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Οι γνώσεισ των νοσηλευτών στην καρδιοπνευµονική
αναζωογόνηση: Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση
Ελένη Παπαϊωάννου1, Αναστασία Ντικούδη2
1.Νοσηλεύτρια, ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκησ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η πλειοψηφία τησ κοινήσ γνώµησ τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
θεωρεί πωσ το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκοµείων είναι άρτια καταρτισµένο στην
Καρδιοπνευµονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και µπορεί να αντεπεξέλθει αποτελεσµατικά σε
περιστατικά καρδιακήσ ανακοπήσ. Η άµεση αναγνώριση τησ καρδιακήσ ανακοπήσ και η εφαρµογή αποτελεσµατικήσ αναζωογόνησησ από το παρευρισκόµενο νοσηλευτικό προσωπικό,
µπορεί να διπλασιάσει την πιθανότητα επιβίωσησ του ασθενή. Η έλλειψη επαρκούσ κατάρτισησ και επανεκπαίδευσησ του νοσηλευτικού προσωπικού στην ΚΑΡΠΑ είναι εµφανήσ, όχι
µόνο στα Ελληνικά νοσοκοµεία αλλά και στα αντίστοιχα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Τα αποτελέσµατα πρόσφατων ερευνών έδειξαν, ότι ένα σηµαντικό ποσοστό των νοσηλευτών δεν
έχει συµµετάσχει, µετά το πέρασ τησ βασικήσ του εκπαίδευσησ, σε κάποιο πιστοποιηµένο
σεµινάριο βασικήσ ΚΑΡΠΑ. Επιπλέον, το επίπεδο θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων, µειώνεται σε σηµαντικό βαθµό µε την παρέλευση µικρού χρονικού διαστήµατοσ (3-6 µηνών),
από την αρχική εκπαίδευση. Τα αποτελέσµατα τησ παρούσασ εργασίασ δείχνουν την επιτακτική ανάγκη εκπαίδευσησ και τησ συστηµατικήσ επανεκπαίδευσησ του νοσηλευτικού προσωπικού, µε πιστοποιηµένα προγράµµατα Καρδιοπνευµονικήσ Αναζωογόνησησ. Άµεση προτεραιότητα τησ πολιτείασ θα πρέπει να αποτελέσει ο σχεδιασµόσ πιστοποιηµένων προγραµµάτων
κατάρτισησ, για το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού, καθώσ και η ανάπτυξη µηχανισµών ελέγχου και αξιολόγησησ του επιπέδου τησ παρεχόµενησ κατάρτισησ.
Λέξεισ-κλειδιά: Αξιολόγηση, εκπαίδευση, καρδιοπνευµονική αναζωογόνηση, νοσηλευτικό
προσωπικό
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η συµµετοχή σε εκπαιδευτικό σεµινάριο
Καρδιοπνευµονικήσ Αναζωογόνησησ δεν
είναι αρκετή µόνο µία φορά, καθώσ υπάρχει σηµαντική µείωση σε γνώσεισ και δεξιότητεσ σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
• Η συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλευτών
επιθυµεί να συµµετάσχει σε σεµινάριο επανεκπαίδευσησ
• Επιτακτική ανάγκη αποτελεί ο σχεδιασµόσ
πιστοποιηµένων προγραµµάτων κατάρτισησ,
καθώσ και η ανάπτυξη µηχανισµών ελέγχου
και αξιολόγησησ του επιπέδου τησ παρεχόµενησ κατάρτισησ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
σ Καρδιοπνευµονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)
ορίζεται η αλληλουχία των ενεργειών που αποσκοπούν στην επαναφορά ενόσ θύµατοσ καρδιακήσ ανακοπήσ στη ζωή και στη βαθµιαία αποκατάσταση των ζωτικών του λειτουργιών. Η ΚΑΡΠΑ περιλαµβάνει
δύο βασικέσ ενέργειεσ: τισ θωρακικέσ συµπιέσεισ (για
να υποκατασταθεί η κυκλοφορία του αίµατοσ από την
καρδιά προσ όλα τα όργανα του σώµατοσ) και τισ εµφυσήσεισ (για να µεταφερθεί το οξυγόνο στουσ πνεύµονεσ). Με την εφαρµογή τησ ΚΑΡΠΑ µπορεί να προληφθεί βλάβη σε ζωτικά όργανα όπωσ είναι ο εγκέφαλοσ
και η καρδιά. Εάν η ΚΑΡΠΑ εφαρµοστεί στα πρώτα τέσσερα λεπτά τησ ανακοπήσ και η απινίδωση στα πρώτα
δέκα λεπτά, το ποσοστό επιβίωσησ ανέρχεται στο 60%
(Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικήσ Αναζωογόνησησ, 1999).
Επειδή είναι απαραίτητο η αναζωογόνηση να αρχίζει όσο το δυνατόν γρηγορότερα µετά την ανακοπή, είναι
φανερό ότι όλοι οι επαγγελµατίεσ υγείασ (ιατροί, νοσηλευτέσ, φυσιοθεραπευτέσ και βοηθητικό προσωπικό)
που σχετίζεται µε τουσ ασθενείσ, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν εκπαιδευτεί στην τεχνική τησ ΚΑΡΠΑ,
αλλά και να παρακολουθούν τακτικά επαναληπτικά
εκπαιδευτικά σεµινάρια, ώστε να διατηρούν τισ δεξιότητέσ του σε υψηλό επίπεδο και να ενηµερώνονται για
τυχόν αλλαγέσ στην τεχνική (Abella et al, 2005). Οι
επαγγελµατίεσ υγείασ υποχρεούνται να κάνουν ότι είναι
απαραίτητο για να προασπίζουν και να σώζουν ζωέσ.
Η πολιτεία ωσ σύνολο και ειδικότερα τα συστήµατα
επείγουσασ ιατρικήσ, τα νοσοκοµεία και οι λοιπέσ υγειονοµικέσ µονάδεσ πρέπει να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να διαθέτουν τα απαραίτητα ανακλαστικά στισ
περιπτώσεισ καρδιακήσ ανακοπήσ (Γροσοµανίδησ και
συν, 2011).

Ω

Η ΚΑΡΠΑ θα είναι περισσότερο επιτυχήσ µε µια προσεκτικά σχεδιασµένη στρατηγική, που θα περιλαµβάνει αρχική εκπαίδευση και προγράµµατα επανεκπαίδευσησ, δεδοµένου ότι οι γνώσεισ και οι δεξιότητεσ
στη βασική υποστήριξη ζωήσ αρχίζουν να χάνονται σε
τρεισ µε έξι µήνεσ (Γροσοµανίδησ και συν, 2011).
Σκοπόσ τησ παρούσασ µελέτησ είναι η ανασκόπηση
τησ υπάρχουσασ βιβλιογραφίασ σχετικά µε το θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο κατάρτισησ του νοσηλευτικού προσωπικού στην καρδιοπνευµονική αναζωογόνηση τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ελληνικέσ µελέτεσ
Κατά την εκτενή αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών µελετών που έγινε στην Ελληνική βιβλιογραφία,
κατά την τελευταία δεκαετία στισ βάσεισ δεδοµένων
Medline και PubMed, βρέθηκαν 8 επιστηµονικέσ µελέτεσ και άρθρα. Η αναζήτηση αρχικά περιελάµβανε µια
γενική προσέγγιση στο θέµα τησ γνώσησ και τησ εκπαίδευσησ του νοσηλευτικού προσωπικού στην καρδιοπνευµονική αναζωογόνηση. Στη συνέχεια διερευνήθηκε το ποσοστό του νοσηλευτικού προσωπικού που είχε
εκπαιδευτεί στην ΚΑΡΠΑ τουλάχιστον µία φορά, η
συχνότητα επανεκπαίδευσησ, καθώσ και η διατήρηση
των δεξιοτήτων µε την πάροδο του χρόνου.
Από την ανασκόπηση τησ βιβλιογραφίασ γίνεται
αντιληπτό ότι πολλοί ερευνητέσ επιχείρησαν να καταγράψουν το επίπεδο γνώσεισ των νοσηλευτών στην ΚΑΡΠΑ, µε απώτερο όφελοσ τη βελτίωση παροχήσ υπηρεσιών υγείασ. Η ερευνητική εργασία των Ξάνθου και
συν (2007), έδειξε χαµηλά ποσοστά θεωρητικήσ γνώσησ των νοσηλευτών στην ΚΑΡΠΑ, δεδοµένου πωσ το
ποσοστό αποτυχίασ στο γραπτό τεστ δεξιοτήτων ήταν
84.2%. Το πολύ υψηλό αυτό ποσοστό, οι συγγραφείσ το
αποδίδουν στο γεγονόσ πωσ η πλειοψηφία του δείγµατοσ µελέτησ, δεν είχε παρακολουθήσει κάποιο σεµινάριο ΚΑΡΠΑ µετά τη βασική τουσ εκπαίδευση. Επίσησ, το 80% των συµµετεχόντων απέτυχε να απαντήσει
σωστά στην ερώτηση σχετικά µε την αναλογία των
συµπιέσεων-εµφυσήσεων, σε ένα ενήλικο θύµα καρδιακήσ ανακοπήσ. Οµοίωσ, µόνο το 21.3% τησ οµάδασ
µελέτησ ανταποκρίθηκε σωστά σχετικά µε τη θέση των
χεριών για τισ θωρακικέσ συµπιέσεισ. Αξιοσηµείωτο
εύρηµα ωστόσο, αποτελεί το γεγονόσ πωσ ένα πολύ
υψηλό ποσοστό τησ τάξησ του 96%, έδειξε ενθουσιασµό και επιθυµία να συµµετάσχουν σε σεµινάριο επανεκπαίδευσησ.
Στη µελέτη των Φαντάκη και συν (2012), έγινε καταγραφή των γνώσεων 280 νοσηλευτών όλων των βαθµίδων εκπαίδευσησ, που εργάζονταν σε τµήµατα γενικήσ και εντατικήσ φροντίδασ ενόσ Νοσοκοµείου τησ
Αττικήσ. Το 65,6% των νοσηλευτών δεν γνώριζαν τι θα
κάνουν µπροστά σε ένα θύµα που δεν αναπνέει, το
59,5% ποιο είναι το σηµείο συµπιέσεων και το 62,6%
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ποιόσ είναι ο ενδεικνυόµενοσ ρυθµόσ συµπιέσεων.
Μόνο το 22,7% είχε παρακολουθήσει σεµινάριο από
οργανωµένο φορέα. Στην ερώτηση αν θεωρούν επαρκή την εκπαίδευσή τουσ στην ΚΑΡΠΑ, απάντησαν θετικά µόνο το 28,6%, ενώ όταν ερωτήθηκαν αν θεωρούν
την εκπαίδευση στο θέµα αυτό υποχρεωτική, απάντησε καταφατικά το 98,7%.
Σε άλλη µελέτη των Kozamani et al (2012), 310
νοσηλευτέσ από αστικά και επαρχιακά νοσοκοµεία
ρωτήθηκαν για τισ γνώσεισ τουσ στην ΚΑΡΠΑ και στη
χρήση εξωτερικού απινιδωτή. Τα ευρήµατα έδειξαν
πωσ το 71.4 % των νοσηλευτών είχε παρακολουθήσει
ένα σεµινάριο βασικήσ ΚΑΡΠΑ, ενώ το 19.7% δεν είχε
εκπαιδευτεί ποτέ. Από το προαναφερθέν ποσοστό που
είχε εκπαιδευτεί, το 29.6% είχε παρακολουθήσει το
σεµινάριο µόλισ µια φορά, το 21.4% δύο φορέσ ενώ το
29.3% είχε επανεκπαιδευτεί στην ΚΑΡΠΑ πάνω από 2
φορέσ. Τέλοσ, οι ερευνητέσ κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι το νοσηλευτικό προσωπικό δεν είχε το απαραίτητο επίπεδο γνώσησ, καθώσ ένα υψηλό ποσοστό
δεν κατάφερε να απαντήσει σωστά στισ ερωτήσεισ που
αφορούσαν τισ νέεσ κατευθυντήριεσ οδηγίεσ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Αναζωογόνησησ (ERC).
Αντίστοιχα ευρήµατα είχε και η µελέτη των Ζαχαρόπουλου και συν (2007), που είχε ωσ δείγµα 128 νοσηλευτέσ και 107 βοηθούσ νοσηλευτών από 13 νοσοκοµεία τησ Αττικήσ και 3 τησ Κρήτησ. Η συντριπτική
πλειοψηφία των ερωτηθέντων (69,2%) δεν γνώριζε τον
ακριβή ρυθµό συµπιέσεων-εµφυσήσεων. Σχεδόν τα
µισά άτοµα του δείγµατοσ (54,4%) είχαν παρακολουθήσει σεµινάριο ΚΑΡΠΑ, ενώ σηµαντικέσ διαφορέσ
βρέθηκαν στο χρόνο που µεσολάβησε από την παρακολούθηση αυτών των σεµιναρίων. Σχεδόν 4 στουσ 10
είχαν παρακολουθήσει το τελευταίο πρόγραµµα πριν
από 4 έτη ή και περισσότερο.
Η µελέτη των Καπάδοχου και συν (2008), αφορούσε 181 νοσηλευτέσ και βοηθούσ νοσηλευτών που εργάζονταν σε εννέα νοσοκοµεία τησ Αθήνασ. Τα ευρήµατα έδειξαν, πωσ πιστοποιηµένο σεµινάριο ΚΑΡΠΑ δεν
είχε παρακολουθήσει ποτέ το 37%, το 42% είχε παρακολουθήσει µόνο µία φορά, το 15% δύο φορέσ και µόλισ
το 6% πάνω από 2 φορέσ. Από τουσ εκπαιδευµένουσ,
το 30% είχε παρακολουθήσει σεµινάριο µέσα στο προηγούµενο έτοσ, το 39% πριν από δύο έωσ τρία χρόνια και
το 31% πάνω από τρία χρόνια.
Η µελέτη τησ Λιάκου (2012), σε 150 νοσηλευτέσ
και βοηθούσ νοσηλευτών που εργάζονται στα νοσοκοµεία τησ Στερεάσ Ελλάδασ έδειξε, ότι το 59.5% δεν είχε
κάνει εκπαίδευση µετά την απόκτηση του πτυχίου του
και το 40.5% είχε κάνει. Επιπλέον, το 37.3% των εκπαιδευµένων δήλωσε ότι είχε εκπαιδευτεί ι παλιά ( πριν
από 2 χρόνια και τουλάχιστον). Επίσησ, βρέθηκε ότι το
20,6% δεν είχε συµµετάσχει ποτέ σε προσπάθεια αναζωογόνησησ, το 23,8% σπάνια, το 33,3% µερικέσ φορέσ
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και το 22,2% συχνά. Μία ακόµη µελέτη, αυτή τησ Πλαγίσου (2013), καταλήγει σε ανάλογο συµπέρασµα..Επισηµαίνοντασ ότι το 91.9% των εργαζόµενων επιθυµούν
µια περιοδική επαναλαµβανόµενη εκπαίδευση στην
αναζωογόνηση.
Επιπλέον, στη µελέτη των Μιχάλη και συν (2011),
που αφορούσε 103 εκπαιδευµένουσ νοσηλευτέσ καρδιοχειρουργικού κέντρου, ερευνήθηκε η διατήρηση των
δεξιοτήτων τησ ΚΑΡΠΑ µε την πάροδο του χρόνου. Το
25.2% των νοσηλευτών είχε εκπαιδευτεί εντόσ των
τελευταίων 6 µηνών, το 22.4% πριν από 6?12 µήνεσ,
ενώ το 52.4% τουλάχιστον 12 µήνεσ πριν από την εξέταση. Αξιοσηµείωτο είναι ότι µόνο το 5.8% των νοσηλευτών διεκπεραίωσαν επιτυχώσ το σύνολο των δεξιοτήτων που περιλαµβάνει ο αλγόριθµοσ τησ εκπαίδευσησ
στην ΚΑΡΠΑ.
Ξενόγλωσσεσ µελέτεσ
Η ερευνητική µελέτη των Smith et al (2008), έδειξε ότι
οι νοσηλευτέσ διατηρούν τη θεωρητική γνώση, αλλά η
επίδοσή τουσ στην εφαρµογή ΚΑΡΠΑ µειώνεται πολύ
γρήγορα. Μόλισ το 63% των νοσηλευτών πέρασε το τεστ
δεξιοτήτων µετά από 1-3 µήνεσ, ενώ µετά από 12 µήνεσ
µόνο το 58%. Άρα οι επιδόσεισ στισ δεξιότητεσ υποβαθµίζονται σε διάστηµα µικρότερο των 6 µηνών, καθώσ
οι µισοί από τουσ συµµετέχοντεσ είχαν εκπαιδευτεί στη
ΚΑΡΠΑ πριν από 1?3µήνεσ.
Oι Mäkinen et al (2009), συµπέραναν πωσ µόλισ το
1/3 του νοσηλευτικού προσωπικού είχε εκπαιδευτεί
στην απινίδωση κατά τη βασική τουσ εκπαίδευση, ενώ
µόνο το 10% είχε λάβει µέροσ σε σεµινάριο ΚΑΡΠΑ
πρόσφατα (<6 µήνεσ).
H µελέτη τησ Hopstock (2008), αναφέρει πωσ ο χρόνοσ από την τελευταία εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ, ήταν 6 µήνεσ
για το 15.5% των νοσηλευτών, 7-12 µήνεσ για το 25.3%,
13-24 για το 34.5%, πάνω από 24 µήνεσ για το 19.6%
και τέλοσ το 4.1% δεν είχε λάβει ποτέ εκπαίδευση.
Μια τυχαιοποιηµένη ελεγχόµενη µελέτη που πραγµατοποιήθηκε από τουσ Woollard et al. (2006), στο
Ηνωµένο Βασίλειο, έδειξε ότι η επανεκπαίδευση στη
Cardiopulmonary Resuscitation- Automated External
Defibrillation (CPR-AED, αυξάνει σηµαντικά τισ δεξιότητεσ σε πρακτικό επίπεδο και ελαττώνει αισθητά το
χρόνο που παρέχεται η πρώτη απινίδωση. Η µελέτη
αυτή προτείνει, ωσ µέσο διατήρησησ τησ γνώσησ σε
υψηλό επίπεδο την επανεκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε χρονικό διάστηµα µικρότερο των 7 µηνών από την πρώτη εκπαίδευση.
Επιπλέον, στη µελέτη των Spooner et al (2007), στο
Ηνωµένο Βασίλειο, επαναξιολογήθηκε µετά από 6 εβδοµάδεσ, δείγµα 100 φοιτητών επαγγελµάτων υγείασν, οι
οποίοι είχαν εκπαιδευτεί σε 8ωρο πρόγραµµα CPRAED, σύµφωνα µε τισ κατευθυντήριεσ οδηγίεσ του ERC.
Βρέθηκε ότι οι δεξιότητεσ στην αναζωογόνηση, µειώ-
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νονται σηµαντικά και η απόδοση κρίνεται αισθητά ανεπαρκήσ µόλισ 6 εβδοµάδεσ µετά από το τέλοσ τησ αρχικήσ εκπαίδευσησ.
Η µελέτη των Andresen et al (2008), που διεξήχθη
στο Βερολίνο, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η εφαρµογή µικρήσ διάρκειασ επανεκπαίδευση, 6 µήνεσ µετά
την αρχική εκπαίδευση, είναι αρκετή ώστε να διατηρηθούν οι γνώσεισ σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο.
Σε αντίστοιχο συµπέρασµα καταλήγει και η µελέτη
των Soar et al (2010), δηλαδή ότι οι δεξιότητεσ στην
ΚΑΡΠΑ µειώνονται αισθητά µέσα σε 3 µε 6 µήνεσ από
την αρχική εκπαίδευση.
Οι Timsit et al (2006), σε µελέτη που έγινε στη Γαλλία σε επαγγελµατίεσ υγείασ, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι τα υποχρεωτικά εκπαιδευτικά µαθήµατα για
ΚΑΡΠΑ είναι απαραίτητα. Επίσησ, στην ίδια µελέτη βρέθηκε ότι µε την εφαρµογή ενδονοσοκοµειακών θεωρητικών µαθηµάτων, η αφοµοίωση των γνώσεων φθάνει σε ποσοστό που υπερβαίνει το 90%, ωστόσο στην
κλινική πράξη καµία βελτίωση στισ παρεχόµενεσ νοσηλευτικέσ υπηρεσίεσ δεν παρατηρήθηκε.
Συζήτηση - Συµπεράσµατα
Από τη µελέτη τησ σχετικήσ βιβλιογραφίασ, διεθνούσ
και Ελληνικήσ , διαφαίνεται πωσ ένα µεγάλο ποσοστό
νοσηλευτικού προσωπικού, δεν έχει παρακολουθήσει
κάποιο πιστοποιηµένο σεµινάριο ΚΑΡΠΑ, µετά το πέρασ
τησ βασικήσ του εκπαίδευσησ. Επίσησ, ένα εξίσου µεγάλο ποσοστό έχει παρακολουθήσει σεµινάριο, µόλισ µια
φορά και µάλιστα πριν δύο χρόνια ή και περισσότερο.
Οι περισσότερεσ µελέτεσ δείχνουν ότι οι δεξιότητεσ ΚΑΡΠΑ, όπωσ κλήση για βοήθεια, θωρακικέσ συµπιέσεισ και εµφυσήσεισ, µειώνονται σηµαντικά µέσα σε
τρεισ µε έξι µήνεσ µετά την αρχική εκπαίδευση. Οι
δεξιότητεσ ωστόσο στη χρήση AED διατηρούνται για
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα (Woollard et al 2006,
Γροσοµανίδησ και συν 2011).
Σύµφωνα µε το ΦΕΚ 219/Τβ/22-2-2007 για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση καρδιακήσ ανακοπήσ µέσα
στο νοσοκοµείο, καθορίζονται οι κανόνεσ µε τουσ οποίουσ πρέπει να οργανώνεται το σύστηµα Καρδιοπνευµονικήσ Αναζωογόνησησ και κρίνεται η εκπαίδευση
υποχρεωτική για όλουσ τουσ επαγγελµατίεσ υγείασ
(ιατροί, νοσηλευτέσ, παραϊατρικό προσωπικό). Επιπλέον, προσδιορίζονται τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράµµατα στη Βασική Υποστήριξη Zωήσ και στην Αυτόµατη Εξωτερική Απινίδωση.
Ωστόσο, σήµερα διαφαίνεται η αδυναµία των σχετικών φορέων, να οργανώνουν τακτικά προγράµµατα
εκπαίδευσησ για το προσωπικό τουσ, κυρίωσ λόγω
κόστουσ και αυξηµένου φόρτου εργασίασ του νοσηλευτικού προσωπικού, µε εµφανή αντίκτυπο στην πορεία
υγείασ των ασθενών (Lima et al 2009). Επιπλέον, ο χρόνοσ που µεσολαβεί από την τελευταία εκπαίδευση στην

αναζωογόνηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Καταδεικνύεται σαφώσ, πωσ η συµµετοχή σε ένα εκπαιδευτικό σεµινάριο ΚΑΡΠΑ δεν είναι αρκετή µόνο µία φορά, καθώσ
υπάρχει σηµαντική εξασθένιση σε γνώσεισ και δεξιότητεσ σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. (Woollard et al
2006, Spooner et al 2007, Andresen et al 2008,Smith
et al 2008, Soar et al 2010 Γροσοµανίδησ και συν 2011,).
Φαίνεται πωσ όσο πιο πολύ εκπαιδεύεται το νοσηλευτικό προσωπικό, τόσο πιο θετικά ανταποκρίνεται
στην έναρξη ΚΑΡΠΑ (Price et al 2003). Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο Αναζωογόνησησ προτείνει την επαναξιολόγηση µε εκπαίδευση ή σύντοµη επανάληψη, εάν βέβαια
αυτό κρίνεται απαραίτητο, µετά από διάστηµα τριών ή
έξι µηνών (Christenson et al 2007, Niles et al 2009,
Nolan et al 2010).
Επιπροσθέτωσ, είναι ενθαρρυντικό πωσ το µεγαλύτερο ποσοστό του νοσηλευτικού προσωπικού σήµερα,
δηλώνει ενθουσιωδώσ τη θέληση του να συµµετάσχει
σε σεµινάριο εκπαίδευσησ, θεωρώντασ ελλιπέσ το επίπεδο τησ θεωρητικήσ του γνώσησ, αλλά και τισ ικανότητέσ του στην εφαρµογή καρδιοπνευµονικήσ αναζωογόνησησ (Xanthos et al 2012).
Η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή αποτελεί παγκόσµια
πρόκληση. Η ΚΑΡΠΑ φαίνεται να συνεχίζει να αποτελεί ένα σηµαντικό µέσο αντιµετώπισησ τησ. Κάποιεσ
ανακοπέσ µπορούν να αντιµετωπιστούν µε επιτυχία και
να έχουν πολύ καλή µακροχρόνια έκβαση. Συνεπώσ,
είναι σηµαντικό το προσωπικό παροχήσ φροντίδασ υγείασ, να κατανοήσει τη σπουδαιότητα τησ αναζωογόνησησ και την αναγκαιότητα εκπαίδευσησ και τησ επανεκπαίδευσησ σε θέµατα Βασικήσ και Εξειδικευµένησ
ΚΑΡΠΑ.
Φαίνεται ότι υπάρχει ελλιπήσ εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού στην καρδιοπνευµονική αναζωογόνηση, τόσο στον Ελληνικό όσο και στον Ευρωπαϊκό
χώρο. Οι νοσηλευτέσ είναι οι πρώτοι που θα κληθούν
να αντιµετωπίσουν περιστατικά καρδιακήσ ανακοπήσ
στο χώρο του νοσοκοµείου είτε ωσ πρώτοι αποδέκτεσ
του επείγοντοσ, είτε ωσ µέλη τησ οµάδασ αντιµετώπισησ καρδιακήσ ανακοπήσ. Παρά τισ πολλαπλέσ δυσκολίεσ που αφορούν την υλοποίηση των εκπαιδευτικών
πρωτοβουλιών που απαιτούνται από την πολιτεία, είναι
εδραιωµένη παραδοχή ότι στισ υγειονοµικέσ επιστήµεσ και ειδικότερα στη νοσηλευτική, η εκπαίδευση και
η επανεκπαίδευση αποτελεί µία από τισ βασικότερεσ
προϋποθέσεισ για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου
παροχήσ υπηρεσιών υγείασ.
Λαµβάνοντασ υπόψη αυτά, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη οργάνωσησ προγραµµάτων εκπαίδευσησ από τουσ
αρµόδιουσ φορείσ, καθώσ και συστηµατική επανεκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού, ώστε το επίπεδο
τησ θεωρητικήσ και τησ πρακτικήσ γνώσησ να διατηρηθεί στο ανώτερο δυνατό επίπεδο. Είναι αυτονόητο ότι οι
παρεµβάσεισ αυτέσ δεν θα εξαντληθούν σε µεµονωµέ-
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νεσ και αποσπασµατικέσ εκπαιδευτικέσ απόπειρεσ, αλλά
θα επικεντρωθούν στην καθιέρωση υψηλήσ ποιότητασ
και εθνικήσ εµβέλειασ εκπαιδευτικών προγραµµάτων
παροχήσ πιστοποιηµένησ γνώσησ στο αντικείµενο τησ
βασικήσ και εξειδικευµένησ ΚΑΡΠΑ. Τέλοσ, οι ίδιοι οι
νοσηλευτέσ, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν τον πρωταρχικό και καίριο ρόλο που διαδραµατίζουν στην πορεία
τησ υγείασ ενόσ περιστατικού καρδιακήσ ανακοπήσ και
να επανεκπαιδεύονται, µε συµµετοχή τουσ σε σεµινάρια
ΚΑΡΠΑ, ώστε να παραµένουν άρτια καταρτισµένοι, ικανοί διασώστεσ θυµάτων καρδιακήσ ανακοπήσ.
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