώσης κατάθλιψης αντιµετωπίζονται σε επί-
πεδο ΠΦΥ µε πολύ καλύτερο αποτέλεσµα για τον ασθε-
νή αλλά και το σύστηµα υγείας αφού το κόστος είναι
αρκετά µειωµένο. Σύµφωνα µε τον συγγραφέα για τον
καλύτερο και αποτελεσµατικότερο τρόπο θεραπείας
των καταθλιπτικών ασθενών στην ΠΦΥ χρειάζεται να
εφαρµοστεί το µοντέλο της συνεργατικής φροντίδας(Περι-
τόγιαννης 2010).

Σε µία άλλη έρευνα του Πιερράκου µε τίτλο «οργά-
νωση δικτύων ΠΦΥ µέσα απο την τοπική αυτοδιοίκη-
ση» σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, ο
ασθενής παραπέµπεται απο το σύστηµα ΠΦΥ της περιο-
χής του στα νοσοκοµεία της Αθήνας. Η παραπάνω δια-
πίστωση αποτελεί ισχυρή ένδειξη για προβληµατική
λειτουργία της ΠΦΥ στις αγροτικές περιοχές. Ένδει-
ξη της µη ικανοποίησης των ασθενών απο το κέντρο
υγείας της περιοχής τους αποτελεί το γεγονός ότι το
βαθµολόγησαν µε 5,34/10 ενώ τα εξωτερικά ιατρεία
των Αθηνών µε 8,84/10. Με τη µεταφορά των ασθε-
νών απο τον τόπο µόνιµης κατοικίας τους στην Αθή-
να σηµειώθηκε αύξηση των δαπανών όπως και µεγα-
λύτερη ταλαιπωρία για τους ιδίους και τις οικογένειες
τους (Πιερράκος 2007).

Συζήτηση 
∆εδοµένου της πλήρους απορρύθµισης των οικονο-
µικών και εργασιακών σχέσεων, που προκύπτει ως
απόρροια της οικονοµικής κρίσης, προκαλείται η στα-
διακή κατάρρευση του µοντέλου της µέχρι τώρα ανά-
πτυξης και του υπερκαταναλωτισµού της σύγχρονης
ζωής. Οι κοινωνικοί θεσµοί πλήττονται θανάσιµα από
την κυριαρχία του ατοµικιστικού πνεύµατος σε όλες
τις εκφάνσεις της καθηµερινής ζωής. Η ψήφιση των
πρόσφατων οικονοµικών, εργασιακών και ασφαλιστι-
κών µέτρων δυσχεραίνει ακόµη περισσότερο την υπάρ-
χουσα κατάσταση. Το κράτος πρόνοιας αδυνατεί να
υπάρξει, καταρρέει και δεν µπορεί να εγγυηθεί το
δικαίωµα όλων στην υγεία, την εργασία, την εκπαί-
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δευση. 
Εποµένως, κρίνεται αναγκαία η παρεµβολή των

φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και του κράτους
πρόνοιας, προσφέροντας στους πολίτες ένα σύνολο
ολοκληρωµένων υπηρεσιών που θα τους δίνουν την
δυνατότητα ισότιµης και πολύπλευρης συµµετοχής σε
όλες τις δραστηριότητες, συµβάλλοντας έτσι στη δηµι-
ουργία µιας σύγχρονης, τοπικής κοινωνίας δικαίου
(Θηραίος Παπανικολάου 2007). Επιπλέον, ταυτόχρο-
να µε την εφαρµογή των σκληρών οικονοµικών µέτρων,
είναι αναγκαίο να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην άσκη-
ση της Κοινωνικής Πολιτικής και εποµένως στα ασθε-
νέστερα κοινωνικά στρώµατα. Η αυτοδιοίκηση είναι
σήµερα φορέας ποιοτικών και µε µικρότερο οικονο-
µικό κόστος υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και
πρωτοβάθµιας υγείας (Μανέρης 2010).

Συµπεράσµατα 
Η αποδοτικότητα στον χώρο της υγείας αποτιµάται σε
δυο διαφορετικά επίπεδα: το επίπεδο των ιατρικών
µέτρων και των προγραµµάτων υγείας, οπου αναφέ-
ρεται ως οικονοµική αποτελεσµατικότητα και µετριέ-
ται µεσω µεθόδων οικονοµικής αξιολόγησης (economic
evaluation methods), και το επίπεδο των ιατρικών
υπηρεσιών, οπου µετριέται µέσω µεθόδων συγκριτι-
κής ανάλυσης µε βάση σηµεία αναφοράς (benchmark
analysis techniques) (Υφαντόπουλος 2006).

Η ανάγκη δηµιουργίας υπηρεσιών και φροντίδας
υγείας, προκλήθηκε για την κάλυψη των αναγκών υγεί-
ας κάθε κοινωνίας. Οι κοινωνίες όµως αλλάζουν και
µαζί τους αλλάζουν οι ανάγκες υγείας και οι προσδο-
κίες του πληθυσµού για φροντίδα και περίθαλψη. Μια
από τις σηµαντικότερες πρόσφατες αλλαγές στο χώρο
της υγείας διεθνώς αποτελεί το αυξανόµενο ενδιαφέ-
ρον για την παροχή πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας
(ΠΦΥ) και την πρόληψη. Οι υπηρεσίες υγείας ακολου-
θούν τους κανόνες της αγοράς µε έναν ιδιότυπο τρό-
πο. Ακολουθούνται κανόνες προσφοράς και ζήτησης,
εσόδων - εξόδων και εισροών - εκροών, (χρηµατοδό-
τησης, δαπανών, παροχών), σχεδιασµού και αξιολό-
γησης (αποδοτικότητα, αποτελεσµατικότητα, οικονο-
µία, διαχείριση κλπ), ανταγωνισµού και παραγωγικότητας
(δηµόσιο, ηµιδηµόσιο, ιδιωτικό αγαθό, ελάχιστη ποι-
ότητα κλπ), και όλα αυτά, για ένα αγαθό που θεωρεί-
ται δικαίωµα καθολικό και αδιαπραγµάτευτο (Λοπα-
τζίδης 2010). Σκοπός µας πρέπει να είναι η λειτουργία
ενός σύγχρονου συστήµατος πρωτοβάθµιας φροντί-
δας υγείας, µε την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας
και την ενίσχυση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυνα-
µικού.
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Ψυχική ευεξία και η σχέσης της 
µε το εργασιακό στρες. 

Έρευνα σε νοσηλευτικό προσωπικό.
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στασίας Περιβάλλοντος της Ιατρικής Σχολής ∆ΠΘ. 

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

Λέξεις κλειδιά: Εργασιακό Στρες, Ψυχική Υγεία και Ευεξία, Νοσηλευτικό προσωπικό.
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Mental wellness and its relationship with
work related stress. A research on nursing

personnel 

Eleni Moustaka1,2, Charilaos Koutis1,3, Fotoula Babatsikou1,4, Pavlos Sarafis5, Maria Malliarou6,
Theodoros Constantinidis1,7
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Public Hygiene, Technological Educational Institute (T.E.I.) of Athens.
4. Assistant Professor of Nursing, Laboratory of Community Heath Nursing, Department of Nursing A΄,

Technological Educational Institute (T.E.I.) of Athens. G
5. Lecturer, Department of Nursing, Technological Educational Institute (T.E.I.) of Lamia.
6. Major RN, MSc, PhDc, 404 Military Hospital . 
7. Occupational Physician, Ass. Professor of Hygiene, Director of Laboratory of Hygiene and Environmental

Protection, Medical School, Democritus University of Thrace. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Introduction: According to surveys, there is an important evidence that high levels of occupational stress is
strongly associated with low self – assessed mental health and wellbeing.
Aim: The purpose of this study was to assess the mental well-being of nursing staff in our country and to
explore its relationship with work-related stress. 
Material – method: Our research constituted 328 registered nurses and nurse assistants from fifteen hospitals
situated inside the capital and the province areas of Greece. Data was collected by using an anonymous, self-
completing questionnaire, that was specially modified from a) Expanded Nursing Stress Scale (ENSS) b)
RAND 36-item Health Survey (Version 1.0). The first part of questionnaire was contained questions on socio-
demographic and job characteristics. The second part included the Expanded Nursing Stress Scale by Susan
E. French, Rhonda Lenton, Vivienne Walters and John Eyles. The level of mental well-being was evaluated
in third part using the item «emotional well-being» of RAND 36-item Health Survey (Version 1.0).
Results: Using the statistical test of Pearson, emerged a negative linear relationship between work stress
and mental well-being (r = -0,347, p <0,001). The same relationship has emerged between mental health,
and the factors of work-related stress scale ENSS, as shown by the following data. "Workload» (r =- 0,340
**, p <0,001), «Patients and their families» (r =- 0,311 **, p <0,001), «Uncertainty treatment», (r =- 0,293 **,
p <0,001), «Discrimination at Work», (r =- 0,123 *, p = 0,028), «Conflict with the doctors», (r =- 0,286 **, p
<0,001), «Inadequate preparation to meet the emotional needs of patients and their families» (r=-0,246**,
p<0,001), «Problems with colleagues», (r=-0,265**, p<0,001), «Death and dying (r =- 0,196 **, p <0,001),«
Problems with the heads », (r = -0,357 **, p <0,001), (* Correlation is significant at the 0.05 ( 2 - tailed), **
Correlation is significant at the level of 0,01 (2 - tailed))
Conclusions: The conclusion of this research is that work-related stress can be considered a prognostic
factor for impaired mental health nursing staff. To enable essential work stress management at the hospitals,
required infrastructure, trained staff in the Health and Safety, and targeted prevention policy. 

Keywords: Work-related Stress, Mental Health and well-being, Nurses.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σ
ύµφωνα µε έρευνες, το εργασιακό στρες µπορεί
να προκαλέσει καταστάσεις όπως ανησυχία, κατά-
θλιψη, αϋπνίες και αίσθηµα ανεπάρκειας (Benson,

2000; Wong, et al, 2001) έχοντας ως επακόλουθο χαµη-
λά επίπεδα αυτό-αναφερόµενης υγείας και ευεξίας (Kasl
& Cooper, 1987). Παράλληλα ο Παγκόσµιος Οργανισµός
Υγείας (ΠΟΥ) επισηµαίνει πως το 75% των ατόµων που
αναζητούν ψυχιατρική υποστήριξη, είναι άτοµα µε µει-
ωµένη εργασιακή ικανοποίηση και έντονο εργασιακό
στρες. 

Συρρέουσες έρευνες που µελετούν τις επιπτώσεις
του εργασιακού στρες στην ψυχική υγεία, επιβεβαιώ-
νουν ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στα
καταθλιπτικά συµπτώµατα εργαζοµένων σε διαφορετι-
κά επαγγέλµατα (p<0,01) (Yu, et al, 2006), προσθέτο-
ντας έτσι στους καθοριστικούς παράγοντες για εµφάνι-
ση ψυχιατρικής νόσου το είδος του επαγγέλµατος (Lorant,
et al, 2003; Muntaner, et al, 2004). 

Παράλληλα άλλες έρευνες που υποστηρίζουν αυξη-
µένα ποσοστά ψυχολογικών και ψυχιατρικών διαταρα-
χών σε εργαζόµενους µε ανθρωπιστικά επαγγέλµατα,
(µε τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους εκπαιδευτικούς
και τους επαγγελµατίες υγείας), να καταλαµβάνουν ιδι-
αίτερα υψηλά ποσοστά (Edwards, et al, 2000; Tennant,
2001; Wieclaw, et al, 2006).

Οι ερευνητές ερµηνεύουν τον αυξηµένο Σχετικό Κίν-
δυνο (Σ.Κ) για ψυχολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές
σε εργαζόµενους στα ανθρωπιστικά επαγγέλµατα, ως
αποτέλεσµα των ιδιαίτερων στρεσογόνων εργασιακών
παραγόντων, στους οποίους αυτοί εκτίθενται. Ως τέτοι-
οι παράγοντες αναγνωρίστηκαν το ασταθές ωράριο εργα-
σίας, η έκθεση σε τραυµατικά γεγονότα π.χ. ατυχήµα-
τα, η επαφή µε τον θάνατο, η έκθεση σε βία (Wieclaw,
et al, 2006), η σύγκρουση µεταξύ εργασίας και οικογέ-
νειας (Geiger- Brown, et al, 2004; Peeters, et al, 2004),
η ασάφεια και σύγκρουση ρόλων, η εργασία µε υψηλές
πνευµατικές απαιτήσεις, η υπευθυνότητα για ανθρώπι-
νες ζωές και τέλος η έκθεση σε επαγγελµατικούς κιν-
δύνους (Yu, et al, 2006).

Αυτές οι εργασιακές συνθήκες θεωρείται ότι µπο-
ρούν άµεσα να οδηγήσουν σε ψυχιατρικές διαταραχές
(Laposa, et al, 2003; Collins & Long, 2003), ή να συµ-
βάλουν µαζί µε άλλους παράγοντες σε υψηλό επίπεδο
συναισθηµατικών απαιτήσεων από την εργασία (Vegchel,
et al, 2004). 

Ειδικά, τα στοιχεία που υπάρχουν σχετικά µε το νοση-
λευτικό επάγγελµα, αναφέρουν υψηλά ποσοστά νοση-
λευτών, που αναζητούν εξωνοσοκοµειακή ψυχιατρική
υποστήριξη (Colligan et al, 1977), ενώ οι Revicki & May
(1989) κατέληξαν ότι το εργασιακό στρες στους νοση-
λευτές σχετιζόταν θετικά µε την κατάθλιψης. 

Οι Patrick Tyler & Delia Cushway (2006) σε έρευ-
νά τους αναφέρουν ως προγνωστικό παράγοντα των αρνη-
τικών επιπτώσεων στην ψυχική υγεία των νοσηλευτών,

την αντίληψή τους για τον φόρτο εργασίας ως υπερβο-
λικό και η υιοθέτηση της φυγής, ως ατοµική στρατηγι-
κή αντιµετώπισης του εργασιακού στρες. 

Παρά το µεγάλο αριθµό µελετών, που αποδεικνύουν
υψηλό επίπεδο αναφερόµενου στρες από τους νοση-
λευτές, (Duquette et al, 1994; Riding et al, 1995), στον
ελλαδικό χώρο, λίγες έχουν ερευνήσει τις πιθανές συνέ-
πειες τέτοιου στρες στην ψυχική τους ευεξία, και κατά
συνέπεια στην ποιότητα ζωής που σχετίζεται µε την
υγεία. 

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η
εκτίµηση της ψυχικής ευεξίας του νοσηλευτικού προ-
σωπικού στην χώρα µας και η διερεύνηση της σχέσης
της µε το εργασιακό στρες που αυτό βιώνει.

Υλικό και Μέθοδος: Το υλικό µας αποτέλεσαν 435
Νοσηλευτές και Βοηθοί νοσηλευτών, εργαζόµενοι σε
15 νοσοκοµεία, δηµόσια και στρατιωτικά, της πρωτεύ-
ουσας και της επαρχίας. Πλήρως συµπληρωµένα επι-
στράφηκαν 328 ερωτηµατολόγια.

Το 90,2% του δείγµατος ήταν γυναίκες (n=296) και
η µέση ηλικία των συµµετεχόντων ήταν 36,14 έτη (Τυπι-
κή Απόκλιση=7,62). Στην πλειοψηφία τους ήταν έγγα-
µοι (n=184, 56,3%), µε µέση προϋπηρεσία 12,58 έτη
(Τυπική Απόκλιση =8,175). 

Όργανα µέτρησης
Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε ανώ-
νυµο, αυτοσυµπληρούµενο, ερωτηµατολόγιο, διαµορ-
φωµένο από α) Την εκτεταµένη κλίµακα µέτρησης του
στρες των Νοσηλευτών (ENSS), β) Το Ερωτηµατολόγιο
RAND 36-item Health Survey. 

Το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου περιείχε ερω-
τήσεις καταγραφής κοινωνικό-δηµογραφικών στοιχεί-
ων του δείγµατος και χαρακτηριστικών της εργασίας. 

Στο δεύτερο µέρος είχε ενσωµατωθεί η Κλίµακα
Μέτρησης του Στρες στους Νοσηλευτές (Expanded
Nursing stress scale) των Susan, French., Rhonda,
Lenton., John, Eyles and Vivienne, Walters. (2000).
Κάθε αντικείµενο από τα 59 της κλίµακας, δέχεται απα-
ντήσεις σε κλίµακα Likert 5 σηµείων και οι οποίες αντι-
στοιχούν σε βαθµολογίες από 0 έως 4, «καθόλου στρε-
σογόνο» που βαθµολογείται µε το «1», «Λίγο στρεσογόνο»
που βαθµολογείται µε το «2», «Αρκετά στρεσογόνο» µε
το «3», «Εξαιρετικά στρεσογόνο» µε το «4», και «∆εν
ισχύει» µε το «0». Όσο µεγαλύτερη είναι η βαθµολογία,
τόσο µεγαλύτερη ένταση εργασιακού στρες φανερώνει.
Από την κλίµακα µπορούµε να έχουµε το συνολικό σκορ
της (59 αντικείµενα) και σκορ για κάθε ένα από τους 9
παράγοντες χωριστά, προσθέτοντας τις βαθµολογίες των
αντικειµένων σε κάθε παράγοντα. Προκειµένου να χρη-
σιµοποιηθεί το ερωτηµατολόγιο χορηγήθηκε η άδεια
από την κ. French S.

Στο τρίτο µέρος, για την αξιολόγηση της ψυχικής
ευεξίας, χρησιµοποιήθηκε η υποκλίµακα «Ψυχική ευε-
ξία» του ερωτηµατολογίου RAND 36-item Health Survey



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚH ΕΡΓΑΣΊA

Τόµος 5 - Τεύχος 4 [23]

(Version 1.0), το οποίο είναι ένα πολλαπλών εφαρµο-
γών και µικρής, σχετικά, έκτασης ψυχοµετρικό όργανο,
που εκφράζει γενικές καταστάσεις υγείας, χωρίς να
χαρακτηρίζονται ως ειδικές κάποιας ασθένειας (Υφα-
ντόπουλος και Σαρρής, 2001).

Έχει χρησιµοποιηθεί σε πολλές χώρες για την αυτο-
εκτίµηση της σχετιζόµενης µε την υγεία ποιότητας ζωής
Οι ερωτήσεις οµαδοποιούνται σε οκτώ κλίµακες µέτρη-
σης. Η µία από αυτές αναφέρεται στην αυτο-εκτίµηση
της ψυχικής υγείας (περιέχει 5 ερωτήσεις) και είναι
αυτή που έχει χρησιµοποιηθεί στην παρούσα µελέτη. 

Οι συµµετέχοντες κλίθηκαν να απαντήσουν πόσο
συχνά βιώνουν τις καταστάσεις που περιγράφουν τα 5
αντικείµενα της υποκλίµακας «Ψυχική Ευεξία», στη
βάση κλίµακας τύπου Likert 5 σηµείων. Οι επιλογές της
κλίµακας ήταν «Συνεχώς» που βαθµολογείται µε «1»,
«Τις περισσότερες φορές» µε «2», «Μερικές φορές»
µε «3», «Λίγες φορές» µε «4», και «Καθόλου» που βαθ-
µολογείται µε «5». 

Ανάλυση
Η διαχείριση των απαντήσεων έγινε σύµφωνα µε τεκ-

µηριωµένες διαδικασίες και στα δύο ερωτηµατολόγια.
Όσο αφορά το RAND 36-item Health Survey οι τελικές
βαθµολογίες εκφράστηκαν και σε κλίµακα από 0–100.
Στα αντικείµενα που διερευνούσαν θετικές πτυχές Το
«1» δηλαδή η απάντηση «συνεχώς» βαθµολογήθηκε µε
«100», ενώ στα αντικείµενα που διερευνούσαν αρνητι-
κές πτυχές η βαθµολόγηση έγινε αντίστροφα µε την απά-
ντηση «1» να βαθµολογείται µε «0». Εποµένως υψηλό-
τερες τιµές της κλίµακας φανερώνουν µεγαλύτερη ψυχική
ευεξία. 

Χρησιµοποιήθηκαν οι στατιστικές δοκιµασίες t-test
Student, Mann- Whitneyκαι υπολογίστηκε ο συντελε-
στής Spearman’s r, για τον έλεγχο στατιστικά σηµαντι-
κής σχέσης µεταξύ της ψυχικής ευεξίας και των κοινο-
νικο-δηµογραφικών και εργασιακών χαρακτηριστικών.
Πραγµατοποιήθηκαν διµεταβλητές συσχετίσεις µεταξύ
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της κλίµακας του RAND 36-item Health Survey και της
κλίµακας καθώς και των υποκλιµάκων του εργασιακού
στρες και υπολογίστηκε ο συντελεστής Pearson’s r. Η
επεξεργασία των δεδοµένων και όλοι οι στατιστικοί έλεγ-
χοι έγιναν µε το SPSS version 15.
Αποτελέσµατα
Η τιµές που έλαβε η κλίµακα «ψυχική ευεξία» βρέθη-
κε να έχουν κανονική κατανοµή κατά Kolmogorov Smirnov
µε Μέση τιµή 56,39 και τυπική απόκλιση 20,36. Στον
πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανοµή του δείγµατος στις
απαντήσεις των αντικειµένων της υποκλίµακας «ψυχι-
κή ευεξία».

Μετά από έλεγχο συσχέτισης της κλίµακας«ψυχική
ευεξία» µε κοινωνικο-δηµογραφικά και εργασιακά χαρα-
κτηριστικά, αυτή δεν βρέθηκε να σχετίζεται µε την ηλι-
κία και τα χρόνια υπηρεσίας, ενώ βρέθηκε να σχετίζε-
ται αρνητικά µε τον µέσο όρο νυχτερινών υπηρεσιών το
µήνα (p= 0,021, r= -0,128). Όσο αφορά τις κατηγορικές
µεταβλητές, η κλίµακα βρέθηκε να έχει στατιστικά σηµα-
ντική σχέση µε τον παράγοντα «φύλο» (p= 0,042) ενώ
δεν αποδείχθηκε κάτι τέτοιο µε τις µεταβλητές «οικο-
γενειακή κατάσταση», «Ύπαρξη παιδιών», «Ύπαρξη
εκπαίδευσης εκτός του βασικού πτυχίου». 

Mε την στατιστική δοκιµασία Pearson, αναδείχθη-
κε µια αρνητική γραµµική σχέση, µεταξύ του εργασια-
κού στρες και της ψυχικής ευεξίας (r = -0,347, p<0,001).
Η ίδια σχέση αναδείχθηκε και µεταξύ της ψυχικής ευε-
ξίας και όλων ανεξαιρέτως των παραγόντων του εργα-
σιακού στρες της κλίµακας ΕNSS, όπως δείχνουν τα
παρακάτω δεδοµένα. «Φόρτο Εργασίας» (r =-0,340**,
p<0,001), «Ασθενείς και οι συγγενείς τους» (r=-0,311**,
p<0,001), «Αβεβαιότητα για το θεραπευτικό αποτέλε-
σµα», (r=-0,293**, p<0,001), «∆ιακρίσεις στον χώρο
εργασίας», (r =-0,123*, p=0,028), «∆ιαµάχη µε του για-
τρούς», (r =-0,286**, p<0,001), «Ανεπαρκής προετοι-
µασία για την κάλυψη των συναισθηµατικών αναγκών
των ασθενών και των συγγενών τους», (r =-0,246**,
p<0,001), «Προβλήµατα µε τους συναδέλφους», (r =-
0,265**, p<0,001), «Επαφή µε τον θάνατο», (r =-0,196**,
p<0,001), «Προβλήµατα µε τους προϊστάµενους», (r = -
0,357**, p<0,001), (* Η συσχέτιση είναι σηµαντική στο
επίπεδο του 0,05 (2- tailed),** Η συσχέτιση είναι σηµα-
ντική στο επίπεδο του 0,01 (2- tailed).

Στον πίνακα 2, παρουσιάζονται οι στατιστικά σηµα-
ντικές σχέσεις µεταξύ των παραγόντων του εργασιακού
στρες και της ψυχική ευεξία.

Συζήτηση
Τα αντικείµενα της υποκλίµακας «Ψυχική ευεξία» παρου-
σίασαν τις µέσες τιµές που αναµενόταν. Τα αντικείµε-
να που διερευνούσαν θετικές πτυχές πχ. ΨΕ3 και ΨΕ5
εµφάνισαν χαµηλότερες µέσες τιµές από άλλες που διε-
ρευνούσαν κάτι αρνητικό πχ ΨΕ1, ΨΕ2 και ΨΕ4. Συγκε-
κριµένα η ερώτηση ΨΕ2, εµφανίζει την υψηλότερη τιµή
στην κλίµακα. Την ίδια ακριβώς διακύµανση των µέσων

τιµών των αντικειµένων παρατηρήθηκε και σε άλλη έρευ-
να σε κατοίκους της Ίου (Κοντοδηµόπουλος και συν
2004).

Σε έρευνα που διεξήχθηκε σε νοσηλευτικό προσω-
πικό της χώρας µας (Μπελάλη και συν, 2007), οι έγγα-
µοι νοσηλευτές βρέθηκαν να έχουν καλύτερη ψυχική
ευεξία έναντι των αγάµων, ενώ στην παρούσα µελέτη η
οικογενειακή κατάσταση δεν βρέθηκε να επηρεάζει την
ψυχική ευεξία των νοσηλευτών. Αντιθέτως το φύλο βρέ-
θηκε να επηρεάζει την ψυχική ευεξία των νοσηλευτών
αφού ο µέσος όρος της κλίµακας στους άντρες ήταν
µεγαλύτερος από ότι στις γυναίκες. Ο αριθµός των νυχτε-
ρινών υπηρεσιών φαίνεται να αποτελεί παράγονται που
επηρεάζει την ψυχική ευεξία των νοσηλευτών και συγκε-
κριµένα όσο αυξάνει ο αριθµός των νυχτερινών υπηρε-
σιών τόσο µειώνεται η ψυχική ευεξία των νοσηλευτών.
Αυτό βρίσκεται σε συµφωνία µε ευρήµατα έρευνας που
δείχνουν ότι τα ακανόνιστα ωράρια εργασίας αποτελούν
έναν από τους παράγοντες στους οποίους οφείλεται ο
αυξηµένος Σχετικός Κίνδυνος (Σ.Κ) των νοσηλευτών για
ψυχιατρικά νοσήµατα (Wieclaw, et al, 2006, Μαλλιαρού,
και συν, 2011).

Οµοίως όσο αυξάνει το επίπεδο του εργασιακού
στρες που βιώνει το νοσηλευτικό προσωπικό, τόσο µει-
ώνεται το επίπεδο της ψυχικής ευεξίας αυτού. Τα παρα-
πάνω συµφωνούν µε ευρήµατα έρευνας όπου το εργα-
σιακό στρες αποδείχθηκε προγνωστικός παράγοντας για
την εµφάνιση ψυχικών νοσηµάτων (Reidan Tyssen, et
al, 2001). Στατιστικά σηµαντική σχέση βρέθηκε µεταξύ
της ψυχικής ευεξίας και όλων των στρεσογόνων παρα-
γόντων (υποκλιµάκων) της κλίµακας του εργασιακού
στρες. Μερικοί από αυτούς τους παράγοντες όπως «επα-
φή µε τον θάνατο» (Wieclaw, et al, 2006) και φόρτο
εργασίας (Patrick Tyler & Delia Cushway. 2006, Iordanou,
et al, 2009, ), έχουν µελετηθεί και σε άλλες έρευνες και
έχει επιβεβαιωθεί η σχέση τους µε την ψυχική υγεία.

Συµπεράσµατα-Προτάσεις
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας υπάρχει µια
ουσιώδεις ένδειξη ότι υψηλά επίπεδα επαγγελµατικού
στρες σχετίζονται ισχυρά µε χαµηλά επίπεδα ψυχικής
ευεξίας. Αυτό λοιπόν είναι και το κύριο συµπέρασµα της
παρούσας έρευνας, ότι η µεγαλύτερη ένταση εργασια-
κού στρες µεταφράζεται ως χειρότερη ποιότητα ζωής
που σχετίζεται µε την υγεία των νοσηλευτών. Με άλλα
λόγια, το νοσηλευτικό επάγγελµα είναι ένα επάγγελµα
που επηρεάζει την ποιότητα ζωής που σχετίζεται µε την
υγεία, αφού παράγοντες συνειφασµένοι µε τον εργασια-
κό τους χώρο και το επάγγελµά τους επηρεάζουν την
ποιότητα της υγείας τους. 

Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο οι φορείς Υγείας και Ασφά-
λειας της Εργασίας να επανδρώνονται µε στελέχη που
είναι εκπαιδευµένα στην προσέγγιση και την αντιµετώ-
πιση του εργασιακού στρες. Η Επιθεώρηση Εργασίας
της ∆ανίας, αναγνώρισε ότι υπάρχει ανάγκη επιµόρφω-
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σης των επιθεωρητών εργασίας, έτσι ώστε να εκτιµούν
και να διαχειρίζονται τα προβλήµατα του στρες. Γι’ αυτό
το σκοπό, όλοι οι επιθεωρητές εργασίας έχουν εκπαι-
δευτεί στην χρήση τεχνικών εκτίµησης και η κάθε οµά-
δα επιθεώρησης έχει τουλάχιστον έναν ελεγκτή εκπαι-
δευµένο στην ψυχολογία (Pickvance, 2001).

Καθίσταται πρωταρχικής σηµασίας η λήψη µέτρων
από την πλευρά του νοσοκοµείου που θα προλαµβάνουν,
όσο αυτό είναι δυνατόν, τις στρεσογόνες καταστάσεις,
µε τον καλύτερο σχεδιασµό της εργασίας αλλά και την
δοµή της ίδιας της οργάνωσης. Σύµφωνα µε τα αποτε-
λέσµατα της παρούσας έρευνας, µεγαλύτερη βαρύτητα
θα πρέπει να δοθεί στην παρακολούθηση της ψυχική
ευεξία του γυναικείου νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς
και του προσωπικού µε αυξηµένο αριθµό νυχτερινών
υπηρεσιών καθώς βρέθηκαν να είναι οι πιο ευάλωτες
υποοµάδες του δείγµατός µας.
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ABSTRACT
Background: The Greek health care system is financed by the state budget, social insurance contributions
and private payments. The economic adjustment program that is currently being implemented considers
interventions in the health sector of core importance.
Objective: The aim of the present study was to record the experiences of the Greek patient population,
identifying the issues encountered by patients using public health services and assessing whether these
have worsened compared to the previous year.
Materials and Methods: 403 patients answered by a telephone interview in 34 questions about the useless
of public health system. Statistical significance (p value) was set at 0.05 and data analysis was performed
using the SPSS statistical package (version 13.0).
Results: 75% of patients referred that they used public health services and 25% used the private sector. The
most serious were the delays in  scheduling an appointment with a contracted physician (73%) and high
phone call costs (61%) when contacting to schedule an appointment. This delay was associated with fewer
doctors than patients’ needs (53%), long waiting times (52%), and increased effort to access the doctor’s
waiting room as early as possible to be the first in line (39%). Even though drugs have become cheaper due
to significant price reductions, interestingly, two out of three patients stated that this year they paid more
money for their medication, attributing this to the increase in co-payments (41%), more expensive drugs
(37%) and more expensive laboratory tests (32%). 91% of patients do not interfere with the therapeutic regimen
proposed by the doctor.
Conclusions: Greek patients can really make a difference in the quality of care they receive if they get the
empowerment they need despite the economy crisis.

Key-words: Economic crisis, health system reform, policy response, private sector, public health system



[28] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης

ORIGINAL ARTICLE

INTRODUCTION

P
atients are at the center of the triangle repre-
senting the constitutional elements of a health
care system: State - Health care providers -

Pharmaceutical companies. Their role is not defined
and yet constantly evolving into a more active one.
Their contribution and perspective has not been
clearly specified. Recording and evaluating their
experiences, problems and attitudes towards the
Greek health care system, is a promising start. This
becomes even more interesting in the rapidly chang-
ing, cost-constrained health care environment.

Provision of public health services in Greece
follows a mix of the Bismarck and Beveridge health
care models (Reid, 2009). Inpatient services are
provided mainly through the network of public hospitals
and rural health centers of the National Health System
(NHS), while ambulatory services are provided through
the network of medical centers, contracted physicians
and diagnostic centers of social security funds
(Economou, 2010), which have been recently integrated
in one single fund with regards to the provision of
health services, i.e. the National Organization of
Health Service Provision (EOPYY). It is well known
that the Greek health care system never really satisfied
its customers, the patients. Even though patient
satisfaction has been shown to be positively related
to health care expenditure, this doesn’t seem to apply
for Greek patients. Greece spends 10% of its Gross
Domestic Product (GDP) on health care, exceeding
the European average, yet Greek patients are the
least satisfied among Europeans (Mossialos, 1997;
Carone et al, 2012). 

The Greek health care system is financed by the
state budget (through direct and indirect tax revenues),
social insurance contributions, and private payments
(Economou, 2012; McKee et al, 2012). The financial
viability and sustainability of the health care system
depends to a great extent on the wellbeing of the
Greek State which has, however, been significantly
challenged during last three years, ever since the
eruption of the fiscal crisis and the implementation
of severe austerity measures foreseen by the economic
adjustment program. At the same time, during the
period of economic crisis there has been an increase
in mental disorders, substance abuse, and infectious
disease morbidity, which combined with the rise in
unemployment and poverty increase the health care
needs of the population and the demand for public
health services (Karamanoli, 2011; Kentikelenis et
al, 2012; Karamanoli, 2012).

The economic adjustment program that is cur-
rently being implemented considers interventions
in the health sector of core importance, and includes
a number of measures which aim to contain costs,
increase transparency and enhance efficiency and

quality of care in the Greek health care system in
the long run. Specifically, according to the targets
set by the program, public health care expenditure
will have to decrease to 6% of GDP and public phar-
maceutical expenditure to 1% of GDP, close to the
European average (Kanavos et al, 2011; FIRF, 2011).
It should be noted, that long before the economic
crisis, a number of health reforms had been imple-
mented attempting to improve the structure and
increase the efficiency of the health care system, yet
with little success, with health care expenditure con-
tinuing to rise, quality of health care delivery declin-
ing and sickness funds experiencing budget deficits
(Mladovsky et al, 2012; Thomson et al, 2010; Toun-
tas et al, 2002).

How do patients react to this rapidly changing
environment, during a period of economic crisis? It
is our opinion that over these years public views and
attitudes have been seriously underestimated and
have not been accounted for in the policy formation
and law implementation in Greece. Health care policy
is changing across Europe with patients being at the
center of care and shared decision making gaining
ground in clinical practice (Eurobarometer, 2012;
Thomson et al, 2009). Patients’ societies are increasing
in number and power in an effort to ensure access
to better care and information for their members.
Policy makers aiming at improving the performance
of health care systems should base their decisions
on scientific evidence and patients can contribute to
that (Rechel, 2009).

Scientific evidence on the quality of health care
delivery and patient satisfaction in the Greek health
system is limited. In an effort to fill in the data gap
and assist health care policy decision makers, the
objective of the present study was to record the
experiences of the Greek patient population, identifying
the issues encountered by patients using public
health services and assessing whether these have
worsened compared to the previous year. We followed
patients through all the stages of disease management
and health service provision recording their perceptions
and behavior with regards to the level of information
provided by consulting physician, their involvement
in treatment/medication decisions and treatment
cost. It should be noted that the study was conducted
during the period of the economic crisis, when Greece
was already in the fifth year of recession and a series
of harsh austerity measures had already been imposed
leading to significant socioeconomic instability and
increasing public discontent. Therefore, the findings
of the study should be interpreted in the light of the
economic crisis and the way that this may have
affected patients’ perceptions, expectations and
attitudes towards the quality of health care provision
(Health Service Executive, 2012; WHO, 2012).
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MATERIALS AND METHODS
Fieldwork was performed from September 5th to
September 20th 2012, by IPSOS GREECE and data
were collected using face to face and telephone 20
minute interviews, conducted by trained interview-
ers. All participants were asked to answer a struc-
tured questionnaire of 34 questions, (some of which
included sub-questions), categorized in 5 sections,
i.e. demographics (4 questions), attitude to treat-
ment (7 questions), perception of health care serv-
ices and costs (13 questions), compliance (2 ques-
tions) and perception of drugs (8 questions). There
were multiple choice, Likert scale and open ended
questions.

Before answering the questionnaire patients
signed a consent form and had no prior information
on the content of the questionnaire. Interviewers did
not interfere with or lead the answers of respon-
dents in any way. The questionnaires which were
clear and well understood were answered anony-
mously. 

The sample consisted of 403 patients aged 25-
70 years old, both men and women. 80% (323 patients)
originated from Athens- Attica whereas the remain-
ing 20% (80 patients) from other urban areas such
as Thessaloniki, Patra and Heraklion. This lower
achieved percentage of other urban areas’ partici-
pants resulted from the reluctance of these patients
to other urban participate in the study. 100 of patients
were dealing with a temporary health issue, 207 with
a chronic disease (e.g. hypertension, hyperlipidemia,
diabetes, obstructive pulmonary disease, asthma,
osteoporosis, e.t.c.) or had undergone surgery requir-
ing a maximum inpatient stay of three days and 96
were dealing with a rare or life threatening disease
(e.g. multiple Sclerosis, other autoimmune disease,
orphan disease, cystic fibrosis, cancer, HIV, chron-
ic kidney disease, etc) or had undergone surgery
requiring a minimum inpatient stay of three days .
Inclusion criteria were a) The use of the health care
system services in the form of ESY (i.e. public hos-
pitals, rural health centers) or in the form of social
insurance funds, i.e. EOPYY (i.e. primary health care
centers, contracted private doctors, diagnostic cen-
ters and a few hospitals) by themselves or their chil-
dren and b) Age >25 years old. Socioeconomic and
educational factors were not considered in defining
participation eligibility. Five members of the Con-
gress Organizing Committee and the Patients’ Soci-
ety were interviewed as well, in terms of in depth
understanding and interpreting the research find-
ings.

The primary objective of the study was to record
patients’ problems with regards to the NHS follow-
ing patients through all the stages of health service
provision, starting from the moment the health prob-

lem appears:
1. Access to public health services, separately for

EOPYY and ESY, 
2. Medical consultation, separately for EOPYY and

ESY and 
3. Access to medication.

Patients’ were also asked to report whether the
obstacles experienced using the public health serv-
ices have become worse compared to last year, their
degree of satisfaction and their expectations for the
future. The impact of economic crisis was also
assessed. In order to understand patients’ attitudes
towards these issues, their perception regarding dis-
ease management, source of information, involve-
ment in choice of therapy and treatment costs were
also recorded. An additional analysis assessed how
patients’ attitudes affected reporting problems and
dealing with them effectively.

The sample size of 403 patients was determined
by targeting a margin of error <4.9%. Statistical sig-
nificance (p value) was set at 0.05 and data analysis
was performed using the SPSS statistical package
(version 13.0).

RESULTS
Data from 403 patients were analyzed. The results
of this research showed that 75% of patients who
participated in this study, referred that they used
public health services (EOPYY and ESY) and 25% used
the private sector (private non-contracted physicians
and hospitals) (Figure 1). 36% of those using the pri-
vate sector, reported that their choice was due to
preference, 10% had private insurance, and 54% were
“forced” to use the private services as a second
choice, because the public sector could not provide
a solution to their health problem.

ISSUES ENCOUNTERED DURING USE 
OF HEALTH SERVICES
The most serious problems reported by patients dur-
ing the three stages of public health service provi-
sion (booking of medical appointment, medical con-
sultation, access to medication) were the delays in
scheduling an appointment with a contracted physi-
cian (stated by 73% of patients) and high phone call
costs (61% of patients) when contacting EOPYY to
schedule an appointment. 

Pharmacists’ strikes limited access to medica-
tion for the majority of patients (54%). Insufficient
number of doctors on duty (53%) and long waiting
times (52%) were the two frequently reported obsta-
cles encountered by patients when visiting public
hospitals and rural health centers of ESY. Moreover,
the vast majority of respondents (74%- 86%) stated
that the issues encountered during use of public
health service have become worse compared to last



year. Problems regarding all three stages of public
health service provision, both for EOPYY and ESY,
were recorded using multiple choice questions and
are presented in the following sections:

Stage1- Booking a medical appointment
With regards to health services provided by EOPYY,
73% of patients reported delays in scheduling a med-
ical appointment. This was mentioned with statisti-
cally significant difference by the subgroups of patients
aging 55-70 years and those with chronic diseases.
Other issues reported by patients included appoint-
ment scheduling phone call costs (61%), missed
appointments due to strikes (48%), long waiting times
outside medical offices (46%) and difficulty in set-
ting an appointment with the preferred doctor (45%).
80% of respondents estimated that all of the above
mentioned problems had gotten worse this year com-
pared to the previous year. Circumvention of the

appointments’ order was also mentioned as an issue
(39%), This was mentioned with statistically signif-
icant difference by the subgroups of patients in oth-
er urban areas. It is noteworthy that only 18% of
respondents stated that they didn’t have any prob-
lem using EOPYY services.

With regards to health services provided by ESY,
setting an appointment or visiting a doctor at a pub-
lic hospital or a rural health center, was associat-
ed with the following issues: fewer doctors than
patients’ needs (53%), long waiting times (52%), and
increased effort to access the doctor’s waiting room
as early as possible to be the first in line (39%). The
last two issues were recorded with statistical sig-
nificance in the subgroup of patients with chronic
diseases. Missed appointments due to strikes (37%),
not setting an appointment with the preferred doc-
tor (35%) and circumvention of the appointments’
order (29%) were also mentioned. Interestingly one
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Figure 1.  Use of public and private health services 
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out of three patients (34%), mainly patients with
rare/life- threatening diseases stated that they did-
n’t come across any problem when scheduling an
appointment with ESY facilities.

Stage 2- Medical consultation
Patients’ experiences regarding the issues encoun-
tered during medical consultation display similari-
ties between EOPYY and ESY. When they were asked
to identify issues encountered during consultation,
53% of patients using EOPYY and 61% of those using
ESY stated that they didn’t face any problem, sug-
gesting that patients’ issues are not so much asso-
ciated with the physician- patient relationship but
with the rest of the services and administrative pro-
cedures involved in public health service provision.

Thus, 44% of those using EOPYY and 48% of those
using ESY were satisfied with the way they were
examined and were mainly patients living in Athens
who were aged 40 years or more, and were suffer-
ing from acute, temporary health problems. On the
other hand, 33% of patients using either EOPYY or
ESY were not satisfied with medical consultation
services, with those expressing lower satisfaction
levels being patients with chronic diseases or living
in other urban areas. The latter reported that their
main problems were related to gaps in doctor-patient
communication (“I didn’t receive the required atten-
tion”, “I wasn’t asked enough questions”, “The doc-
tor didn’t answer my questions”, “The doctor didn’t
explain in simple words the situation”) which lead
to emotional distress.
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Figure 2.  Issues encountered by patients in accessing medication
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Stage 3- Access to medication
As a result of the continuous pharmacists’ strikes
taking place during the period the study was con-
ducted, 54% of respondents reported strikes as the
main obstacle limiting their access to medication
(Figure 2). Nevertheless one out of three respon-
dents stated that they didn’t face any problem. Minor
issues, yet important to the subgroup of patients
suffering from rare disease, were: the burden of pay-
ing the whole amount of drug cost in advance and
getting reimbursed afterwards, the large amount of
co-payment, problems with the e-prescribing sys-
tem, drug shortages, missed dosages.

Trying to assess the impact of the above men-
tioned problems that appeared for the first time dur-

ing the period of economic crisis we performed a
subgroup analysis based on the disease type as shown
in Figure 3.

Furthermore the study recorded the patients’
expectations and perceptions regarding the future
of health service provision, their views on the impact
of the economic crisis, and their attitudes towards
health care provision. 

FUTURE EXPECTATIONS
In particular, patients appeared pessimistic when
asked whether they believed that the level of public
health services, will improve remain the same or get
worse over the next year. 70% and 71% of patients
reported that EOPPY and ESY respectively will get
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Figure 3.  Access to medication, based on disease type
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worse over the next year, with patients from other
urban areas expressing the most pessimistic views. 

IMPACT OF ECONOMIC CRISIS
Even though drugs have become cheaper due to sig-
nificant price reductions, interestingly, two out of
three patients stated that this year they paid more
money for their medication, attributing this to the
increase in co-payments (41%), more expensive drugs
(37%) and more expensive laboratory tests (32%).

Despite the impact that the austerity measures
have had on the family budget, patients reported only
small cuts in health spending, which were mainly
related to preventive diagnostic testing. Patients
admitted that they preferred to cut on other family
expenses, rather than health related ones. 

PATIENTS’ ATTITUDES 
When patients were asked about their sources of
medical information, the vast majority (98%) named
the doctor, while other frequently reported sources
included the pharmacist (29%), other patients with
the same disease (24%), the internet (24%), rela-

tives (16%), friends (15%), TV health programs (10%),
and patients’ associations (9%). Using the type of
disease for subgroup analyses, the finding was that
the more serious the disease the more diverse the
sources of information (Figure 4).

Patients’/disease informative campaigns have
limited impact as only 27% of respondents stated
that they get informed by them and as a result pro-
ceed to preventive laboratory exams or advise oth-
ers to do so. Furthermore 50% of patients stated
that they are aware of these campaigns but they don’t
take further action and 23% of them reported they
do not recall any informative campaign.

91% of patients do not interfere with the thera-
peutic regimen proposed by the doctor. The remain-
ing 9% of patients interfere to address possible side
effects of medication seeking for solutions that best
fit their life style (timing of doses and administra-
tion route) even if this means having to pay more. In
the same context, 95% of patients answered that
they do not intend to interfere with the proposed
therapeutic regimen in the future.

Only four out of ten respondents are aware of
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their patient rights, mainly patients with rare dis-
eases and those aged 40-55 years, while only one
out of six respondents knows where to get informa-
tion about the corresponding legal framework.72%
of patients stated that they are fully compliant with
their doctor’s instructions and attributed this to the
personal contact with the doctor and the detailed
guidance they receive (95%), as well as to the pres-
ence of only limited side effects from medication
(93%).

Although utilization of generic medication is quite
high in other European countries, their penetration
in Greece has remained considerably low until recent-

ly. However, the economic adjustment program set
a number of targets regarding the increase of gener-
ic utilization (e.g. at least 50 percent of the volume
of medicines used by public hospitals to be com-
posed of generics, compulsory e-prescription of less
expensive generics when available) in Greece, aim-
ing to achieve significant cost-savings in the health
care system. Therefore the new era on generic drug
utilization raised the need to assess patients’ atti-
tudes towards this drug category. Approximately 60%
of respondents reported minimal and /or lack of
awareness regarding generic medication whilst they
expressed confusion and a need for more informa-
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tion on the topic.
Yet, when asked to answer a number of Likert

scale “agree” or “disagree” type of questions regard-
ing generics, 59% of respondents agreed that “not
all generics are of the same quality, it depends of
the manufacturer”, 47% agreed that “generics are
not of the same quality and safety compared with
the branded drugs”, 41% agreed that “generics have
the same substance as the branded but they are
cheaper”. At the same time, 45% agreed that “gener-
ics contribute to a more sustainable health care sys-
tem”.

When patients were asked about their attitude
towards the prescription of generics, seven out of
ten said that they would not ask their doctor to pre-
scribe such a drug to them. In addition, although
they appeared to be willing to accept a generic med-
ication for themselves, in case this was prescribed
by their doctor, 32% wouldn’t accept it for their chil-
dren but instead would ask for a branded one.

Moreover, in order to reveal how patients’ atti-
tude towards their disease subsequently affects the
ways they report health care issues and deal with
them, the following question was asked: “How much
do you agree or disagree (using a Likert scale) with
the phrase: when I get sick, I (myself) have the main
responsibility to get well, by selecting the appropri-
ate doctor or institution, by cooperation, compliance
with treatment and instructions as well as by get-
ting informed”. 56% of patients stated that they agree,
21% neither agree nor disagree and 23% disagree.
Subgroup analysis based on age, place of residence
and type of disease was also conducted and is pre-
sented in Figure 5 below.

According to the results of the subgroup analy-
sis it was shown that patients suffering from acute,
temporary diseases expressed a more proactive
behavior and felt keen to take responsibility on get-
ting better, compared to patients with chronic or
rare diseases. Place of residence was also shown to
impact results, with patients living in Athens taking
a greater responsibility for their health care com-
pared to patients living in other urban areas. 

Furthermore, based on the answer given to the
previous question the study population was divided
into two groups (“agree”/”disagree”) and a cross
type analysis was performed in an effort to assess
potential differences in the way each group reports
the issues related to the usage of Healthcare sys-
tem. Impressively, in the following example of this
cross type analysis regarding issues related with
access to medication (Figure 6) it was shown that
40% of patients who take responsibility for their
health care (“agree” group) did not report any prob-
lem. The same group encountered significantly few-

er problems compared to the group of patients who
do not take responsibility for their health care (“dis-
agree” group).

DISCUSSION
Based on the findings of the study it was shown that
Greek patients are currently experiencing various
problems in accessing public health services, med-
ication, and information. By assessing the issues
patients are dealing with during the three stages of
health service provision, i.e. at booking their appoint-
ment, meeting their doctor and getting their med-
ication, we concluded that patients’ problems are
mainly stemming from the administrative proce-
dures and other services, rather than from the con-
sultation with their physician. Indeed 53% of the
patients using EOPYY services and 61% of those using
ESY services stated that they didn’t come across any
problems during their medical consultation. This is
impressive especially if we take into consideration
the difficult circumstances under which Greek doc-
tors have to practice medicine nowadays in terms
of facilities’ support, system’s inefficiencies and con-
tinuous administrative changes, financial constraints
and professional perspectives. All the other men-
tioned problems related to communication issues
and the whole patient-physician relationship, are
also common in other health care systems (Catalyst
Health Care Research, 2012; Lesser et al, 2010;
Earnest et al, 2010).

Serious access problems were recorded during
the appointment scheduling procedure. Delays in
booking an appointment, high scheduling phone call
costs, long waiting time, difficulties in setting an
appointment with the preferred doctor, circumven-
tion of the appointments’ order, and medical staff
shortages, are the main issues encountered by
patients. The fact that 61% of patients reported that
scheduling phone call costs are the second more
serious problem they experience shows their frus-
tration. Not only do they have to wait for a long time
to meet with their preferred doctor, face delays on
appointment schedule, or miss it due to strikes, but
they also have to pay in order to book the appoint-
ment. It is worth mentioning that until last year
patients didn’t have to pay out-of pocket to sched-
ule an appointment with a contracted doctor, there-
fore patients feel that the state is now asking them
to pay money out-of pocket for public health care
services. For all the above mentioned problems 83%
of patients participating in the study reported that
the quality of public health service provision has
become worse compared to last year. In addition, the
study showed that one out of eight patients had to
resort to the private health sector in order to deal
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with their problem, after failing to do so using the
public health services. This is a very disappointing
finding with serious equity implications and what is
more important this is actually a denial of access to
public healthcare services for these patients.

Whereas the vast majority of studies give corre-
lations between no-show rates and patient charac-
teristics another research interview patients to iden-
tify reasons why patients miss appointments (Lacy
et al, 2004). They identify three major reasons for
no-shows—discomfort experienced during the appoint-
ment, patient perception that the health care sys-
tem disrespects their time and beliefs, and patient
misconceptions about the consequence of missed
appointments (Robinson et al, 2003; Gupta et al,
2008).

Moreover, drawing on issues related to access-
ing medication, and taking into consideration that
during the study period there were continuous phar-
macists’ strikes, it comes to no surprise that the
majority of patients attributed most of their prob-
lems to strikes. Other commonly reported problems
in accessing medication were medication shortages.
The problems in medication supply were related to
a great extent to the implementation of a series of
administrative changes and cost-containment meas-
ures in the pharmaceutical sector in the context of
the economic crisis, resulting in uncertainty and
instability in the market. This has a significant impact
on patients’ perceptions, because although they have
always been encountering issues using the public
healthcare system, this is the first time they come
across problems regarding access to medication as
a straight forward implication of economic crisis.

Focusing on patients with rare/orphan diseases,
they seem to encounter more problems in access-
ing their medication, especially due to medication
shortages as indicated by the subgroup analyses.
Although these problems affect only a small propor-
tion of the whole sample, they are of major signifi-
cance for this sensitive part of the population. Nev-
ertheless representatives of Patients’ Societies
reported that patients with rare/orphan diseases are
more organized and used to encountering difficul-
ties in accessing care and even though they are fre-
quently facing serious problems, they seem to express
lower discontent compared to other patients. This
might explain why one out of five patients with rare
diseases stated that they didn’t have any problem in
accessing medication and why one out of three
patients, stated that they didn’t come across any
problem in booking an appointment with ESY facil-
ities. Rare diseases are now on the political agen-
da, there are active and well-organized patient–par-
ent advocacy groups, pharmaceutical companies
including small biotech enterprises committed to

the development of orphan drugs have emerged, and
public funding is becoming available for basic research
as well as clinical trials on rare diseases. However,
there are also some remaining challenges. It is impor-
tant to also embrace the development of treatments
for neglected diseases in developing countries. Inter-
national networks and partnerships such as those
described herein will be particularly valuable for
such conditions (Haffner et al, 2002).

With regards to patients expectations the vast
majority of patients are pessimistic about the future
of the Greek health care system. This suggests that
patients don’t really have faith in the effectiveness
of the healthcare reform that is being implemented
in the context of the economic adjustment program.
On the contrary, measures are considered isolated
and not part of a bigger, robust business plan for
the health care sector.

Penetration of generic medication in the Greek
market is another example of how patients actual-
ly perceive financial austerity measures due to lack
of appropriate information. Generics are considered
as lower cost but also lower quality and lower safe-
ty medicine by patients, who would not ask their
physician to prescribe them such a drug (Baghda-
di-Sabeti et al, 2010). However, patients reported
that if the doctor prescribed to them a generic they
would be willing to accept it for themselves, but not
for their child. These contradictions are typical impli-
cations of the way the cost-containment measures
are being implemented and of the lack of proper
information. Drug purchases over the internet from
foreign countries is not a new term (Carone et al,
2012). Although studies have shown that generic
drugs in Canada or western Europe were generally
more expensive than the same products in the US
market, without even taking shipping cost into con-
sideration, temporary regulatory adjustment process
to allow larger scale drug importation from coun-
tries with more established drug quality manage-
ment systems (primarily western European coun-
tries, Canada, Japan and Australia) can provide relief
to the current crisis of massive drug shortages (FDA,
2011). In Europe, the majority of drugs are author-
ized through the European Medicines Agency (EMA),
a scientific agency that is roughly parallel to the US
FDA (Johnson, 2011; Gu et al, 2011).

Furthermore, despite the impact of the econom-
ic crisis on the family budget patients seem to be
willing to cut down on other expenses but not on the
health care ones. Nevertheless, they tend to cut down
on preventive medicine expenses, something that
will definitely lead to more serious health care issues
in the future (Souliotis et al, 2009; Sissouras, 2012).
In a recent study, the researchers point to signs of
a dramatic decline in the health of the population
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and a deterioration of services at hospitals under
financial pressure (Stuckler et al, 2009). Many Greeks
have lost access to healthcare coverage through
work and social security plans, and rising poverty
levels mean growing numbers who would previous-
ly have used the private sector are now flocking to
state hospitals. Hospital budgets dropped by 40%
between 2007 and 2009 and there are reports of
understaffing, shortages of medical supplies and
patients paying bribes to medical staff to jump queues.

Additionally, indicative of the serious financial
problems faced by patients due to the economic cri-
sis is that two out of three stated that they have paid
more money for their medication this year compared
to last year, even though medicines are actually
cheaper. Patients believe that medicines are more
expensive because their income is less compared to
last year.

Another significant finding of this study is that
Greek patients have a serious problem in accessing
information regarding their health problems. The
physician is reported as their main source of infor-
mation, while the vast majority of patients don’t know
about their rights or where to seek information about
them. Additionally, patients do not interfere with
their therapeutic regiment, nor do they wish to do
so in the future. These results are picturing a physi-
cian centered health care, with patients adopting a
passive, depended role, unwilling to take responsi-
bility of their health care. 

Finally, the study attempted to evaluate patients’
attitudes towards their health problems. This analy-
sis which was based on the question: “How much do
you agree or disagree (using a Likert scale) with the
phrase: “when I get sick, I (myself) have the main
responsibility to get well, by selecting the appropri-
ate doctor or institution, cooperation, compliance
with treatment and instructions as well as getting
informed”, showed that 56% of patients take the
main responsibility to get well. These results were
subsequently used to run a cross type analysis aim-
ing to assess the relationship between the attitude
of patients towards their health care and the way
patients evaluated their access to public health serv-
ices. Thus, it was shown that patients that took
responsibility of their health care reported fewer
problems in accessing health services, were more
willing to get involved in the planning of their ther-
apeutic regimen and were more informed, receiving
information from various sources. On the contrary,
patients that did not take responsibility of their health
care adopted a more passive role and reported more
problems in accessing health services. This can con-
clude that patients need empowerment.

CONCLUSIONS
The escalating increase in the shortage of drugs has
compromised patient quality of care and imposed a
tremendous burden on our health care system. In
response to the crisis, healthcare and government
organizations have taken numerous initiatives, aim-
ing to find rapid solutions. Financial crisis and aus-
terity measures have significantly worsened patients’
existing problems regarding access to healthcare
services in Greece while at the same time patients
are lacking access to appropriate information about
their disease, their medication and their legal rights,
often adopting a passive role, not taking responsi-
bility of their own health care. Adding to that, the
significant reduction of family income has led to a
lower frequency of preventive medical care, result-
ing in increased morbidity and disease severity upon
diagnosis. Nevertheless, it is our opinion that even
in such hard times, Greek patients can really make
a difference in the quality of care they receive if they
get the empowerment they need.

Key elements to a successful program for man-
aging drug shortages include a good understanding
of the causes for the shortages, a clear channel for
international communication and collaboration, and
plans with all parties involved, and proven strate-
gies for involving the entire health care system

Overall, the picture of health in Greece is con-
cerning. In an effort to finance debts, ordinary peo-
ple are paying the ultimate price: losing access to
care and preventive services. Greater attention to
health and healthcare access is needed to ensure
that the Greek crisis does not undermine the ulti-
mate source of the country's wealth - its people.
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ABSTRACT

Objective: Modern societies are multicultural and are composed of populations that differ not only in
language, religion, values , family relations, but also in their views on the health, care, treatment. When
there is culture itself, problems arise in communication are obvious and may lead to inadequate nursing
care.
Purpose: This study involves a systematic literature review of studies on intercultural communication in
health services through a modern approach.
Literature Review: Studies were sought in the databases PubMed and Scholar Google, associated with
the interaction of communication for health professionals and patients with different cultural backgrounds.
Conclusions: Effective intercultural communication includes respect for cultural differences, the desire
to gain knowledge of other cultures and cultural values, the ability to observe the behavior of the other
without criticism and free from stereotypes. Health professionals working with patients from different
cultures is necessary to provide nursing care with cultural competence and to seek the most effective
ways of communicating.

Key-words: transcultural communication, mediation, health service
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INTRODUCTION

E
urope today is the clearest example of multicultural
societies. According to figures from Eurostat, the
Member States of the European Union hosts a

large number of persons of different ethnicity than the
official state who reside in member countries. The
globalization of the economy and the social conditions
that led to massive migration to the Schengen area
and, consequently, a fundamental change in the
composition of the population of European societies,
contributed to the creation of multicultural societies.
Key field that characterizes the multicultural composition
of European societies, is the existence of a large number
of minorities, recognized or not by the government.
Persons belonging to minorities have the particular
cultural group elements, such as language, religion,
traditions and customs (www.epp.eurostat.ec.europa.eu).
The composition of modern Greek society is characterized
by the overall picture of the wider Europe. Greece now
includes within the groups with particular ethnic,
religious or cultural characteristics. An important
element that influenced and shaped the modern Greek
reality is the massive influx of immigrants. The 1990
was marked by the rapid increase of foreign residents
in the country. A large number of immigrants poured
into neighboring Albania, countries of the former USSR
(Russia, Georgia, Ukraine), EU Member States (Romania,
Poland, Bulgaria), African countries (Sudan, Somalia,
Nigeria, Egypt) and Asian countries (Pakistan, India,
Philippines). The phenomenon was unfamiliar to Greek
society, which was not prepared to welcome and integrate
smoothly these groups. But it is important to note that
Greece now has gone to being immigrants or second
and third generation who are legally residing in the
country, while a number of them now have the Greek
citizenship. Speaking of groups within the Greek territory
with particular cultural characteristics, should not be
denied the Muslim minority in Thrace, as characterized
by the Treaty of Lausanne groups of Pomaks of Turkish
and the Roma in the region. Also scattered in the Greek
territory is the community of Greek Roma but a small
number of Jewish communities (HLHR-KEMO, 2007).

Accessibility to health services
The migration process includes many changes in the
lives of people who migrate with multiple effects on
health and wellbeing. The new start involves adapting
to a new culture and language and is accompanied
by changes in social and economic terms. Migrants
and their families may have the worst health status
of any population group, as well as less access to
affordable health care. They are a vulnerable population
in terms of risks to their health because of low income
and emigration. The main problems in the early
stages of their stay in the host country located in
ignorance of migrants' rights and obligations, to

cultural factors, and the administrative difficulty of
management of public health stakeholders (Kalokairinou
& Athanasopoulou, 2010). H access of migrants to
health and care services is a key factor of social
integration, as well as contributing to a sense of
security, which is essential for the smooth integration
of the individual in society. The habits and beliefs,
among which include activities and traditional medicine
plays an important role not only in shaping the attitudes
of people about the disease and behavior regarding
the treatment of (Shea & Lionis, 2010). The folk
(traditional) treatment influences the attitudes and
behavior of people and beliefs associated with it will
affect the therapeutic relationship. Thus, health
professionals should be aware of this attitude of the
patient, in order not to disturb the relationship between
them if the patient does not follow instructions with
consequent effects on health (Athanasopoulou &
Papadopoulos, 2011).

Transcultural Communication
A key factor affecting the equal access of migrants
to health services is the language differences. It is
difficult for health professionals to understand the
symptoms of immigrant-patient and deliver therapy.
When there is culture itself, problems arise in
communication are obvious and may lead to inadequate
nursing care and treatment. Lack of communication
also makes it difficult to develop the necessary trust
between patient and health professionals. H helping
people divided into verbal - what is expressed in the
context of words - and non-verbal - any other form
of expression. Although verbal communication is an
exclusive privilege and distinct feature of human
nonverbal communication leads the volume and
importance of information transfer. Bodies and voices
of non-verbal communication is the tone of voice,
intensity, rate of speech, facial expressions and
gestures, movement of body parts, their attitude and
finally within the body of one person from other. The
mental ability, cultural background, education and
experience form for each person a specific frame of
reference that determines the interpretation advocated
by the man in every message expressing or receiving
from other people (Haq et al, 2004).

Transcultural communication in modern multicultural
societies located on two levels: at the supranational
level, where the contact between a society and others
with different cultural identity and national level
within a society, between different groups. These
groups form the modern form through the fertile
absorbing different cultural characteristics in order
to upgrade the quality of life of individuals and of the
whole (www.epp.eurostat.ec.europa.eu)

Usually health professionals are unable to
communicate verbally with patients and relatives
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who do not speak any of the official language of the
host country, or do not speak it very well. The difficult
communication can result from differences in the
meaning of words or phrases (Robinson & Gilmartin,
2002). The lack of translators, can affect the effectiveness
of health care professionals to gather sufficient and
appropriate information about the patients and their
families (Nailon, 2006). Sometimes a family member
is creating dilemmas translator but if I have to use
a translator or not someone from the family environment,
why are expressed strong doubts if translated correctly
everything that is said. Sometimes employees with
the same ethnic / cultural origin with family help in
linguistic communication, but then threatened the
anonymity and confidentiality (Hoye & Severinsson,
2008).

Barriers to communication outside of the objective
communication difficulties due to language, form
and other factors such as cultural differences, the
perception of health and disease, lack of interpreters
/ translators or certified intercultural nurses. Several
studies have highlighted the importance of interpreters
trained in medical terminology mainly to ensure
effective communication between patients and health
professionals (Bernstein et al, 2002, Lee et al, 2002,
Bischoff et al, 2003).

Communication difficulties faced by health
professionals in providing care to patients of different
nationalities can be seen as an obstacle to the
development of "therapeutic relationship." Several
studies clearly show a correlation between effective
communication and improve therapeutic efficacy.
The effect associated with mental health, separation
of symptoms, functionality of the patient, controlling
pain and normal blood pressure (Meryn, 1998 ,
Robinson & Gilmartin, 2002)

Proper care requires recognition and acceptance
of the other's culture, ethnicity and race. According
to the model of Papadopoulos et al (2002) nurses to
be culturally potentially able to acquire four key
characteristics: cultural awareness, cultural knowledge-
understanding, cultural sensitivity and cultural
competence. Effective intercultural communication
includes respect for cultural differences, the desire
to gain knowledge through the exchange of cultures,
the ability to observe the behavior of the other without
criticism, knowledge of cultural values and views of
the other, freedom from stereotypes (Papadopoulos
& Lees, 2002).

Taking into consideration the specific cultural
elements in relationship health - illness, it will be
understood that accept patients health information,
how they use the rights and benefits of the health
system that manifest symptoms, prognosis and
interest in relation with the disease.

Cultural Mediation 
Cultural mediation is a tool available to people of
different cultures, serving as a bridge and aims to
promote constructive change in intercultural relations.
The main purpose of mediation between culturally
diverse individuals, is to prevent conflict by promoting
cultural recognition of differences, mitigating the
gap between the different cultural aspects, enhancing
communication and common understanding, learning
and developing techniques coexistence, searching
for alternative strategies resolve cultural conflicts
and community involvement ( Niessen & Schibel,
2007).

There is not enough information in relation to the
possibilities and benefits of cultural mediation in the
health system. However, education on health issues
and access to health services is an important area
of intervention of intermediaries. In the field of health
services part of mediation is the promotion and health
education, facilitate communication between health
professionals and people with different culture on
promoting equal opportunities in access to resources
and tools, mitigation of cultural barriers (Manual de
Atencion Sanitaria a Immigrantes, 2004).

The benefits of cultural mediation for healthcare
professionals are empowered interpersonal relationships
by eliminating communication barriers, empathic
understanding of certain cultural peculiarities, to
prevent the emergence of conflicts, effective programs
for prevention and health promotion. The benefits
for users of health services from other cultural
backgrounds better understand the diagnosis and
treatment process, which increases the success of
treatment of the disease. Understand the rules and
procedures of the health system, a more rational
use of health services , create a sense of greater
security and confidence in health services and health
care professionals (Fundacion Secretariado General
Gitano, 2007).

Conclusions 
The cultural mediation will help health professionals
adapting to new conditions and requirements imposed
by communication and contact with immigrants, to
better perform their duties. It will familiarize them
with the cultural characteristics of people from
different cultural environment, leading to immediate
solutions and the successful handling of complex
problems that occur under stress and culture shock.
Finally we enhance quality health services and,
therefore, would increase the level of use by third
countries, thereby ensuring public health.

The integration of cultural mediation in health
services allows health professionals to communicate
with people of different cultural backgrounds in areas
such as education on health issues, proper use of
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health services, improving relationships between
health professionals and patients and prevent potential
conflicts. The cultural mediation itself can be regarded
as a means to boost the benefits of the health system.
The techniques as well as the methodology used to
ensure the success of therapeutic interventions.

The fundamental question is whether and to what
extent should people with different cultural backgrounds
to "adapt" and to obey the existing social norms.
That is to join the society of the host country, leaving
behind their experiences, knowledge and cultural
heritage and, through dialogue, to create a synthesis
between their own and native cultures, enriching
lifestyle and adjusting all the contemporary reality.
So it is important to consolidate the idea of intercultural
communication and not of "adaptation" of different
to the majority.

Health professionals need to be aware that attitudes,
beliefs and actions of every man in health, disease
and treatment are influenced by their cultural heritage.
Sequentially, each culture creates its own treatment
options and follow the steps to his own health.
Therefore, the disease is expressed in biological and
cultural dimension. Apart from the biological aspects,
health is always a kind of cultural construct: what
is health or what is defined as a disease once and
categorized accordingly, from different historical
and social conditions.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης
(ΕΠΝΕ) είναι το επίσηµο περιοδικό της ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗ-
ΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. 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.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ 
Οι συγγραφείς πρέπει να υποβάλλουν τα χειρόγραφα
στο περιοδικό ηλεκτρονικά µέσω του ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου του περιοδικού: journal@enne.gr. Όλη
η αλληλογραφία, συµπεριλαµβανοµένης της 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. 

∆ιαδικασία 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.
• ∆ήλωση 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 ∆εοντολογίας 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
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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 ∆ιεθνή Επιτροπή Εκδοτών Ιατρικών Επιστηµο-
νικών Περιοδικών (International Committee of Medical
Journal Editors, www. icmje.org) και τη ∆ιακήρυξη
του Ελσίνκι (World Medical Association Declaration
of Helsinki, 2000). ∆ηλαδή όπου είναι απαραίτητο οι
συγγραφείς πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι τα 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.
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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 ∆ηµοσίου ∆ικαίου 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, ∆ικη-
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.

∆ιάρθρωση της ΕΝΕ
Η ΕΝΕ διαρθρώνεται σε Κεντρική ∆ιοίκηση, που εδρεύ-
ει στην Αθήνα και σε επτά Περιφερειακά Τµήµατα, που
λειτουργούν σε κάθε Υγειονοµική Περιφέρεια της χώρας.

Κεντρική ∆ιοίκηση
Η Κεντρική ∆ιοίκηση αποτελείται από 15µελές ∆.Σ και
έχει έδρα την Αθήνα. Η διεύθυνση των γραφείων είναι:
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 47, Τ.Κ. 10676, τηλ. 210
3648044, 048 και fax. 210 3617859 και 210 3648049. Η
ιστοσελίδα της Ε.Ν.Ε είναι www.enne.gr και το e-mail:
info@enne.gr. 

Περιφερειακά Τµήµατα
Τα 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 ∆ράµας, Έβρου, Καβάλας,
Ξάνθης και Ροδόπης. Έδρα του 1ου ΠΤ Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης είναι η Κοµοτηνή

2. ∆εύτερο 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



Τόµος 5 - Τεύχος 4 [51]

ΓΕΝΙΚΑ

3. Τρίτο Περιφερειακό Τµήµα ∆υτικής Μακεδονίας:
ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ & ΓΡΑΜΜΟΥ 5, ΚOZANH ΤΗΛ.24610
49591 FAX:2461067817. Περιλαµβάνει τους Νοµούς
Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας. Έδρα
του 3ου ΠΤ ∆υτικής 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 ∆υτικής 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 ∆υτικής 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. ∆έκατο 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. ∆ωδέκατο 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
∆ωδεκανήσου.

13. ∆έκατο 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 ∆ελτίο 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 ∆.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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα Περιφερειακά Τµή-
µατα διοικούνται από την Γενική Συνέλευση και το Περι-
φερειακό Συµβούλιο. 

∆ιεθνής εκπροσώπηση της Ε.Ν.Ε
Η Ε.Ν.Ε είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Νοµι-
κών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου Νοσηλευτών (F.E.P.I),
κατέχοντας µια από τις επτά θέσεις του ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου και των Περιφερειακών Συµβουλίων ασκείται
από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο, στο οποίο προ-
εδρεύει Εφέτης των Πολιτικών ∆ικαστηρίων. 

Επιστηµονικό Περιοδικό
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος δηµιούργησε το 2008 το
«Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης» που
αποτελεί και το επίσηµο περιοδικό της. Είναι ένα 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 
• ∆ηµιουργία 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

• ∆ηµιουργία ηλεκτρονικής ψηφιακής βιβλιοθήκης η
χρήση της οποίας θα είναι δωρεάν για τα µέλη της
ΕΝΕ και προσβάσιµη από όλη την επικράτεια

• Προσφορά ειδικών εκπαιδευτικών και µετεκπαιδευ-
τικών προγραµµάτων 

• ∆ιοργάνωση επιστηµονικών συνεδρίων και ηµερίδων
µε µοριοδότηση των συνέδρων νοµικά ισχύουσα και
κατοχυρωµένη 

• ∆ηµιουργία Ειδικών Επιτροπών Έργου, όπως Εκπαί-
δευσης, Τεκµηρίωσης, ∆ιεθνών 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 ∆ΩΡΕΑΝ 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.
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