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Μελέτη τησ συναισθηµατικήσ κατάστασησ
του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που διενεργεί
καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΑ)
Ευδοκία Κακλαµάνου1, Γεώργιοσ Ίντασ1, Ανδρέασ Κυρώζησ2, Γεώργιοσ Λυράκοσ1.
1. ΓΝΝΠ Άγιοσ Παντελεήµων
2. Α’ Νευρολογική Κλινική, ΕΚΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Η καρδιοαναπνευστική ανακοπή είναι µία επείγουσα και πολύ στρεσσογόνοσ κατάσταση που επηρεάζει αρνητικά τη συναισθηµατική κατάσταση των επαγγελµατιών υγείασ.
Σκοπόσ: Σκοπόσ τησ παρούσασ µελέτησ ήταν η διερεύνηση τησ επίδρασησ τησ εφαρµογήσ
καρδιοαναπνευστικήσ αναζωογόνησησ (ΚΑΑ) στη συναισθηµατική κατάσταση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, που είτε διενεργεί, είτε είναι παρόν, κατά τη εφαρµογή τησ ΚΑΑ.
Μεθοδολογία: Πρόκειται για µία προοπτική µελέτη, η οποία διεξήχθη στο Γ.Ν.Ν. «Άγιοσ
Παντελεήµων». Το δείγµα τησ µελέτησ αποτέλεσαν 200 επαγγελµατίεσ υγείασ διαφόρων
επαγγελµατικών κατηγοριών και επιπέδων εκπαίδευσησ, οι οποίοι είτε διενέργησαν, είτε
συµµετείχαν στη διαδικασία τησ ΚΑΑ. Η εκτίµηση τησ συναισθηµατικήσ κατάστασησ έγινε µε
το ερωτηµατολόγιο Depression Anxiety Stress Scale και η στατιστική ανάλυση µε το στατιστικό πακέτο SPSS v.19.0.
Αποτελέσµατα: Το δείγµα τησ µελέτησ αποτελούνταν από 112 νοσηλευτέσ, 36 βοηθούσ νοσηλευτών και 50 ιατρούσ (34 ειδικευόµενοι και 16 ειδικευµένοι/επιµελητέσ) µέσησ ηλικίασ
(39.8±8.5 έτη). Από το σύνολο του δείγµατοσ, 29 (14.5%) ερωτηθέντεσ είχαν επισκεφθεί πρόσφατα έναν ειδικό ψυχικήσ υγείασ για κάποιο πρόβληµα. Οι γυναίκεσ είχαν σηµαντικά µεγαλύτερα επίπεδα κατάθλιψησ (p=0.017) και άγχουσ (p=0.02) σε σχέση µε τουσ άντρεσ. Οι βοηθοί νοσηλευτών είχαν σηµαντικά µεγαλύτερα επίπεδα κατάθλιψησ (p=0), ανησυχίασ (p=0) και
άγχουσ (p=0.002) σε σχέση µε τισ υπόλοιπεσ επαγγελµατικέσ οµάδεσ. Οι διαζευγµένοι σε σχέση µε τουσ έγγαµουσ και τουσ άγαµουσ είχαν σηµαντικά µεγαλύτερα επίπεδα κατάθλιψησ
(p=0.008), ανησυχίασ (p=0.012) και άγχουσ (p=0.002). Οι νοσηλευτέσ εµφάνισαν σηµαντικά
µεγαλύτερου βαθµού κατάθλιψη (p<0.05), ανησυχία (p<0.05) και άγχοσ (p<0.05) σε σχέση µε
τουσ ιατρούσ (p<0.05). Η συναισθηµατική υγεία των βοηθών νοσηλευτών ήταν σηµαντικά χειρότερη σε σχέση µε τουσ υπόλοιπουσ που συµµετείχαν στη µελέτη (p<0.05). Οι επαγγελµατίεσ υγείασ που ένιωθαν ασφαλείσ µε τισ γνώσεισ τουσ στην ΚΑΑ σε σχέση µε τουσ υπόλοιπουσ είχαν σηµαντικά χαµηλότερη κατάθλιψη (p=0.002) ανησυχία (p<0.001) και άγχοσ (p=0.007).
Συµπεράσµατα: H συναισθηµατική κατάσταση των νοσηλευτών είναι περισσότερο διαταραγµένη σε σχέση µε τουσ ιατρούσ. Τα επίπεδα άγχουσ, ανησυχίασ και κατάθλιψησ είναι πολύ
χαµηλότερα σε επαγγελµατίεσ υγείασ που νιώθουν ασφαλείσ µε τισ γνώσεισ τουσ στην ΚΑΑ.
Λέξεισ Κλειδιά: συναισθηµατική κατάσταση, ιατροί, νοσηλευτέσ, κατάθλιψη, άγχοσ
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ΒΑΣΙΚA ΣΗΜΕΊΑ
• Οι διαζευγµένοι επαγγελµατίεσ υγείασ εµφάνισαν σηµαντικά υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψησ και άγχουσ.
• Περισσότεροι από τουσ µισούσ ερωτηθέντεσ
είχαν συµµετάσχει σε πρόγραµµα εκπαίδευσησ ΚΑΑ.
• Οι νοσηλευτέσ ανέφεραν µεγαλύτερου βαθµού κατάθλιψη, ανησυχία και άγχοσ σε σχέση µε τουσ ιατρούσ.
• Τα επίπεδα άγχουσ, ανησυχίασ και κατάθλιψησ είναι πολύ χαµηλότερα σε επαγγελµατίεσ υγείασ που νιώθουν ασφαλείσ µε τισ γνώσεισ τουσ στην ΚΑΑ.
• Οι επαγγελµατίεσ υγείασ που νιώθουν ασφαλείσ µε τισ γνώσεισ τουσ στην ΚΑΑ δηλώνουν
ότι γνωρίζουν τισ ενέργειεσ που θα ακολουθήσουν.

ΕΙΣΑΓΩΓΉ
ο περιβάλλον εργασίασ αποτελεί πηγή χρόνιου στρεσ
για πολλούσ επαγγελµατίεσ υγείασ. Επειδή οι άνθρωποι αφιερώνουν σχεδόν τη µισή ζωή τουσ στην εργασία, έχει δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στην αντιµετώπιση του
φαινοµένου του εργασιακού στρεσ. Ωσ εργασιακό στρεσ
µπορεί να θεωρηθεί οποιαδήποτε κατάσταση προκαλεί
στρεσ στον εργαζόµενο, όπωσ για παράδειγµα µία νέα
εργασιακή θέση ή το να έρθει ο εργαζόµενοσ αντιµέτωποσ µε µία επείγουσα κατάσταση που χρήζει άµεσησ,
γρήγορησ και εξειδικευµένησ αντιµετώπισησ (Ross &
Altmaier 1994). Ο βαθµόσ του εργασιακού στρεσ εξαρτάται από την προσωπικότητα και ένα συνδυασµό βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων του ατόµου (Salilih & Abajobir, 2014). Επίσησ, εξαρτάται από το
νοσοκοµειακό περιβάλλον εργασίασ και τισ συνθήκεσ που
το χαρακτηρίζουν όπωσ η έλλειψη προσωπικού, η εντατικοποίηση εργασίασ, η ασάφεια ρόλων και καθηκόντων,
το ωράριο εργασίασ, η έλλειψη αναγνώρισησ, οι αρνητικέσ διαπροσωπικέσ σχέσεισ µε συναδέλφουσ καθώσ και
η επαφή µε τον ασθενή, αλλά και η αντιµετώπιση του
πόνου και του θανάτου (Αντωνίου 2006).
Σε πολλέσ µελέτεσ, το άγχοσ είναι συνώνυµο του στρεσ
και σε άλλεσ, οι έννοιεσ αυτέσ είναι εντελώσ διαφορετικέσ (Καντάσ 1995). Έτσι, το άγχοσ συνήθωσ ορίζεται ωσ
η δυσάρεστη συναισθηµατική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αισθήµατα επικείµενου κινδύνου, έντασησ
και εσωτερικήσ ανησυχίασ (Ollendick 1998), ενώ το στρεσ
ορίζεται ωσ η αντίδραση του ατόµου σε στρεσογόνουσ
εξωτερικούσ ή εσωτερικούσ παράγοντεσ (Καραδήµασ
1999). Το στρεσ δεν είναι απαραίτητα επιβλαβέσ για τον
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ανθρώπινο οργανισµό, αντιθέτωσ όταν βιώνεται σε µικρό
βαθµό, βελτιώνεται η απόδοση του ανθρώπου (Ollendick
1998).
Το περιβάλλον εργασίασ αποτελεί πηγή χρόνιου στρεσ
για πολλούσ επαγγελµατίεσ υγείασ. Επειδή οι άνθρωποι
αφιερώνουν σχεδόν τη µισή ζωή τουσ στην εργασία, έχει
δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στην αντιµετώπιση του φαινοµένου του εργασιακού στρεσ. Ωσ εργασιακό στρεσ µπορεί να θεωρηθεί οποιαδήποτε κατάσταση προκαλεί στρεσ
στον εργαζόµενο, όπωσ για παράδειγµα µία νέα εργασιακή θέση ή το να έρθει ο εργαζόµενοσ αντιµέτωποσ µε µία
επείγουσα κατάσταση που χρήζει άµεσησ, γρήγορησ και
εξειδικευµένησ αντιµετώπισησ (Ross & Altmaier 1994).
Ο βαθµόσ του εργασιακού στρεσ εξαρτάται από την προσωπικότητα και ένα συνδυασµό βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων του ατόµου (Cooper et
al 1976). Επίσησ, εξαρτάται από το νοσοκοµειακό περιβάλλον εργασίασ, όπωσ η έλλειψη προσωπικού, η εντατικοποίηση εργασίασ, η ασάφεια ρόλων και καθηκόντων,
το ωράριο εργασίασ, η έλλειψη αναγνώρισησ, οι αρνητικέσ διαπροσωπικέσ σχέσεισ µε συναδέλφουσ και από την
επαφή µε τον ασθενή (πόνο και θάνατο) (Αντωνίου 2006).
Αν και το χρόνιο στρεσ έχει µελετηθεί επαρκώσ, η
επίπτωση που έχει το οξύ στρεσ στην απόδοση των επαγγελµατιών υγείασ είναι ακόµη υπό διερεύνηση (Rauchenzauner
et al 2009). Η σχέση του οξέοσ στρεσ µε την απόδοση των
επαγγελµατιών υγείασ διαφέρει ανάλογα µε το τµήµα που
εργάζονται (LeBlanc 2009). ∆εν υπάρχει ένα µόνο αποτέλεσµα σχετικά µε το τι συµβαίνει σε καταστάσεισ υψηλού στρεσ, όσον αφορά στην απόδοση. Σε άλλα άτοµα η
απόδοση αυξάνεται και σε άλλα µειώνεται (Harvey et al
2010). Ένασ ορισµένοσ βαθµόσ στρεσ είναι επιθυµητόσ
και µπορεί να βελτιώσει την απόδοση του ατόµου. Εάν
ξεπεραστεί αυτό το όριο, τότε η απόδοση του ατόµου µειώνεται (Ng et al 2009).
Η καρδιοαναπνευστική ανακοπή από τη φύση τησ,
είναι µια κατάσταση έκτακτησ ανάγκησ που χρειάζεται
άµεση αντιµετώπιση και προκαλεί δυνητικά µεγάλου βαθµού οξύ στρεσ (Hunziker et al 2011). Μελέτεσ που έχουν
γίνει στο παρελθόν έχουν δείξει ότι σε καταστάσεισ έκτακτησ ανάγκησ, όπωσ η ΚΑΑ, προκαλείται σηµαντικό στρεσ
σε όλουσ τουσ εµπλεκόµενουσ επαγγελµατίεσ υγείασ.
Τρεισ από αυτέσ τισ µελέτεσ διερεύνησαν τη σχέση του
στρεσ και τησ απόδοσησ (Bjorshol et al 2011, Hunziker
et al 2011, Muller et al 2009).
Μία από τισ προαναφερθείσεσ µελέτεσ που διεξήχθη
στη Νορβηγία κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το κοινωνικο-συναισθηµατικό στρεσ που έχουν οι διασώστεσ τη
στιγµή που κάνουν ΚΑΑ δεν επηρεάζει την ποιότητά τησ
(Bjorshol et al 2011). Άλλη µελέτη, επίσησ, έδειξε ότι ο
βαθµόσ του στρεσ που λαµβάνουν οι φοιτητέσ ιατρικήσ
και το αίσθηµα του υπερβάλλοντα ζήλου να ανταποκριθούν, είχε σηµαντική αρνητική συσχέτιση στην εκτέλεση ΚΑΑ (Hunziker et al 2011). Μια άλλη µελέτη στη Γερµανία µετρούσε σε εντατικολόγουσ την έκκριση αµυλάσησ,
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ένα βιοχηµικό δείκτη στρεσ, κάθε φορά που λάµβαναν
µέροσ σε ΚΑΑ σε ασθενείσ. Παρατηρήθηκε ότι η έκκριση αµυλάσησ σε εκείνουσ τουσ εντατικολόγουσ που είχαν
κάνει σεµινάρια ΚΑΑ µίασ ηµέρασ ήταν σηµαντικά µικρότερη (Muller et al 2009). Επίσησ σε παρόµοια µελέτησ
συγκρίθηκαν οι σφίξεισ και η αρτηριακή πίεση 18 επαγγελµατιών υγείασ που έκαναν ΚΑΑ τόσο κατά τη διάρκεια
εκπαιδευτικού µαθήµατοσ όσο και σε πραγµατικέσ συνθήκεσ, σε ασθενείσ. Βρέθηκε ότι τα ζωτικά τουσ σηµεία
διέφεραν σηµαντικά µεταξύ των δύο αυτών καταστάσεων και µάλιστα οι επαγγελµατίεσ υγείασ είχαν περισσότερο στρεσ κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών µαθηµάτων (Quilici et al 2005).
Σκοπόσ τησ παρούσασ µελέτησ ήταν η διερεύνηση τησ
συναισθηµατικήσ κατάστασησ του ιατρονοσηλευτικού
προσωπικού που, είτε διενεργεί, είτε είναι παρόν, κατά
τη εφαρµογή τησ ΚΑΑ, σε τριτοβάθµιο νοσηλευτικό ίδρυµα στην Ελλάδα.
Μεθοδολογία
Πρόκειται για µία προοπτική µελέτη, η οποία διεξήχθη
σε όλα τµήµατα του Γ.Ν.Ν. «Άγιοσ Παντελεήµων», στα
οποία πραγµατοποιούνταν ΚΑΑ. Τα ερωτηµατολόγια δίνονταν στουσ επαγγελµατίεσ υγείασ από τουσ ερευνητέσ
µετά από την ΚΑΑ.
Το δείγµα τησ µελέτησ αποτέλεσαν 200 επαγγελµατίεσ υγείασ ανεξαρτήτου κατηγορίασ και επιπέδου εκπαίδευσησ, οι οποίοι είτε διενεργούν, είτε συµµετέχουν στη
διαδικασία τησ ΚΑΑ. Η συλλογή των δεδοµένων διήρκησε 3 µήνεσ, από 3 Φεβρουαρίου 2014 έωσ 3 Μαΐου 2014.
Το ποσοστό ανταπόκρισησ των επαγγελµατιών υγείασ ήταν
93.5%.
Από τη µελέτη εξαιρέθηκαν όλοι οι εργαζόµενοι µε
συνοσηρότητα συναισθηµατικήσ διαταραχήσ που κατά τη
διάρκεια τησ µελέτησ βρίσκονταν υπό θεραπεία για την
αποφυγή σύγχυσησ των αποτελεσµάτων που αφορούν την
επίδραση στην συναισθηµατική κατάσταση του προσωπικού λόγω τησ εφαρµογήσ µιασ διαδικασίασ και όχι µίασ
ήδη υπάρχουσασ νόσου. Οι επαγγελµατιεσ υγείασ προτού συµµετάσχουν στην έρευνα, ενηµερώνονταν για το
σχετικό θέµα και αν απαντούσαν ότι βρίσκονταν υπό θεραπεία εξαιρούνταν από τη µελέτη.
Ερευνητικό εργαλείο
Οι συµµετέχοντεσ, έπειτα από έγγραφη ενηµέρωση και

Κανονικό ή Καθόλου
Ήπια
Μέτρια
Σοβαρή
Πολύ σοβαρή

συγκατάθεση, κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερωτηµατολόγιο αυτοαναφοράσ για την εκτίµηση των επιπέδων κατάθλιψησ, άγχουσ και στρεσ και σε ένα ερωτηµατολόγιο καταγραφήσ των στάσεων απέναντι στην
διαδικασία τησ ΚΑΑ, το οποίο αποτελούνταν από 12 ερωτήσεισ. Καταγράφηκαν τα δηµογραφικά στοιχεία των
συµµετεχόντων (φύλο, οικογενειακή κατάσταση, ειδικότητα, εκπαίδευση, ηλικία), στοιχεία σχετικά µε τισ
συνήθειεσ ζωήσ (κάπνισµα, κατανάλωση καφεΐνησ και
αλκοόλ και χρήση τοξικών ουσιών) και η ύπαρξη εκπαίδευσησ που σχετίζεται µε την ΚΑΑ. Επίσησ, οι συµµετέχοντεσ ερωτήθηκαν αν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν
σε περίπτωση που χρειαστεί να εφαρµόσουν ΚΑΑ και
αν νιώθουν ασφαλείσ µε τισ γνώσεισ που έχουν για την
ΚΑΑ. Η µέτρηση τησ συναισθηµατικήσ κατάστασησ του
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού πραγµατοποιήθηκε µε
τη χρήση του ερωτηµατολόγιου Depression Anxiety
Stress Scale (DASS). Πρόκειται για ένα ερωτηµατολόγιο 42 ερωτήσεων το οποίο περιλαµβάνει τρεισ κλίµακεσ αυτοαναφοράσ, οι οποίεσ είναι σχεδιασµένεσ να
µετρούν τισ αρνητικέσ συναισθηµατικέσ καταστάσεισ
τησ κατάθλιψησ, του άγχουσ και στρεσ. Κάθε µία από
τισ τρεισ κλίµακεσ περιλαµβάνει 14 ερωτήσεισ, διαιρούµενεσ σε υποκλίµακεσ 2-5 στοιχείων µε παρόµοιο
περιεχόµενο. Η υποκλίµακα τησ κατάθλιψησ αξιολογεί
τη δυσφορία, την απελπισία, την υποτίµηση τησ ζωήσ,
την αυτο-υποτίµηση, την έλλειψη ενδιαφέροντοσ / συµµετοχήσ, την ανηδονία και την αδράνεια. Η υποκλίµακα του άγχουσ αξιολογεί τη διέγερση του αυτόνοµου νευρικού, τισ επιδράσεισ στουσ σκελετικούσ µυσ, την
κατάσταση του άγχουσ και την υποκειµενική εµπειρία
του άγχουσ. Η υποκλίµακα του στρεσ είναι ευαίσθητη
σε επίπεδα χρόνιασ µη-ειδικήσ διέγερσησ. Αξιολογεί
τη δυσκολία χαλάρωσησ, τη νευρική διέγερση και αν
κάποιοσ ταράζεται ή αναστατώνεται εύκολα, αν είναι
οξύθυµοσ/υπερ-αντιδραστικόσ και ανυπόµονοσ. Οι ερωτηθέντεσ απαντούν µέσω µίασ κλίµακασ 4-σηµείων, µε
την οποία αξιολογούν το βαθµό στον οποίο έχουν βιώσει κάθε ερώτηση την τελευταία εβδοµάδα και οι βαθµολογίεσ για καθεµία από τισ τρεισ υποκλίµακεσ περιγράφονται στον πίνακα 1.
Η συγκεκριµένη κλίµακα έχει µεταφραστεί και σταθµιστεί στον ελληνικό πληθυσµό (Lyrakos et al., 2011)
και χρησιµοποιήθηκε µετά από τη λήψη άδειασ των συγγραφέων.

Πίνακασ 1. Σκορ κλίµακασ DASS
Κατάθλιψη
Ανησυχία
0-9
0-7
10-13
8-9
14-20
10-14
21-27
15-19
28+
20+

Άγχοσ
0-14
15-18
19-25
26-33
34+

Τόµος 7 - Τεύχος 2
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Θέµατα ηθικήσ και δεοντολογίασ
Για τη διεξαγωγή τησ παρούσησ µελέτησ και τη συλλογή των δεδοµένων συντάχθηκε πρωτόκολλο, το οποίο
κατατέθηκε και εγκρίθηκε από την επιτροπή βιοηθικήσ
του Τµήµατοσ Ιατρικήσ του Πανεπιστηµίου Αθηνών και
το επιστηµονικό συµβούλιο του νοσοκοµείου σύµφωνα
µε την υπ`αριθµ.πρωτ. 11445/14-03-2013.
Στατιστική ανάλυση των δεδοµένων
Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων τησ µελέτησ
έγινε µε το στατιστικό πακέτο SPSS for Windows (version
19) statistical software (SPSS Inc., Chicago, IL) και η
στατιστική σηµαντικότητα τέθηκε στο επίπεδο p=0.05.
Μεταξύ δύο µεταβλητών που ακολουθούσαν κανονική
κατανοµή έγινε t-test, ενώ αν δύο συνεχείσ µεταβλητέσ
δεν ακολουθούσαν κανονική κατανοµή γινόταν Man
Whitney test. Όταν επρόκειτο να συγκριθούν περισσότερεσ από δύο µεταβλητέσ, εάν ακολουθούσαν κανονική κατανοµή γινόταν ANOVA ανάλυση και εάν οι συνεχείσ µεταβλητέσ δεν ακολουθούσαν κανονική κατανοµή
γινόταν έλεγχοσ Kruskal Wallis. Σε όλουσ τουσ ελέγ-

χουσ που πραγµατοποιήθηκαν, το επίπεδο σηµαντικότητασ (p) ορίστηκε στο 0.05. Έτσι όλεσ οι τιµέσ που ήταν
µικρότερεσ ή ίσεσ µε 0.05 (p≤0.05) θεωρήθηκαν στατιστικά σηµαντικέσ. Ο έλεγχοσ κανονικότητασ έγινε µε τη
στατιστική δοκιµασία Kolmogorov-Smirnov.
Αποτελέσµατα
Το δείγµα τησ µελέτησ αποτέλεσαν 200 επαγγελµατίεσ υγείασ, µέσησ ηλικίασ (39.8±8.5 έτη), εκ των οποίων 37% (n=74)
ήταν άνδρεσ ηλικίασ 41.3±8.4 έτη και 63% (n=126) γυναίκεσ ηλικίασ 38.9±8.5 έτη. Η ηλικία µεταξύ ανδρών και
γυναικών δε διέφερε σηµαντικά (p=0.078). Από το σύνολο του δείγµατοσ, 14.5% (n=29) ερωτηθέντεσ είχαν επισκεφθεί πρόσφατα έναν ειδικό ψυχικήσ υγείασ για κάποιο
πρόβληµα. Οι περισσότεροι συµµετέχοντεσ n=103 (51.5%)
είχαν συνολικό µηνιαίο εισόδηµα 1000-1999 ευρώ. Το
µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 74% (n=148,) ήταν
απόφοιτοι ανώτατησ εκπαίδευσησ. Το σύνολο του δείγµατοσ έµενε στη Αθήνα, ενώ 62% (n=124) άτοµα ήταν παντρεµένα, 31% (n=62) ανύπαντρα και 7% (n=14) διαζευγµένα.
Ένα σηµαντικό µέροσ του δείγµατοσ δεν είχε παιδιά (n=83)

Πίνακασ 2. ∆ηµογραφικά δεδοµένα του πληθυσµού τησ µελέτησ.
Μεταβλητή
n (%)
Κατάθλιψη
Ανησυχία
∆είγµα
200
Άνδρεσ
74 (37)
6.2±9.1
5.1±8.9
Γυναίκεσ
126 (63)
9.5±10.1
9.5±10.1
Μηνιαίο εισόδηµα
≤1000 ευρώ
87 (43.5)
8.8±9.4
7.5±9.6
1001-1999 ευρώ
103 (51.5)
8.1±10.6
7.4±10.4
?2000 ευρώ
10 (5)
6.8±5.9
6±6.4
Επίπεδο εκπαίδευσησ
Μεταπτυχιακό ή ∆ιδακτορικό
14 (7)
2.1±2.3
1.6±1.4
ΑΕΙ-ΤΕΙ
148 (74)
7.8±9.3
7.3±9.3
Γυµνάσιο-Λύκειο
34 (17)
13.6±12.2
11.2±12.6
∆ηµοτικό
4 (2)
4.5±5.2
0
Οικογενειακή κατάσταση
Παντρεµένοι
124 (62)
8.8±9.9
7.7±9.9
Ανύπαντροι
62 (31)
5.9±9.4
6.1±9.5
∆ιαζευγµένοι
14 (7)
14.6±7.3
11±10.9
Χωρίσ Παιδιά
83 (41.5)
Ν Παιδιών
1
53 (45.4)
2
52 (44.4)
3
8 (6.8)
4
4 (3.4)
Ειδικότητα
Νοσηλευτέσ
112 (56.6)
8.1±10.1
8.2±10.1
Βοηθοί Νοσηλευτών
36 (18.2)
13.9±11.9
10.8±12.6
Ειδικευµένοι ιατροί
16 (8.1)
4.8±5.5
4.4±7.2
Ειδικευόµενοι ιατροί
34 (17.2)
4.4±4.8
2.3±2.6
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Άγχοσ
9.7±9.5
14.2±9.8
12.9±9.2
12.6±10.6
9.2±8.7
8±6.8
12.1±9.6
16.7±11.6
7±4.6
12.6±9.7
10.5±9.7
20.7±9.3

12.8±9.8
16.9±11.3
11.1±10.3
7.8±6.8
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41.5%. Στη µελέτη συµµετείχαν 148 άτοµα που ανήκουν
στη Νοσηλευτική Υπηρεσία, εκ των οποίων 56.6% (n=112)
ήταν νοσηλευτέσ και 18.2% (n=36) βοηθοί νοσηλευτών και
50 ιατροί εκ των οποίων 17.2% (n=34) ήταν ειδικευόµενοι
και 8.1% (n=16) ειδικευµένοι. Από το σύνολο του δείγµατοσ 60% (n=120) άτοµα είχαν συµµετάσχει σε πρόγραµµα
εκπαίδευσησ ΚΑΑ, εκ των οποίων 10% (n=12) ήταν ειδικευόµενοι ιατροί, 14.2% (n=17) ειδικευµένοι ιατροί, 65%
(n=78) νοσηλευτέσ και 10.8% (n=13) βοηθοί νοσηλευτών.
Τα δηµογραφικά δεδοµένα και τα χαρακτηριστικά του δείγµατοσ παρουσιάζονται στον πίνακα 2.
Ο δείκτησ Cronbach α για την κλίµακα DASS ήταν
0.877, ενώ για την υποκλίµακα τησ κατάθλιψησ ήταν
0.745, για την ανησυχία 0.747 και για το άγχοσ 0.744.
Σύµφωνα µε τισ διαστάσεισ τησ κλίµακασ DASS, η
κατάθλιψη του υπό µελέτη πληθυσµού ήταν 8.3±9.9, η
ανησυχία 7.4±9.8 και το άγχοσ 12.6±9.9. Η συνολική
µέση βαθµολογία τησ κλίµακασ DASS ήταν 28.3±28.2.
Οι γυναίκεσ είχαν σηµαντικά µεγαλύτερου βαθµού κατάθλιψη (p<0.05), στρεσ (p<0.05) και άγχοσ (p<0.05) σε
σχέση µε τουσ άνδρεσ (πίνακασ 3).
Οι νοσηλευτέσ και οι βοηθοί νοσηλευτών είχαν σηµαντικά µεγαλύτερου βαθµού κατάθλιψη (p<0.05), ανησυχία (p<0.05) και άγχοσ (p<0.05) σε σχέση µε τουσ ιατρούσ,
ειδικευόµενουσ και ειδικευµένουσ.
Το µηνιαίο εισόδηµα των ερωτηθέντων δεν επηρέαζε ούτε τα επίπεδα κατάθλιψησ, ούτε εκείνα του άγχουσ
και τησ ανησυχίασ. Οι περισσότεροι ανύπαντροι (5.9±9.4)
και παντρεµένοι (8.8±9.9) δεν ανέφεραν κατάθλιψη, σε
αντίθεση µε τουσ διαζευγµένουσ που είχαν κατά µέσο
όρο µέτριασ µορφήσ κατάθλιψη (14.6±7.3). Οι ανύπαντροι δεν εµφάνισαν καθόλου ανησυχία (6.1±9.5), οι
παντρεµένοι εµφάνισαν ήπια ανησυχία (7.7±9.9) και οι

Κλίµακα
Κατάθλιψη
Ανησυχία
Άγχοσ
Σύνολο

Κλίµακα
Κατάθλιψη
Ανησυχία
Άγχοσ
Σύνολο

διαζευγµένοι σοβαρή ανησυχία (11±10.9). Οι ανύπαντροι (10.5±9.7) και οι παντρεµένοι (12.6±9.7) δεν ανέφεραν άγχοσ (και αντίστοιχα), ενώ οι διαζευγµένοι ανέφεραν µέτρια επίπεδα άγχουσ (20.7±9.3). Οι διαζευγµένοι
σε όλεσ τισ περιπτώσεισ είχαν σηµαντικά µεγαλύτερα
επίπεδα κατάθλιψησ (p=0.008), ανησυχίασ (p=0.012) και
άγχουσ (p=0.002).
Οι βοηθοί νοσηλευτέσ είχαν ήπια επίπεδα κατάθλιψησ ενώ οι νοσηλευτέσ δεν είχαν καθόλου. Σχετικά µε την
ανησυχία, οι ιατροί (ειδικευόµενοι και επιµελητέσ) δεν
είχαν καθόλου ανησυχία, ενώ οι νοσηλευτέσ είχαν ήπια
ανησυχία και οι βοηθοί νοσηλευτέσ µέτρια (πίνακασ 4).
Τα επίπεδα κατάθλιψησ διέφεραν σηµαντικά µεταξύ
των συµµετεχόντων, αναφορικά µε το αν είχαν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραµµα εκπαίδευσησ ΚΑΑ, αλλά και
στισ δύο περιπτώσεισ ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα (p<0.05).
Η ανησυχία και το άγχοσ δε διέφερε σηµαντικά µεταξύ
των δύο οµάδων και ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα.
Οι ερωτηθέντεσ που δήλωσαν ότι δεν ένιωθαν βέβαιοι για τον τρόπο που έπρεπε να αντιδράσουν όταν έρχονταν αντιµέτωποι µε ένα επεισόδιο καρδιοαναπνευστικήσ ανακοπήσ, είχαν σηµαντικά µεγαλύτερα επίπεδα
κατάθλιψησ (11.8±12 vs 7.5±9.1, p<0.05), ανησυχίασ
(12.1±14 έναντι 6.3±8.2, p<0.05) και άγχουσ (15.6±12.8
έναντι 11.8±15.6, p<0.05). Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνακα 5.
Οι επαγγελµατίεσ υγείασ που δεν ένιωθαν ή δεν
γνώριζαν αν ένιωθαν ασφαλείσ µε τισ γνώσεισ που έχουν
στην ΚΑΑ, είχαν σηµαντικά µεγαλύτερου επιπέδου κατάθλιψη (11.6±11.3 έναντι 6.5±8.5, p<0.05), ανησυχία
(11.2±12.7 έναντι 5.3±7.1, p<0.05) και άγχοσ (15.3±11.6
έναντι 11.1±8.6, p<0.05). Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνακα 6.

Πίνακασ 3. Αποτελέσµατα διαστάσεων κλίµακασ DASS ανά φύλο.
Η στατιστική σηµαντικότητα υπολογίστηκε µε δοκιµασία t-test.
Σύνολο
Άνδρεσ
Γυναίκεσ
8.3±9.9
6.2±9.1
9.5±10.1
7.4±9.8
5.1±8.9
9.5±10.1
12.6±9.9
9.7±9.5
14.2±9.8
28.3±28.2
20.9±26.2
32.6±28.6

Πίνακασ 4. ∆ιαστάσεισ κλίµακασ DASS ανά ειδικότητα.
Η στατιστική σηµαντικότητα υπολογίστηκε µε δοκιµασία ANOVA.
Ιατρόσ Επιµελητήσ Ειδικευόµενοσ Ιατρόσ Νοσηλευτήσ ΠΕ/ΤΕ
Βοηθόσ Νοσηλευτή
(n=18)
(n=34)
n=112)
(n=36)
4.8±5.5
4.4±4.8
8.1±10.1
13.9±11.9
4.4±7.2
2.3±2.6
8.2±10.1
10.8±12.6
11.1±10.3
7.8±6.8
12.8±9.8
16.9±11.3
20.2±21.3
14.6±12.2
29.2±28.7
41.6±34.4

p
0.017
0.07
0.02
0.004

p
0
0
0.002
0

Τόµος 7 - Τεύχος 3
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Πίνακασ 5. ∆ιαστάσεισ κλίµακασ DASS αναφορικά µε το αν οι συµµετέχοντεσ γνώριζαν τι έπρεπε να κάνουν
σε περίπτωση που χρειαστεί να κάνουν ΚΑΑ. Η στατιστική σηµαντικότητα υπολογίστηκε µε µοντέλα γραµµικήσ
εξάρτησησ (linear regression) σταθµισµένα για φύλο και ειδικότητα.
Κλίµακα DASS
Γνωρίζω τι πρέπει να κάνω
P
OR
95% OR
ΝΑΙ
ΟΧΙ / ΑΒΕΒΑΙΟ
Κατάθλιψη
7.5 ± 9.1
11.8 ± 12
0.081
0.980
0.902 – 1.065
Ανησυχία
6.3 ± 8.2
12.1 ± 14
0.003
1.113
1.011 – 1.225
Άγχοσ
11.8 ± 9.1
15.6 ± 12.8
0.077
0.954
0.877 – 1.038
Σύνολο
25.6 ± 24.9
39.5 ± 37.6
0.023
1.111
1.003 – 1.788
Πίνακασ 6. ∆ιαστάσεισ κλίµακασ DASS αναφορικά µε το αν οι συµµετέχοντεσ ένιωθαν ασφαλείσ µε τισ γνώσεισ τουσ στην ΚΑΑ. Η στατιστική σηµαντικότητα υπολογίστηκε µε µοντέλα γραµµικήσ εξάρτησησ (linear
regression) σταθµισµένα για φύλο και ειδικότητα.
Κλίµακα DASS
Νιώθω ασφαλήσ µε τισ γνώσεισ P
OR
95% OR
ΝΑΙ
ΟΧΙ / ΑΒΕΒΑΙΟ
Κατάθλιψη
6.5 ± 8.5
11.6 ± 11.3
0.002
1.009
0.941 – 1.083
Ανησυχία
5.3 ± 7.1
11.2 ± 12.7
0
1.088
1.008 – 1.175
Άγχοσ
11.1 ± 8.6
15.3 ± 11.6
0.007
0.964
0.903 – 1.028
Σύνολο
22.9 ± 22.6
38.2 ± 34.5
0.001
1.019
0.998 – 1.084

Συζήτηση
Στην παρούσα µελέτη διερευνήθηκε η επίδραση τησ
εφαρµογήσ ΚΑΑ στη συναισθηµατική κατάσταση επαγγελµατιών υγείασ που εργάζονται στο νοσοκοµείο, είτε
διενεργούσαν είτε ήταν παρόντεσ κατά τη εφαρµογή τησ
ΚΑΑ. Βρέθηκε ότι οι διαζευγµένοι ανέφεραν σηµαντικά υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψησ και άγχουσ. Επίσησ,
περισσότεροι από τουσ µισούσ ερωτηθέντεσ είχαν συµµετάσχει σε πρόγραµµα εκπαίδευσησ ΚΑΑ και ωσ εκ
τούτου εµφάνισαν σηµαντικά µικρότερα επίπεδα κατάθλιψησ, άγχουσ και έντασησ. Επιπλέον, οι νοσηλευτέσ
και οι βοηθοί νοσηλευτώνείχαν µεγαλύτερου βαθµού
κατάθλιψη, ανησυχία και άγχοσ σε σχέση µε τουσ ιατρούσ,
ειδικευµένουσ και µη.
Στην παρούσα µελέτη περισσότεροι από τουσ µισούσ
ερωτηθέντεσ (60%) είχαν συµµετάσχει σε πρόγραµµα
εκπαίδευσησ ΚΑΑ. Το εύρηµα αυτό συµφωνεί µε αντίστοιχη µελέτη που διεξήχθη σε εννέα νοσοκοµεία του
νοµού Αττικήσ (Καπάδοχοσ και συν 2008), αλλά είναι ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση µε το ποσοστό συµµετοχήσ των
επαγγελµατιών υγείασ (41.5%) σε νοσοκοµεία τησ Στερεάσ Ελλάδασ (Λιάκοσ, 2012). Αυτό µπορεί να εξηγηθεί
από το γεγονόσ ότι το δείγµα τησ παρούσασ µελέτησ αποτελούσαν επαγγελµατίεσ υγείασ µετά την επαφή τουσ µε
περιστατικό καρδιοαναπνευστικήσ ανακοπήσ. Αυτοί συνήθωσ είναι καρδιολόγοι, αναισθησιολόγοι και νοσηλευτέσ ή βοηθοί αυτών που απασχολούνται στο τµήµα επειγόντων περιστατικών ή σε καρδιολογικέσ κλινικέσ και
καρδιολογικέσ µονάδεσ εντατικήσ θεραπείασ και συνήθωσ λόγω τησ φύσησ τησ δουλειάσ και τησ εµπειρίασ που

[42]

αποκτούν από αυτή έχουν παρακολουθήσει σεµινάριο
ΚΑΑ. Πιστεύεται πωσ το ποσοστό αυτό θα ήταν σηµαντικά µικρότερο αν στη µελέτη συµµετείχαν γενικά και
τυχαία τυφλά επαγγελµατίεσ υγείασ από διάφορεσ κλινικέσ και όχι επαγγελµατίεσ υγείασ που έκαναν ΚΑΑ.
Επιπρόσθετα, οι νοσηλευτέσ ανέφεραν σηµαντικά
µεγαλύτερου βαθµού κατάθλιψη, ανησυχία και άγχοσ σε
σχέση µε τουσ ιατρούσ. Σε αυτό πιθανά να ευθύνεται η
σοβαρή έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού που υπάρχει στα ελληνικά νοσοκοµεία και στο γεγονόσ ότι στο
νοσηλευτικό προσωπικό ανατίθενται εργασίεσ οι οποίεσ δεν είναι τησ αρµοδιότητάσ τουσ, µε αποτέλεσµα να
επιβαρύνονται µε επιπλέον έργο (Skefales et al., 2014).
Οι περισσότεροι επαγγελµατίεσ υγείασ θεωρούν ότι
η καρδιοαναπνευστική ανακοπή είναι ένα στρεσσογόνο
γεγονόσ και ειδικά εάν παρευρίσκονται συγγενείσ του
θύµατοσ ή γενικά άλλοι παρευρισκόµενοι (Hunziker et
al 2011). Οι ιατροί (ειδικευόµενοι και επιµελητέσ) δεν
φάνηκε να έχουν καθόλου ανησυχία, ενώ οι νοσηλευτέσ είχαν ήπια έωσ µέτριου βαθµού ανησυχία. Τα επίπεδα συναισθηµατικήσ εξάντλησησ που έχουν αναφερθεί στουσ επαγγελµατίεσ υγείασ δεν είναι τα µεγαλύτερα
που έχουν αναφερθεί στουσ ποικίλουσ επαγγελµατικούσ
χώρουσ, όπωσ η πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, οι ένοπλεσ δυνάµεισ, οι κληρικοί κ.ά (Lee 2003).
Η διαφορά, όµωσ, είναι η επίδραση και η σηµασία που
έχουν στην καθηµερινή κλινική πρακτική, στουσ επαγγελµατίεσ υγείασ, στουσ ασθενείσ και στισ µονάδεσ υγείασ σε σχέση µε οποιαδήποτε άλλη επαγγελµατική περιοχή. Αν ένασ βιβλιοθηκάριοσ, για παράδειγµα, είναι
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εξουθενωµένοσ, η επίπτωση τησ συναισθηµατικήσ του
εξάντλησησ έχει διαφορετική βαρύτητα από τισ επιπτώσεισ τησ εξάντλησησ ενόσ επαγγελµατία υγείασ που αντιµετωπίζει καταστάσεισ ζωήσ και θανάτου καθηµερινά
(Guntupalli & Fromm 1996).
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα τησ παρούσασ µελέτησ, οι επαγγελµατίεσ υγείασ στο σύνολό τουσ δεν εµφάνισαν συµπτώµατα κατάθλιψησ ή άγχουσ, ενώ είχαν ήπιου βαθµού ανησυχία. Οι γυναίκεσ βρέθηκε να έχουν
σηµαντικά µεγαλύτερο βαθµό κατάθλιψησ, ανησυχίασ
και άγχουσ σε σχέση µε τουσ άνδρεσ. Ένα άτοµο που
αντιλαµβάνεται διαρκώσ πιθανέσ απειλέσ στο περιβάλλον και βρίσκεται σε µια κατάσταση µόνιµου συναγερµού, όπωσ συµβαίνει στην περίπτωση του ιδιοσυγκρασιακού άγχουσ, κάθε παράµετροσ που δε µπορεί να
ελεγχθεί αντιµετωπίζεται ωσ στρεσογόνοσ (Lazarus
1991, Lazarus & Folkman 1984). Αναπόφευκτα, η
σύγκρουση -φαντασιακή ή πραγµατική- µεταξύ τησ εργασίασ και τησ οικογένειασ αποτελεί µια ψυχοπιεστική
κατάσταση για το άτοµο. Το συγκεκριµένο εύρηµα είναι
σύµφωνο µε πληθώρα ερευνητικών δεδοµένων. Μελέτεσ έχουν δείξει ότι οι συγκρούσεισ στο εργασιακό και
οικογενειακό περιβάλλον έχουν ωσ αποτέλεσµα υψηλέσ τιµέσ άγχουσ και ιδιαίτερα στισ γυναίκεσ, αποτέλεσµα το οποίο παρουσιάστηκε και στη συγκεκριµένη
µελέτη (Cinamon & Rich 2002a, b, Yang et al 1997).
Η οικογενειακή κατάσταση των ανθρώπων διαδραµατίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην ψυχική τουσ υγεία.
Οι διαζευγµένοι βρέθηκε να έχουν µέτριασ µορφήσ κατάθλιψη, σοβαρή ανησυχία και µέτρια επίπεδα άγχουσ. Το
εύρηµα αυτό οφείλεται στο γεγονόσ ότι οι διαζευγµένοι
ταράσσονται ψυχικά και «βγαίνουν» από µία κατάσταση στην οποία ήταν συνηθισµένοι να βρίσκονται µε αποτέλεσµα να αγχώνονται περισσότερο και να ανησυχούν
για το µέλλον τουσ και την πορεία τησ ζωήσ τουσ (Σκαπινάκησ et al., 2007).
Η συναισθηµατική κατάσταση ενόσ ατόµου παίζει
σηµαντικό ρόλο στον τρόπο αντίδρασήσ του όταν εκείνο εκτεθεί σε διάφορεσ καταστάσεισ. Συγκεκριµένα, η
παρούσα µελέτη έδειξε ότι οι επαγγελµατίεσ υγείασ που
απάντησαν ότι νιώθουν νευρικοί όταν βρίσκονται αντιµέτωποι µε κατάσταση καρδιοαναπνευστικήσ ανακοπήσ
είναι εκείνοι που έχουν ήπια προσ µέτρια κατάθλιψη και
άγχοσ, ενώ εκείνοι που δεν έχουν νευρικότητα δεν έχουν
κατάθλιψη και άγχοσ. Μία µελέτη που διεξήχθη σε επαγγελµατίεσ υγείασ που απασχολούνταν σε ΤΕΠ των ΗΠΑ
έδειξε ότι η έκθεσή τουσ σε στρεσσογόνεσ καταστάσεισ,
όπωσ περιστατικά µε καρδιοαναπνευστκή ανακοπή δεν
επηρέαζε την κόπωσή τουσ ή τη συναισθηµατική τουσ
κατάσταση, αποτέλεσµα το οποίο δεν µπορεί να συγκριθεί µε την παρούσα µελέτη, γιατί δεν έγινε εκτίµηση τησ
συναισθηµατικήσ κατάστασησ των επαγγελµατιών υγείασ πριν και µετά την επαφή τουσ µε ασθενή µε ΚΑΑ
(Fernandez et al 2009).
Οι Sveinsdottir et al., (2006) σε συγκριτική µελέτη

στουσ νοσηλευτέσ τησ Ισλανδίασ έδειξαν ότι οι νοσηλευτέσ στα νοσοκοµεία βιώνουν υψηλότερα επίπεδα
στρεσ από τουσ συναδέλφουσ τουσ που εργάζονται σε
δοµέσ εκτόσ νοσοκοµείου. Η µειωµένη ικανοποίηση
από τη συνεργασία µε τουσ προϊστάµενουσ και οι συνθήκεσ εργασίασ στο νοσοκοµείο αυξάνουν τα επίπεδα
άγχουσ, ενώ η ευκαιρία επιστηµονικήσ άσκησησ τησ
νοσηλευτικήσ συµβάλει στη µείωση του επαγγελµατικού στρεσ.
Περιορισµοί τησ µελέτησ
Στουσ περιορισµούσ τησ µελέτησ περιλαµβάνεται το
µικρό δείγµα, επειδή η συγκεκριµένη µελέτη διεξήχθη
σε ένα νοσοκοµείο στο νοµό Αττικήσ µε αποτέλεσµα το
δείγµα των 200 ατόµων να µην είναι αντιπροσωπευτικό
για το σύνολο των επαγγελµατιών υγείασ τησ χώρασ και
άρα να µην µπορούν να γενικευτούν τα αποτελέσµατα.
Επίσησ, δεν ανιχνεύθηκε η συναισθηµατική κατάσταση
των επαγγελµατιών υγείασ στην αρχή τησ µελέτησ µε
συνέπεια να µην είναι δυνατό να ανιχνευθούν αν οι επαγγελµατίεσ υγείασ εκείνοι που τελικά συµµετείχαν στη
µελέτη πράγµατι δεν είχαν ψυχική νόσο.
Συµπεράσµατα
Οι νοσηλευτέσ που συµµετείχαν στη µελέτη εµφάνισαν
υψηλότερα επίπεδα άγχουσ από το ιατρικό προσωπικό,
χωρίσ όµωσ να βρίσκονται στα όρια του παθολογικού ή
χωρίσ να πληρούν τα κριτήρια τησ κλινικήσ διάγνωσησ.
Τα επίπεδα άγχουσ, ανησυχίασ και κατάθλιψησ επηρεάζονται από διάφορουσ κοινωνικούσ παράγοντεσ των ατόµων, όπωσ η οικογενειακή κατάσταση και συγκεκριµένα το γεγονόσ ότι είναι διαζευγµένοι. Επίσησ, περισσότερο
από όλουσ τουσ επαγγελµατίεσ υγείασ επηρεάζονται οι
βοηθοί νοσηλευτών. Το σηµαντικότερο, όµωσ, εύρηµα
τησ µελέτησ, από την άποψη τησ πρακτικήσ δυνατότητασ
βελτιωτικών επεµβάσεων, είναι ότι τα επίπεδα άγχουσ,
ανησυχίασ και κατάθλιψησ είναι πολύ χαµηλότερα σε
επαγγελµατίεσ υγείασ που νιώθουν ασφαλείσ µε τισ γνώσεισ τουσ στην ΚΑΑ. Συνεπώσ, συνιστάται να ερωτώνται
οι επαγγελµατίεσ υγείασ αν αισθάνονται ασφαλείσ µε τισ
γνώσεισ τουσ στην ΚΑΑ και σε περίπτωση αρνητικήσ απάντησησ, να παρέχεται η δυνατότητα σχετικήσ εκπαίδευσησ και να ενθαρρύνεται η επανεκπαίδευση. Τα σεµινάρια στην ΚΑΑ παίζουν σηµαντικό ρόλο γιατί εµπλουτίζουν
τισ γνώσεισ των επαγγελµατιών υγείασ και αυξάνουν την
αυτοπεποίθησή τουσ, µε αποτέλεσµα να τουσ καθιστά
περισσότερο ικανούσ και αποτελεσµατικούσ.
Προτείνεται όλοι οι επαγγελµατίεσ υγείασ να εκπαιδευτούν µε κατάλληλα σεµινάρια στην ΚΑΑ, τα οποία θα
διεξαχθούν από επίσηµουσ εκπαιδευτικούσ φορείσ, προκειµένου να εξοικειωθούν µε την ιδέα τησ καρδιακήσ
ανακοπήσ, να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στην αντιµετώπιση ενόσ τόσο επείγων και στρεσσογόνου περιστατικού και να µην επηρεάζονται συναισθηµατικά και ψυχολογικά.
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚH ΕΡΓΑΣΊA
Συµβολή των Συγγραφέων
ΚΕ: συµµετείχε στη σύλληψη και το σχεδιασµό τησ µελέτησ, καθώσ και στη συλλογή των δεδοµένων. ΙΓ: συµµετείχε στο σχεδιασµό τησ µελέτησ, ανέλυσε τα δεδοµένα
και συνέβαλε στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων και στη
συγγραφή του κειµένου. ΛΓ: συµµετείχε στο σχεδιασµό
τησ µελέτησ, συνέλεξε τα δεδοµένα και συνέβαλε στην
ανάλυση των δεδοµένων και στη συγγραφή του κειµένου. Όλοι οι συγγραφείσ αξιολόγησαν κριτικά και ενέκριναν την υποβολή του τελικού κειµένου.
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