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Guenter B. Risse

Σελίδες 1.094
Λιανική τιμή: 90 f

Το βιβλίο αυτό, απεικονίζοντας το χρονικό της μεταμόρφωσης των νοσοκομείων από οίκους ελέους σε δομές εγκλεισμού ασθενών, από χώρους αποκατάστασης σε χώρους
κλινικής διδασκαλίας και έρευνας και από δωμάτια τοκετών και θανάτων σε ιδρύματα επιστήμης και τεχνολογίας, μας προσφέρει μια ιστορική οπτική στην κατανόηση των

νοσοκομείων της εποχής μας. Η ιστορία ξετυλίγεται σε δώδεκα επεισόδια τα οποία απεικονίζουν τα νοσοκομεία σε συγκεκριμένα μέρη και χρονικές περιόδους, καλύπτοντας
σημαντικά θέματα και εξελίξεις στην ιστορία της ιατρικής και της θεραπευτικής, από την αρχαία Ελλάδα ως την εποχή του AIDS. Το βιβλίο αυτό προσφέρει μια μοναδική και
εκ των έσω ματιά στον κόσμο των νοημάτων και των συναισθημάτων που συσχετίζονται με τη ζωή στα νοσοκομεία και την περίθαλψη των ασθενών, περιλαμβάνοντας αφηγήσεις
τόσο των ασθενών, όσο και των θεραπευτών τους. Εάν θεωρήσουμε τα νοσοκομεία οίκους «αποκατάστασης της τάξης», ικανούς να δαμάσουν το χάος που συσχετίζεται με τα
δεινά, τις ασθένειες και το θάνατο των ανθρώπων, μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα και τη σημασία των τελετουργικών τους ρουτινών και κανόνων. Από τις απαρχές τους,
τα νοσοκομεία αποτέλεσαν μέρη πνευματικής και σωματικής ανάρρωσης. Θα πρέπει να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται σε κάθε ανθρώπινη ανάγκη. Ως παραδοσιακοί μάρτυρες
της ανθρώπινης συμπόνιας και φιλανθρωπίας, τα νοσοκομεία πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν χώρους ίασης. 

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, στοχεύοντας στη συνεχή επιμόρφωση των Νοσηλευτών
θα διαθέσει ΔΩΡΕΑΝ το βιβλίο «Η Ιστορία των Νοσοκομείων» 

σε όλους τους επί πτυχίω φοιτητές της Νοσηλευτικής.

Όλοι οι υπόλοιποι Νοσηλευτές μπορούν να προμηθευτούν το βιβλίο στην ειδική τιμή των 45 h. 

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ν.Ε.
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Ενιαία Τριτοβάθμια Πανεπιστημιακή 
Νοσηλευτική Εκπαίδευση 

ΣΣττέέφφααννοοςς  ΜΜααννττζζοούύκκααςς  

ΕΕππίίκκοουυρροοςς  ΚΚααθθηηγγηηττήήςς,,  ΤΤμμήήμμαα  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς,,  ΤΤΕΕΙΙ  ΗΗππεείίρροουυ

H
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), σε πρόσφατο έγγραφό της, προσκάλεσε τα

νοσηλευτικά τμήματα των Πανεπιστημίων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) να εκφράσουν τις θέσεις τους αναφορικά με την ενιαία τριτοβάθ-

μια πανεπιστημιακή νοσηλευτική εκπαίδευση, ώστε να μεταφερθούν αυτές οι θέσεις στον
Υπουργό Παιδείας. Το αίτημα για τη δημιουργία ενιαίας τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής
νοσηλευτικής εκπαίδευσης αποτελεί θέμα συζήτησης, προβληματισμού και ανάλυσης
αρκετά χρόνια στο νοσηλευτικό χώρο, τόσο στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, όσο και στα
πρακτικά πολλών συνεδρίων. Τα πιο βασικά επιχειρήματα για την ενιαία τριτοβάθμια πανε-
πιστημιακή εκπαίδευση είναι ο άλογος κατακερματισμός της νοσηλευτικής επιστήμης, η
διεθνής τάση και πρακτική, καθώς και ότι είναι απαίτηση της νοσηλευτικής κοινότητας. 

Σύμφωνα με το Ν. 4009/2011, αναφορικά με τη διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευ-
σης, μνημονεύεται ότι η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς,
τον πανεπιστημιακό τομέα και τον τεχνολογικό τομέα και ότι «τα ιδρύματα των δύο τομέ-
ων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν παράλληλα, με διακριτή φυσιογνωμία, σκοπό
και αποστολή, που διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα Πανε-
πιστήμια και τα Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα». Είναι σαφές ότι σύμφωνα με το Ν. 4009/2011, μολο-
νότι τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. ανήκουν στην ανώτατη εκπαίδευση, ωστόσο διαφορο-
ποιούνται ως προς τη φυσιογνωμία, το σκοπό και την αποστολή τους. Κατά προέκταση το
παραγόμενο έργο και το παραγόμενο επιστημονικό νοσηλευτικό δυναμικό των Τ.Ε.Ι., μολο-
νότι είναι ανώτατης εκπαίδευσης, ωστόσο έχει (ή θα έπρεπε να έχει) σύμφωνα με τον
παραπάνω νόμο, διαφορετική φυσιογνωμία από αυτό των Πανεπιστημίων. Δηλαδή, η εκπαί-
δευση στα Τ.Ε.Ι. επιτυγχάνει διαφορετικούς σκοπούς και τελικά έχει διαφορετική επιστη-
μονική αποστολή και ρόλο στην κοινωνία από αυτή των Πανεπιστημίων. Στον παρόντα χρό-
νο, η νοσηλευτική στην Ελλάδα διδάσκεται αποκλειστικά στην ανώτατη εκπαίδευση, όπως
γίνεται σε όλες τις χώρες, ωστόσο διδάσκεται, τόσο σε Πανεπιστήμια (2 Τμήματα), όσο και
σε Τ.Ε.Ι. (7 τμήματα). Δηλαδή, τόσο τα Πανεπιστήμια, όσο και τα Τ.Ε.Ι. παράγουν επιστη-
μονικό δυναμικό που φέρουν ακριβώς τον ίδιο επιστημονικό τίτλο και έχουν ακριβώς τα
ίδια επαγγελματικά δικαιώματα. Ωστόσο, αυτό αποτελεί αντίφαση στη φιλοσοφία του νομο-
θέτη του Ν. 4009/2011 και στον ορισμό και διαχωρισμό που κάνει ο Ν. 4009/2011 μετα-
ξύ Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., αφού, όπως είναι σαφές, υπάρχει (ή θα έπρεπε να υπάρχει)
διάκριση στη φυσιογνωμία, σκοπό και αποστολή μεταξύ Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. Αυτό
δεν συμβαίνει στην περίπτωση της νοσηλευτικής επιστήμης, αφού τα ιδρύματα και των
δύο τομέων παράγουν ακριβώς το ίδιο επιστημονικό δυναμικό. Άρα η διδασκαλία της νοση-
λευτικής τόσο σε Πανεπιστήμια, όσο και σε Τ.Ε.Ι. αντιβαίνει στη φιλοσοφία και θέση του
Ν. 4009/2011 του υπουργείου παιδείας & θρησκευμάτων περί ανώτατης εκπαίδευσης.  

Επιπλέον, η παράλληλη διδασκαλία της νοσηλευτικής σε Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. δημι-
ουργεί προβλήματα στην επαγγελματική εξέλιξη των νοσηλευτών και την επιστημονική
ταυτότητα της Νοσηλευτικής επιστήμης. Οι Μαντζούκας & Μαντζούκα (2015) αναφέρουν
ότι «μολονότι υπάρχει ένας επιστημονικός νοσηλευτικός τίτλος, υπάρχουν δυο κατηγο-
ρίες νοσηλευτών στην ελληνική επαγγελματική πραγματικότητα, οι νοσηλευτές απόφοι-
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τοι των ΤΕΙ που ορίζονται ως νοσηλευτές (ΤΕ) και οι νοσηλευτές απόφοιτοι των πανεπι-
στημίων που ορίζονται ως Νοσηλευτές (ΠΕ).[…] Αυτό έχει ως συνέπεια οι έλληνες νοση-
λευτές που έχουν το ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης, τον ίδιο επιστημονικό τίτλο και τα ίδια
επαγγελματικά δικαιώματα να μην αμείβονται το ίδιο για την παροχή των επαγγελματικών
τους υπηρεσιών και να μην εξελίσσονται στην επαγγελματική ιεραρχία με τον ίδιο τρόπο.
Αυτό δεν είναι ωφέλιμο για κανένα νοσηλευτή (είτε ΤΕ, είτε ΠΕ), γιατί στο βάθος πλήττει
την επιστημονική επαγγελματική ταυτότητα της νοσηλευτικής». Επομένως, παρόλο που
οι απόφοιτοι των νοσηλευτικών τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. διδάσκονται
το ίδιο περιεχόμενο, φέρουν τον ίδιο επιστημονικό τίτλο και έχουν τα ίδια επαγγελματικά
δικαιώματα, υπάρχει η αντίφαση να μην διορίζονται στο ίδιο επαγγελματικό κλιμάκιο και
να μην ακολουθούν την ίδια πορεία επαγγελματικής εξέλιξης. Αυτό είναι αντιφατικό και
δημιουργεί προβλήματα στην επαγγελματική εξέλιξη των νοσηλευτών και την επιστημο-
νική ταυτότητα της νοσηλευτικής επιστήμης.

Τέλος, το αίτημα για ενιαία Τριτοβάθμια πανεπιστημιακή νοσηλευτική εκπαίδευση (και
όχι ενιαία τριτοβάθμια νοσηλευτική εκπαίδευση στα Τ.Ε.Ι.) είναι κατάλληλο και αρμόζον
για δυο σημαντικούς λόγους (Μαντζούκας & Μαντζούκα 2015):

α) γιατί «η απονομή διδακτορικών διπλωμάτων από νοσηλευτικά τμήματα με την επί-
βλεψη κατεξοχήν (και όχι συμπληρωματικά) από καθηγητές νοσηλευτικής είναι σημαντι-
κό για την παραγωγή νέας επιστημονικής νοσηλευτικής γνώσης. Προς το παρόν μόνο τα
τμήματα νοσηλευτικής των πανεπιστημίων Αθηνών και Σπάρτης απονέμουν αυτόνομα
διδακτορικούς τίτλους, ενώ τα υπόλοιπα επτά τμήματα νοσηλευτικής των ΤΕΙ δεν έχουν
ακόμη αυτό το δικαίωμα με συνέπεια τον περιορισμό της παραγόμενης νοσηλευτικής γνώ-
σης». Το γεγονός ότι τα Τ.Ε.Ι. δεν μπορούν αυτόνομα να απονείμουν διδακτορικούς τίτλους
(οι οποίοι Διδακτορικοί τίτλοι απονέμονται, μόνο και όταν οι υποψήφιοι παράγουν νέα γνώ-
ση) δεν επιτρέπει, ως προέκταση, την παραγωγή νέας γνώσης από ένα μεγάλο τμήμα της
ελληνικής νοσηλευτικής κοινότητας και αποδυναμώνει επιστημονικά την ελληνική νοση-
λευτική σε σχέση με τη διεθνή νοσηλευτική,

β) γιατί το «χαρακτηριστικό […της] επαγγελματικής επιστημονικής συμπεριφοράς [της
Διεθνούς Νοσηλευτικής] είναι ότι […] έχει διευρύνει και εν μέρει μετασχηματίσει τα όρια
του επιστημονικού νοσηλευτικού επαγγέλματος και από αμιγώς υγειονομικό επάγγελμα
έχει μετεξελιχθεί σε ανθρωπιστικό και κοινωνικής φροντίδας επάγγελμα με ένα συμπλη-
ρωματικό μέρος την κλινική φροντίδα». Δηλαδή, τα χαρακτηριστικά της διεθνούς νοση-
λευτικής δεν είναι εκείνα των τεχνολογικών επαγγελμάτων που απαιτούν την εφαρμογή
υψηλής τεχνολογίας. Αντίθετα, τα χαρακτηριστικά της διεθνούς νοσηλευτικής είναι εκεί-
να των αυτόνομων επαγγελμάτων που απαιτούν υψηλή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση,
ώστε τα μέλη της να μπορούν να δημιουργούν νέες επιστημονικές θεωρίες, κλινικές ενδεί-
ξεις και ερευνητικά δεδομένα και μέσα από αυτή τη διαδικασία να ενδυναμώνονται, ώστε
να προάγουν τη νοσηλευτική ως ανθρωπιστικό και κοινωνικής φροντίδας επιστημονικό
επάγγελμα. 

Στην Ελληνική πραγματικότητα, τόσο στα Πανεπιστήμια, όσο και στα Τ.Ε.Ι. η νοσηλευ-
τική διδάσκεται σε υψηλό επίπεδο και προετοιμάζει τους αποφοίτους της στην εφαρμο-
γή και ανάπτυξη επιστημονικών θεωριών, κλινικών ενδείξεων και ερευνητικών δεδομέ-
νων. Ωστόσο, αυτή η πραγματικότητα έρχεται σε αντίφαση (και ως ένα βαθμό περιορίζεται)
από νόμο για την ανώτατη εκπαίδευση αναφορικά με τα Τ.Ε.Ι. Σύμφωνα με το Ν. 4009/2011
αναφορικά με τη διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης, η αποστολή των ιδρυμάτων του
κάθε τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης επισημαίνει ότι: «α) Τα Πανεπιστήμια δίνουν ιδι-
αίτερη έμφαση στην υψηλή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών, καθώς και της διεθνούς επιστημονικής
πρακτικής σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. β) Τα Τ.Ε.Ι. δίνουν ιδιαί-
τερη έμφαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στις εφαρμογές των επιστημών, της
τεχνολογίας και των τεχνών, στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Στο πλαίσιο αυτό συν-
δυάζουν την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών με υψηλού επι-
πέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση». Δηλαδή, τα Τ.Ε.Ι. από τη δομή και την οργά-
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νωση τους, όπως προσδιορίζονται από τον παραπάνω νόμο, δεν ανταποκρίνονται στους
στόχους της νοσηλευτικής επιστήμης και λειτουργούν περιοριστικά στις προσπάθειες επί-
τευξης αυτών. Άρα, είτε θα προσπαθούν τα τμήματα νοσηλευτικής στα Τ.Ε.Ι. να επιτύχουν
τους στόχους της νοσηλευτικής μέσα σε ένα πλαίσιο που δεν τους δίνει αυτή τη δυνατό-
τητα, είτε θα πρέπει να τοποθετηθούν όλα τα νοσηλευτικά τμήματα στα Πανεπιστήμια. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και την υπάρχουσα νομοθεσία για την ανώτατη εκπαίδευ-
ση, η αυτόνομη θεωρητική και ερευνητική κατάρτιση των υποψήφιων νοσηλευτών επιτυγ-
χάνεται καλύτερα στα Πανεπιστήμια.   
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Προγράμματα μεθαδόνης και ποιότητα ζωής: 
Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση 

ΜΜααρρίίαα  ΜΜααννττζζάάνναα11,,  ΘΘάάλλεειιαα  ΜΜππεελλλλάάλληη  22

11    ΨΨυυχχοολλόόγγοοςς--ΨΨυυχχοοθθεερρααππεεύύττρριιαα
22  ΑΑννααππλληηρρώώττρριιαα  ΚΚααθθηηγγήήττρριιαα  ΤΤμμήήμμαα  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς,,  ««ΑΑλλεεξξάάννδδρρεειιοο»»  ΤΤεεχχννοολλοογγιικκόό  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΊΊδδρρυυμμαα  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η διαχείριση της ουσιοεξάρτησης αποτελεί μια πρόκληση για το σύστημα υγείας κάθε σύγ-
χρονης κοινωνίας και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την αποθεραπεία και την κοινωνική επα-
νένταξη των εξαρτημένων ατόμων. Μεταξύ των διαφόρων θεραπευτικών προσεγγίσεων, η
θεραπεία της υποκατάστασης οπιοειδών με μεθαδόνη, χρονολογείται διεθνώς από το 1965,
αλλά η αποτελεσματικότητά της εγείρει διάφορα ερωτηματικά. Αφενός, οι υπέρμαχοι της υπο-
κατάστασης με μεθαδόνη διατείνονται ότι συμβάλλει τόσο στη μείωση της παράλληλης χρή-
σης άλλων ουσιών και  στο υψηλό ποσοστό παραμονής των ατόμων στη θεραπεία, όσο και στη
βελτίωση της υγείας των χρηστών αλλά και στη μείωση των παραβατικών συμπεριφορών τους.
Αφετέρου, αρκετοί επαγγελματίες ψυχικής υγείας υποστηρίζουν ότι η μεθαδόνη αποτελεί
άλλο ένα «ναρκωτικό», οπότε το άτομο παραμένει διά βίου στην κατάσταση της εξάρτησης,
η ποιότητα ζωής του επιδεινώνεται κι έτσι τελικά υποσκάπτεται ο στόχος της πλήρους απε-
ξάρτησής του. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι, μέσα από την ανασκόπηση της διεθνούς
βιβλιογραφίας, να παρουσιαστεί η συμβολή των προγραμμάτων μεθαδόνης στην ποιότητα
ζωής των εξαρτημένων ατόμων. Τα ερευνητικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στη διεθνή
βιβλιογραφία, μπορούν να συμβάλλουν στη χάραξη μιας νέας φιλοσοφίας για τη χρήση της
μεθαδόνης με μια διαφορετική στοχοθεσία και με την αναθεώρηση του όρου «χρόνια υπο-
τροπιάζουσα ασθένεια» για τα εξαρτημένα άτομα, η οποία παραβλέπει την προσπάθεια της
πλήρους απεξάρτησής τους. 

ΛΛέέξξεειιςς  κκλλεειιδδιιάά::  μεθαδόνη, ουσιοεξάρτηση, ποιότητα ζωής, θεραπεία υποκατάστασης

ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘ..  ΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑΣΣ::  ΜΜααρρίίαα  ΜΜααννττζζάάνναα
ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη::  ΑΑγγίίοουυ  ΌΌρροουυςς  6622,,  ΜΜααρροούύσσιι,,  ΤΤ..ΚΚ..  1155112233,,  ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  66997744--005533009933,,  ee--  mmaaiill::    mmaarriiaa__mmaannttzzaannaa@@hhoottmmaaiill..ccoomm
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

• Τα προγράμματα υποκατάστασης μεθαδόνης

βασίζονται στο βιοιατρικό μοντέλο προσέγ-

γισης της υγείας και της αρρώστιας

• Η ποιότητα ζωής στην απεξάρτηση αποτελεί

σημαντική παράμετρο της θεραπείας των

εξαρτημένων ατόμων.

• Η ποιότητα ζωής των εξαρτημένων ατόμων

στα προγράμματα μεθαδόνης υπόκειται σε

περιορισμούς, παρά τα οφέλη που τα άτομα

αποκομίζουν από τη συγκεκριμένη θεραπεία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

T
ο πρόβλημα της ουσιοεξάρτησης συνιστά στις μέρες
μας ένα σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας με
πολλαπλές κοινωνικές προεκτάσεις, αλλά και συν-

νοσηρότητα άλλων καταστάσεων. Σύμφωνα με την ετή-
σια έκθεση του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά, έχει πολλαπλα-
σιαστεί η χρήση συνθετικών ναρκωτικών διεθνώς που
κατασκευάζονται κυρίως στην Κίνα και στην Ινδία και
διακινούνται μέσω του Διαδικτύου (UNODC 2013). Ειδι-
κότερα στην Ευρώπη, από το 2011 έως σήμερα, ο αριθ-
μός των ανακοινώσεων για την εμφάνιση νέων ουσιών
έχει δεκαπλασιαστεί και οι ιστοσελίδες που πωλούν τα
σχετικά σκευάσματα έχουν υπερτετραπλασιαστεί.

Στην Ελλάδα, η ετήσια έκθεση του Εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά
(Ε.Κ.Τ.Ε.Π.Ν.) του 2014, αναφέρει ότι για το έτος 2012
οι χρήστες ουσιών με κύρια ουσία την ηρωίνη ανέρχο-
νται σε 20.429 άτομα ηλικίας 15-64 ετών. Την περίοδο
2011-2012, μεταξύ των χρηστών ενδοφλεβίων ουσιών,
παρατηρήθηκε αύξηση των κρουσμάτων της HIV λοίμω-
ξης, ένα σημαντικό ποσοστό (21%-24%) των οποίων ήταν
άστεγοι. Ταυτόχρονα, από το 2007 έως το 2011 σημειώ-
θηκε αύξηση στη χρήση κάνναβης στους εφήβους ηλι-
κίας 15-19 ετών (από 9,5% σε 13,4%), καθώς και η χρή-
ση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χαπιών (από 5% σε 9,3%).
Τα παραπάνω ποσοστά δείχνουν την έκταση που κατα-
λαμβάνει η εξάρτηση τόσο στο εξωτερικό, όσο και στη
σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, ήδη από την εφη-
βική ηλικία, καθώς και τη συνθετότητα που παρουσιά-
ζει το κλινικό προφίλ των εξαρτημένων ατόμων, βάσει
των διαφόρων κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών. 

Οι Dole και Nyswander (1965), πρωτεργάτες της θερα-
πείας υποκατάστασης με μεθαδόνη, βασίστηκαν στην
υπόθεση ότι υπάρχει στο εξαρτημένο άτομο από τα οπιο-
ειδή ένα μεταβολικό έλλειμμα, ανάλογο με εκείνο της
ινσουλίνης στο διαβητικό ασθενή και έτσι, κατά τη δεκα-
ετία του 1970 το θέμα της εξάρτησης ιατρικοποιήθη-
κε. Με βάση λοιπόν το βιοιατρικό μοντέλο διαχείρισης
των νόσων, αναπτύχθηκε η αντίληψη της γραμμικής

αιτιότητας, δηλαδή ότι η ουσία αποτελεί την αιτία και
ότι η ασθένεια, δηλαδή η εξάρτηση, είναι αποτέλεσμα
της δράσης της στον οργανισμό. Σύμφωνα με αυτή την
άποψη, η εξάρτηση θεωρήθηκε ως «χρόνια υποτροπιά-
ζουσα ασθένεια», χωρίς να λαμβάνει υπόψη της την ιδι-
αιτερότητα του ανθρώπινου ψυχισμού ή την προϋπάρ-
χουσα ψυχοπαθολογία του ατόμου. Στην ουσία, αντιλαμβάνεται
την εξάρτηση αποκομμένη από τους κοινωνικο-πολιτι-
στικούς παράγοντες που επιδρούν στην εμφάνισή της.
Για το λόγο αυτό, στόχος της απεξάρτησης, σύμφωνα με
αυτή τη θεώρηση, είναι η διακοπή της χρήσης και η
τροποποίηση της εξαρτητικής συμπεριφοράς των «ασθε-
νών» ή αλλιώς η μείωση της βλάβης (harm reduction).
Ακριβώς στην κατεύθυνση αυτή είναι βασισμένα τα προ-
γράμματα υποκατάστασης, τα οποία συνδέουν την απε-
ξάρτηση και την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμμα-
τος με δύο βασικές προϋποθέσεις: την αποχή από τη
χρήση ουσιών και έπειτα, τη διακοπή χορήγησης του
υποκατάστατου (Verster & Buning 2000). 

Τα τελευταία χρόνια, η ποιότητα ζωής (quality of life)
και η ευημερία (well-being) μεμονωμένων ατόμων, αλλά
και συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού, βρίσκονται
συνεχώς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της παγκό-
σμιας επιστημονικής κοινότητας. Ωστόσο, στην ελληνι-
κή πραγματικότητα και στο πλαίσιο της απεξάρτησης, η
ποιότητα ζωής συχνά αποτελεί μια έννοια παρεξηγημέ-
νη, αφού οι εξαρτημένοι στα θεραπευτικά προγράμμα-
τα «οφείλουν» να αρκούνται στην επιβίωσή τους και να
μη θέτουν μακροπρόθεσμους στόχους που μπορεί να
ξεπερνούν ακόμη και το προσδόκιμο της επιβίωσής τους.

Ιδιαίτερα στην περίπτωση των προγραμμάτων υποκα-
τάστασης με μεθαδόνη που υποστηρίζουν ότι η εξάρ-
τηση αποτελεί χρόνια και μάλιστα υποτροπιάζουσα ασθέ-
νεια, γίνεται αντιληπτό πόσο το εξαρτημένο άτομο συχνά
παραμένει ουσιαστικά εγκλωβισμένο στην αναζήτηση
της ουσίας (μεθαδόνη) με κυριολεκτική σημασία και
σπάνια μεταβαίνει στην αναζήτηση της «ουσίας», δηλα-
δή του βαθύτερου νοήματος που αποκτά η ζωή κατά τη
διάρκεια της απεξάρτησης. Στην προσπάθεια προσέγ-
γισης αυτής της νοηματοδότησης εμπλέκεται και ο όρος
της υποκειμενικής «ποιότητας ζωής» του.

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι, μέσα από την ανα-
σκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, να παρουσιαστεί
η συμβολή των προγραμμάτων μεθαδόνης στην ποιό-
τητα ζωής των εξαρτημένων ατόμων. Τα ερευνητικά
δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στη διεθνή βιβλιογρα-
φία, μπορούν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες υγεί-
ας να αναθεωρήσουν τον όρο της χρόνιας υποτροπιά-
ζουσας ασθένειας για τα εξαρτημένα άτομα και να θέσουν
διαφορετικούς στόχους στην κλινική τους προσέγγιση.

1.ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΘΑΔΟΝΗΣ 

1.1 Η φιλοσοφία των προγραμμάτων

Η μεθαδόνη είναι ένα σύνθετο οπιοειδές αναλγητικό
που αναπτύχθηκε στη Γερμανία στα τέλη της δεκαετίας

Ε
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του 1930 και απέβλεπε στην αντιμετώπιση ενδεχόμε-
νης έλλειψης σε ακατέργαστο όπιο κατά το δεύτερο
παγκόσμιο πόλεμο. To 1947 μετά την εισαγωγή της μεθα-
δόνης στις Η.Π.Α., πραγματοποιήθηκαν διάφορες μελέ-
τες στο Πανεπιστήμιο Rockefeller της Νέας Υόρκης από
τον καθηγητή Vincent Dole σε συνεργασία με την ψυχία-
τρο Marie Nyswander και ανακαλύφθηκε η δυνατότη-
τα χρήσης της στη θεραπεία εξαρτημένων ατόμων από
την ηρωίνη (Dole & Nyswander 1965). Η μεθαδόνη, δρα
ως «αγωνιστής» των οπιοειδών και χρησιμοποιείται
τόσο για την αντιμετώπιση του στερητικού συνδρόμου,
όσο και για τη σταδιακή απεξάρτηση ή τη συντήρηση
των εξαρτημένων από τα οπιοειδή. Τα πλεονεκτήματά
της είναι τα εξής: η δυνατότητα στοματικής λήψης και
η άμεση απορρόφησή της από τον οργανισμό, η παρα-
τεταμένη δράση της και η σχετικά περιορισμένη ανά-
πτυξη ανοχής. Μία δόση μεθαδόνης είναι αποτελεσμα-
τική τουλάχιστον για 24 ώρες και μπορεί να μειώνει την
επιθυμία χρήσης οπιοειδών. Η μεθαδόνη έχει αναλγη-
τική και ηρεμιστική δράση (Γρίβας 1995).

Τα προγράμματα μεθαδόνης, με τη σημερινή τους μορ-
φή, αναπτύσσονται τα τελευταία 50 χρόνια στην Ευρώ-
πη και στις ΗΠΑ. Το πρώτο πειραματικό ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα χρήσης μεθαδόνης λειτούργησε στην Ουψάλα
της Σουηδίας το 1965 (Γαζγαλίδης 2003). Η χορήγηση
της μεθαδόνης στις χώρες της Ευρώπης διεξάγεται με
τρεις τρόπους: α) μέσω συνταγογράφησης από γενικούς
γιατρούς (π.χ. Αυστρία, Ιρλανδία), β) μέσω εξειδικευ-
μένων κέντρων και δομών (π.χ. Σουηδία, Ελλάδα) και
γ) με ένα συνδυασμό των δύο προηγούμενων τρόπων
(π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο) (Γαζγαλίδης 2003).

Στην Ελλάδα, τα πρώτα προγράμματα μεθαδόνης λει-
τούργησαν πιλοτικά το 1996 με νόμο που εισήγαγε τη δυνα-
τότητα χορήγησης υποκατάστατων από τον Οργανισμό
Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). Στην πιλοτική φάση προ-
σέφεραν 300 θέσεις θεραπείας. Με τη λήξη της πιλοτι-
κής φάσης, υπήρξε αξιολόγηση των προγραμμάτων από
ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμώνων. Τα αποτελέσμα-
τα κρίθηκαν θετικά και αποφασίστηκε η περαιτέρω ανά-
πτυξη των εν λόγω προγραμμάτων, τα οποία αρχικά είχαν
προβληθεί ότι στόχευαν στην ουσιαστική απεξάρτηση. 

Κεντρική φιλοσοφία των προγραμμάτων του ΟΚΑΝΑ
αποτέλεσε ουσιαστικά η έννοια της μείωσης της βλά-
βης προσπαθώντας να αναδείξει το θέμα της ουσιοε-
ξάρτησης ως εξαιρετικά σημαντικό για τη δημόσια υγεία.
Πρωταρχικός στόχος υπήρξε η προσέλκυση και η συγκρά-
τηση των ασθενών στα προγράμματα μεθαδόνης. Ταυ-
τόχρονα στόχευαν και στοχεύουν έως σήμερα στη μεί-
ωση της χρήσης παράνομων ουσιών, στην απεμπλοκή
των ασθενών από τα κυκλώματα διακίνησής τους, στην
απομάκρυνση των ασθενών από τη δευτερογενή εγκλη-
ματικότητα και στη βελτίωση της συνολικότερης υγεί-
ας τους (Γαζγαλίδης 2005). 

Όπως ορίζεται στο άρθρο 48 της Υπουργικής Απόφα-
σης αριθμ.Υ5γ/Γ.Π.οικ.100847-ΦΕΚ 1343/ Β/14.10.2002

και ΦΕΚ Α 191-2007 Κεφάλαιο Ι και στο Πλαίσιο Λειτουρ-
γίας των Θεραπευτικών Δομών του ΟΚΑΝΑ (2012a), οι
στόχοι των προγραμμάτων υποκατάστασης είναι οι εξής: 

α) σε σχέση με την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από
τη χρήση:
• η συγκράτηση του ασθενούς στο πρόγραμμα με θέσπι-

ση κινήτρων,
• η μείωση της παράλληλης χρήσης,
• η μείωση της παραβατικότητας,
• ο περιορισμός του ενδεχόμενου προσβολής από μολυ-

σματικές ασθένειες και η μετάδοσή τους σε τρίτους,
• η σταθεροποίηση σε έναν κανονικό τρόπο ζωής που

συνοδεύεται από βελτίωση των οικογενειακών και
κοινωνικών σχέσεων, καθώς και από ενδιαφέρον για
εκπαίδευση/ κατάρτιση, με σκοπό την επαγγελματι-
κή αποκατάσταση
β) σε σχέση με την απεξάρτηση

• η αποχή από τη χρήση οπιοειδών,
• η αποχή από τη χρήση άλλων ναρκωτικών, 
• η αποχή από την κατάχρηση αλκοόλ,
• η μείωση της παραβατικότητας και η διασφάλιση της

υγείας,
• η εξεύρεση εργασίας/ παραγωγικής απασχόλησης, η

βελτίωση του επιπέδου σπουδών και η επαγγελματι-
κή αποκατάσταση».
Καθίσταται λοιπόν σαφές από τα προαναφερθέντα,

ότι η στοχοθεσία του προγράμματος είναι πολύπλευρη
και καλύπτει τις ανάγκες των ασθενών με βάση το βιο-
ψυχοκοινωνικό μοντέλο προσέγγισης της υγείας και
ασθένειας. Ωστόσο, στην κλινική πρακτική, αρκετοί από
αυτούς τους στόχους παραμένουν ανεκπλήρωτοι εξαι-
τίας είτε του μειωμένου κινήτρου των ίδιων των ασθε-
νών, είτε της έλλειψης διασύνδεσης με άλλους δημό-
σιους φορείς ή με εξειδικευμένα κέντρα ψυχικής υγείας,
είτε λόγω της αντίληψης κάποιων εργαζόμενων ότι η
εξάρτηση είναι χρόνια υποτροπιάζουσα νόσος και συνε-
πώς το εξαρτημένο άτομο έχει ανάγκη μόνο την «ουσία».

1.2 Η διαδικασία λειτουργίας των προγραμμάτων μεθα-

δόνης στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, το 2011 ο ΟΚΑΝΑ με Υπουργική απόφα-
ση (ΔΥΓ6/ΓΠ. 123148 (1)- ΦΕΚ 2773/Β/2.12.2011) ξεκί-
νησε την ίδρυση, μεταφορά και λειτουργία θεραπευτι-
κών μονάδων του σε παραχωρούμενους χώρους νοσοκομείων.
Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί 54 μονά-
δες ολοκληρωμένης θεραπείας (δηλαδή, εξειδικευμέ-
νες δομές) ως προς τη χρησιμοποιούμενη ουσία υπο-
κατάστασης, μεθαδόνη ή βουπρενορφίνη, που περιλαμβάνουν
έναν κορμό θεραπευτικών υπηρεσιών βασισμένο στο
βιοιατρικό μοντέλο προσέγγισης της υγείας και της
ασθένειας. Σε αυτές συμμετέχουν συνολικά 7.338 εξαρ-
τημένα άτομα (ΟΚΑΝΑ 2012b). Η συγκεκριμένη υπουρ-
γική απόφαση, σε πανελλήνια κλίμακα, δίνει στα άτο-
μα αυτά τη δυνατότητα να παρακολουθούν ένα θεραπευτικό
πρόγραμμα κοντά στον τόπο διαμονής τους.
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Τα εξαρτημένα άτομα μπορούν να παρακολουθούν το
πρόγραμμα καθημερινά, σε εξωτερική βάση, με ωράριο
που να καλύπτει τις ανάγκες τους. Το υποκατάστατο, η
μεθαδόνη, χορηγείται από το στόμα, είναι υδατοδιαλυτή
και για τη μεταφορά της μπαίνει σε ειδικό φιαλίδιο. Κάθε
άτομο προσέρχεται για να χορηγηθεί από τον αρμόδιο
νοσηλευτή την ημερήσια δοσολογία μεθαδόνης που έχει
οριστεί από τον ψυχίατρο και να πάρει μαζί του και τις
αντίστοιχες δοσολογίες (take-home) μέχρι την επόμενη
φορά που θα επιστρέψει στο πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει
ότι δεν είναι υποχρεωτικό να προσέρχονται καθημερινά
για χορήγηση, γεγονός που τους επιτρέπει να εργαστούν
ή να ολοκληρώσουν κάποια εκπαίδευση, ή να εκπληρώ-
σουν κάποιο απαιτούμενο γονεϊκό ρόλο (π.χ. ανύπαντρες
μητέρες με παιδί). Εάν τους ζητηθεί, υποχρεούνται να
προβούν σε ουροληψία ενδεικτική της οποιαδήποτε χρή-
σης ουσιών έχουν κάνει κατά το προηγούμενο διάστημα.

Το πρόγραμμα μεθαδόνης υποστηρίζεται από μια διε-
πιστημονική ομάδα επαγγελματιών υγείας, π.χ. ψυχίατρο
(συνήθως είναι ο υπεύθυνος της εκάστοτε μονάδας), παθο-
λόγο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και νοσηλευτή. Εάν
το άτομο έχει την ανάγκη ιατρικής παρακολούθησης ή τη
διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων, τότε παραπέμπε-
ται στον εκάστοτε παθολόγο κι εκείνος μπορεί να συνερ-
γαστεί περαιτέρω με κάποια πιο εξειδικευμένη ιατρική
μονάδα. Η παρουσία του παθολόγου στη μονάδα είναι
καθοριστικής σημασίας, διότι τα εξαρτημένα άτομα τις
περισσότερες φορές δεν προσέρχονται οικειοθελώς και
εγκαίρως σε υπηρεσίες υγείας για να εξεταστούν.

Παράλληλα, το εξαρτημένο άτομο μπορεί να παρακο-
λουθεί ατομικές συνεδρίες με τον ψυχίατρο της μονά-
δας για συνοδές διαταραχές, σχετιζόμενες με τις ουσίες
ή για τη συνταγογράφηση αντίστοιχων φαρμάκων (περι-
πτώσεις διπλής διάγνωσης). Επίσης, μπορεί να έχει ατο-
μικές συνεδρίες με τον προσωπικό ψυχοθεραπευτή του.
Υπάρχει ακόμη, η δυνατότητα συνεδριών ζεύγους ή οικο-
γενειακών συνεδριών, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτη-
το από το επιστημονικό προσωπικό της μονάδας.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ 

Ο Lehman (1983) υποστήριξε ότι η ποιότητα ζωής, αν
και επιδέχεται πολλαπλούς ορισμούς, περιλαμβάνει
τρεις θεμελιώδεις διαστάσεις: α) τι είναι ικανό το άτο-
μο να κάνει, β) την πρόσβαση σε πόρους και ευκαιρίες
ώστε να μπορέσει να τις αξιοποιήσει για την επίτευξη
των ενδιαφερόντων του και γ) το αίσθημα ψυχικής ευε-
ξίας που το άτομο βιώνει.

Αργότερα, αναπτύχθηκε και η έννοια της «εσωτερι-
κής ποιότητας ζωής» από τον Naess (1987), σύμφωνα
με την οποία η ποιότητα ζωής θεωρείται καλή, όταν το
άτομο: α) είναι δραστήριο και ασχολείται με εξωτερι-
κές δραστηριότητες που δίνουν σημασία στη ζωή του,
β) έχει καλές διαπροσωπικές σχέσεις που του εξασφα-

λίζουν την αίσθηση του ανήκειν, γ) νιώθει αυτοεκτίμη-
ση και αυτοπεποίθηση, γνωρίζει τις δεξιότητές του και
ικανοποιείται από τις επιτυχίες του δ) είναι χαρούμενο,
βρίσκει τη ζωή όμορφη και αισθάνεται ασφαλές.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει δώσει μεγα-
λύτερη έμφαση στην υποκειμενική διάσταση της ποιό-
τητας ζωής και την ορίζει ως την «υποκειμενική αντί-
ληψη που έχουν οι άνθρωποι για τη θέση τους στη ζωή,
μέσα στα πλαίσια των πολιτισμικών χαρακτηριστικών
και του συστήματος αξιών της κοινωνίας στην οποία
ζουν και σε συνάρτηση με τους προσωπικούς στόχους,
τις προσδοκίες, τα πρότυπα και τις ανησυχίες τους»
(WHOQOL 1995). 

Οι έρευνες που έχουν γίνει διαχρονικά για την ποιό-
τητα ζωής (quality of life) και την ευημερία (well-being)
αναδεικνύουν μια σειρά από παραμέτρους που τις προσ-
διορίζουν. Σε μια έρευνα των Andrews & Whitney (1974),
εντοπίστηκαν δώδεκα παράγοντες, αντικειμενικοί και
υποκειμενικοί, που παίζουν κύριο ρόλο στην «αντιλαμ-
βανόμενη ποιότητα ζωής»: α) αυτοεκτίμηση, β) οικογε-
νειακή ζωή, γ) οικονομικό επίπεδο, δ) απόλαυση ζωής,
ε) στέγη, στ) οικογενειακές δραστηριότητες, ζ) διάθε-
ση χρόνου, η) δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, θ)
κυβέρνηση, ι) πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγορά, ια)
υγεία, ιβ) εργασία και απασχόληση.

Πιο εξειδικευμένα, στον τομέα της κλινικής Ιατρικής
έχει αναπτυχθεί ο όρος «η σχετιζόμενη με την υγεία ποι-
ότητα ζωής» (ΣΥΠΖ) (health-related quality of life) που
αναφέρεται στον «τρόπο με τον οποίο οι ασθενείς αντι-
λαμβάνονται και αντιδρούν στην κατάσταση της υγείας
τους και στις άλλες, μη ιατρικές, πλευρές της ζωής τους»
σύμφωνα με τους Gill & Feinstein (1994). Λαμβάνοντας
υπόψη τον παραπάνω ορισμό, η κλινική Ιατρική έδωσε
αρχικά έμφαση στους αρνητικούς δείκτες ποιότητας ζωής
(π.χ. θνησιμότητα, νοσηρότητα, βαθμός αναπηρίας, αριθ-
μός ημερών νοσηλείας) και αργότερα στους θετικούς
δείκτες (π.χ. επιβίωση, αναμενόμενα χρόνια ζωής) με
στόχο την εκτίμηση της γενικής κατάστασης  υγείας
(health status) και της λειτουργικότητας.

Με μια συνολικότερη οπτική, θα πρέπει να επισημαν-
θεί ότι η ποιότητα ζωής  αποτελεί ένα πολυδιάστατο κοι-
νωνικό φαινόμενο, του οποίου, «η λειτουργία διέπεται,
τόσο από τις αρχές της καθολικότητας αλλά και της εξα-
τομίκευσης, όσο και από τις αρχές της πραγματικότη-
τας αλλά και της ικανοποίησης των ιδιαίτερων-προσω-
πικών αναγκών του κάθε ατόμου ξεχωριστά». Οι
προσδιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία
και την ποιότητα ζωής των ατόμων κατηγοριοποιούνται
ως εξής (Σαρρής 2001):
• κοινωνικο-οικονομική δομή και λειτουργία της κοι-

νωνίας
• οικονομικο-πολιτικοί παράγοντες
• κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες
• ψυχο-κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες

Tomos7_t4  2/6/15  3:48 PM  Page 9



[10] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

• περιβαλλοντολογικοί παράγοντες
• γεωφυσικοί παράγοντες
• δημογραφικοί παράγοντες
• υγειονομικοί και ιατρικοί παράγοντες

Εξαιτίας της πολυπαραγοντικότητας του φαινομένου,
η μελέτη για την ποιότητα ζωής αποτελεί συνάρτηση της
υποκειμενικής διάστασης και της αντικειμενικής διά-
στασης, δηλαδή εξαρτάται τόσο από την εμπειρία ενός
ατόμου για τη ζωή του, όσο και από την εκτίμηση εξω-
τερικών παραγόντων που επηρεάζουν τη ζωή του. Για
αυτό και στις σχετικές μελέτες, χρησιμοποιείται ένας
συνδυασμός εργαλείων για την εκτίμηση των δύο δια-
στάσεων, της αντικειμενικής και της υποκειμενικής.
Όμως, επειδή ακριβώς η ποιότητα ζωής είναι και πολυ-
σήμαντη και πολυεπίπεδη έννοια, προκύπτουν διάφο-
ρες δυσκολίες στη διεξαγωγή ερευνών, όπως η προσω-
πικότητα και οι προτεραιότητες του ασθενούς, οι αλλαγές
στην αυτο-αντίληψη της ποιότητας ζωής και η αλληλε-
πίδραση των παραγόντων που επηρεάζουν την ίδια την
ποιότητα ζωής (Νάκου 2001).

3.ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ

Έως το 2000, οι έρευνες για την ποιότητα ζωής αφορού-
σαν κυρίως σε  χρόνιες ασθένειες, όπως ο καρκίνος και
τα καρδιαγγειακά νοσήματα (Sanders et al 1998). Στον
τομέα των εξαρτήσεων και των θεραπευτικών προγραμ-
μάτων απεξάρτησης υπήρχαν πολύ περιορισμένα ερευ-
νητικά δεδομένα. Αυτό μπορεί πιθανόν να ερμηνευθεί
από το γεγονός ότι οι χρήστες ουσιών δε θεωρούνταν ως
αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης (Montagne 2002, Drumm
et al 2003, Kolind 2007). Παράλληλα, οι έρευνες που διε-
ξάγονταν σχετικά με την εξάρτηση, ξεκινούσαν από μια
μονομερή εστίαση στις νόρμες και τις αξίες της κοινω-
νίας, χωρίς να αφουγκράζονται τις προσωπικές εμπει-
ρίες των χρηστών ουσιών (Fischer et al 2001, Stajduhar
et al 2009). Κατά συνέπεια, περισσότερη προσοχή έχει
δοθεί σε κοινωνικά επιθυμητά αποτελέσματα, όπως είναι
η διακοπή της χρήσης ουσιών, η αναζήτηση εργασίας και
η απουσία παραβατικότητας (Ward et al 1999, Mattick et
al 2003, Fischer et al 2005) καθώς και σε αποτελέσμα-
τα σχετικά με την υγεία, όπως είναι η πρόληψη μολυσμα-
τικών ασθενειών (Farrell et al 2005, Verrando et al 2005).

Το 1996, οι Ryan & White διεξήγαγαν μια από τις πιο
σημαντικές μελέτες για την ποιότητα ζωής των χρηστών
ηρωίνης χρησιμοποιώντας την κλίμακα της γενικής επι-
σκόπησης υγείας SF-36, σε δείγμα 100 χρηστών ηρωί-
νης που βρίσκονταν σε πρόγραμμα μεθαδόνης στην Αυστρα-
λία. Στην έρευνα αυτή, βρέθηκε ότι η ποιότητα ζωής αυτών
των εξαρτημένων ατόμων, ήταν σημαντικά χειρότερη από
αυτή του γενικού πληθυσμού και περισσότερο συγκρίσι-
μη με αυτή των ατόμων με ψυχιατρικές διαταραχές. Επί-
σης, το 1997, οι Torrens et al, σε μια διαχρονική μελέτη
με δείγμα  135 ασθενών χρησιμοποιώντας την κλίμακα
Nottingham Health Profile, διαπίστωσαν μια σημαντική
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που ακολου-

θούσαν θεραπεία συντήρησης με μεθαδόνη, ιδιαίτερα
κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα της θεραπείας τους.

Επίσης, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς, έως το
2000 οι έρευνες σε δείγμα εξαρτημένων ατόμων ήταν
περιορισμένες, περιελάμβαναν μικρό δείγμα (με δια-
κύμανση από 50 έως 219 άτομα) και χρησιμοποιούσαν
διαφορετικά επιστημονικά εργαλεία αξιολόγησης της
ποιότητας ζωής, γεγονός που δεν επέτρεπε την εξαγω-
γή και γενίκευση αξιόπιστων συμπερασμάτων Έκτοτε,
το ενδιαφέρον για την ποιότητα ζωής στον τομέα της
εξάρτησης έχει αυξηθεί σημαντικά, κυρίως αναφορικά
με τους χρήστες οπιοειδών. Αυτό συνάδει με τη διαπί-
στωση ότι η κατάχρηση ουσιών είναι μια χρόνια, υπο-
τροπιάζουσα διαταραχή, η οποία μπορεί να έχει αρνη-
τικές συνέπειες σε διάφορους τομείς της ζωής (McLellan
et al 2000, Rudolf &Watts 2002, Vanderplasschen et
al 2004). Η υποτροπή στην απεξάρτηση θεωρείται περισ-
σότερο κανόνας, παρά εξαίρεση, ιδιαίτερα μεταξύ των
εξαρτημένων από οπιοειδή (Van den Brink et al 2003,
Van den Brink & Haasen 2006, De Maeyer et al 2010).

Σε μια πρόσφατη βιβλιογραφική ανασκόπηση (De
Maeyer 2010), παρουσιάστηκαν 38 έρευνες (16 διαχρο-
νικές και 23 συγχρονικές) που δημοσιεύτηκαν σε επι-
στημονικά περιοδικά από το 1993 έως το 2008 και οι
οποίες είχαν χρησιμοποιήσει 15 διαφορετικά εργαλεία
που μετρούσαν την ποιότητα ζωής των εξαρτημένων
ατόμων. Δεδομένης της  ετερογένειας  αυτών των ερευ-
νών (διαφορετικό μέγεθος δείγματος, χρήση διαφορε-
τικών εργαλείων, διαφορετική προσέγγιση της ποιότη-
τας ζωής), δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί μια
μετα-ανάλυση των αποτελεσμάτων της ποιότητας ζωής. 

4.ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑ-

ΣΗΣ ΜΕΘΑΔΟΝΗΣ

Οι έρευνες που μελετούν την ποιότητα ζωής των εξαρ-
τημένων ατόμων στα προγράμματα μεθαδόνης διεθνώς
είναι περιορισμένες, παρά τη μακροχρόνια λειτουργίας
τους στον τομέα της απεξάρτησης. Οι  έρευνες αυτές
δείχνουν να συμφωνούν πως τα εξαρτημένα άτομα αντι-
λαμβάνονται την υγεία τους ως χειρότερη από αυτή του
γενικού πληθυσμού ή από αυτή άλλων χρόνιων ασθε-
νών, αλλά όμοια με αυτή των σοβαρά ψυχιατρικών ασθε-
νών (Ryan et al 1996, Stein et al 1998, Millson et al
2004). Πιο συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι περίπου το
50% των νέων ασθενών που εισάγονται σε προγράμμα-
τα μεθαδόνης σε προγράμματα μεθαδόνης εμφανίζουν
κάποια διαταραχή της διάθεσης ή διαταραχή προσωπι-
κότητας (Brooner et al 1997, McGovern et al 2006). Επί-
σης, τα τελευταία χρόνια κάποιες έρευνες υποστηρί-
ζουν ότι δε θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ
των προβλημάτων ψυχικής υγείας (π.χ. άγχος, κατάθλι-
ψη, έλεγχος παρορμήσεων) και της ψυχοπαθολογίας της
εξάρτησης και κατά συνέπεια δεν αποδέχονται τον όρο
«συννοσηρότητα» (εξάρτηση και ψυχική νόσος) (Maremmani
et al 2006, 2010 Pani et al 2010). 
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Σε γενικές γραμμές, οι χρήστες οπιοειδών συχνά ανα-
φέρουν χαμηλή ποιότητα ζωής στη φάση εισαγωγής
τους στο πρόγραμμα χρήσης μεθαδόνης, η οποία βελ-
τιώνεται σημαντικά κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών
της θεραπείας σχεδόν σε όλους τους τομείς της ζωής
τους (Reno &Aiken 1993, Torrens et al 1997). Έτσι, σε
κάποιες έρευνες διαφαίνεται ότι η θεραπεία με μεθα-
δόνη λειτουργεί πιο αποτελεσματικά στην αποχή από
την παράνομη χρήση ουσιών και επιμηκύνει χρονικά τη
συγκράτηση στη θεραπεία (Amato et al 2005, Bao et al
2009, Mattick et al 2009). Σε άλλες μελέτες ωστόσο,
επειδή ο στόχος των προγραμμάτων μεθαδόνης είναι η
παραμονή-συγκράτηση στη θεραπεία και η μείωση της
βλάβης, τα εξαρτημένα άτομα δεν αποβάλλονται από το
πρόγραμμα ακόμη κι εάν συνεχίζουν τη χρήση οπιοει-
δών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών, γεγονός όμως
που επιδεινώνει την ποιότητα ζωής τους (Hartgers et
al 1992, Finch et al 1995, Van Ameijden et al 1999). 

Κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας παραμονής των
χρηστών στο πρόγραμμα, παρατηρείται σταθεροποίηση
της ποιότητας ζωής τους (Torrens et al 1997, Lawrinson
et al 2008) ή παλινδρόμηση, αλλά όχι στο αρχικό στά-
διο εισαγωγής τους στο πρόγραμμα (Habrat et al 2002,
Giacomuzzi et al 2005). Μπορεί να υπάρχει αρνητική
συσχέτιση μεταξύ των αρχικών προσδοκιών για τη ζωή
και την ποιότητα ζωής μετά από ένα χρόνο παραμονής
στο πρόγραμμα (Dazord et al 1998), αφού τα εξαρτημέ-
να άτομα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκπλήρωση
των υψηλών προσδοκιών τους κι αυτό επιδρά αρνητικά
στην ποιότητα ζωής τους (Habrat et al 2002).

Τέλος, οι χρήστες αναφέρουν χαμηλή ποιότητα ζωής
σε διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα στην οικο-
νομική κατάσταση και στις οικογενειακές τους σχέσεις
(De Maeyer et al 2011b) και αναδεικνύουν ως ιδιαίτερο
παράγοντα την ψυχική δυσφορία (psychological distress).
Η συννοσηρότητα, η λήψη ψυχιατρικών φαρμάκων και η
αδυναμία-ανικανότητα να αλλάξουν τις συνθήκες δια-
βίωσής τους συσχετίζονται με τη χαμηλή ποιότητα ζωής,
ενώ η ύπαρξη κοινωνικών σχέσεων και το δομημένο καθη-
μερινό πρόγραμμα έχουν θετική επίδραση (De Maeyer
2011b). Σε μια άλλη έρευνα εντοπίστηκαν πέντε διαφο-
ρετικοί παράγοντες να συμβάλλουν στην καλή ποιότητα
ζωής των ατόμων που βρίσκονται σε πρόγραμμα χρήσης
μεθαδόνης: α) οι κοινωνικές σχέσεις, β) η διατήρηση
μιας απασχόλησης, γ) η καλή αίσθηση εαυτού, δ) η ανε-
ξαρτησία και ε) μια ζωή με νόημα (De Maeyer 2011a).
Αντίθετα, ο στιγματισμός, οι διακρίσεις, η εξάρτηση από
τη μεθαδόνη και η ακινητοποιητική επίδρασή της στα
συναισθήματα, αναφέρονται ως οι πιο συχνές αρνητικές
συνέπειες παραμονής στο πρόγραμμα (De Maeyer 2011a).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στα θεραπευτικά προγράμματα μεθαδόνης, η εξάρτηση
συχνά θεωρείται ως χρόνια υποτροπιάζουσα ασθένεια
και κατά συνέπεια το άτομο λογίζεται ως χρόνιος ασθε-

νής που ποτέ δε θα απεξαρτηθεί. Για το λόγο αυτό δεν
υπάρχει πρόβλεψη για το χρονικό διάστημα παραμονής
στη θεραπεία, αλλά θεωρείται «δικαίωμα» του ασθενή
διά βίου. Επίσης, ενώ τα προγράμματα μεθαδόνης παρέ-
χουν στοιχειωδώς υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστή-
ριξης, εντούτοις η φιλοσοφία τους παραμένει εγκλω-
βισμένη στο βιοιατρικό μοντέλο.

Παρόλο που η μεθαδόνη, ως φαρμακευτική ουσία,
βελτιώνει τη σωματική υγεία των εξαρτημένων ατόμων
και κατ’ επέκταση την ποιότητα ζωής τους κατά την είσο-
δό τους στο θεραπευτικό πρόγραμμα, καθώς αυξάνεται
ο χρόνος παραμονής τους στο πρόγραμμα, η σωματική
και ψυχική τους υγεία επιδεινώνονται. Αυτό συμβαίνει
καθώς άλλοι παράγοντες στη ζωή τους παραμένουν αμε-
τάβλητοι, όπως είναι η οικονομική και εργασιακή τους
κατάσταση, το χαμηλό εκπαιδευτικό τους επίπεδο, η
απουσία υποστηρικτικού δικτύου.

Συγκριτικά, ανάμεσα στη σωματική και στην ψυχική
υγεία, η ψυχική υγεία των ασθενών στο πρόγραμμα μεθα-
δόνης επιδεινώνεται περισσότερο και προσομοιάζει με
αυτή των ψυχικά ασθενών. Αυτό απαιτεί μεγαλύτερη διε-
ρεύνηση αναφορικά με τη συνθετότητα των ψυχοκοινω-
νικών υπηρεσιών που πρέπει να παρέχονται στα εξαρ-
τημένα άτομα. Επειδή τα θεραπευτικά προγράμματα
μεθαδόνης οφείλουν να είναι ανθρωποκεντρικά και να
συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής, δεν αρκεί να καλύ-
πτουν μόνο κάποιους γενικούς ιατρικούς στόχους, όπως
είναι η μακροβιότητα των ασθενών και η μείωση της
νοσηρότητας  από HIV και ηπατίτιδα C. Θα πρέπει να
ανταποκρίνονται στις πολλαπλές και σύνθετες ανάγκες
των ασθενών, όπως είναι η εξεύρεση εργασίας, η δημι-
ουργία κοινωνικού υποστηρικτικού δικτύου, η δεύτερη
ευκαιρία στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση, κ.α.

Η χάραξη της νέας φιλοσοφίας των προγραμμάτων μεθα-
δόνης απαιτεί πλέον διαφορετική στοχοθεσία και συγκε-
κριμένα θα πρέπει να περιλαμβάνει: α) την παραμονή στη
θεραπεία για επαρκές χρονικό διάστημα, απαραίτητο για
την αποτελεσματικότητά της, β) τη  διασύνδεση του θερα-
πευτικού προγράμματος με φορείς απασχόλησης, εκπαί-
δευσης και πολιτισμού, γ) τη συνεχή αξιολόγηση του ατο-
μικού πλάνου θεραπείας για το κάθε εξαρτημένο άτομο
ξεχωριστά, δ) την ταυτόχρονη και ολοκληρωμένη θερα-
πεία στις περιπτώσεις συννοσηρότητας (εξάρτηση και
ψυχιατρική διαταραχή) και ε) την αναθεώρηση του όρου
«χρόνια υποτροπιάζουσα ασθένεια» που παραβλέπει την
προσπάθεια πλήρους απεξάρτησης πολλών εξαρτημένων
ατόμων στα προγράμματα μεθαδόνης.

Τέλος, απαιτείται η διεξαγωγή  αντιπροσωπευτικών
ερευνών (ποσοτικής και ποιοτικής μεθοδολογικής προ-
σέγγισης) στον τομέα των θεραπευτικών προγραμμάτων
μεθαδόνης στην Ελλάδα, τα οποία επιπλέον δεν έχουν
έως σήμερα αξιολογηθεί για την αποτελεσματικότητά
τους, σε αντίθεση με τα προγράμματα μεθαδόνης του
εξωτερικού, των οποίων η αποτελεσματικότητα έχει
καταγραφεί. Πολύ πρόσφατα, από το 2012 και μετά, ξεκί-
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νησε μια απόπειρα καταγραφής κάποιων στατιστικών
δεδομένων για τη λειτουργία των θεραπευτικών προ-
γραμμάτων μεθαδόνης, προσπάθεια που επιβάλλεται
να εντατικοποιηθεί για να επιτευχθεί η αξιολόγησή τους
και ενδεχομένως και η αναθεώρησή τους.

Κεντρικό σημείο, ωστόσο, παραμένει η αλλαγή της φιλο-
σοφίας των επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι θα πρέπει
να μην θεωρούν την εξάρτηση ως χρόνια υποτροπιάζου-
σα ασθένεια, όπως υπαγορεύει το βιοιατρικό μοντέλο,
αλλά ως μια αέναη προσπάθεια που καταβάλλει το εξαρ-
τημένο άτομο να επαναπροσδιορίσει τη ζωή του, χωρίς να
βιώνει την οδύνη που του προκαλεί η χρήση ουσιών. 
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Methadone programs and quality of life: 
A literature review
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ABSTRACT
Addiction management remains a challenge for the health care system of any modern society
and it largely determines the recovery and the rehabilitation of drug addicts. Among the various
therapeutic approaches, opioid substitution treatment using methadone has been offered
internationally since 1965, though its effectiveness raises several questions. Proponents of the
use of methadone argue that it helps reducing the parallel use of other substances, maintains
high retention on treatment rates, improves the users’ health and reduces their delinquent
behavior. Contrastingly, many mental health professionals state that methadone is just another
"drug", meaning that the person remains in a lifelong state of dependency with his/her quality
of life deteriorating. Thus the goal of full detoxification is undermined. The purpose of this paper
is to present the contribution of methadone treatment programs in the quality of life of drug-
dependent people, through international literature review. Research data, as reflected in the
literature, might help develop a new philosophy on the use of methadone, with a different target-
setting and an eventual revision of the term "chronic relapsing disease" for the addicted people,
which overlooks their efforts to achieve a complete rehabilitation.

Key-words: methadone, drug addiction, quality of life, substitution treatment
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Το παραλήρημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
ΠΑΙΔΩΝ  

ΜΜααρρίίαα  ΚΚάάψψαα

ΝΝοοσσηηλλεεύύττρριιαα,,  MMsscc,,  PPhhdd  ((cc)),,  ΓΓΝΝΘΘ  ΙΙπππποοκκρράάττεειιοο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το παραλήρημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) είναι μια νευροψυχιατρική διατα-
ραχή που χαρακτηρίζεται κυρίως από διαταραχή της συνείδησης. Αφορά σε μια σοβαρή κλι-
νική κατάσταση που σχετίζεται με αυξημένο χρόνο φροντίδας και κόστος νοσηλείας στη ΜΕΘ,
παρατεταμένη διάρκεια μηχανικού αερισμού, κακή έκβαση σε γνωστικό και λειτουργικό επί-
πεδο και υψηλή θνητότητα μετά την έξοδο από το νοσοκομείο. Πολλές φορές η εμφάνιση
του παραληρήματος στα παιδιά που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ υποεκτιμάται ή παραμένει αδιά-
γνωστη. Οι δυσκολίες στην εκτίμηση του παραληρήματος σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στις
ιδιαιτερότητές της, στην ηλικία και το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού, αλλά και στα διαγνω-
στικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης
είναι να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά, οι ιδιαιτερότητες και οι δυσκολίες προσέγγισης του
συνδρόμου στον παιδιατρικό πληθυσμό ώστε να επισημανθεί η ανάγκη για περαιτέρω έρευ-
να, τόσο των παραμέτρων που αφορούν στην πρόγνωση και διάγνωσή του, όσο και της απο-
τελεσματικότητας των θεραπευτικών προσεγγίσεων στα παιδιά. Ο νοσηλευτής καλείται να
παίξει καίριο ρόλο, τόσο στη διάγνωση, όσο και στην αντιμετώπιση του συνδρόμου.     

ΛΛέέξξεειιςς  κκλλεειιδδιιάά:: παιδί, εντατική φροντίδα, παραλήρημα, μονάδα εντατικής θεραπείας, ψύχωση

ΥΥππεεύύθθυυννηη  ααλλλληηλλοογγρρααφφίίααςς::  ΚΚάάψψαα  ΜΜααρρίίαα,,  mmaarriiaakkaappssaa@@yyaahhoooo..ccoomm,,  ττηηλλ..  ++330066993377775566884433

Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης 2014, 7(4): 15-23 [15]
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

• Το παραλήρημα στη ΜΕΘ είναι μια νευροψυ-

χιατρική διαταραχή με ποικίλες κλινικές

εκδηλώσεις.

• Υπάρχουν διαφορές στα κριτήρια διάγνωσης

και τη συμπτωματολογία μεταξύ ενηλίκων

και παιδιών

• Στην εκδήλωση του συνδρόμου συντελούν

παράγοντες βιολογικοί, φαρμακευτικοί και

περιβαλλοντικοί.

• Υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις στους παι-

διατρικούς ασθενείς, τόσο κατά τη διάρκεια

της νοσηλείας στη ΜΕΘ, όσο και  μετά την

έξοδο από αυτή.

• Είναι απαραίτητη η δημιουργία και εφαρμο-

γή έγκυρων και κατάλληλων διαγνωστικών

εργαλείων για τα βαρέως πάσχοντα παιδιά. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

K
ατά τη διάρκεια της νοσηλείας στη Μονάδα Εντα-
τικής Θεραπείας (ΜΕΘ), έχει παρατηρηθεί η εμφά-
νιση μια σειράς ψυχιατρικών διαταραχών στους

ασθενείς, παράλληλα με το κύριο αίτιο της νοσηλείας
τους. Αυτές οι διαταραχές είναι κυρίως το παραλήρη-
μα (ντελίριο), οι αγχώδεις διαταραχές (από την απλή
ανησυχία έως και τη διαταραχή πανικού), η διαταραχή
προσαρμογής με καταθλιπτική διάθεση και η οξεία,
παροδική ψυχωτική διαταραχή με ιδέες δίωξης. Αξί-
ζει μάλιστα να σημειωθεί ότι οι εκδηλώσεις των ψυχια-
τρικών διαταραχών δεν εμφανίζονται μόνο κατά τη διάρ-
κεια της παραμονής στη ΜΕΘ, αλλά και μετά από τη
μεταφορά από τη ΜΕΘ σε άλλο τμήμα του νοσοκομεί-
ου ή ακόμη και αρκετούς μήνες μετά από την έξοδο του
ασθενή από το νοσοκομείο (Ampelas et al. 2002). 

Το παραλήρημα κατά τη διάρκεια ή μετά από νοσηλεία
στη ΜΕΘ, αναφέρεται στη βιβλιογραφία και ως σύνδρο-
μο της ΜΕΘ ή ψύχωση της ΜΕΘ, παραλήρημα μετά από
καρδιοχειρουργική επέμβαση, μετεγχειρητική ψύχωση,
οξεία σύγχυση και διαταραχή ψυχολογικής ανταπόκρι-
σης (Παπαθανάσογλου 2003). Άλλωστε, κάνοντας μια
σύντομη ιστορική αναδρομή διαπιστώνεται ότι στα γρα-
πτά των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων περιγράφονται
καταστάσεις εμπύρετων και τοξικών ασθενειών που είχαν
σαν συνέπεια αλλαγές στην αντίληψη, τη συνείδηση και
τη συμπεριφορά (Rabinowitz 2002). Χρησιμοποιούσαν
τους όρους «φρενίτιδα» για την κατάσταση εγρήγορσης
και «λήθαργος» για την κατάσταση αδράνειας και υπνη-
λίας. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται τουλάχιστον 52 ονο-
μασίες ή φράσεις που χρησιμοποιούνται για να περιγρά-
ψουν το ντελίριο, γεγονός που δυσκολεύει την αναγνώρισή

του (Cason-Μcneeley 2004).
Παρόλο που η σχετική βιβλιογραφία είναι πλούσια για

τον ενήλικα πληθυσμό, για τα παιδιά είναι ελάχιστη. Το
παραλήρημα γενικά παραμελείται στους νεότερους πλη-
θυσμούς. Η απουσία ειδικού διαγνωστικού εργαλείου
για τα παιδιά και τους εφήβους και το έλλειμμα γνώσης
του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού είναι σημαντικοί
παράγοντες που συνετέλεσαν σε αυτό (Turkel & Tavare
2003, Janssen et al 2011, Smith et al 2011). Σκοπός της
παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να περι-
γραφούν τα χαρακτηριστικά, οι ιδιαιτερότητες και οι
δυσκολίες προσέγγισης του συνδρόμου στον παιδιατρι-
κό πληθυσμό, ώστε να επισημανθεί η ανάγκη για περαι-
τέρω έρευνα, τόσο των παραμέτρων που αφορούν στην
πρόγνωση και διάγνωσή του, όσο και της αποτελεσμα-
τικότητας των θεραπευτικών προσεγγίσεων στα παιδιά. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΣΕ

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Το παραλήρημα στη ΜΕΘ είναι μια νευροψυχιατρική δια-
ταραχή που προκύπτει δευτεροπαθώς από μια γενικό-
τερη κατάσταση της υγείας του ατόμου ως επιπλοκή της
υποκείμενης νόσου ή της θεραπείας της (Schiveld et al
2007, Janssen et al 2011).  Το σύνδρομο χαρακτηρίζε-
ται από διαταραχή της συνείδησης και του γνωστικού
επιπέδου, ελάττωση της ικανότητας για συγκέντρωση,
αποπροσανατολισμό, απώλεια μνήμης και ευμετάβλη-
τα συναισθήματα (Hartwick 2003, Muhl 2006). Τα συμπτώ-
ματα άρχονται συνήθως με αντιληπτικές διαταραχές που
μπορεί να εξελιχθούν σε πλήρεις και έντονες παραισθή-
σεις και ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει έως και παρά-
νοια ή επιθετικότητα (Παπαθανάσογλου 2003). Έχει παρα-
τηρηθεί μάλιστα, ότι τα σημεία και συμπτώματα του
συνδρόμου μπορεί να διαρκέσουν για μια μικρή ή μεγα-
λύτερη περίοδο ακόμη και μετά από την έξοδο από τη
ΜΕΘ (Granberg et al 1996) και οι ασθενείς μπορεί να
εμφανίσουν αμνησία, συνεχείς παραισθήσεις ή αναδρο-
μές στο παρελθόν (flashbacks), ανησυχία, κατάθλιψη
και εφιάλτες (Pattison 2005). 

Οι Granberg et al (1998), διερευνώντας την εμπειρία
της οξείας σύγχυσης, του αποπροσανατολισμού, του
αισθήματος αδυναμίας, των ονείρων και εφιαλτών κατά
τη διάρκεια και μετά από την παραμονή ασθενών στη
ΜΕΘ, μελέτησαν 19 μηχανικά αεριζόμενους ασθενείς
που είχαν παραμείνει στη ΜΕΘ τουλάχιστον 36 ώρες.
Οι ασθενείς περιέγραψαν το βίωμά τους ως κάποιου
είδους κατάσταση χάους μετά από την αρχή της ασθέ-
νειας, του τραυματισμού ή του ατυχήματός τους συνο-
δευόμενη από ακραία συναισθήματα αστάθειας, ευα-
λωτότητας και φόβου, μέσα στο πλαίσιο μιας παρατεταμένης
εσωτερικής έντασης. Σε διεύρυνση της ίδιας μελέτης,
φάνηκε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι εμπει-
ρίες αυτές των ασθενών συνδεόταν με έντονο φόβο. Ο
έντονος ή συνεχής αφόρητος φόβος φαίνεται να επά-
γει την πλασματική εμπειρία και την περαιτέρω αύξη-

Tomos7_t4  2/6/15  3:48 PM  Page 16



Τόμος 7 - Τεύχος 4 [17]

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

ση του επιπέδου φόβου (Granberg et al 1999). 
Ειδικότερα, στην αναθεωρημένη τέταρτη έκδοση του

διαγνωστικού και στατιστικού εργαλείου αξιολόγησης
ψυχικών διαταραχών (DSM-IV-TR), το παραλήρημα
προσδιορίζεται από τέσσερα διαγνωστικά κριτήρια: (1)
οξεία έναρξη των συμπτωμάτων ή και κυμαινόμενη
πορεία που χαρακτηρίζεται από (2) διαταραχή της συνεί-
δησης με μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης, εναλλα-
γής ή διατήρησης της προσοχής και (3) αλλαγή του γνω-
στικού επιπέδου με έκπτωση της μνήμης, αποπροσανατολισμό,
διαταραχή της γλώσσας, διαταραχές της αντίληψης και
ψευδαισθήσεις (4) που προκύπτουν ως άμεση φυσιο-
λογική συνέπεια μιας γενικότερης κατάστασης της υγεί-
ας του ατόμου (Schieveld et al 2007). Όσον αφορά στα
παιδιά, το DSM-IV δεν αναφέρει ειδικά διαγνωστικά
κριτήρια, παρά μόνο γίνεται μικρή αναφορά στο παρα-
λήρημα που μπορεί να εμφανίσουν στο κεφάλαιο «παρα-
λήρημα, άνοια, αμνησιακές και άλλες γνωσιακές δια-
ταραχές» (Schieveld et al 2009, Creten et al 2011). 

Σε παλαιότερη έρευνά τους οι Turkel & Tavare (2003)
επεσήμαναν ότι στα παιδιά και ιδιαίτερα στα βρέφη, μπο-
ρεί να παρατηρούνται ιδιαίτερα αναπτυξιολογικά σημεία
και συμπτώματα που δεν διακρίνονται από τα υπάρχοντα
εργαλεία μέτρησης. Ωστόσο, δεν βρήκαν διαφορά μετα-
ξύ των κλινικών εκδηλώσεων του παραληρήματος σε παι-
διά και εφήβους και στους ενήλικες. Η μειωμένη εγρή-
γορση, ο αποπροσανατολισμός, το άγχος και οι παραισθήσεις
ήταν στα ίδια επίπεδα. Οι Creten et al (2011) από την
άλλη πλευρά, αναφέρουν ότι οι κλινικές εκδηλώσεις του
παραληρήματος στα παιδιά και τους ενήλικες θα μπο-
ρούσαν να διαφέρουν εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας
και τις αναπτυξιακές μεταβολές στα παιδιά. Πιο συγκε-
κριμένα, το παραλήρημα στα παιδιά έχει πιο διακριτή
πορεία συμπτωμάτων που χαρακτηρίζεται από οξέα έναρ-
ξη, μικρότερη διακύμανση των συμπτωμάτων με βάση
τον κιρκαδιανό ρυθμό και λιγότερες διαταραχές στον
κύκλο ύπνου-αφύπνισης, συγκριτικά με τους ενήλικες.

Τόσο στα παιδιά, όσο και στους ενήλικες διακρίνονται
τρεις τύποι εκδήλωσης του παραληρήματος: το υπερε-
νεργητικού τύπου παραλήρημα, το υποενεργητικού τύπου
και ο συνδυασμός των δυο παραπάνω (Silver et al 2010,
Creten et al 2011, Janssen et al 2011, Smith et al 2011). 

Ο υπερενεργητικός τύπος παραληρήματος χαρακτη-
ρίζεται από συναισθηματική αστάθεια και διέγερση
(Janssen et al 2011). Οι ασθενείς αυτοί, μπορεί να εμφα-
νίσουν οπτικές ψευδαισθήσεις και η συμπεριφορά τους
μπορεί να διαταραχθεί, να γίνει παράξενη και εντελώς
διαφορετική από τον πρότερο χαρακτήρα τους (Roberts
2001). Οι ασθενείς που εμφανίζουν τον υπερενεργητι-
κό τύπο παραληρήματος, είναι πολύ πιθανό να προσπα-
θήσουν να απομακρύνουν τον τραχειοσωλήνα, τις φλε-
βικές και αρτηριακές γραμμές και άλλες συσκευές που
μπορεί να χρησιμοποιούνται στη ΜΕΘ για την παρακο-
λούθηση και διατήρησή τους στη ζωή. Εξαιτίας της έντο-
νης ψυχοκινητικής δραστηριότητας, ο τύπος αυτός παρα-

ληρήματος, αναγνωρίζεται εγκαίρως, αν και  εμφανί-
ζεται λιγότερο συχνά από τον υποενεργητικό τύπο (Ely
et al 2001, Smith et al 2011). 

Ο υποενεργητικός τύπος παραληρήματος χαρακτηρί-
ζεται από απάθεια, μειωμένη ανταπόκριση, απόσυρση
και λήθαργο (Janssen et al 2011, Smith et al 2011). Αυτοί
οι ασθενείς συνήθως περνούν απαρατήρητοι γιατί δεν
δυσκολεύουν με κάποιο τρόπο το κλινικό έργο (Laitinen
1996). Επιπλέον, οι ληθαργικοί ασθενείς είναι πιο επιρ-
ρεπείς σε κατακλίσεις και εκδήλωση ενδονοσοκομεια-
κής πνευμονίας και φυσικά πιο δύσκολο να διαγνωστεί
η κατάστασή τους εξαρχής με αποτέλεσμα να έχουν χει-
ρότερη πρόγνωση (Ely et al 2001, Smith et al 2011). 

Τέλος, είναι και εκείνοι οι ασθενείς που εμφανίζουν
ένα συνδυασμό υπό- και υπέρ- ενεργητικότητας. Και
στις τρεις περιπτώσεις, τα συμπτώματα των ασθενών
κυμαίνονται συνήθως μεταξύ «φωτεινών» και διατα-
ραγμένων περιόδων κατά τη διάρκεια της ημέρας
(Rundshagen et al 2002, Janssen et al 2011).

Το παραλήρημα στους ενήλικες συχνά υποδιαγιγνώ-
σκεται γιατί ανήκει στον υποενεργητικό τύπο και υπάρ-
χουν στοιχεία ότι το ίδιο συμβαίνει και στον παιδιατρι-
κό πληθυσμό (Janssen et al 2011). Την κλινική εικόνα
του ασθενή «θολώνει» και το γεγονός ότι τα συμπτώ-
ματα του παραληρήματος επιδεινώνονται το βράδυ. Έτσι,
ενώ το νοσηλευτικό προσωπικό παρατηρεί επιδείνωση
των συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι για-
τροί την ημέρα έχουν μια διαφορετική εικόνα για τον
ασθενή. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η ακριβής
περιγραφή, τεκμηριωμένη με αντικειμενικά και υπο-
κειμενικά στοιχεία (Cason-Μcneeley 2004).

Οι ενήλικες με υπερενεργητικού τύπου παραλήρημα
είναι σε κίνδυνο να εμφανίσουν μακροχρόνια γνωστική
έκπτωση και διαταραχή μετατραυματικού στρες. Στα παι-
διά παρατηρούνται παραληρηματικές αναμνήσεις της
νοσηλείας στη ΜΕΘ που μπορεί να αποτελέσουν τη βάση
για μελλοντική εκδήλωση διαταραχής μετατραυματικού
στρες (Silver, 2010). Σε μεγάλο ποσοστό μάλιστα, ενδέ-
χεται να εμφανίζουν τη διαταραχή αυτή, εξαιτίας παρα-
ληρηματικών εμπειριών που δεν διαγνώστηκαν κατά τη
διάρκεια της νοσηλείας τους στη ΜΕΘ (Creten et al 2011).

Στους ενήλικες, το παραλήρημα σχετίζεται με κακή
πρόγνωση, αυξημένο χρόνο νοσηλείας και υψηλό δεί-
κτη θνησιμότητας. Η εμφάνιση του συνδρόμου στους
ασθενείς της ΜΕΘ έχει σχετιστεί ισχυρά με αυξημένη
θνησιμότητα, μεγαλύτερη παραμονή στο νοσοκομείο,
μεγαλύτερο χρόνο καταστολής και μηχανικού αερισμού
του ασθενή, μειωμένο επίπεδο λειτουργικότητας στους
ηλικιωμένους, το οποίο οδηγεί συχνά στην τοποθέτη-
ση σε έναν οίκο ευγηρίας ή άλλο ίδρυμα και αυξημένο
στρες μετά από την εισαγωγή σε νοσοκομείο (Tess 1991,
Justic 2000, McGuire et al 2000, McCusker et al 2002,
Ely et al 2004, Roberts 2004, Muhl 2006). 

Οι μελέτες στον παιδιατρικό πληθυσμό συνηγορούν ότι
πρόκειται για μια σοβαρότατη κατάσταση και στα παιδιά.
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Έτσι, η εμφάνιση παραληρήματος στα παιδιά σχετίζεται
επίσης με αυξημένο χρόνο και κόστος νοσηλείας στη μονά-
δα, παρατεταμένη διάρκεια μηχανικού αερισμού, κακή
έκβαση σε γνωστικό και λειτουργικό επίπεδο και υψηλό-
τερη θνητότητα μετά την έξοδο από το νοσοκομείο (Shcieveld
et al 2007, Hatheril & Flisher 2009, Smeets et al 2010,
Janssen et al 2011, Smith et al 2011, Traube et al 2013).

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όσον αφορά στον ενήλικα πληθυσμό, ήδη από το 1999
η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία ανέφερε έναν επι-
πολασμό του παραληρήματος σε γενικά νοσοκομεία της
τάξεως του 10-30% που έφτανε το 50% στις ΜΕΘ και
το 80% στους τελικού σταδίου ασθενείς. Νεότερα δεδο-
μένα συνηγορούν ότι η συχνότητα εμφάνισης παραλη-
ρήματος σε μηχανικά αεριζόμενους ενήλικες είναι 60-
80%, ενώ σε μη μηχανικά αερίζομενους ή λιγότερο
βαρέως πάσχοντες κυμαίνεται στο 20-60% (Pun et al
2005, Schieveld et al 2007, Smith et al 2011). Μεγάλο
είναι βέβαια και το ποσοστό που δεν διαγιγνώσκεται,
κυρίως επειδή είναι υποενεργητικού - ληθαργικού τύπου
(Sanders 2002, Immers et al 2005). 

Η συχνότητα εμφάνισης του παραληρήματος στα παι-
διά δεν είναι εξακριβωμένη. Σε έρευνά τους οι Schieveld
et al (2009) αναφέρουν ότι το 33% των παιδιών που νοση-
λεύθηκαν σε ΜΕΘ, ανέφερε αναμνήσεις με ψυχωτικά
στοιχεία, 3 μήνες μετά την έξοδό τους από αυτήν, γεγο-
νός που συνάδει με υψηλό δείκτη παραληρήματος. Ωστό-
σο, άλλες μελέτες σε ΜΕΘ παίδων δεν αναφέρουν ποσο-
στό πάνω από 5%  (Schieveld et al 2007). Σε μελέτες
με επιλεγμένους παιδιατρικούς πληθυσμούς για τους
οποίους αναζητήθηκε ψυχιατρική γνωμάτευση από τους
εντατικολόγους παίδων, αναφέρεται συχνότητα εμφά-
νισης του παραληρήματος της τάξεως του 10% (Smith
et al 2011), ενώ άλλες μελέτες σε βαρέως πάσχοντα
παιδιά έδειξαν ποσοστό εμφάνισης του παραληρήμα-
τος 4.6 – 16.9%. Σε βαρέως πάσχοντα μηχανικά αερι-
ζόμενα παιδιά, το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από τα παι-
διά με αυτόματο αερισμό, όπως και στους ενήλικες, και
αγγίζει το 23.5% (de Grahl et al 2012). 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ

ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ

Το σύνδρομο της ΜΕΘ δεν εμφανίζεται σε όλους τους
ασθενείς, αλλά κάποιοι από αυτούς βρίσκονται σε μεγα-
λύτερο κίνδυνο να το εμφανίσουν (Justic 2000). Δεν είναι
σαφές από τι προκαλείται ακριβώς και οι περισσότεροι
συγγραφείς συμφωνούν στο ότι είναι αποτέλεσμα της
αλληλεπίδρασης διάφορων παραγόντων, οι οποίοι συμ-
βάλλουν στην ανάπτυξή του (Granberg et al 1996,
Granberg et al 1998). Οι παράγοντες που συντελούν
στην εμφάνιση του συνδρόμου είναι βιολογικοί, φαρμα-
κευτικοί και περιβαλλοντικοί. 

Βιολογικοί παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο
στην εκδήλωση της διαταραχής είναι η ηλικία, η βαρύτη-

τα της νόσου, συνυπάρχουσες χρόνιες νόσοι (π.χ. σχετι-
κές με την καρδιαγγειακή, μεταβολική, αναπνευστική και
νεφρική λειτουργία), οι ηλεκτρολυτικές, ενδοκρινικές,
μεταβολικές διαταραχές, επιδράσεις φαρμάκων ή/ και
ουσιών, σύνδρομο στέρησης, λοιμώξεις, εγκεφαλικά τραύ-
ματα, αγγειακές διαταραχές, μετεγχειρητικές επιπλοκές
κ.λ.π. (Dubois et al 2001, Ampelas et al 2002, Muhl 2006). 

Τόσο στα παιδιά, όσο και στους ενήλικες το παραλή-
ρημα μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα διαφόρων
συστηματικών ασθενειών ή ιατρικών παρεμβάσεων,
όπως υποξία, απελευθέρωση κυτοκινών μετά από λοί-
μωξη, τροποποίηση της διαπερατότητας του αιματοε-
γκεφαλικού φραγμού, ευθυρεοειδικό σύνδρομο, διατα-
ραχή της ρύθμισης των νευροδιαβιβαστικών συστημάτων
(ειδικά της ντοπαμίνης και της ακετυλοχολίνης) κ.λπ.
Ωστόσο, ο ανώριμος εγκέφαλος των παιδιών έχει δια-
φορετική ανταπόκριση στην υποξία και την απελευθέ-
ρωση κυτοκινών σε σχέση με του ενήλικα, όπως δεί-
χνουν μελέτες σχετικά με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις,
επιληψία και μηνιγγίτιδα (Silver et al 2010).

Οι φαρμακευτικοί παράγοντες φαίνεται να παίζουν
σημαντικό ρόλο στην αιτιολογία του παραληρήματος και
αν και σχεδόν οποιοδήποτε φάρμακο μπορεί να συσχε-
τιστεί με την ανάπτυξη του παραληρήματος, ορισμένες
κατηγορίες φαρμάκων όπως τα οπιοειδή, οι αντιχολινερ-
γικοί παράγοντες και οι βενζοδιαζεπίνες εμπλέκονται
συχνότερα (Roberts 2004). Οι Franz et al (2013) αναφέ-
ρουν ως ανεξάρτητους προδιαθεσικούς παράγοντες εμφά-
νισης παραληρήματος σε ενήλικες που νοσηλεύονται στη
ΜΕΘ, τη χρήση μιδαζολάμης και δεξμετομιδίνης από την
άλλη η οξυκωδόνη με ακεταμινοφαίνη ήταν ανεξάρτητος
παράγοντας που σχετιζόταν με μειωμένη εμφάνιση παρα-
ληρήματος στον πληθυσμό. Η χορήγηση αλοπεριδόλης,
δεξμετομιδίνης, προποφόλης και υδροκωδόνης με ακε-
ταμινοφαίνη συνδέθηκαν με αυξημένη διάρκεια του παρα-
ληρήματος. Στην περίπτωση βαρέως πασχόντων ενηλί-
κων ασθενών που τους χορηγούνται κατασταλτικά και
αναλγησία συστήνεται από τη Society of Critical Care
Medicine συστηματικό monitoring για παραλήρημα και
κατάλληλη θεραπεία με αλλοπεριδόλη (Jacobi et al 2002).

Στους περιβαλλοντικούς παράγοντες, περιλαμβάνο-
νται καταστάσεις όπως η απουσία κανονικού κύκλου
ημέρας-νύχτας και παρεπόμενη στέρηση ύπνου, η διά-
σπαση ύπνου καθώς και η αισθητηριακή αποστέρηση
ή/και υπερφόρτωση (Παπαθανάσογλου 2003), ο θόρυ-
βος, ο πόνος και η ατελέσφορη επικοινωνία του ασθε-
νή (Justic 2000). Έχει υπολογιστεί ότι στο χώρο των ΜΕΘ
επικρατεί υψηλό επίπεδο θορύβου που κυμαίνεται κατά
μέσο όρο στα 50 – 60 dB. Η αδυναμία του διασωληνο-
μένου ασθενή να μιλήσει, ο πόνος που προκαλείται από
διάφορες ιατρο–νοσηλευτικές πράξεις, καθώς και η
πιθανότητα ο ασθενής να γίνει μάρτυρας του θανάτου
ενός άλλου ασθενή, είναι καταστάσεις που επιβαρύνουν
τη δική του κλινική  κατάσταση. Τέλος, ενώ πολλοί από
τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ εκλαμβάνουν
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το περιβάλλον ως ασφαλές, πολλοί είναι αυτοί που το
εκλαμβάνουν ως απειλητικό (Ampelas et al 2002).

Σε έρευνα που έγινε σε παιδιατρικό νοσοκομείο στο
Los Angeles, τα υποκείμενα νοσήματα των παιδιών ήταν
λοιμώδη, φαρμακοεπαγόμενα, αυτοάνοσα, νεοπλάσμα-
τα, πολυοργανική ανεπάρκεια και νοσηλεία μετά από
μεταμόσχευση, μετά από τραυματισμό ή μετεγχειρητικά
και συχνότερα απαντιόταν παραλήρημα, όταν υπήρχε λοί-
μωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ). Το φαρ-
μακοεπαγόμενο ντελίριο σχετιζόταν με ποικίλα φάρμα-
κα όπως αντιχολινεργικά, οπιοειδή κ.α.. Εντοπίστηκε
παραλήρημα επίσης, σε αυτοάνοσα νοσήματα όπως στο
συστηματικό ερυθηματώδη λύκο και μετά από μεταμό-
σχευση νεφρού, πνεύμονα, καρδιάς και μυελού των οστών.
Τα παιδιά με λευχαιμία, λέμφωμα ή όγκους του ΚΝΣ,
ήταν σε υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν παραλήρημα σε
υπόβαθρο σήψης, πολλαπλής φαρμακευτικής αγωγής
και του βαθμού της κακοήθειας της ασθένειάς τους. Το
παραλήρημα σε βρέφη, εντοπίστηκε μετεγχειρητικά ή
μετά από υπερβολική δόση αντιχολινεργικών, μετά από
σήψη ή τραύμα (Turkel & Tavare, 2003).

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑ-

ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Είναι παραδεκτό από τους επαγγελματίες υγείας ότι υπάρ-
χει δυσκολία στην αναγνώριση του συνδρόμου λόγω
ελλείμματος γνώσεων, αλλά και μη συστηματικής χρή-
σης κατάλληλων διαγνωστικών εργαλείων. Αν δεν χρη-
σιμοποιούνται επίσημα διαγνωστικά εργαλεία για την
εκτίμηση αλλαγών της ψυχικής κατάστασης των ασθε-
νών, το παραλήρημα παραμένει αδιάγνωστο και έτσι δημι-
ουργείται ένας φαύλος κύκλος (Cason-Μcneeley, 2004). 

Ειδικότερα, όσον αφορά στα βαρέως πάσχοντα παιδιά,
οι μελετητές συμφωνούν ότι η κατάσταση υποεκτιμάται.
Προκειμένου να προσδιοριστεί η επιδημιολογία και οι
παράγοντες κινδύνου αυτής της οργανικής δυσλειτουρ-
γίας, να γίνεται σωστή παρακολουθησή της, να εκτιμού-
νται οι απώτερες γνωστικές επιπτώσεις και να γίνονται
επιτυχείς παρεμβάσεις, υπάρχει η ανάγκη ανάπτυξης ενός
αξιόπιστου και έγκυρου εργαλείου εκτίμησης του παρα-
ληρήματος στα βαρέως πάσχοντα παιδιά (Smith et al 2011).

Τα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται πιο συχνά
για τη διάγνωση του παραληρήματος είναι ελάχιστα και
μπορούν να αναφερθούν τα εξής (Truman et al, 2005). :
1) το Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-
ICU), 2) το Intensive Care Delirium Screening Checklist,
3) το Cognitive Test for Delirium, 4) το Abbreviated Cognitive
Test for Delirium 5) το  Delirium Rating Scale (DRS), 6)
το Delirium Rating Scale-Revised-98 (DRS-R-98)  και 7)
το Pediatric Anesthesia Emergence Delirium Scale (PAED)
στα παιδιά. Το PAED είναι έγκυρο σε παιδιά μετά από αναι-
σθησία ηλικιών 19 μηνών και 6 ετών. Η σοβαρότητα της
ασθένειας του παιδιού, τα υψηλά επίπεδα καταστολής, η
συχνή χρήση μηχανικού αερισμού, το νεαρό της ηλικίας
και το υψηλό ποσοστό ασθενών με ήδη υπάρχουσα νοη-

τική υστέρηση, είναι παράγοντες που καθιστούν δύσκο-
λη την εφαρμογή των διαφόρων εργαλείων και κλιμάκων
στην ΜΕΘ παίδων (Schieveld et al 2009).

Οι Janssen et al (2011) μετά από δοκιμασία των εργα-
λείων DRS και PAED για την εκτίμηση του παραληρή-
ματος στα παιδιά μέσα στο πλαίσιο της ΜΕΘ, κατέλη-
ξαν στο συμπέρασμα ότι το PAED ήταν εξαιρετικό στον
εντοπισμό παραληρήματος στους ασθενείς. Την ίδια
αποτελεσματικότητα είχε και στο πλαίσιο της ανάνηψης
των ασθενών μετά από αναισθησία. Όσον αφορά στην
κλίμακα DRS (και τις δυο εκδοχές της), δεν ήταν τόσο
εύχρηστη γιατί περιελάμβανε συνιστώσες, ειδικά όσον
αφορά στο γνωστικό επίπεδο, δύσκολες να εκτιμηθούν
στα παιδιά. Επιπλέον, απαιτούσε περισσότερο χρόνο η
εκτίμηση και δεν ήταν κατάλληλη για παιδιά κάτω των
τριών ετών, σε αντίθεση με τη χρήση του PAED.

Η παιδιατρική έκδοση του CAM-ICU (p-CAM-ICU)
δοκιμάστηκε από τους Smith et al (2011) σε παιδιά που
νοσηλευόταν σε παιδιατρική, χειρουργική και καρδιο-
λογική μονάδα, συγκρινόμενη με το DSM-IV και βρέθη-
κε ότι έχει ευαισθησία 83% και ειδικότητα 99% και επο-
μένως είναι έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο αξιολόγησης
για παιδιά που είναι βιολογικά και αναπτυξιολογικά του-
λάχιστον πέντε ετών. Επειδή στη ΜΕΘ παίδων συχνά
νοσηλεύονται παιδιά κάτω των πέντε ετών, έχουν δημι-
ουργηθεί δυο διαγνωστικοί αλγόριθμοι. Οι Schieveld et
al (2009), προτείνουν πρωταρχικά να γίνεται εκτίμηση
του επιπέδου καταστολής - διέγερσης του ασθενή με
την κλίμακα RASS και στη συνέχεια εκτίμηση της κλί-
μακας PAED παράλληλα με την αξιολόγηση της γνώμης
των ανθρώπων που φροντίζουν το παιδί (νοσηλευτές,
γονείς κλπ). Και στην περίπτωση αυτή βέβαια, τα εργα-
λεία δεν είναι κατάλληλα για την εκτίμηση πιθανού παρα-
ληρήματος σε παιδιά κάτω του ενός έτους. 

Εκτός από τα ψυχομετρικά εργαλεία, είναι υπό διε-
ρεύνηση το κατά πόσο θα μπορούσε να είναι χρήσιμοι
διαγνωστικά βιολογικοί δείκτες όπως η αιμογλοβίνη β,
η S100B και η IL-6. Αναφέρονται και κάποιες περιπτώ-
σεις σε παιδιά που το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα θα
μπορούσε να παίξει διαγνωστικό ρόλο, σε αντίθεση με
τους ενήλικες, χωρίς όμως αυτό το στοιχείο να είναι
απόλυτα τεκμηριωμένο (Schieveld et al 2009).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΕΘ ΚΑΙ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Οι πρακτικές διαχείρισης του παραληρήματος στα παι-
διά αντλούνται από την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετι-
κά με την αντιμετώπιση του παραληρήματος στους ενή-
λικες (Creten et al 2011). Η ψυχιατρική εκτίμηση του
παιδιού στη ΜΕΘ περιλαμβάνει λήψη πλήρους ιατρικού
ιστορικού με έμφαση στην τρέχουσα φαρμακευτική αγω-
γή, τον πόνο,  τον κνησμό και άλλα συμπτώματα που μπο-
ρεί να λειτουργούν επαγωγικά για την εμφάνιση του
παραληρήματος, καθώς και παράγοντες όπως οι επι-
δράσεις από το προσωπικό υγείας και την οικογένειά
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του (Silver et al 2010).
Η πρόληψη του παραληρήματος και η πρώιμη αναγνώ-

ρισή του πρέπει να βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα.
Αρχικά, γίνεται αναγνώριση των ασθενών υψηλού κινδύ-
νου και των παραγόντων κινδύνου εμφάνισής του. Συνή-
θως η θεραπεία της υποκείμενης νόσου και των οργανι-
κών διαταραχών που σχετίζονται με το σύνδρομο λειτουργεί
θετικά και για το παραλήρημα. Επίσης, σημαντικό είναι
να γίνεται χρήση κατά το ελάχιστο δυνατό των φαρμάκων
που σχετίζονται με την εμφάνιση του συνδρόμου (Justic
2000, Schieveld et al 2009, Creten et al 2011).

Η αντιμετώπιση του παραληρήματος περιλαμβάνει τα
ακόλουθα:
• Εργαστηριακό – κλινικό έλεγχο
• Νοσηλευτική φροντίδα σε ήσυχο δωμάτιο (μιας κλί-

νης)
• Ενυδάτωση του ασθενούς (διατήρηση ηλεκτρολυτικού

ισοζυγίου)
• Γνωστοποίηση της κατάστασης στον ίδιο τον ασθενή
• Παροχή ερεθισμάτων προσανατολισμού στον ασθενή

Αντιμετώπιση τυχόν ευερεθιστότητας, άγχους ή διέ-
γερσης με κατασταλτικά τύπου αλοπεριδόλης, τιαπρί-
δη ή με βενζοδιαζεπίνες (Μαδιανός, 2004).

Όσον αφορά στη φαρμακευτική αγωγή, συνήθως χρη-
σιμοποιούνται αλοπεριδόλη και άτυπα αντιψυχωτικά
στον υπερενεργητικό και μικτό τύπο παραληρήματος. Η
προμεθαζίνη και η αλιμεμαζίνη χρησιμοποιούνται επί-
σης, είναι ανταγωνιστές των Η1-υποδοχέων, αλλά μπο-
ρεί να προκαλέσουν το παράδοξο της αύξησης της διέ-
γερσης αντί της καταστολής του ασθενή. Επομένως η
αλοπεριδόλη χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη αποτελε-
σματικότητα (Creten et al, 2011). Αποτελεσματική για
την αντιμετώπιση του παραληρήματος στον παιδιατρι-
κό πληθυσμό δείχνουν διάφορες μελέτες ότι είναι και
η χρήση ολανζαπίνης, ρισπεριδόνης και κουετιαπίνης
(Schieveld et al 2007, Turkel et al 2012, Sassano-
Higgins et al 2013, Traube et al 2013). Ωστόσο, προτεί-
νεται περεταίρω διερεύνηση επί του θέματος. 

Μπορεί τα ψυχοτρόπα φάρμακα να είναι χρήσιμα, ωστό-
σο, η ενσυναίσθηση και η ζεστή, φιλική συμπεριφορά
εκ μέρους του προσωπικού, κρίνονται επίσης πολύ σημα-
ντικά. Κάποιοι συγγραφείς περιγράφουν συγκεκριμένες
ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις στην ΜΕΘ π.χ. ύπνω-
ση και ποικίλες στρατηγικές διαχείρισης του προβλή-
ματος  κλπ (Ampelas et al 2002). Διάφορες παρεμβά-
σεις από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό όπως ο
αναπροσανατολισμός, η απόσπαση της προσοχής, η μεί-
ωση των ερεθισμάτων και η συντήρηση ενός κανονικού
κύκλου ύπνου-αφύπνισης μπορεί να ελαχιστοποιήσουν
τη δριμύτητα του συνδρόμου της ΜΕΘ (Hartwick 2003).
Η διευκόλυνση της επικοινωνίας, η παροχή πληροφο-
ριών και επεξηγήσεων σχετικών με τη φροντίδα και η
ορθολογική οργάνωση των χειρισμών/ επεμβάσεων έτσι
ώστε οι ασθενείς να είναι προσανατολισμένοι ως προς
το χρόνο και τον τόπο, ο καθησυχασμός των ασθενών για

τυχόν μεταφορά τους και η συνετή χρήση αγχολυτικών,
είναι όλες πρακτικές που έχουν ευεργετική επίδραση
στην φροντίδα και θεραπεία του ασθενή (Pattison 2005).

Η αξία της νοσηλευτικής φροντίδας στην πρόληψη
του παραληρήματος φαίνεται μέσα από τη γνώση και
την αναγνώριση των πρωταρχικών αιτίων του και την
ανάπτυξη στρατηγικών για τον αποκλεισμό τους από
τους ασθενείς τους. Θεμελιώδης ρόλος των νοσηλευ-
τών είναι η παροχή πρώιμης αναγνώρισης των σημείων
και συμπτωμάτων, καθώς και ο συντονισμός της ομά-
δας των επαγγελματιών υγείας έτσι ώστε να ξεκινήσει
ένα πλάνο φροντίδας που να περιλαμβάνει την άμεση
θεραπεία του παραληρήματος με στόχο να μειωθούν τα
σημεία και συμπτώματα, η διάρκεια και τα πιθανά δυσμε-
νή δευτερογενή συμπτώματα της διαταραχής.

Οι νοσηλευτικές παρεμβάσεις έχουν ως στόχο να ενι-
σχύσουν την γνωστική κατάσταση του ασθενούς, την αίσθη-
ση ασφάλειάς του και την ανακούφισή του. Οι νοσηλευ-
τές συμβάλλουν στη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων
και επιλογών σχετικά με τη χορήγηση και σωστή δοσο-
λογία των φαρμάκων και την αναγνώριση τυχόν παρενερ-
γειών τους. Τέλος, οι νοσηλευτές είναι αυτοί που ανα-
γνωρίζουν την ανάγκη για καλύτερη παρακολούθηση και
διαχείριση των ασθενών ή ακόμη και για πρόσθετη βοή-
θεια μέσω συνεδριών με κάποιον ψυχίατρο ώστε να αυξη-
θεί η ποιότητα της φροντίδας του ασθενή (Justic 2000).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η εμφάνιση του παραληρήματος στα παιδιά που νοση-
λεύονται στη ΜΕΘ είναι μια σοβαρή κατάσταση που χρή-
ζει την πρόληψη όπου είναι αυτό εφικτό, την άμεση διά-
γνωση και αντιμετώπιση προς αποφυγή δυσμενών
συνεπειών στο παιδί, βραχυπρόθεσμα και μακροπρό-
θεσμα. Απαραίτητη προϋπόθεση προς την κατεύθυνση
αυτή, είναι η ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων εκτί-
μησης του παραληρήματος στον παιδιατρικό πληθυσμό
ή/ και εξοικείωση με τα ήδη υπάρχοντα, τόσο από το
ιατρικό, όσο και από το νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι
επίσης αναγκαία η περαιτέρω μελέτη της διαταραχής
αυτής, έτσι ώστε να προκύψουν νέα στοιχεία και να βελ-
τιωθούν τα διαγνωστικά κριτήρια.

Είναι σημαντικό το προσωπικό να έχει πάντα υπόψη
του το λανθάνοντα, υποενεργητικό τύπο παραληρήμα-
τος, που πολλές φορές περνά απαρατήρητος, θεωρώ-
ντας ότι είναι μέρος της γενικότερης κατάστασης του
ασθενή και να αναζητείται γνωμάτευση και παρέμβαση
από εξειδικευμένους ψυχιάτρους. Στα παιδιά επίσης,
το ηλικιακό και αναπτυξιακό επίπεδό τους, αποτελούν
παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυ-
ξη, αλλά και στην αξιολόγηση του παραληρήματος. Για
το λόγο αυτό, είναι επιβεβλημένη η λήψη πλήρους ιστο-
ρικού, στο οποίο θα αναφέρεται η προηγούμενη νοητι-
κή κατάσταση και λειτουργικότητα του παιδιού, αλλά και
η χρησιμοποίηση διαγνωστικών κριτηρίων κατάλληλων
για την ηλικία και το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού.
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Τέλος, προτείνεται να δίνεται βαρύτητα όχι μόνο στη
φαρμακευτική αντιμετώπιση του συνδρόμου, αλλά και
στις ψυχοκοινωνικές του διαστάσεις και τις παρεμβά-
σεις που μπορεί να γίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση.
Επίσης, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται και η οικογένεια
του παιδιού, η οποία είναι ήδη φορτισμένη με την υπο-
κείμενη νόσο του παιδιού και το παραλήρημα αποτελεί
έναν επιπλέον αγχογόνο παράγοντα. Η κατάρτιση των
νοσηλευτών που εργάζονται σε ΜΕΘ σε θέματα ψυχια-
τρικής είναι σημαντική, δεδομένου ότι οι διαταραχές της
εγκεφαλικής λειτουργίας συνοδεύονται συχνά από δια-
ταραχές της συμπεριφοράς και θα μπορούσαν οι νοση-
λευτές να παίξουν σε αυτό το σημείο πολύ θετικό ρόλο,
τόσο για τον άρρωστο, όσο και για την οικογένειά του.
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

ICU delirium
in the pediatric intensive care unit

MMaarriiaa  KKaappssaa  

RRNN,,  MMsscc,,  PPhhdd  ((cc)),,  GGeenneerraall  HHoossppiittaall  ooff  TThheessssaalloonniikkii  HHiippppookkrraattiioo

ABSTRACT
Intensive Care Unit (ICU) delirium is a neuropsyciatric disorder, mostly characterized by
consciousness disturbance. It is a serious clinical condition associated with  a longer hospital
stay, increased cost, prolonged mechanical ventilation, a worse cognitive and functional outcome
and higher mortality rate after discharge from hospital. Delirium in children hospitalized in
Pediatric Intensive Care 
Unit (PICU) is often underestimated or remains undiagnosed. Given the diagnostic tools that
exist and the child’s critical condition, age and developmental stage, it is often difficult to
estimate delirium in children. The aim of this literature review is to describe the characteristics
and the difficulties in diagnosing delirium in critically ill children and highlight the need for
furthermore research concerning prognosis, diagnosis and therapy in this population. The
nurses’ role in diagnosing and treating the syndrome in children is fundamental. 

Key Words: : children, critical care, delirium, intensive care unit, psychosis, 

CCoorrrreessppoonnddeenntt  aauutthhoorr::  KKaappssaa  MMaarriiaa,,  mmaarriiaakkaappssaa@@yyaahhoooo..ccoomm,,  tteell..  ++330066993377775566884433
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Παράγοντες που σχετίζονται με τις στάσεις
και γνώσεις των γονέων για τον εμβολιασμό 

των εφήβων, κατά του ιού 
των ανθρωπίνων κονδυλωμάτων (HPV) 

ΠΠααννααγγιιώώτταα  ΒΒααρρεελλάά11,,  ΜΜααρρίίαα  ΣΣααρρίίδδηη22

11..  ΝΝοοσσηηλλεεύύττρριιαα,,  MMSScc,,  ΓΓ..ΝΝ..  ΚΚοορρίίννθθοουυ
22..  ΔΔιιεευυθθύύννττρριιαα  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς,,  ΓΓ..ΝΝ..  ΚΚοορρίίννθθοουυ,,  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκήή  ΣΣυυννεερργγάάττηηςς,,  ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο  ΠΠεελλοοπποοννννήήσσοουυ,,  ΚΚόόρριιννθθοοςς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Παγκοσμίως, η  λοίμωξη από τον ιό  HPV είναι η συχνότερη ιογενής λοίμωξη. όσμο. Στην Ευρώ-
πη και την Αμερική , ποσοστό 40-70% του πληθυσμού έχουν προσβληθεί από τον ιό, ενώ 200.000 άτομα
χάνουν τη ζωή τους σε ετήσια βάση.
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης  ήταν ο προσδιορισμός των γνώσεων, των στάσεων και των παραγόντων που
σχετίζονται με αυτές, σχετικά με τον ιό του HPV και του εμβολιασμού κατά των στελεχών του, που ενοχοποι-
ούνται για την εμφάνιση του  καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
Mεθοδολογία: Η παρούσα συγχρονική, περιγραφική έρευνα διεξήχθη στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονί-
κης, Λάρισας, Μαγνησίας, Ιωαννίνων, Αχαΐας και Κορινθίας. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 592 γονείς,
ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου, των ιδίων ή των παιδιών τους (ποσοστό απόκρισης 91,45%). Τα δεδομένα
συγκεντρώθηκαν μέσω ανώνυμου ερωτηματολογίου που κατασκευάστηκε για τους σκοπούς της μελέτης και
η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS 14.0.  
Αποτελέσματα: Οι συμμετέχοντες ήταν 503 γυναίκες (85%) και 89 άνδρες (15%), ηλικίας 30-45 ετών, στην
πλειοψηφία τους. Από το σύνολο του δείγματος, το 84,4% διέμενε σε πόλη, 58% των ερωτηθέντων ανήκαν
στην κατηγορία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενώ το 42% ήταν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με τον ιό HPV, εμφανίστηκαν οι γονείς που κατοικούν σε πόλη, σε αντίθε-
ση με εκείνους που κατοικούν σε χωριό (p=0,007) και οι γονείς που έχουν κορίτσι σε αντίθεση με εκείνους
που δεν έχουν (p=0.037). Κυρίως οι κάτοικοι των αστικών περιοχών ήταν γνώστες σχετικά με το εμβόλιο κατά
του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, σε σχέση με όσους κατοικούν σε χωριά (p=0,036) και όσους έχουν
κορίτσι (p=0,022). Οι γονείς, ηλικίας μεταξύ 30-45 ετών (p=0,022) και με καλή οικονομική κατάσταση (p=0,007)
δήλωσαν επίσης, ότι έχουν κάνει ήδη το εμβόλιο στα παιδιά τους.Τέλος βρέθηκε ότι η μεγαλύτερη ηλικία
των γονέων σχετίζεται με τη μειωμένη  επιρροή που μπορεί να τους ασκήσει ο γιατρός, ώστε να δεχτούν τον
εμβολιασμό (p=0,002). 
Συμπεράσματα: Οι γνώσεις των γονέων ήταν αυξημένες  για αυτούς που είχαν καλύτερη κοινωνικοοικονο-
μική κατάσταση, καθώς και όσων έχουν κόρη, με αποτέλεσμα να είναι  περισσότερο δεκτικοί στον εμβολια-
σμό του παιδιού τους.

Λέξεις κλειδιά: εμβόλιο, ιός ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV), καρκίνος τραχήλου μήτρας, κονδυλώματα.  

ΥΥππεεύύθθυυννηη  ααλλλληηλλοογγρρααφφίίααςς::
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

• Το κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό επί-

πεδο των γονέων σχετίζεται με τη στάση τους

έναντι του εμβολιασμού κατά του HPV. 

• Οι παράγοντες που σχετίζονται με τη γνώση

και τη στάση των γυναικών για το εμβόλιο

είναι το επίπεδο εκπαίδευσης και ο τόπος

κατοικίας.

• Πιο επιφυλακτικοί σχετικά με τον εμβολια-

σμό των εφήβων παρουσιάζονται οι γονείς

που δεν έχουν κορίτσι.

• Γονείς ηλικίας άνω των 45 ετών, δεν επηρε-

άζονται από το γιατρό ώστε να προβούν στον

εμβολιασμό του παιδιού τους, σε σχέση με

νεώτερους γονείς.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

O
καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο δεύτε-

ρος συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες παγκοσμίως
(Champion et al 1986, Parkin  & Bray 2006 ). Σε

παγκόσμια κλίμακα, 500.000 γυναίκες κάθε χρόνο ανα-
πτύσσουν το συγκεκριμένο τύπο καρκίνου, 60.000 σε ευρω-
παϊκό επίπεδο και 600 στο επίπεδο της Ελλάδας, ενώ οι
θάνατοι φτάνουν τις 30.000 παγκοσμίως και 240 στη χώρα
μας (Zur Hausen 1982). Συνήθως προσβάλλονται γυναί-
κες ηλικίας 40-45 ετών με οικογενειακές, επαγγελματι-
κές και κοινωνικές υποχρεώσεις (Bouboulis 2013). 

Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η έκθεση του γυναι-
κείου οργανισμού σε συγκεκριμένα στελέχη του ιού HPV
ευθύνεται για την ανάπτυξη του καρκίνου του τραχήλου
της μήτρας (Κουρούνης 2004, Μπότσης 2007). Με δεδο-
μένο ότι το 80% των σεξουαλικά ενεργών γυναικών θα
προσβληθεί από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων κάποια
στιγμή στη ζωή τους (Howard et al 1988) και τον κίνδυνο
της καρκινογένεσης από τους τύπους 16 και 18 (Μορτά-
κης 2007), η πρόληψη καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αποφυγής προσβολής από τον
ιό, όπως αποχή από σεξουαλική επαφή, χρήση προφυ-
λακτικών μέτρων ή εμβολιασμός (Ferlay et al 2007). Το
εμβόλιο παρέχει υψηλού βαθμού προστασία και σε σχέ-
ση με τους υπόλοιπους τρόπους πρόληψης είναι προτι-
μότερος (Τεγόπουλος- Φυτράκης 1993). Τα εμβόλια που
έχουν κυκλοφορήσει για τον ιό HPV μπορούν να προλά-
βουν το 86% των τραχηλικών αδενοκαρκινωμάτων παγκο-
σμίως (Laarae et al 1987). 

Προκειμένου να αποφευχθεί μόλυνση από τον ιό, οι
κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή του εμβολια-
σμού εστιάζουν στην εφηβική ηλικία όπου εντοπίζεται η
έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας (Καλογερόπου-
λος 2004). Η πρόσφατη απελευθέρωση των σεξουαλικών

σχέσεων, η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας για τη δημι-
ουργία οικογένειας, η λανθασμένη αντίληψη πως τα προ-
φυλακτικά μέσα παρέχουν 100% προστασία, ο ενθουσια-
σμός που χαρακτηρίζει την εφηβική ηλικία και η έντονη
σεξουαλική δραστηριότητα των Ελλήνων, κάνουν επιτα-
κτική την εφαρμογή του εμβολιασμού (Λώλης 1998). 

Οι γνώσεις, τόσο για την ύπαρξη του εμβολίου, όσο
και για τα οφέλη του, φαίνεται να είναι περιορισμένες στο
ευρύ κοινό. Η αποδοχή του εμβολίου κυρίως από τους
γονείς, τείνει να αυξάνει με την όσο το δυνατό μεγαλύτε-
ρη ενημέρωση και γνώση. Τα ΜΜΕ φαίνεται να διαδρα-
ματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην ενημέρωση των γονέων με
μεγάλη επίσης συμμετοχή και των παιδιάτρων, οι οποίοι
τους παρακινούν να προβούν στον εμβολιασμό των εφή-
βων, εφόσον το επιτρέπει η ηλικία τους (Penroll 1991). Η
ένταξη του εμβολίου στον εθνικό εμβολιασμό και η σεξου-
αλική διαπαιδαγώγηση από τη σχολική ηλικία αποτελούν
σημαντικούς παράγοντες, οι οποίοι ενισχύουν τη συμμόρ-
φωση με τον εμβολιασμό σε όλον τον κόσμο ( Garland et
al 2007, Sauvageau et al 2007).

Στη χώρα μας έχουν διεξαχθεί ελάχιστες έρευνες οι
οποίες να καταγράφουν τους παράγοντες που επηρεάζουν
τη στάση των γονέων ως προς τον εμβολιασμό των ανή-
λικων παιδιών τους, μιας και το συγκεκριμένο εμβόλιο
δεν κυκλοφορεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα (Γκε-
σούλη-Βολτυράκη και συν  2010, Υφαντή και συν 2013,
Voltsi et al 2014),). 

Σκοπός της παρούσας μελέτης  ήταν ο προσδιορισμός
των γνώσεων, των στάσεων και των παραγόντων που σχε-
τίζονται με αυτές, σχετικά με τον ιό του HPV και του εμβο-
λιασμού κατά των στελεχών του, που ενοχοποιούνται για
την εμφάνιση του  καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, με
απώτερο στόχο την αύξηση των γνώσεων και  την υιοθέ-
τηση ορθών συμπεριφορών που θα συμβάλλουν στην πρό-
ληψη των εφήβων γυναικών.  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Πρόκειται για μια ποσοτική περιγραφική μελέτη  που
διεξήχθη με δείγμα γονείς παιδιών κατοίκων των αστι-
κών κέντρων της χώρας. Από τους 681 γονείς στους
οποίους εδόθη ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε
για τους σκοπούς της μελέτης, δε δέχθηκαν να το συμπλη-
ρώσουν ή δεν το επέστρεψαν οι 65 (ποσοστό ανταπό-
κρισης 90,45% (n=616). Λόγω 24  ερωτηματολογίων που
ήταν ατελώς συμπληρωμένα, το τελικό δείγμα της μελέ-
της αποτέλεσαν 592 γονείς, άντρες και γυναίκες, κάτοι-
κοι επτά νομών της χώρας-Αττικής, Θεσσαλονίκης, Λάρι-
σας, Μαγνησίας, Ιωαννίνων, Αχαΐας και Κορινθίας. Οι
νομοί αυτοί επελέγησαν, γιατί είναι οι μεγαλύτεροι πλη-
θυσμιακά  και καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας,
ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο αντιπροσωπευτικό το
δείγμα. Ως μέθοδος δειγματοληψίας επιλέχθηκε η κατά
συστάδες τυχαία δειγματοληψία. Το σύνολο της χώρας
διαιρέθηκε  σε νομούς από τους οποίους επελέγησαν
οι 7 παραπάνω. Στη συνέχεια, αναζητήθηκε τυχαίο δείγ-
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μα από αυτούς τους νομούς που αφορούσε σε γονείς οι
οποίοι επισκέπτονταν τυχαία επιλεγμένα ιδιωτικά παι-
διατρικά και γυναικολογικά - μαιευτικά ιατρεία.  Το χρο-
νικό διάστημα που απαιτήθηκε για τη συλλογή του δείγ-
ματος ήταν 8 μήνες (Δεκέμβριος 2007-Ιούλιος 2008). 

Ο εντοπισμός των τελικών δειγματοληπτικών μονά-
δων έγινε σε συνεργασία με ομάδα ιατρών, παιδιατρι-
κών κλινικών νοσοκομείων, παιδιατρικών ιδιωτικών
ιατρείων και γυναικολογικών ιδιωτικών ιατρείων. Η επι-
λογή της συνεργαζόμενης ομάδας έγινε επίσης με τυχαίο
τρόπο και με βάση κατάλογο παιδιάτρων, οι οποίοι δρα-
στηριοποιούνται στα επιλεγμένα αστικά κέντρα. 

Ερευνητικό εργαλείο

Το ερωτηματολόγιο το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην παρού-
σα έρευνα κατασκευάστηκε, στηριζόμενο κατά βάση σε
αντίστοιχο ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε σε παρό-
μοια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την Α' Μαιευ-
τική & Γυναικολογική Κλινική Αριστοτέλειου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης και αναφερόταν στο τεστ Παπανικολάου,
τον ιό HPV, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και το
αντίστοιχο εμβόλιο (Αγοραστός και συν. 2005). 

Το τελικό ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από τρία βασι-
κά μέρη και έχει 40 ερωτήσεις.  

Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται 10 ερωτήσεις, οι
οποίες αφορούν στα δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλι-
κία, εθνικότητα, θρήσκευμα, τόπος διαμονής, σπουδές,
επάγγελμα, εισόδημα, αριθμός παιδιών, το φύλο των
παιδιών και την ηλικία τους. Στο δεύτερο μέρος περι-
λαμβάνονται 5 ερωτήσεις που αναφέρονται στις γνώ-
σεις των γονέων αναφορικά με την ύπαρξη της νόσου
των κονδυλωμάτων, στο που αυτή  οφείλεται, στον τρό-
πο μετάδοσης του ιού, στις βλάβες που προκαλεί, καθώς
και στην πηγή ενημέρωσής τους. Στο τρίτο μέρος, περι-
λαμβάνονται 25 ερωτήσεις, που αναφέρονται στη γνώ-
ση των πιο συχνών τύπων καρκίνου στη γυναίκα, στην
ύπαρξη ατόμου στην οικογένεια που τυχόν έχει προ-
σβληθεί από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, η ηλι-
κία αυτού του ατόμου και η συνύπαρξη κονδυλωμάτων.
Επίσης, υπάρχουν ερωτήσεις που αναφέρονται στο εμβό-
λιο κατά του HPV, στις γνώσεις των γονέων σχετικά με
αυτό, αλλά και στη στάση τους και τους παράγοντες που
καθορίζουν αυτή τη στάση.

Θέματα ηθικής-Δεοντολογίας

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε οικειοθε-
λώς και ανωνύμως και εφόσον εξασφαλίστηκε η έγγρα-
φη συγκατάθεση των συμμετεχόντων. Το ερωτηματολό-
γιο δεν περιείχε στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν
στην ταυτοποίηση των ερωτηθέντων, ή του νοσοκομεί-
ου και του ιατρείου από το οποίο προερχόταν το δείγ-
μα. Ελήφθησαν οι απαραίτητες άδειες από τα επιστη-
μονικά συμβούλια και τους διευθυντές των κλινικών των
νοσοκομείων του δείγματος, καθώς και από τους ιδιώ-
τες ιατρούς

Στατιστική ανάλυση των δεδομένων

Η στατιστική ανάλυση αφορούσε στον υπολογισμό συχνο-
τήτων και ποσοστών για την περίπτωση των κατηγορικών
μεταβλητών, αλλά και μέσων τιμών και διασπορών για την
περίπτωση των συνεχών μεταβλητών. Για την πραγματο-
ποίηση ελέγχων, αν υπάρχει διαφοροποίηση στην συμπε-
ριφορά διάφορων υποκατηγοριών του υπό μελέτη πλη-
θυσμού εφαρμόστηκε x2 test στην περίπτωση των κατηγορικών
μεταβλητών, t test στην περίπτωση συνεχών μεταβλητών
(τo t test εφαρμόστηκε στις περιπτώσεις ελέγχου μέσων
τιμών υποπληθυσμών όπως αυτοί χωρίστηκαν από μετα-
βλητές 2 πιθανών απαντήσεων), και ANOVA στην περί-
πτωση συνεχών μεταβλητών. H ΑΝOVA εφαρμόστηκε στις
περιπτώσεις ελέγχου μέσων τιμών υποπληθυσμών όπως
αυτοί χωρίστηκαν από μεταβλητές περισσότερων των 2
πιθανών απαντήσεων. Το στατιστικό πακέτο ανάλυσης
δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε είναι το SPSS 14.0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από το δείγμα της μελέτης το 15% (n=89) ήταν άνδρες
και το 85% (n=503) γυναίκες. Ποσοστό 8,9% (n=408)
ήταν ηλικίας 30-45 ετών. Κύρια εθνικότητα που δηλώ-
θηκε ήταν η Ελληνική σε ποσοστό 97,5% (n=577). Και
το θρήσκευμα ήταν στην πλειοψηφία 97,6% (n=576) χρι-
στιανοί ορθόδοξοι.

Αναφορικά με την βαθμίδα εκπαίδευσης, η κύρια πλη-
θυσμιακή ομάδα εντοπίστηκε στην κατηγορία 6-12 έτη,
σε ποσοστό 48,1% (n=284). Επαγγελματίες υγείας ήταν
σε ποσοστό 7,8% (n=46) στον εξεταζόμενο πληθυσμό.
Ως τόπος διαμονής δηλώθηκε η αστική περιοχή, σε ποσο-
στό 84,4 % (n=496). Αναφορικά με τα παιδιά, κατά μέσο
όρο ήταν 1,97 παιδιά ανά οικογένεια, με μέσες τιμές 0,91
για αγόρια και 1,06 για τα κορίτσια. Οι μέσες τιμές των
αγοριών και κοριτσιών ανά οικογένεια διέφεραν σημα-
ντικά (p=0,017,) με μεγαλύτερη αυτή των κοριτσιών. Τέλος
κορίτσια υπήρξαν στο 75,5% (n=447) των οικογενειών
που συμμετείχαν, ενώ στο 60% (n=347) περίπου των περι-
πτώσεων η ηλικία του μεγαλύτερου παιδιού ήταν κάτω
από 10 ετών. Σχετικά με το ετήσιο οικογενειακό εισόδη-
μα, αυτό διαμορφωνόταν μεταξύ 11000-20000 ευρώ στο
32,1% (n=190). Τα δηΒογραφικά δεδοΒένα και τα χαρα-
κτηριστικά του δείγματος παρουσιάζονται στον πίνακα 1. 

Οι γνώσεις σχετικά με τον ιό HPV φάνηκε να είναι
αυξημένες στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες (ποσο-
στό γυναικών 80,1% έναντι ποσοστού ανδρών 60,7%,
p=0.000) και σε ηλικίες άνω των 45 ετών (p=0.028),
καθώς επίσης και σε περισσότερο μορφωμένα άτομα
(p=0.000) (Γράφημα 1). ‘Όσοι διαμένουν σε πόλεις και
οι επιφανέστεροι οικονομικά, γνώριζαν περισσότερα
για τον ιό και τις επιδράσεις του στην υγεία του ατόμου
(p=0.007), και το ίδιο ανέφεραν ότι γνώριζαν και οι γονείς
εκείνοι που ήταν επαγγελματίες υγείας (p=0.000). Η
βασική πηγή ενημέρωσης ήταν τα Μέσα Μαζικής Ενη-
μέρωσης για τους άνδρες κυρίως, ενώ για τις γυναίκες
ο γιατρός (p=0.031).
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Μεταβλητή N (%)

Φύλο 592

Άνδρες 89           (15,0)

Γυναίκες 503         (85,0)

Ηλικία

<30 113         (19,1)

30-45 408         (68,9)

>45 71           (12,0)

Εθνικότητα

Ελληνική 577         (97,5)

Άλλο 15           (2,5)

Θρήσκευμα

Χριστιανός ορθόδοξος 576         (97,3)

Άλλο 14           (2,4)

Έτη σπουδών

<6έτη 59           (10,0)

6-12έτη 284         (48,0)

Πανεπιστημίου 206         (34,8)

Μεταπτυχιακά 42           (7,1)

Επάγγελμα

Επαγγελματίας υγείας 46           (7,8)

Άλλο 545         (92,1)

Τόπος διαμονής

Χωριό 92           (15,5)

Πόλη 496         (83,8)

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα

<10.000 ευρώ 70           (11,8)

11.000-20.000 ευρώ 190         (32,1)

21.000-30.000 ευρώ 161         (27,2)

31.000-40.000 ευρώ 117         (19,8)

>41.000 ευρώ 54           (9,1)

Μεταβλητή N (%)

Αριθμός παιδιών

0 1             (0,2)

1 153         (25,8)

2 329         (55,6)

3 85           (14,4)

4 20           (3,4)

5 4             (0,7)

Αριθμός αγοριών

0 202         (34,1)

1 258         (43,6)

2 114         (19,3)

3 14           (2,4)

4 4             (0,7)

Αριθμός κοριτσιών

0 145         (24,5)

1 288         (48,6)

2 140         (23,6)

3 18           (3,0)

4 1             (0,2)

Ύπαρξη κοριτσιού

Ναι 447         (75,5)

Όχι 145         (24,5)

Ηλικία μεγαλύτερου παιδιού

<10ετών 347         (58,6)

10-15ετών 141         (23,8)

>15 ετών 102         (17,2)

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

Γνωρίζετε ότι υπάρχει εμβόλιο για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας;                 Σύνολο

p  0,013 Όχι Ναι

Ηλικία μεγαλύτερου παιδιού <10ετών 17,0% 83,0% 100,0%

10-15ετών 7,1% 92,9% 100,0%

>15 ετών 11,8% 88,2% 100,0%

Σύνολο 13,7% 86,3% 100,0%

Πίνακας 2. Γνώση ύπαρξης εμβολίου και ηλικία

Επίσης, σχετικά με το τι μπορεί να προκαλέσει ο
HPV βρέθηκε ποσοστό γνώσης στις γυναίκες 80,0%,
έναντι του ποσοστού στους άνδρες 49,4% (p=0.001).
Αναλόγως, λιγότερα φαίνεται ότι γνώριζαν και οι γονείς
που έχουν μικρή ηλικία (p=0.036), (Γράφημα 2). Επίσης,
καταγράφηκε υψηλότερο ποσοστό γνώσεων στους Έλλη-
νες, έναντι άλλων εθνικοτήτων (p=0.002), στους από-

φοιτους πανεπιστημίου (p=0.000), στους επαγγελματίες
υγείας, στους κατοίκους πόλεων, σε σχέση με τους κατοί-
κους χωριών (p=0.008) και στους οικονομικά ευκατά-
στατους (>31.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα) (p=0.001).

Όσον αφορά στο εμβόλιο κατά του καρκίνου του τρα-
χήλου της μήτρας, οι περισσότερες γυναίκες δήλωσαν
ότι γνωρίζουν την ύπαρξή του (p=0.00), κυρίως αυτές
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που έχουν κόρη (p=0.022) ή παιδί ηλικίας 10-15 ετών
(p=0.013) (Πίνακας 2).

Αναφορικά με την ερώτηση εάν έχουν εμβολιάσει το
παιδί τους, οι γονείς ηλικίας μεγαλύτερης από 45 ετών
εμφάνισαν μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμού (p=0.022).
Ομοίως και  οι οικονομικά επιφανείς γονείς, με εισό-
δημα μεγαλύτερο από 40.000 ευρώ ανά έτος (p=0.007),
καθώς επίσης και εκείνοι που το παιδί τους  βρίσκεται
στην ηλικία περίπου των 15 ετών (p=0.00). Υψηλότερο
επίσης, βρέθηκε να είναι το ποσοστό των ερωτηθέντων
νεαρής ηλικίας (μικρότερης των30 ετών) που θα έκα-
ναν τον εμβολιασμό του παιδιού τους εάν τους προέτρε-
πε ο γιατρός (p=0.029) (Πίνακας 3).

Τέλος, πιο θετικοί στο δικό τους εμβολιασμό κατά του
ιού HPV βρέθηκαν να  είναι οι γυναίκες (p=0.00), οι επαγ-
γελματίες υγείας (p=0.003), οι κάτοικοι των  αστικών περιο-
χών (p=0.030) και όσοι έχουν κόρη (p=0.029) (Πίνακας 3).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Στην παρούσα Βελέτη προσδιορίστηκαν οι γνώσεις, οι
στάσεις και οι παράγοντες εκείνοι που σχετίζονται με
αυτά, για τον ιό του HPV και του εμβολιασμού κατά των
στελεχών του, που ενοχοποιούνται για την εμφάνιση του
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, με απώτερο στόχο
την αύξηση των γνώσεων και  την υιοθέτηση ορθών
συμπεριφορών που θα συμβάλλουν στην πρόληψη των
εφήβων γυναικών.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι γονείς που είχαν ανώ-
τερη εκπαιδευτική και κοινωνικο-οικονομική κατάστα-
ση υπερτερούσαν σε γνώσεις και κυρίως οι γυναίκες. Το
ποσοστό αυτό που φαίνεται να γνωρίζει τον ιό HPV (77,2%)
συμβαδίζει με αντίστοιχα ποσοστά που βρέθηκαν σε
μελέτες του εξωτερικού. . Συγκεκριμένα, σε μελέτη που
έλαβε χώρα στις ΗΠΑ, στην περιοχή Georgia αναφέρε-
ται ότι το 60% των ερωτηθέντων είχε ακούσει για τον ιό

ΓΓρράάφφηημμαα  22::  ΓΓννώώσσηη  εεππιιππττώώσσεεωωνν  HHPPVV  κκααιι  ηηλλιικκίίαα
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(Davis et al 2004). Επίσης, στην Ολλανδία, οι Lenselink
et al. (2008), αναφέρουν ότι μόνο το 33,3% των ερωτη-
θέντων ήταν ενήμεροι για την ύπαρξη του ιού. Αντίθετα,
σε άλλη μελέτη που διεξήχθη στην Ελλάδα, το ποσοστό
αυτό εμφανίστηκε να είναι  περίπου 20% (Voltsi et al
2014). Η ενημέρωση για τη νόσο προήλθε κατά κύριο
λόγο από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Fylan 1998).

Το ποσοστό των γονέων που γνώριζαν που οφείλε-
ται η νόσος βρέθηκε να είναι  στην παρούσα μελέτη,
μικρότερο του 50% (47,3%). Αντίθετα με τα ευρήματα
της μελέτης μας, γονείς που συμμετείχαν σε έρευνες
που έγινε σε ΗΠΑ και Αυστραλία, παρουσίασαν πολύ
μικρό ποσοστό (7%) όσον αφορά στη γνώση των αιτών
της νόσου  (Davis et al 2004, Marshall et al 2007).

Αναφορικά με τη γνώση για τη μετάδοση της νόσου,
το 55,7% του δείγματος της μελέτης γνώριζαν τον τρό-
πο μετάδοσης, ενώ υψηλότερο ποσοστό(65,2%)  εμφα-
νίζεται σε ότι αφορά τη γνώση για τις επιπτώσεις από
τον HPV. Ιδιαίτερα χαμηλό είναι το ανάλογο ποσοστό
(1,9%) στην Cuernavaca του Μεξικό, όπως καταγράφη-
κε σε έρευνα των Lazcano-Ponce et al (2001). Σε άλλες
έρευνες που έγιναν σε ΗΠΑ και Αυστραλία, βρέθηκε
πως  μόνο το 2% γνώριζε ότι ο ιός HPV μπορεί να προ-
καλέσει καρκίνο του τραχήλου της μήτρας νόσου  (Davis
et al 2004, Marshall et al 2007), ενώ αντίθετα μεγαλύ-
τερο είναι το ποσοστό που εμφανίζεται σε έρευνα από
την Ολλανδία σχετικά με τη γνώση των επιπτώσεων του
HPV(Lenselink et al 2008).

Σε ποσοστό 7,8% των περιπτώσεων στην παρούσα
μελέτη, δηλώθηκε η ύπαρξη ατόμου στην οικογένεια που
είχε προσβληθεί από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.
Η μέση ηλικία του ατόμου που αναφέρθηκε, προσδιορί-
στηκε στα 47,7 έτη, ενώ η ύπαρξη της παραπάνω νόσου,
σε μεγάλο ποσοστό (72,3%), δεν αναφέρθηκε ότι υπήρ-
χε παράλληλα με την εμφάνιση κονδυλωμάτων.

Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, το 69,4%  ανέφε-
ρε ότι γνώριζε για την κυκλοφορία του εμβολίου στην
Ελλάδα. Μεγάλη διαφοροποίηση αυτών των ποσοστών
παρατηρείται σε σχέση με αντίστοιχη μελέτη που διε-
ξήχθη στο Βιετνάμ, στην οποία αναφέρεται ότι μόνο το
11% γνώριζε για την ύπαρξη του συγκεκριμένου εμβο-
λίου (Dinh et al 2007).  Τα ευρήματα της παρούσας μελέ-
της επίσης, έδειξαν ότι το 84% απάντησε πως δε γνω-
ρίζει αν το εμβόλιο έχει παρενέργειες. Μοιρασμένα είναι
τα ποσοστά όσων γνώριζαν  την ηλικία στην οποία συστή-
νεται να γίνεται ο εμβολιασμός και εκείνων που δεν την
γνώριζαν. Παρ’ όλ’ αυτά, μόνο το 1,7% των γονέων που
συμμετείχαν στη μελέτη, ανέφερε ότι είχε εμβολιάσει
το παιδί του με το εμβόλιο κατά του καρκίνου του τρα-
χήλου της μήτρας, ποσοστό ιδιαίτερα χαμηλό, χωρίς
όμως να είμαστε σε θέση να το συγκρίνουμε με άλλες
έρευνες λόγω έλλειψης στοιχείων.

Η πλειοψηφία των γονέων (77%) που συμμετείχε στη
μελέτη δήλωσε ότι επιθυμούσε να εμβολιάσει την κόρη
με το εμβόλιο για τον HPV. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με

αντίστοιχο μελέτης που έγινε  στο Βιετνάμ και έδειξε ότι
πάνω από το 90% των ερωτηθέντων γονέων δέχονταν να
εμβολιάσουν την ανήλικη κόρη τους (Dinh et al 2007). Σε
μία ακόμη έρευνα που έγινε στο Τέξας, το 67% των γονέ-
ων ανέφεραν ότι θα δεχόταν να προβεί στον εμβολιασμό
της κόρης τους (Slomovits et al 2006). Στις ΗΠΑ και πιο
συγκεκριμένα στην Καλιφόρνια (Constatine & Jerman
2007)  το ποσοστό αυτό (75%),  σχεδόν συμπίπτει με εκεί-
νο της  μελέτης μας,  ενώ λίγο μικρότερο (70%) βρέθη-
κε να είναι σε σχέση με το ποσοστό αντίστοιχης μελέτης
που έγινε στον Καναδά (Ogilvie et al 2008).

Το 43% των γονέων στη μελέτη μας δήλωσε ότι  θα
δεχόταν να εμβολιάσει το γιο τους. Σε αντίστοιχες έρευ-
νες από το Τέξας  και τον Καναδά, το αντίστοιχο ποσο-
στό αποδοχής εμβολιασμού του γιου διαφέρει[ (66%)
και  (67,8%)] (Slomovitz et al 2006, Ogilvie et al 2008)
. Σε σχετικές  μελέτες επίσης από ΗΠΑ και Αυστραλία,
το 77% των γονέων  δήλωσε ότι θα δεχόταν να εμβολιά-
σει το ανήλικο παιδί του (Marshall 2007). Ακόμα μεγα-
λύτερο είναι το ποσοστό αυτό στο Βιετνάμ  όπου το 94%
πιστεύει ότι το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό και θα
δεχόταν να εμβολιάσει το παιδί του (Dinh et al 2007).
Μία επιπλέον έρευνα που έλαβε χώρα στην Αγγλία, έδει-
ξε ότι το ποσοστό αποδοχής του εμβολιασμού στα παι-
διά και των δύο φύλων ανέρχεται στο 75% (Marlow et
al 2006). Στην Ολλανδία το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε
88% (Lenselink et al 2008), ενώ σε παρόμοια μελέτη
από την Ινδιανάπολη των ΗΠΑ, το ποσοστό αυτό φτάνει
το 70% (Mays et al 2004).

Ο βασικότερος λόγος μη εμβολιασμού που περιγρά-
φεται διεθνώς, είναι οι παρενέργειες  που μπορεί να
εμφανιστούν στα κορίτσια και η πεποίθηση ότι το εμβό-
λιο δεν προσφέρει τίποτε στα αγόρια (Jones & Cook
2008). Το κόστος φαίνεται επίσης να παίζει κάποιο μικρό
ρόλο ( 6%) στην άρνηση αποδοχής του εμβολιασμού από
γονείς στις ΗΠΑ (Brewer et al 2008). Στην παρούσα
μελέτη ωστόσο, τα ποσοστά μη εμβολιασμού λόγω οικο-
νομικού κόστους βρέθηκαν να είναι ακόμη μικρότερα
(1,4%). Αντίθετα, το ζήτημα των παρενεργειών του εμβο-
λίου φάνηκε να είναι σημαντικός παράγοντας μη απο-
δοχής του εμβολιασμού (37,5%). 

Η πιθανότητα αύξησης της σεξουαλικής δραστηριό-
τητας μετά από τον εμβολιασμό και μάλιστα με ελαχι-
στοποίηση των προφυλάξεων, αναφέρθηκε από μεγά-
λο ποσοστό γονέων στη μελέτη μας(68%). Έρευνα από
το Βιετνάμ αντίθετα έδειξε ότι η συντριπτική πλειοψη-
φία των ερωτηθέντων (90%), δεν πίστευαν ότι ο εμβο-
λιασμός των παιδιών θα οδηγήσει πιθανά στην αύξηση
της σεξουαλικής δραστηριότητας (Dinh et al 2007), εύρη-
μα που συμφωνεί με εκείνο αντίστοιχης μελέτης από
τις ΗΠΑ (88%)   (Brewer et al 2008). 

Αναφορικά με τις διάφορες θρησκευτικές πεποιθή-
σεις, η πλειοψηφία των γονέων (99%)  που συμμετεί-
χαν στη μελέτη μας ανέφεραν ότι  δεν τις θεωρούν εμπό-
διο στον εμβολιασμό. Υψηλά ήταν επίσης τα ποσοστά
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των γονέων (74%) δήλωσε ότι  θα αποδεχόταν τον εμβο-
λιασμό του παιδιού τους, αν υπήρχε δωρεάν χορήγηση,
ένταξη στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού, προτροπή
γιατρού ή πλήρη ενημέρωση,  κάτι που δείχνει τη θετι-
κή στάση των γονέων όταν αποφορτίζεται από την οικο-
νομική δαπάνη και τεκμηριώνεται από την επιστημονι-
κή γνώση. Υψηλότερα ποσοστά αποδοχής του εμβολίου
(95%), μετά τη σύσταση του γιατρού, αναφέρθηκαν σε
μελέτη από το Βιετνάμ (Dinh et al 2007).

Στην πιθανή συμμετοχή σε πρόγραμμα παρακολού-
θησης των εμβολιασμένων παιδιών δήλωσαν ότι θα συμ-
μετείχε το ένα τρίτο των γονέων (33,3%) που συμμετεί-
χαν στη μελέτη μας, ενώ σε  σχετική έρευνα στο Μεξικό,
το ποσοστό αυτό ήταν υπερδιπλάσιο  (Lazcano-Ponche
et al 2001). Επίσης στη μελέτη μας το 94,3% των γονέ-
ων θεωρούσε  ότι πρέπει να ενημερώνεται περισσότε-
ρο για τον εμβολιασμό και ως  πηγές της ενημέρωσης
αυτής, προτάθηκαν,  ο ιατρός με ποσοστό 76,2% και η
οικογένεια με ποσοστό 50,8%.

Τέλος μόνο το 9% των γονέων που συμμετείχαν στη
μελέτη, ανέφεραν ότι γνωρίζουν άτομα του περιβάλλο-
ντος που έχουν κάνει το συγκεκριμένο εμβόλιο, ενώ το
63,7% των γονέων δήλωσαν ότι  θα επιθυμούσαν να
εμβολιασθούν και οι ίδιοι στην περίπτωση που αυτό θα
ήταν εφικτό και υπήρχε σύσταση από γιατρό. Οι Slomovitz
et al (2006) στο Χιούστον του Τέξας, σε σχετική έρευνά
τους κατέγραψαν ότι το 77% των ερωτηθέντων θα δεχό-
ταν να εμβολιαστεί ο ίδιος. Λίγο μεγαλύτερο βρέθηκε
να είναι το ποσοστό αυτό (86%) για τους γονείς στη Φιλαν-
δία, όπως αναφέρουν και οι Woodhall et al (2007).

Περιορισμοί της μελέτης

Στους περιορισμούς της μελέτης περιλαμβάνεται το
μικρό και μη αντιπροσωπευτικό δείγμα, λόγω μη συμ-
μετοχής στη μελέτη της νησιωτικής Ελλάδας, αλλά και
των αγροτικών περιοχών ή κάποιων μεγαλύτερων αστι-
κών κέντρων της χώρας. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί
ότι δε μπορεί να γίνει εξακρίβωση της αντικειμενικής
γνώσης των ερωτηθέντων και να αποκλειστεί η πιθανό-
τητα κάποιων τυχαίων απαντήσεων που μπορεί να απο-
δίδονται στην αμηχανία της άγνοιας, ή την παρερμηνεία
της γνώσης του HPV με άλλο ιό.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με βάση την πρόσφατη απελευθέρωση των σεξουαλι-
κών σχέσεων, την αύξηση του μέσου όρου ηλικίας δημι-
ουργίας οικογένειας, τη λανθασμένη αντίληψη πως τα
προφυλακτικά μέσα παρέχουν 100% προστασία, τον
ενθουσιασμό που χαρακτηρίζει την εφηβική ηλικία και
την έντονη σεξουαλική δραστηριότητα των Ελλήνων,
γίνεται κατανοητή η σημαντικότητα της  πρόληψης στον
τομέα της υγείας.

Η παρούσα μελέτη κατέγραψε τα κενά των γνώσε-
ων των γονέων αναφορικά με τον ιό HPV και το σχετικό
εμβόλιο. Η  ανάγκη ενημέρωσης των γονέων κρίνεται
επιτακτική. Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να γίνεται από

πολλές πηγές και να είναι σφαιρική και αντικειμενική,
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα κέρδη που αποκομί-
ζουν οι αντίστοιχες φαρμακευτικές εταιρίες από την
πώληση των εμβολίων. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
κατά πρώτο λόγο, αλλά και οι επαγγελματίες υγείας σε
δεύτερη φάση, είναι δυνατό και θα έπρεπε να συμβάλ-
λουν  στην ενημέρωση και προτροπή του εμβολιασμού. 

Παγκόσμια θα πρέπει βέβαια να υπάρξει μεγάλη κινη-
τοποίηση και αφύπνιση, λόγω της σπουδαιότητας του
θέματος εάν αναλογιστεί κανείς  τις συνέπειες της προ-
σβολής από τον ιό, αλλά και τη μεταδοτική μορφή της
νόσου, με συνέπεια τη γρήγορη εξάπλωσή της, χωρίς τη
λήψη κατάλληλων προληπτικών και προφυλακτικών μέτρων.

Μελλοντικές έρευνες πάνω στο θέμα αυτό στη χώρα
μας, θα αποτύπωναν με σαφήνεια τα ποσοστά συμμόρ-
φωσης με το πρόγραμμα εμβολιασμού, αλλά και τους
παράγοντες εκείνους που οδηγούν στην μη αποδοχή του
εμβολίου, έτσι ώστε να σχεδιαστούν προγράμματα ενη-
μέρωσης και εκπαίδευσης του πληθυσμού, τα οποία θα
συμβάλλουν στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου
της μήτρας. 
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Factors associated with the attitudes of parents 
to vaccinate adolescents against 

human papilloma virus (HPV).

PPaannaaggiioottaa  VVaarreellaaVV,,  MMaarriiaa  SSaarriiddii22  

11..  RRNN,,MMSScc,,  GGeenneerraall  hhoossppiittaall  ooff  KKoorriinntthhooss
22..  DDiirreeccttoorr  ooff  NNuurrssiinngg,,  GGeenneerraall  HHoossppiittaall  ooff  KKoorriinntthhooss,,  GGrreeeeccee  SScciieennttiiffiicc  FFeellllooww,,  FFaaccuullttyy  ooff  SSoocciiaall  SScciieenncceess,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPeellooppoonnnneessee  

ABSTRACT
Introduction: This is a study that captures the parents' knowledge about HPV and the vaccine
against it, and correlated with demographic and social factors. According to recent data, the
HPV infection is the most common viral infection in worldwide. 40-70% of the population in
Europe and USA, has been infected, while 200.00 people have died from this cause.
Αim: The main objective of this study is to identify the knowledge, attitudes and factors affecting
the attitude against the HPV virus and vaccination against strains implicated in cancer of the cervix.
Methodology: The quantitative descriptive research conducted in the prefectures of Attica,
Thessaloniki, Larissa, Magnesia, Ioannina, Achaia and Corinth. The sample of the study consisted
of 592 parents regardless of age, sex themselves or their children. Data were collected via anonymous
questionnaire and statistical analysis was performed with the statistical package SPSS 14.0.
Results: The study sample consisted of 503 women (85%) and 89 (15%) men aged 30-45 most.
58% from the participants were in compulsory education level and 42% of them had higher
education level.  Of the total sample 84.4% lived in the city and 75.5% had a girl. Better informed
about HPV virus appear parents residing in the city as opposed to those who live in the village
(p = 0,007) and parents with girl as opposed to those without (p = 0.037). About the vaccine
against cervical mainly living in urban areas of cancer are knowledgeable than those who live
in villages (p = 0,036) and those with girl compared with those without (p = 0,022). They state
that they have already taken the vaccine to their children more parents aged between 30-45
years (p = 0,022) and with good financial status (p = 0,007). As she gets older age of parents
influence decreases the doctor may bring them to accept vaccination compared with younger
parents (p = 0,002). 
Conclusions: Knowledge of parents increase as improved socioeconomic status of urban residents
and parents of those with daughter and become more receptive to vaccinate their child.

Key Words: cervical cancer, Human Papilloma Virus (HPV), kondyloma, vaccine 
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Διερεύνηση της συσχέτισης του κυκλικού ωραρίου
και των εφημεριών με τις συνήθειες ύπνου,

τις συμπεριφορές υγείας, το άγχος και 
την ικανοποίηση των επαγγελματιών υγείας 

ΆΆνννναα  ΠΠααυυλλίίδδοουυ11,,  ΘΘάάλλεειιαα  ΜΜππεελλλλάάλληη22

11..  ΝΝοοσσηηλλεεύύττρριιαα  ΤΤΕΕ,,    MMSScc,,  ΓΓ..ΝΝ..ΘΘ..  ""ΓΓ..ΠΠααππααννιικκοολλάάοουυ"",,  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη..
22..  ΑΑννααππλληηρρώώττρριιαα  ΚΚααθθηηγγήήττρριιαα,,  ΤΤμμήήμμαα  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς,,  ««ΑΑλλεεξξάάννδδρρεειιοο»»  ΤΤεεχχννοολλοογγιικκόό  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΊΊδδρρυυμμαα

ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Η λειτουργία των υπηρεσιών υγείας σε εικοσιτετράωρη βάση επιβάλλει στο ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό να εργάζεται με κυκλικό ωράριο και εφημερίες.  Συχνά αυτό, προκαλεί διαταραχή και αποδιορ-
γάνωση του βιορυθμού των επαγγελματιών υγείας.  
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας συγχρονικής μελέτης ήταν να διερευνηθεί εάν και σε ποιο βαθμό το κυκλι-
κό ωράριο και οι εφημερίες των επαγγελματιών υγείας σχετίζονται με τις συνήθειες ύπνου, τις συμπεριφο-
ρές υγείας, το αντιλαμβανόμενο άγχος και την ικανοποίηση που αυτοί βιώνουν από το ωράριο εργασίας τους,
τα οποία επηρεάζουν τις οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις, τη συνεργασία και την απόδοσή τους στον
επαγγελματικό χώρο.  
Υλικό-Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 352 εργαζόμενοι (135 ιατροί και 217 νοσηλευτές) δύο
γενικών νοσοκομείων της Ελληνικής Περιφέρειας, οι οποίοι κατά το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου 2012 συμπλή-
ρωσαν ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε: α) ερωτήσεις δημογραφικών χαρακτηριστικών και συμπεριφο-
ρών υγείας, καθώς και ερωτήσεις για το αντιλαμβανόμενο άγχος και την ικανοποίηση που βιώνουν στο χώρο
εργασίας και β) την κλίμακα «Circadian Type Inventory» (CTI) αναφορικά με τις συνήθειες ύπνου, η οποία
περιλαμβάνει 30 ερωτήσεις που ομαδοποιούνται στις υποκλίμακες της νωθρότητας και της ελαστικότητας.
Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 19.0. 
Αποτελέσματα: Το 92% των συμμετεχόντων εργάζονται με κυκλικό ωράριο και εφημερίες. Οι εργαζόμενοι
σε κυκλικό ωράριο και εφημερίες βρέθηκε να βιώνουν υψηλότερο άγχος (p=0,006), ενώ οι συμμετέχοντες
χωρίς κυκλικό ωράριο και εφημερίες ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι από το ωράριο (p<0,001) και τον
ελεύθερο χρόνο που διαθέτουν (p<0,001). Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στο ωράριο και
το κάπνισμα (p=0,4), στην κατανάλωση καφέ/τσαγιού (p=0,4) και στην κατανάλωση αλκοόλ (p=0,9). Τέλος, το
ωράριο δε συσχετίστηκε στατιστικώς σημαντικά με το Δείκτη Μάζας Σώματος (p=0,2). 
Στο ερωτηματολόγιο CTI, οι γυναίκες βρέθηκε να έχουν μεγαλύτερη μέση βαθμολογία νωθρότητας σε σχέ-
ση με τους άντρες (p=0,003). Επίσης, οι άντρες εμφάνισαν μεγαλύτερη μέση βαθμολογία ελαστικότητας σε
σχέση με τις γυναίκες (p<0,001), το ίδιο και οι ιατροί σε σχέση με τους νοσηλευτές (p=0,02). 
Συμπεράσματα: Οι επιδράσεις στην υγεία των επαγγελματιών υγείας, λόγω του κυκλικού ωραρίου και των
εφημεριών,  σχετίζονται με ορισμένους τομείς της ζωής τους. Οι υπηρεσίες υγείας θα πρέπει να λάβουν τα
αναγκαία μέτρα για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία και να βελτιωθεί
η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Λέξεις – Κλειδιά: επαγγελματίες υγείας, εφημερίες, κυκλικό ωράριο εργασίας, υγεία, ύπνος
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚH ΕΡΓΑΣΊA

ΒΑΣΙΚA ΣΗΜΕΊΑ  

• Οι εργαζόμενοι σε κυκλικό ωράριο και εφη-

μερίες βιώνουν υψηλότερο άγχος

• Η ικανοποίηση από το ωράριο και τον ελεύ-

θερο χρόνο σχετίζεται σημαντικά με το κυκλι-

κό ωράριο και τις εφημερίες

• Οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη μέση βαθμο-

λογία νωθρότητας και χαμηλότερη μέση βαθ-

μολογία ελαστικότητας σε σχέση με τους άντρες

• Οι ιατροί εμφάνισαν μεγαλύτερη μέση βαθ-

μολογία ελαστικότητας σε σχέση με τους νοση-

λευτές

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

H
24ωρη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας υποχρε-
ώνει το νοσηλευτικό προσωπικό να εργάζεται με
κυκλικό εναλλασσόμενο ωράριο.  Το συγκεκριμέ-

νο ωράριο περιλαμβάνει βάρδιες κατά τη διάρκεια της
ημέρας και της νύχτας. Επίσης, οι γιατροί εργάζονται με
βάρδιες που περιλαμβάνουν είτε 8ωρες είτε 24ωρες εφη-
μερίες. Ενώ ο συγκεκριμένος τύπος απασχόλησης έχει
πλεονεκτήματα στην αύξηση της παραγωγικότητας, εντού-
τοις ενέχει κινδύνους που αφορούν στην υγεία των εργα-
ζομένων. 

Στα άτομα που εργάζονται με το σύστημα των εναλ-
λασσόμενων βαρδιών διαταράσσεται ο κιρκαδιανός ρυθ-
μός. Ο κιρκαδιανός ρυθμός καθορίζει τις φάσεις της δρα-
στηριότητας των κυττάρων και των οργάνων του ανθρώπινου
οργανισμού και είναι λίγο μεγαλύτερος από τη διάρκεια
της κανονικής μέρας (Muecke 2005).  Το αποτέλεσμα της
αποδιοργάνωσής του προκαλεί το λεγόμενο «σύνδρομο
διαταραχής του ύπνου σε εργαζόμενους με βάρδιες» (shift
workers sleep disorder syndrome), το οποίο έχει βρα-
χυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία
των εργαζομένων και οι οποίες είναι εμφανείς σε διά-
φορους τομείς της ζωής τους.   Έτσι παρουσιάζονται δια-
ταραχές ύπνου, πεπτικά προβλήματα, καρδιαγγειακά προ-
βλήματα, προβλήματα που αφορούν στην ασφάλεια των
εργαζομένων και προβλήματα στην οικογενειακή και κοι-
νωνική ζωή (Κορομπέλη και συν 2006).

Η συχνότερη διαταραχή του ύπνου είναι η αϋπνία που
μπορεί να αποτελέσει ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας και
έχει υπολογιστεί ότι μέχρι 50% του πληθυσμού παγκο-
σμίως πάσχει από αυτή. Ως αϋπνία ορίζεται η δυσκολία
στην έλευση του ύπνου ή η μη διατήρηση του ύπνου. Για
να τεθεί η ιατρική της διάγνωση θα πρέπει να υφίσταται
τουλάχιστον για τρεις νύχτες την εβδομάδα και για ένα
χρονικό διάστημα έξι μηνών. Η αϋπνία επίσης, μπορεί να
καθοριστεί και από την ποσότητα του ύπνου.  Όταν μέρος

της νύχτας δαπανάται σε εγρήγορση τότε το έλλειμμα του
ύπνου που συσσωρεύεται μπορεί να επηρεάσει την ικα-
νότητα του ατόμου να λειτουργήσει την επόμενη ημέρα.
Τα άτομα που πάσχουν από αϋπνία παρουσιάζουν ατονία,
κούραση, υπνηλία, αστάθεια σώματος, ζαλάδες, μείωση
της ακουστικής ικανότητας, οφθαλμικές ψευδαισθήσεις,
δυσκολία στη μνήμη, αδυναμία αντίληψης  και μειωμέ-
νη συγκέντρωση, συχνά λάθη και ροπή προς ατυχήματα,
αλλαγές στην ψυχική διάθεση, κατάθλιψη, έντονη ευε-
ρεθιστότητα, νευρικότητα, επιθετικότητα, συναισθηματι-
κή αστάθεια, κακή διάθεση και μελαγχολία (Πολυζόπου-
λος 2012). Η έρευνα του Akerstedt (2003) έδειξε ότι οι
ακανόνιστες ώρες της εργασίας έχουν ισχυρές επιπτώ-
σεις στον ύπνο και την εγρήγορση, σε βάρδιες που σχε-
τίζονται με τη νύχτα ή το πρωί.  Οι επιπτώσεις επηρεά-
ζουν ακόμα και τις ημέρες που τα άτομα δεν εργάζονται.
Το επίπεδο των διαταραχών από το κυκλικό εναλλασσό-
μενο ωράριο είναι παρόμοιο με αυτό που φαίνεται στην
κλινική αϋπνία και μπορεί να είναι υπεύθυνο για αξιοση-
μείωτα ανθρώπινα ατυχήματα που σχετίζονται με την
κόπωση και τη μειωμένη παραγωγικότητα.

Οι διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος επί-
σης, είναι από τις πιο συχνές επιπτώσεις που παρατη-
ρούνται σε άτομα που δουλεύουν σε εργασία με κυκλικό
εναλλασσόμενο ωράριο. Σε μια παλαιότερη μελέτη του
Rutenfranz et al (1981) βρέθηκε ότι έως  75% των ατό-
μων που εργάζονται τη νύχτα παραπονούνται για διατα-
ραχή της όρεξης, προβλήματα του εντέρου, δυσπεψία,
κοιλιακά άλγη, δυσκοιλιότητα και καύσο σε σύγκριση με
25% των ατόμων που έχουν τα ίδια συμπτώματα και δου-
λεύουν σε ημερήσια βάση. Τα πεπτικά έλκη επιπλέον,
έχουν εκτιμηθεί ότι είναι από 2 έως 8 φορές υψηλότερα
στους ανθρώπους που εργάζονται σε κυκλικό ωράριο από
αυτούς που δουλεύουν μόνο πρωί. Ο Leonard (1996)ανα-
φέρει ότι το μεσημεριανό γεύμα δεν καταναλώνεται από
το 25% των εργαζομένων που απασχολείται σε νυχτερι-
νή βάρδια. Επίσης 16% των εργαζομένων πίνει μεγαλύ-
τερη ποσότητα καφέ το βράδυ και το 13% καπνίζει περισ-
σότερο. Ο Mignot και οι συνεργάτες του (2004) βρήκαν
ότι στα άτομα που κοιμόταν λιγότερο από 8 ώρες (74%
του συνόλου του δείγματος) ο Δείκτης Μάζας Σώματος
(ΔΜΣ) ήταν αντιστρόφως ανάλογος προς τη διάρκεια του
ύπνου. Άλλες μελέτες επίσης, έχουν δείξει ότι η οξεία
και η χρόνια στέρηση του ύπνου μπορούν να προκαλέ-
σουν μείωση της συγκέντρωσης της λεπτίνης (Mullington
et al 2003,  Spiegel et al 2003).

Οι συνθήκες επίσης στο εργασιακό περιβάλλον συνει-
σφέρουν στην ανάπτυξη καρδιαγγειακών νοσημάτων, με
συχνότερες μορφές αυτή της στεφανιαίας νόσου και του
αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Η μελέτη του Kawachi
και των συνεργατών του (1995) έδειξε ότι ο κίνδυνος για
καρδιαγγειακή νόσο σε γυναίκες που έκαναν εργασία με
εναλλασσόμενες βάρδιες ήταν 1,38 σε σχέση με αυτές
που δεν έκαναν. Ο αντίστοιχος κίνδυνος ήταν 1,21 σε γυναί-
κες που έκαναν κυκλικό ωράριο για λιγότερο από 6 έτη
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και 1,51 σε αυτές που έκαναν βάρδιες για περισσότερο
από 6 χρόνια. Ο Brown και οι συνεργάτες του (2009) ανα-
φέρουν ότι η εργασία με κυκλικό ωράριο που διαταράσ-
σει τον κιρκαδιανό ρυθμό, συνδέεται με τη στεφανιαία
νόσο (ΣΝ) και οι γυναίκες φαίνεται να έχουν ένα μέτρια
αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου μετά από μεγά-
λες περιόδους εργασίας με εναλλασσόμενες βάρδιες.

Ο ανθρώπινος παράγοντας συχνά αναφέρεται ως ένας
σημαντικός παράγοντας για την εμφάνιση εργατικών ατυ-
χημάτων και αυτό μπορεί να εξαρτηθεί σε ορισμένο βαθ-
μό από τους παράγοντες ύπνου και τον κιρκαδιανό ρυθ-
μό. Η μείωση της διάρκειας του ύπνου η οποία προκαλείται
λόγω της πρόωρης έναρξης της εργασίας, ή από την εγρή-
γορση κατά τη διάρκεια της νύχτας,  έχει δείξει ότι σχε-
τίζεται με την αύξηση στα λάθη και τα ατυχήματα στον
τομέα εργασίας (Harrington 2001). Τόσο η παραγωγικό-
τητα, όσο και η ασφάλεια, διακυβεύονται κατά τη νυχτε-
ρινή εργασία.  Ειδικότερα, η ασφάλεια μειώνεται κατά τη
διάρκεια διαδοχικών νυχτερινών βαρδιών (Folkard et al
2003). Στον τομέα της υγείας ωστόσο, που είναι τόσο ιδι-
αίτερος, η ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και των ασθε-
νών συνιστά ένα μείζον θέμα. Οι νοσηλευτές και οι για-
τροί είναι επιρρεπείς σε ατυχήματα, λάθη και παραλείψεις.
Η κούραση είναι σωματική, πνευματική και ψυχολογική.
Η έλλειψη ύπνου, καθώς και σωστής διατροφής μπορεί
να οδηγήσει στην εξάντληση, στην εμφάνιση άγχους και
νευρικότητας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, στη
μειωμένη αντίληψη και αντίδραση, σε λάθος διαγνώσεις,
σε ατυχήματα που αφορούν τόσο στη λανθασμένη χορή-
γηση δόσης ή φαρμάκου, όσο και σε τσιμπήματα ή κοψί-
ματα από τη λανθασμένη χρήση του αναλώσιμου υλικού
(Suzuki et al 2005). Σοβαρά ιατρικά λάθη έγιναν από
ιατρούς που δούλευαν σε 24ωρες και παραπάνω ωρών
βάρδιες σε σχέση με αυτούς που έκαναν μικρότερες βάρ-
διες  (Landrigan et al 2004). Στην προοπτική διαχρονι-
κή μελέτη των West και των συνεργατών (2006) βρέθη-
κε ότι τα περισσότερα ιατρικά λάθη έγιναν από ειδικευόμενους
ιατρούς και η εμφάνισή τους συσχετιζόταν με την μειω-
μένη ποιότητα ζωής και προσωπική ευημερία. Η έρευ-
να του Taoda και των συνεργατών (2008) επίσης, έδειξε
ότι οι πολυάσχολοι γιατροί έχουν την τάση να εκδηλώ-
νουν κόπωση και μείωση της αποδοτικότητας, που έχει
άμεση συσχέτιση με την ασφάλεια των ασθενών. Επίσης,
ο μεγαλύτερος ίσως κίνδυνος που προκύπτει από την
εργασία με εναλλασσόμενες βάρδιες είναι η ασφάλεια
των εργαζομένων μετά το πέρας της εργασίας τους μέχρι
να φτάσουν στο σπίτι τους. Συχνά συμβαίνουν τροχαία
ατυχήματα θανατηφόρα ή μη,  μετά από την εκτέλεση
νυχτερινής βάρδιας ή εφημερίας.  

Οι εναλλασσόμενες βάρδιες δεν είναι ένα απλό πρό-
γραμμα εργασίας, αλλά αφορά σε έναν τρόπο ζωής. Το
κυκλικό ωράριο έχει αντίκτυπο στα άτομα ως μονάδες,
στις οικογένειές τους, καθώς και στην κοινωνική τους
ζωή (Jacobs & Gerson 2004). Η εργασία με βάρδιες δημι-
ουργεί πρόβλημα κυρίως στον προγραμματισμό της οικο-

γενειακής ζωής και όχι τόσο στο χρόνο που διατίθεται για
οικογενειακές δραστηριότητες (Staines & Pleck 1984). Η
έρευνα του White και του  Keith το 1980-83 ασχολήθηκε
με τις επιπτώσεις που επιφέρει η εργασία με κυκλικό
ωράριο στην ποιότητα και σταθερότητα στον έγγαμο βίο
και έδειξε μια αύξηση της πιθανότητας διαζυγίου (White
& Keith 1990). Επίσης, σε μια άλλη μελέτη παρουσιάστη-
κε ο συναισθηματικός αντίκτυπος που έχει η εργασία με
βάρδιες πάνω στα παιδιά και επισημάνθηκε ότι η έκφρα-
ση αυτών των συναισθηματικών δυσκολιών μπορεί να ποι-
κίλει ανάλογα με το φύλο του παιδιού (Barton et al 1998). 

Στη βιβλιογραφία εντοπίστηκε μόνο μία μελέτη που
έχει γίνει στην Ελλάδα σχετικά  με την επίδραση του εναλ-
λασσόμενου κυκλικού ωραρίου στους επαγγελματίες υγεί-
ας. Η συγκεκριμένη πραγματοποιήθηκε σε  Γενικό Περι-
φερειακό Νοσοκομείο της Αττικής σε δείγμα 154 νοσηλευτών
που εργάζονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ),
καρδιολογική μονάδα εμφραγμάτων και παθολογικά,
πνευμονολογικά και ουρολογικά τμήματα. Η συγκεκρι-
μένη έρευνα έδειξε ότι εμφανίζονται επιπτώσεις στους
νοσηλευτές που εργάζονται με κυκλικό ωράριο και νυχτε-
ρινές βάρδιες, οι οποίες δεν υφίστανται άμεσα, αλλά
έμμεσα, μέσω των αλλαγών στην ποσότητα και ποιότητα
του ύπνου (Κορομπέλη και συν 2006). 

Σκοπός της παρούσας συγχρονικής μελέτης ήταν να
διερευνηθεί εάν και σε ποιο βαθμό το κυκλικό ωράριο
και οι εφημερίες των επαγγελματιών υγείας σχετίζονται
με τις συνήθειες ύπνου, τις συμπεριφορές υγείας, το αντι-
λαμβανόμενο άγχος και την ικανοποίηση που αυτοί βιώ-
νουν από το ωράριο εργασίας τους, τα οποία επηρεάζουν
τις οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις, τη συνεργα-
σία και την απόδοσή τους στον επαγγελματικό χώρο.  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Σχεδιασμός

Πρόκειται για μια συγχρονική μελέτη που πραγματοποι-
ήθηκε σε επαγγελματίες υγείας δύο Γενικών νοσοκομεί-
ων της Ελληνικής Περιφέρειας, το χρονικό διάστημα από
1/4/2012 έως 30/6/2012.

Δείγμα μελέτης και διαδικασία συλλογής δεδομένων

Το δείγμα ευκολίας της έρευνας αποτέλεσαν 352 επαγγελ-
ματίες υγείας (ποσοστό ανταπόκρισης 92,6%), που εργά-
ζονταν με ή χωρίς κυκλικό ωράριο ή εφημερίες. Συμμε-
τείχαν συνολικά 135 ιατροί όλων των βαθμίδων (διευθυντής,
επιμελητής Α΄, επιμελητής Β΄, ειδικευόμενος) και διαφό-
ρων ειδικοτήτων, καθώς και 217 νοσηλευτές όλων των
βαθμίδων (προϊστάμενος, αναπληρωτής προϊστάμενος,
νοσηλευτής και βοηθοί νοσηλευτές).  Η χορήγηση των ερω-
τηματολογίων έγινε σε κλειστούς φακέλους από την πρώ-
τη ερευνήτρια, στο χώρο εργασίας των συμμετεχόντων.

Εργαλεία συλλογής δεδομένων

Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση αυτοσυμπλη-
ρούμενου ερωτηματολογίου που αποτελούνταν από δύο

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚH ΕΡΓΑΣΊA
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μέρη.  Το πρώτο μέρος περιλάμβανε 27 ερωτήσεις κλει-
στού τύπου που αφορούσαν στα δημογραφικά στοιχεία
(π.χ. επίπεδο μόρφωσης, θέση εργασίας, έτη προϋπηρε-
σίας, τμήμα εργασίας, αριθμό των εφημεριών και των βαρ-
διών το μήνα), σε κάποια προσωπικά στοιχεία όπως το
βάρος, το ύψος των συμμετεχόντων και τον αριθμό των
τσιγάρων, του καφέ και του αλκοόλ που κατανάλωναν,
αλλά και σε ερωτήσεις σχετικά με το αντιλαμβανόμενο
άγχος και την ικανοποίηση από το ωράριο εργασίας τους. 

Το δεύτερο μέρος περιλάμβανε το ερωτηματολόγιο
«Circadian Type Inventory» (CTI) (Folkard et al 1979),
το οποίο αποτελείται από 30 ερωτήσεις, που ομαδοποι-
ούνται σε δυο υποκλίμακες, της νωθρότητας (vigorousness
factor) και της ελαστικότητας (flexibility factor) αναφο-
ρικά με τις συνήθειες ύπνου. Οι απαντήσεις των συμμε-
τεχόντων υπάγονται σε μια κλίμακα πέντε διαβαθμίσεων
τύπου Likert, από το «σχεδόν ποτέ» έως το «σχεδόν
πάντα».  Η υποκλίμακα  της νωθρότητας περιέχει  15 ερω-
τήσεις σχετικά με την ικανότητα του εργαζομένου να την
ξεπεράσει εάν αλλάξουν οι συνήθειες ύπνου  (αν δυσκο-
λεύεται να ξυπνήσει ομαλά μια ασυνήθιστη ώρα, αν ξεπερ-
νάει την κούραση σε μια απαιτητική περίσταση, αν δυσκο-
λεύεται να μείνει ξύπνιος ακόμα και αν πρέπει, αν οι ώρες
της ημέρας επηρεάζουν τη διάθεση και τις ικανότητές
του κλπ). Η υποκλίμακα  της ελαστικότητας περιέχει επί-
σης 15 ερωτήσεις που ερευνούν την προσαρμοστικότη-
τα του εργαζομένου στις συνήθειες του ύπνου (αν ξεπερ-
νάει εύκολα την υπνηλία αν έχει με κάτι να ασχοληθεί,
αν κοιμάται με ευκολία νωρίτερα από το κανονικό, αν έχει
ιδιαίτερη προτίμηση σχετικά με το πότε κοιμάται, αν μπο-
ρεί να μην κοιμηθεί καθόλου για ένα βράδυ χωρίς δυσκο-
λία, αν τα καταφέρνει με λίγες ώρες ύπνου για συνεχό-
μενες ημέρες κλπ). Η συνολική βαθμολογία και στις δύο
υποκλίμακες κυμαίνεται μεταξύ 15-75. Μεγαλύτερες βαθ-
μολογίες δηλώνουν μεγαλύτερη νωθρότητα ή ελαστικό-
τητα των συμμετεχόντων αναφορικά με τις συνήθειες
ύπνου. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο έχει μεταφρα-
στεί και χρησιμοποιηθεί σε μελέτη στην ελληνική γλώσ-
σα με αξιοπιστία που βρέθηκε αποδεκτή σε επίπεδο
(cronbach a=0,71) (Κορομπέλη και συν 2006).

Θέματα δεοντολογίας

Για την εκπόνηση της μελέτης ελήφθη άδεια από το επι-
στημονικό και το υπηρεσιακό συμβούλιο των νοσηλευτι-
κών ιδρυμάτων, αφού ενημερώθηκαν προφορικά οι διευ-
θυντές και οι προϊστάμενοι των τμημάτων. Επίσης,
ενημερώθηκαν όλοι οι συμμετέχοντες για τη διενέργεια
της έρευνας, το σκοπό της, καθώς και ότι η συμμετοχή
τους θα ήταν εθελοντική, ανώνυμη, απόρρητη και σε οποι-
αδήποτε φάση το επιθυμούσαν, θα μπορούσαν να αρνη-
θούν τη συνέχιση της συμμετοχής τους σε αυτή. 

Ανάλυση Δεδομένων 

Στην περιγραφική στατιστική οι συνεχείς μεταβλητές
εκφράστηκαν με τη μέση τιμή (mean), την τυπική από-
κλιση (sd) και τα 95% Διαστήματα Εμπιστοσύνης (95%

ΔΕ). Οι διχοτόμες και κατηγορικές μεταβλητές εκφρά-
στηκαν με συχνότητες. Ο έλεγχος της κανονικότητας των
μεταβλητών έγινε με το κριτήριο Kolmogorov-Smirnov. 
Στην αναλυτική στατιστική ο έλεγχος των διχοτόμων και
κατηγορικών μεταβλητών μεταξύ δύο ανεξάρτητων δειγ-
μάτων έγινε με τις στατιστικές δοκιμασίες Chi-square
test. Ο έλεγχος των συνεχών μεταβλητών μεταξύ δύο ή
περισσότερων ανεξάρτητων δειγμάτων έγινε με τις στα-
τιστικές δοκιμασίες student’s t-test και one-way ANOVA.
Χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson
και μοντέλα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης
(multivariate linear regression). Η στατιστική επεξερ-
γασία των αποτελεσμάτων έγινε με το στατιστικό πρό-
γραμμα SPSS 19.0. Ο έλεγχος όλων των υποθέσεων έγι-
νε για επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<0,05.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δημογραφικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές υγεί-

ας (κάπνισμα, αλκοόλ, καφές/τσάι)

Το 66,2% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες και το 33,8%
ήταν άνδρες, ενώ η μέση τιμή της ηλικίας ήταν 40,6 έτη.
Το 72,7% ήταν έγγαμοι και το 72,2% είχαν παιδιά. Ποσο-
στό 46,9% των συμμετεχόντων ήταν καπνιστές, και η ημε-
ρήσια κατανάλωση σε αριθμό τσιγάρων ήταν 7,8. Τα δημο-
γραφικά χαρακτηριστικά περιγράφονται στον Πίνακα 1.

Επαγγελματικά χαρακτηριστικά 

Αναφορικά με τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά των συμ-
μετεχόντων το 38,4% ήταν ιατροί και το 45,5% ήταν νοση-
λευτές. Η μέση διάρκεια προϋπηρεσίας στον κλινικό χώρο
ήταν 8,7 έτη για τους ιατρούς και 13,8 έτη για τους νοση-
λευτές. Μόλις το 6,8% κατείχαν διοικητικές θέσεις (διευ-
θυντής, προϊστάμενος και αναπληρωτής προϊστάμενος).
Τα υπόλοιπα επαγγελματικά χαρακτηριστικά περιγράφο-
νται στον Πίνακα 2. 

Χαρακτηριστικά που αφορούν στο ωράριο εργασίας

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων 92% εργάζονταν με
κυκλικό ωράριο/εφημερίες. Ο συνολικός αριθμός ετών
εργασίας με κυκλικό ωράριο και εφημερίες ήταν 13,1.
Ποσοστό 87,8% θα προτιμούσε να εργάζεται μόνο σε πρω-
ινές βάρδιες. Ο μέσος αριθμός των απογευματινών και
νυχτερινών ωραρίων σε ένα μήνα για τους νοσηλευτές
ήταν 10,9 και για τους γιατρούς ο αριθμός των εφημε-
ριών ήταν 6,8. Το 68,1%, δήλωσε πως οι βάρδιες/εφη-
μερίες δεν τους διευκολύνουν καθόλου ή τους διευκο-
λύνουν λίγο στις οικιακές τους υποχρεώσεις. Το 23,5%
των συμμετεχόντων δήλωσε πως συχνά/σχεδόν πάντα οι
εργαζόμενοι ζητούν να εργαστούν σε συγκεκριμένες
βάρδιες/εφημερίες. Το 73,3% δήλωσε πως μάλλον/σίγου-
ρα προτιμάει να σταματήσει να εργάζεται σε βάρδιες/εφη-
μερίες. Το 84,1%, δήλωσε πως αντιμετωπίζει μέτρια/αρκετά/πάρα
πολύ συχνά προβλήματα εξαιτίας του ωραρίου εργασίας.
Τέλος, το 59,9%  δήλωσε πως βιώνει αρκετά/πάρα πολύ
άγχος ή/και ένταση εξαιτίας του ωραρίου εργασίας (Πίνα-
κας 3).
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Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 

Χαρακτηριστικό Ν (%)

Φύλο 

Άντρας 119(33,8)

Γυναίκα 233(66,2)

Ηλικία 40,6(7,4)α

Βάρος (kg) 74,6(15,0)α

Ύψος (cm) 170 (9,4)α

Οικογενειακή κατάσταση

Άγαμος/η 79 (22,4)

Έγγαμος/η 256 (72,7)

Διαζευγμένος/η 14 (4,0)

Χήρος/α 3 (0,9)

Παιδιά 

Ναι 254 (72,2)

Όχι 98 (27,8)

Δείκτης μάζας σώματος (kg/m2) 25,7 (4,0)α

Καπνιστής

Ναι 165 (46,9)

Όχι 187 (53,1)

Ημερήσιος αριθμός τσιγάρων 7,8 (10)α

Ημερήσιος αριθμός φλιτζανιών καφέ/τσάι/αναψυκτικών τύπου κόλα 2,5 (1,3)α

Αριθμός ποτηριών αλκοόλ σε μια εβδομάδα 2,1 (2,4)α

α Μέση τιμή (τυπική απόκλιση)

Πίνακας 2. Επαγγελματικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων  

Χαρακτηριστικό Ν (%)

Επάγγελμα 

Ιατρός 135(38,4)

Νοσηλευτής ΠΕ       9 (2,6)

Νοσηλευτής ΤΕ       151(42,9)

Βοηθός νοσηλευτής ΔΕ 57 (16,2)

Θέση στο χώρο εργασίας 

Διευθυντής  14 (4,0)

Επιμελητής  36 (10,2)

Ειδικευόμενος ιατρός 85 (24,1)

Προϊστάμενος 5 (1,4)

Αναπληρωτής προϊστάμενος 5 (1,4)

Νοσηλευτής 150(42,6)

Βοηθός νοσηλευτή 57 (16,2)

Έτη προϋπηρεσίας στον κλινικό χώρο 13,8(8,7)α

Τμήμα εργασίας για νοσηλευτές (n=217)

Παθολογικό/Xειρουργικό  118(54,4)

ΜΕΘ 77 (35,5)

ΤΕΠ 22 (10,1)

Τμήμα εργασίας για ιατρούς (n=135)

Παθολογικό/Xειρουργικό  100(74,0)

ΜΕΘ 35 (26,0)

Έτη προϋπηρεσίας στο συγκεκριμένο τμήμα 8,7 (7,7)α

α Μέση τιμή (τυπική απόκλιση)
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Ερωτηματολόγιο «Circadian Type Inventory»

Μέση βαθμολογία νωθρότητας-Μέση βαθμολογία ελα-

στικότητας 

Στην παρούσα μελέτη η μέση βαθμολογία νωθρότητας
είχε τιμή 47,6 και η μέση βαθμολογία ελαστικότητας είχε
τιμή 44,5 (Πίνακας 4). 

Απόδοση και συνεργασία των συμμετεχόντων  

Αναφορικά με την απόδοση και τη συνεργασία των συμ-
μετεχόντων στον παράγοντα της νωθρότητας, ένα μεγάλο
ποσοστό των συμμετεχόντων 25,6% δυσκολεύεται να
ξυπνήσει ομαλά μια ασυνήθιστη ώρα, το 19,3% δεν ξεπερ-
νάει την κούραση σε μια απαιτητική περίσταση και για το
39,8% οι ώρες της ημέρας επηρεάζουν τη διάθεση και
τις ικανότητές του.  Σχετικά με τον παράγοντα της ελαστι-
κότητας οι συμμετέχοντες σε ποσοστό 57,1% μπορούν να
ξεπεράσουν εύκολα την υπνηλία αν έχουν μία ασχολία, το
34,1% μπορεί  να μην κοιμηθεί καθόλου ένα βράδυ χωρίς
μεγάλη δυσκολία,  το 25,3% τα καταφέρνει με λίγες μόνο
ώρες ύπνο για συνεχόμενες ημέρες και το 32,4% αν έχει
να επιτελέσει μια εργασία μέσα στην νύχτα θα την κάνει
σχεδόν τόσο εύκολα, όσο και σε μία φυσιολογική ώρα της

ημέρας (Πίνακας 5).

Συσχετίσεις ερωτηματολογίου «Circadian Type Inventory»

με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Στη συσχέτιση ανάμεσα στη βαθμολογία νωθρότητας και
τα δημογραφικά χαρακτηριστικά δε βρέθηκε σχέση στην
εργασία με κυκλικό ωράριο ή μη. Δεν πραγματοποιήθη-
κε πολυμεταβλητή γραμμική παλινδρόμηση, διότι στη διμε-
ταβλητή ανάλυση μόνο μια μεταβλητή (φύλο) σχετίζονταν
με τη βαθμολογία νωθρότητας. 
Οι γυναίκες είχαν μεγαλύτερη μέση βαθμολογία νωθρό-
τητας σε σχέση με τους άντρες (p=0,003). Οι ιατροί είχαν
σχεδόν ίση μέση βαθμολογία νωθρότητας με τους νοση-
λευτές και τους βοηθούς νοσηλευτές (Πίνακας 6). 

Στη συσχέτιση ανάμεσα στη βαθμολογία ελαστικότη-
τας και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά δε βρέθηκε σχέ-
ση στην εργασία με κυκλικό ωράριο ή μη. Βρέθηκε συσχέ-
τιση σε δύο μεταβλητές (φύλο, επάγγελμα) που σχετίζονταν
με τη βαθμολογία ελαστικότητας. 

Οι άντρες είχαν μεγαλύτερη μέση βαθμολογία ελαστι-
κότητας σε σχέση με τις γυναίκες (p<0,001). Οι ιατροί είχαν
μεγαλύτερη μέση βαθμολογία ελαστικότητας σε σχέση με

Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά που αφορούν στο ωράριο εργασίας  

Χαρακτηριστικό Ν (%)

Αριθμός απογευματινών και νυχτερινών ωραρίων σε ένα μήνα για νοσηλευτές 10,9 (5,1)α

Αριθμός εφημεριών σε ένα μήνα για ιατρούς 6,8 (1,8)α

Εργασία με κυκλικό ωράριο (απογευματινές και νυχτερινές βάρδιες ή εφημερίες) 324 (92,0)

Συνολικός αριθμός ετών εργασίας με κυκλικό ωράριο/εφημερίες 13,1 (8,2)α

Προτίμηση εργασίας μόνο σε πρωινές βάρδιες 309 (87,8)

Οι βάρδιες/εφημερίες με διευκολύνουν περισσότερο στις οικιακές μου υποχρεώσεις

Καθόλου σημαντικός λόγος για τον οποίο εργάζομαι βάρδιες/εφημερίες 180(51,1)

Λίγο σημαντικός λόγος 60 (17,0)

Συχνότητα με την οποία οι εργαζόμενοι ζητούν να εργαστούν σε συγκεκριμένες βάρδιες/εφημερίες

Συχνά 67 (19,0)

Σχεδόν πάντα 16 (4,5)

Βαθμός προτίμησης διακοπής της εργασίας σε βάρδιες/εφημερίες 

Μάλλον ναι 113(32,1)

Σίγουρα ναι 145(41,2)

Συχνότητα προβλημάτων εξαιτίας του ωραρίου εργασίας 

Μέτρια 90 (25,6)

Αρκετά 163(46,3)

Πάρα πολύ 43 (12,2)

Άγχος ή/και ένταση εξαιτίας του ωραρίου εργασίας 

Αρκετά 138(39,2)

Πάρα πολύ 73(20,7)
α Μέση τιμή (τυπική απόκλιση)

Πίνακας 4.Μέση βαθμολογία νωθρότητας  και  ελαστικότητας  

Βαθμολογία νωθρότητας Βαθμολογία ελαστικότητας

Μέση τιμή 47,6 44,5

Τυπική απόκλιση 7,7 7,1

Διάμεσος 48 44
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Πίνακας 5. Συχνότητες απαντήσεων του ερωτηματολογίου CTI, 

που αφορούν στην απόδοση και τη συνεργασία των συμμετεχόντων     

1. Δυσκολεύεστε να ξυπνήσετε ομαλά εάν

σας ξυπνήσουν μια ασυνήθιστη ώρα;

2. Το θεωρείτε σχετικά δύσκολο να ξεπε-

ράσετε την κούραση σας ακόμη και σε

μια απαιτητική περίσταση;

3. Οι ώρες της ημέρας επηρεάζουν πολύ

την διάθεση και τις ικανότητές σας;

4. Όταν νιώθετε υπνηλία μπορείτε να το

ξεπεράσετε εύκολα αν έχετε με κάτι να

ασχοληθείτε;

5. Μπορείτε να μην κοιμηθείτε καθόλου

ένα βράδυ χωρίς μεγάλη δυσκολία;

6.  Μπορείτε να τα καταφέρετε με λίγες

μόνο ώρες ύπνο επί πολλές συνεχόμενες

μέρες χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία;

7.  Εάν έπρεπε να κάνετε κάποια δουλειά

μέσα στη νύχτα, πιστεύετε ότι θα την

κάνατε σχεδόν τόσο εύκολα όσο σε μια

πιο φυσιολογική ώρα της ημέρας;

Σχεδόν ποτέ

56(15,9)

30 (8,5)

18 (5,1)

5 (1,4)

41(11,6)

58(16,5)

48(13,6)

Μερικές  φορές

94 (26,7)

134(38,1)

150(42,6)

118(33,5)

116(33,0)

112(31,8)

109(31,0)

Συνήθως

58 (16,5)

55 (15,6)

95 (27,0)

151(42,9)

76 (21,6)

66 (18,8)

86 (24,4)

Σχεδόν πάντα

32 (9,1)

13 (3,7)

45(12,8)

50(14,2)

44(12,5)

23 (6,5)

28 (8,0)

Σπάνια

112(31,8)

120(34,1)

44 (12,5)

28 (8,0)

75(21,3)

93 (26,4)

81 (23,0)

Οι τιμές εκφράζονται ως n (%).

Πίνακας 6. Συσχέτιση ανάμεσα στη βαθμολογία νωθρότητας 

και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 

Χαρακτηριστικό

Φύλο 

Άντρες 

Γυναίκες

Ηλικία 

Οικογενειακή κατάσταση 

Άγαμος/διαζευγμένος/χήρος 

Έγγαμος 

Παιδιά 

Ναι 

Όχι 

Επάγγελμα 

Ιατρός 

Νοσηλευτής (ΠΕ και ΤΕ)

Βοηθός νοσηλευτής ΔΕ

Έτη προϋπηρεσίας στον κλινικό χώρο

Κυκλικό ωράριο

Ναι 

Όχι 

Συνολικός αριθμός ετών εργασίας με κυκλικό ωράριο/εφημερίες

Αριθμός απογευματινών και νυχτερινών ωραρίων σε ένα μήνα

για νοσηλευτές ή αριθμός εφημεριών σε ένα μήνα για ιατρούς

Μέση τιμή

(τυπική απόκλιση)

45,8 (8,3)

48,4 (7,3)

48,8 (6,9)

47,1 (8,0)

47,1 (8,0)

48,7 (6,8)

47,3 (8,5)

47,8 (7,3)

47,4 (7,3)

47,7 (7,7)

45,4 (7,7)

Συντελεστής συσχέτι-

σης του Pearson

-0,08

-0,08

-0,08

0,03

Τιμή p

0,003α

0,1β

0,1α

0,1α

0,9γ

0,1β

0,13α

0,13β

0,6β

α Έλεγχος t, β Συντελεστής συσχέτισης του Pearson, γ Ανάλυση διασποράς 
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Πίνακας 7. Συσχέτιση ανάμεσα στη βαθμολογία ελαστικότητας 

και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 

Χαρακτηριστικό

Φύλο 

Άντρες 

Γυναίκες

Ηλικία 

Οικογενειακή κατάσταση 

Άγαμος/διαζευγμένος/χήρος 

Έγγαμος 

Παιδιά 

Ναι 

Όχι 

Επάγγελμα 

Ιατρός 

Νοσηλευτής (ΠΕ και ΤΕ)

Βοηθός νοσηλευτής ΔΕ

Έτη προϋπηρεσίας στον κλινικό χώρο

Κυκλικό ωράριο

Ναι 

Όχι 

Συνολικός αριθμός ετών εργασίας με κυκλι-

κό ωράριο/εφημερίες

Αριθμός απογευματινών και νυχτερινών

ωραρίων σε ένα μήνα για νοσηλευτές ή

αριθμός εφημεριών σε ένα μήνα για ιατρούς

Μέση τιμή

(τυπική απόκλιση)

46,3 (7,2)

43,5 (6,9)

45,0 (7,1)

44,3 (7,1)

44,3 (8,0)

45,1 (7,6)

45,6 (8,5)

43,6 (7,3)

43,7 (6,5)

44,4 (7,2)

45,8 (6,4)

Συντελεστής συσχέτισης

του Pearson

-0,02

-0,06

-0,07

-0,02

Τιμή p

<0,001α

0,7β

0,4α

0,4α

0,02γ

0,3β

0,3α

0,2β

0,7β

α Έλεγχος t, β Συντελεστής συσχέτισης του Pearson, γ Ανάλυση διασποράς 

Πίνακας 8. Πολυμεταβλητή γραμμική παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή τη βαθμολογία ελαστικότητας  

Συντελεστής b 95% διάστημα εμπιστοσύνης για τον b Τιμή p

Άντρες σε σχέση με γυναίκες 2,8 1,3 έως 4,4 <0,001

Πίνακας 9. Συσχετίσεις του κυκλικού ωραρίου εργασίας και άλλων παραγόντων

Άγχος ή/και ένταση εξαιτίας του ωραρίου εργασίαςβ

Αρκετά 

Πάρα πολύ

Προβλήματα εξαιτίας του ωραρίου εργασίαςβ

Αρκετά 

Πάρα πολύ

Ικανοποίηση από το ωράριο εργασίαςβ 

Αρκετά 

Πάρα πολύ

Ικανοποίηση από τον ελεύθερο χρόνο που αφήνει το ωράριο

εργασίαςβ

Αρκετά 

Πάρα πολύ

Ναι

135 (41,7)

68 (21,0)

155 (47,8)

41 (12,7)

61 (18,8)

6 (1,9)

41 (12,7)

3 (0,9)

Όχι

3 (10,7)

5 (17,9)

8 (28,6)

2 (7,1)

16 (57,1)

6 (21,4)

12 (42,9)

3 (10,7)

Τιμή pα

0,006

0,001

<0,001

<0,001

Κυκλικό ωράριο

α Έλεγχος x2 για τάση          β Οι τιμές εκφράζονται ως n (%)
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τους νοσηλευτές και τους βοηθούς νοσηλευτές (p=0,02)
(Πίνακας 7). 

Κατά τη διμεταβλητή ανάλυση προέκυψε ότι δύο ανε-
ξάρτητες μεταβλητές σχετίζονταν με τη βαθμολογία ελα-
στικότητας. Για το λόγο αυτόν, εφαρμόστηκε πολυμετα-
βλητή γραμμική παλινδρόμηση. Οι άντρες είχαν μεγαλύτερη
βαθμολογία ελαστικότητας σε σχέση με τις γυναίκες κατά
2,8 μονάδες (p<0,001)(Πίνακας 8).

Συσχετίσεις κυκλικού ωραρίου εργασίας και άλλων

παραγόντων 

Το 62,7% των συμμετεχόντων με κυκλικό ωράριο εργα-
σίας δήλωσε πως βιώνει αρκετό/πάρα πολύ άγχος. Οι συμ-
μετέχοντες με κυκλικό ωράριο εργασίας βιώνουν μεγα-
λύτερο άγχος ή/και ένταση εξαιτίας του ωραρίου εργασίας
σε σχέση με αυτούς χωρίς κυκλικό ωράριο εργασίας
(p=0,006). Το 60,5% των συμμετεχόντων με κυκλικό ωρά-
ριο εργασίας δήλωσε πως αντιμετωπίζει αρκετά/πάρα
πολύ συχνά προβλήματα. Οι συμμετέχοντες με κυκλικό
ωράριο εργασίας αντιμετωπίζουν συχνότερα προβλήμα-
τα εξαιτίας του ωραρίου εργασίας σε σχέση με αυτούς
χωρίς κυκλικό ωράριο εργασίας (p=0,001). Το 78,5% των
συμμετεχόντων χωρίς κυκλικό ωράριο εργασίας δήλωσε
πως είναι αρκετά/πάρα πολύ ικανοποιημένο από το ωρά-
ριο εργασίας. Οι συμμετέχοντες χωρίς κυκλικό ωράριο
εργασίας ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι από το ωρά-
ριο εργασίας σε σχέση με αυτούς με κυκλικό ωράριο εργα-
σίας (p<0,001). Το 53,6% των συμμετεχόντων χωρίς κυκλι-
κό ωράριο εργασίας δήλωσε πως είναι αρκετά/πάρα πολύ
ικανοποιημένο από τον ελεύθερο χρόνο που αφήνει το
ωράριο εργασίας. Οι συμμετέχοντες χωρίς κυκλικό ωρά-
ριο εργασίας ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι από τον
ελεύθερο χρόνο που αφήνει το ωράριο εργασίας σε σχέ-
ση με αυτούς με κυκλικό ωράριο εργασίας (p<0,001). Δε
βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στην καπνι-
στική συνήθεια και το κυκλικό ωράριο εργασίας (p=0,4).
Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στην
κατανάλωση καφέ/τσαγιού σε σχέση με το κυκλικό ωρά-
ριο (p=0,4). Επίσης δε βρέθηκε σημαντική στατιστικά σχέ-
ση ανάμεσα στην κατανάλωση αλκοόλ και το ωράριο (p=0,9).
Τέλος, το ωράριο δε συσχετίστηκε στατιστικώς σημαντι-
κά με το Δείκτη Μάζας Σώματος (p=0,2)  (Πίνακας 9).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Σκοπός της παρούσας συγχρονικής μελέτης ήταν να διε-
ρευνηθεί εάν και σε ποιο βαθμό το κυκλικό ωράριο και
οι εφημερίες των επαγγελματιών υγείας σχετίζονται με
τις συνήθειες ύπνου, τις συμπεριφορές υγείας, το αντι-
λαμβανόμενο άγχος και την ικανοποίηση που αυτοί βιώ-
νουν από το ωράριο εργασίας τους, το οποίο επηρεάζει
τις οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις, τη συνεργα-
σία και την απόδοσή τους στον επαγγελματικό χώρο.  

Τα αποτελέσματα της μελέτης σχετικά με τη νωθρό-
τητα και πώς αυτή επηρεάζει την απόδοση και τη συνερ-
γασία στη δουλειά των συμμετεχόντων, έδειξαν ότι ένα

μεγάλο ποσοστό δυσκολεύεται να ξυπνήσει ομαλά μια
ασυνήθιστη ώρα, δεν ξεπερνάει την κούραση σε μια απαι-
τητική περίσταση και οι ώρες της ημέρας επηρεάζουν τη
διάθεση και τις ικανότητές του. Όσον αφορά στην ελαστι-
κότητα και πώς αυτή επηρεάζει την απόδοσή τους, η έρευ-
να έδειξε ότι οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να ξεπε-
ράσουν εύκολα την υπνηλία εάν έχουν μία ασχολία, ότι
μπορούν να μην κοιμηθούν καθόλου ένα βράδυ χωρίς
μεγάλη δυσκολία, ότι τα καταφέρνουν με λίγες μόνο ώρες
ύπνο για συνεχόμενες ημέρες και ότι αν είχαν να επιτε-
λέσουν μια εργασία μέσα στην νύχτα θα την κάνανε σχε-
δόν τόσο εύκολα όσο και σε μία φυσιολογική ώρα της ημέ-
ρας. Τα ευρήματα συμφωνούν με τη μελέτη των Di Milia
και των συνεργατών (2005), η οποία χρησιμοποίησε το ίδιο
ερωτηματολόγιο (CTI) και έδειξε ότι τα άτομα με νωθρό-
τητα επηρεάζονται περισσότερο από την αδράνεια που
προκαλείται μετά την πρωινή έγερση και είναι περισσό-
τερο ενεργά από ό,τι τα άτομα με ελαστικότητα, τα οποία
χρειάζονται λιγότερο ύπνο κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Τόσο οι επαγγελματίες με νωθρότητα, όσο και με ελαστι-
κότητα έχουν καλύτερη προσαρμογή του κιρκαδιανού ρυθ-
μού τους σε ακανόνιστες ώρες εργασίας και μπορούν να
ανταπεξέλθουν σε μορφή εργασίας με εναλλασσόμενες
βάρδιες. Επιπλέον, τα ευρήματα αυτά συμφωνούν και με
άλλη έρευνα  που έδειξε πως η νωθρότητα έχει μια σχέ-
ση ανοχής στο θέμα του ύπνου στην εργασία με όλους τους
τύπους εναλλασσόμενων βαρδιών και συσχετίστηκε αρνη-
τικά με την ανοχή στη μετατόπιση του ύπνου την ημέρα,
τη νύχτα και κατά τις νυχτερινές βάρδιες (Storemark et
al 2013). Υψηλά ποσοστά νωθρότητας, σχετίζονται με την
αντιμετώπιση περισσότερων δυσκολιών στην υπέρβαση
της υπνηλίας και οι συμμετέχοντες με υψηλή βαθμολο-
γία σε αυτό το χαρακτηριστικό τείνουν να είναι περισσό-
τερο ευαίσθητοι από την έλλειψη ύπνου. Οι επιπτώσεις
της ελαστικότητας δείχνουν να εξαρτώνται από το πρό-
γραμμα εργασίας. Η ελαστικότητα συσχετίστηκε θετικά
με την ανοχή στο θέμα του ύπνου για το βράδυ και για τις
νυχτερινές βάρδιες και η υψηλή βαθμολογία προβλέπει
υψηλή ανοχή στο θέμα του ύπνου στην εργασία με εναλ-
λασσόμενες βάρδιες. Ένα ελαστικό άτομο είναι ικανό να
εργαστεί και να κοιμηθεί σε περίεργες ώρες, σε σχέση
με ένα άτομο νωθρό σχετικά με τις συνήθειες του ύπνου
(Storemark et al 2013). Επίσης, σύμφωνα με τη μελέτη
των Flo και των συνεργατών (2012), η διαταραχή λόγω
εναλλασσόμενων βαρδιών είναι μια διαταραχή του ύπνου
και χαρακτηρίζεται από υπνηλία και αϋπνία.  Τα συμπτώ-
ματα της διαταραχής στη μελέτη αυτή, σχετίστηκαν αρνη-
τικά με την ελαστικότητα και θετικά με τη νωθρότητα.

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης επίσης, έδει-
ξαν ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των επαγγελματιών
υγείας, θα προτιμούσε να σταματήσει να εργάζεται με
βάρδιες ή εφημερίες, καθώς και ένα εξαιρετικά υψηλό
ποσοστό των συμμετεχόντων δήλωσε πως αντιμετωπίζει
προβλήματα εξαιτίας του ωραρίου εργασίας και βιώνει
άγχος και ένταση. Αυτό το εύρημα έρχεται σε συμφωνία
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με άλλες μελέτες (Jamal & Baba 1992, Coffey et al 1988).
Σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων, δήλωσε πως δυσκο-
λεύεται να προγραμματίσει τις οικιακές του εργασίες, σε
συμφωνία με ευρήματα άλλων μελετών (Staines & Pleck
1984, Hertz & Charltron 1989). Ο αριθμός των νυχτερι-
νών βαρδιών επηρεάζει την οικογενειακή και κοινωνική
ζωή (Κορομπέλη και συν 2006). Ένα αρκετά σημαντικό
ποσοστό εργαζομένων επίσης, δήλωσε ότι εάν ξυπνήσει
πολύ νωρίς το πρωί, νιώθει κουρασμένο όλη την υπόλοι-
πη μέρα και επηρεάζεται η διάθεση και οι ικανότητές του
ανάλογα με τις ώρες της ημέρας, σε συμφωνία με ευρή-
ματα άλλων μελετών  που δείχνουν ότι η διάρκεια του
ύπνου σχετίζεται με την έλλειψη προσοχής, μεγαλύτερο
χρόνο αντίδρασης, αυξημένο ποσοστό λαθών και παρα-
λείψεων, καθώς και λανθασμένη χρήση αναλώσιμου υλι-
κού από τους επαγγελματίες υγείας κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης των καθηκόντων τους (Gold et al 1992, Harrington
2001, Suzuki et al 2005). 

Πολλοί επαγγελματίες υγείας που συμμετείχαν στην
παρούσα μελέτη, δεν μπορούν να τα καταφέρουν με λίγες
μόνο ώρες ύπνο για συνεχόμενες ημέρες, με αποτέλε-
σμα να διακυβεύεται η παραγωγικότητα και η ασφάλεια
και να παρατηρούνται ιατρικά λάθη, όπως επισημαίνουν
και άλλες μελέτες (Folkard et al 2003, Landrigan et al
2004). Αντιμετωπίζουν δυσκολία να ξυπνήσουν ομαλά μια
ασυνήθιστη ώρα, γεγονός που δείχνει την κόπωση που
υφίστανται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων
τους, σε συμφωνία με τα ευρήματα της ελληνικής μελέ-
της της Κορομπέλη και των συνεργατών (2006). Τα άτο-
μα με διαταραχές ύπνου λόγω εναλλασσόμενων βαρδιών,
είναι σε κίνδυνο για εμφάνιση νοσηρότητας στην υγεία
τους που συνδέεται με τη συμπτωματολογία του ύπνου-
εγρήγορσης όπως επισημαίνουν και οι Drake και οι συνερ-
γάτες (2004). Αναγνωρίζεται ωστόσο, μια διαφορά ανά-
μεσα στην οξεία και χρόνια κόπωση και την επίδραση της
τελευταίας στον τρόπο ζωής και την αποδοτικότητα. Τα
ακανόνιστα και μεγάλης διάρκειας ωράρια αναγκαστικά
εμπλέκονται στην καθυστέρηση του ύπνου και μερικές
φορές στην απώλειά του (Wilkinson et al 1975). Το κυκλι-
κό ωράριο και οι εφημερίες επηρεάζουν τις ώρες που
κοιμάται το άτομο ημερησίως και έχουν επιπτώσεις στον
ύπνο και την εγρήγορση (Ohida et al 2001, Akerstedt
2003). Έχει βρεθεί επίσης στη βιβλιογραφία, ότι η διάρ-
κεια του ύπνου μειώνεται στις συνεχόμενες βραδινές
βάρδιες και ότι πολυάσχολοι ιατροί έχουν την τάση να
εμφανίζουν κόπωση και μείωση της αποδοτικότητας,
καθώς έχουν τάσεις υπνηλίας κατά τη διάρκεια της εργα-
σίας τους (Knauth et al 1980, Taoda et al 2008). 

Η έρευνα σχετικά με τις συνήθειες του ύπνου και τη
βιολογία του κιρκαδιανού ρυθμού μπορεί να συνεισφέ-
ρει σημαντικά στην κατανόηση της συμπεριφοράς, της
φυσιολογίας και των μοριακών μηχανισμών, που είναι
υπεύθυνοι για επιδημικές νόσους, όπως η παχυσαρκία,
ο διαβήτης και το μεταβολικό σύνδρομο (Laposky et al
2008). Η αδιπονεκτίνη, η γκρελίνη και η λεπτίνη διαδρα-

ματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην ανθρώπινη παχυσαρ-
κία, με τη μακροπρόθεσμη ρύθμιση του σωματικού βάρους
και της ενεργειακής ομοιόστασης (Szosland 2010). Έτσι,
σε αντίθεση με άλλες μελέτες στις οποίες έχει βρεθεί
ότι τα άτομα με λιγότερο ύπνο εμφάνιζαν μεγαλύτερο ΔΜΣ
(Mignot 2004) και  η οξεία και η χρόνια στέρηση του ύπνου
μπορούν να προκαλέσουν μείωση της συγκέντρωσης της
λεπτίνης και άρα αύξηση του σωματικού βάρους (Mullington
et al 2003, Spiegel et al 2003) στα αποτελέσματα της
παρούσας έρευνας δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ του
ΔΜΣ και της διάρκειας της εργασίας με εναλλασσόμε-
νες βάρδιες, τόσο στους άνδρες, όσο και στις γυναίκες,
σε αντίθεση με τα ευρήματα άλλης μελέτης (Ha et al
2005), καθώς έδειξαν ότι τα άτομα με κυκλικό ωράριο
και εφημερίες είχαν χαμηλότερο ΔΜΣ  (25,7 kg/m2)  σε
σχέση με τα άτομα που εργάζονταν χωρίς κυκλικό ωρά-
ριο και εφημερίες (26,6 kg/m2).  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η πλειοψηφία των γιατρών και νοσηλευτών, που συμμε-
τείχε στην παρούσα μελέτη εργάζεται με κυκλικό ωρά-
ριο και εφημερίες.  Οι περισσότεροι ανέφεραν ότι δεν
έχουν δυνατότητα ρύθμισης των βαρδιών και εφημεριών
και ότι θα προτιμούσαν να σταματήσουν να εργάζονται με
βάρδιες ή εφημερίες, γιατί αντιμετωπίζουν προβλήματα
και βιώνουν άγχος και ένταση. Σημαντικό ποσοστό δήλω-
σε ότι αν ξυπνήσει πολύ νωρίς το πρωί νιώθει κουρασμέ-
νο όλη την υπόλοιπη μέρα και επηρεάζεται η διάθεση και
οι ικανότητες του, ωστόσο, μπορεί και ξεπερνά την τάση
υπνηλίας όταν έχει να ασχοληθεί με κάποιο αντικείμενο
και μπορεί να διατηρηθεί σε εγρήγορση. Μεγάλο ποσο-
στό συμμετεχόντων ανέφερε ότι μπορεί να κοιμηθεί νωρί-
τερα από το κανονικό για να αναπληρώσει το χαμένο ύπνο
και ότι η έλευση του ύπνου γίνεται σχετικά γρήγορα όταν
πέφτει για ύπνο νωρίτερα από την κανονική ώρα. Εξαι-
ρετικά μεγάλο ποσοστό επίσης, δήλωσε πως χρειάζεται
ένα φλιτζάνι καφέ ή τσάι προκειμένου να ξυπνήσει κανο-
νικά το πρωί, ενώ αρκετοί είναι αυτοί που μπορούν να τα
καταφέρουν με λίγες μόνο ώρες ύπνο επί πολλές συνε-
χόμενες ημέρες χωρίς δυσκολία.  Τέλος, η πλειονότητα
των συμμετεχόντων βασίζεται σε ξυπνητήρι ή σε κάποι-
ον άλλο προκειμένου να ξυπνήσει το πρωί και χρειάζε-
ται περισσότερο ύπνο το επόμενο πρωί αν κοιμηθεί αργά
το βράδυ. 

Η παρούσα μελέτη υπόκειται σε μια σειρά περιορι-
σμών όπως είναι η δειγματοληψία ευκολίας και η συλ-
λογή δεδομένων από επαγγελματίες υγείας, που εργά-
ζονταν σε δύο μόνο νοσοκομεία της ελληνικής περιφέρειας.
Επίσης, τα στοιχεία των συμμετεχόντων που αφορούν στο
ύψος και στο βάρος, και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για
την εύρεση του ΔΜΣ, προέκυψαν από τις υποκειμενικές
απαντήσεις των ερωτηθέντων και όχι μέσω μέτρησης από
τον ερευνητή. Ομοίως υποκειμενικές μπορούν να θεω-
ρηθούν και οι απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με τις
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συνήθειες του ύπνου καθώς και οι επιπτώσεις που προ-
κύπτουν από την έλλειψή του, καθώς και το άγχος και η
ικανοποίηση που βιώνουν. Οι απαντήσεις αυτές, πιθανά
να δόθηκαν από τους συμμετέχοντες για τη συγκεκριμέ-
νη χρονική περίοδο που απάντησαν το ερωτηματολόγιο
και όχι για ένα ευρύτερο χρονικό διάστημα (σφάλμα ανά-
κλησης).

Παρά τους παραπάνω περιορισμούς, μπορούν να δια-
τυπωθούν ορισμένες προτάσεις, με στόχο να βελτιωθεί
ο ρυθμός του κυκλικού ωραρίου και των εφημεριών και
να μειωθούν οι επιπτώσεις που παρατηρούνται στους
εργαζομένους. 

Συμφωνα με φυλλάδιο που εξέδωσε η Occupational
Health Clinics for Ontario Workers (Anonymous 2005),
τα ωράρια έναρξης και λήξης των βαρδιών θα μπορού-
σαν να λαμβάνουν υπόψη διάφορες παραμέτρους της
καθημερινής ζωής των εργαζομένων. Δηλαδή τα άτομα
να μπορούν να λαμβάνουν έστω ένα γεύμα την ημέρα με
την οικογένειά τους. Επίσης,  για να μειωθεί το άγχος και
η ένταση θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα από την
υπηρεσία, στο βαθμό που είναι εφικτό, τα άτομα να επι-
λέγουν τις βάρδιες που θα εργαστούν. Ο σχεδιασμός των
βαρδιών θα πρέπει να γίνεται εκ των προτέρων, ο προ-
γραμματισμός να είναι ευέλικτος και να επιτρέπει στους
εργαζόμενους την αλλαγή βαρδιών, να μεγιστοποιηθεί η
αυτονομία των εργαζομένων και οι μέρες των ρεπό και
των αδειών να προγραμματίζονται επίσης εκ των προτέ-
ρων. Με τον τρόπο αυτό, ελέγχεται από τη μία πλευρά το
άγχος και η ένταση σε σχέση με την οικογένειά τους, για-
τί ως ένα σημείο οι ίδιοι οι εργαζόμενοι καθορίζουν το
πρόγραμμά τους, ενώ από την άλλη, αποφεύγονται οι
συγκρούσεις στο χώρο εργασίας για τυχόν ανισότητες
ανάμεσα στους εργαζομένους, σχετικά με τις βάρδιες του
κυκλικού ωραρίου και των εφημεριών. Επίσης οι ημέρες
των αργιών και των γιορτών μπορούν να είναι σε σταθε-
ρό κύκλο για όλους τους εργαζόμενους.

Για να αποφευχθεί η κόπωση των επαγγελματιών
υγείας θα ήταν αναγκαίος ο προγραμματισμός των πιο
απαιτητικών εργασιών στην αρχή της βάρδιας, όταν οι
εργαζόμενοι είναι σε εγρήγορση. Ακόμα θα πρέπει να
υπάρχει ικανοποιητικός φωτισμός στο χώρο εργασίας,
να γίνονται συχνά διαλείμματα κατά τη διάρκεια της βάρ-
διας, η νυχτερινή εργασία να μειωθεί όσο το δυνατό
περισσότερο, σε περιπτώσεις που καθίσταται εφικτό
και να μην υπάρχουν περισσότερες από 5 ή 7 βάρδιες
στη σειρά. Για την καλύτερη αντιμετώπιση των διαταρα-
χών του ύπνου προτείνεται να υπάρχει ελάχιστη ξεκού-
ραση 48 ωρών ανάμεσα σε αλλαγή βάρδιας, ώστε να
προσαρμόζεται ο οργανισμός, οι νυχτερινές βάρδιες να
μην υπερβαίνουν τη μία με δύο διαδοχικά και να μπο-
ρούν να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται κατάλλη-
λα οι εργαζόμενοι με διαταραχές ύπνου. Επίσης, να
υπάρχει δεξιόστροφη φορά του κυκλικού ωραρίου, δηλα-
δή οι πρωινές βάρδιες να ακολουθούνται από τις απο-
γευματινές και στη συνέχεια από τις νυχτερινές, να υπάρ-
χει ελάχιστη ανάπαυση τουλάχιστον 12 ωρών ανάμεσα

σε δύο βάρδιες και να υπάρχουν τουλάχιστον 1-2 σαβ-
βατοκύριακα το μήνα ελεύθερα για να μπορεί ο εργα-
ζόμενος να ασχοληθεί με την προσωπική, οικογενεια-
κή και κοινωνική του ζωή. Τέλος, θα μπορούσαν να
δίνονται ολιγοήμερες άδειες κατά τη διάρκεια του έτους,
ώστε οι εργαζόμενοι να ανακουφίζονται από τις επιπτώ-
σεις του κυκλικού ωραρίου και των εφημεριών.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι καμία από τις
παραπάνω προτάσεις δε θα είναι εύκολο να εφαρμοστεί
και να ανακουφίσει τους επαγγελματίες υγείας από τις
επιπτώσεις που υφίστανται λόγω των εναλλασσόμενων
βαρδιών και των εφημεριών, εάν δε λυθεί το κύριο πρό-
βλημα της έλλειψης προσωπικού. Τα προβλήματα λόγω
των εναλλασσόμενων βαρδιών και των εφημεριών θα
πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους αρμοδίους,
ενώ οι έρευνες θα πρέπει να συνεχιστούν σε μεγαλύτε-
ρο δείγμα επαγγελματιών υγείας, σε εργαζόμενους τόσο
σε δημόσια νοσοκομεία μεγάλων αστικών κέντρων, όσο
και σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Τέλος, θα
πρέπει να υλοποιηθούν διαχρονικές μελέτες με στόχο
την αξιολόγηση των ληφθέντων μέτρων για τις επιπτώ-
σεις στην υγεία των εργαζομένων, που σχετίζονται με
την εργασία με κυκλικό ωράριο και εφημερίες, έτσι ώστε
να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που
έχουν ληφθεί. 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Η ΑΠ: συμμετείχε στη σύλληψη, στο σχεδιασμό της μελέ-
της, συνέλεξε και ανέλυσε τα δεδομένα, συνέβαλε στην
ερμηνεία των αποτελεσμάτων και στη συγγραφή του κει-
μένου. Η ΘΜ: συμμετείχε στο σχεδιασμό της μελέτης,
συνέβαλε στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων και στη
συγγραφή του κειμένου.  Και οι δύο συγγραφείς αξιο-
λόγησαν κριτικά και ενέκριναν την υποβολή του τελικού
κειμένου. 
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Exploring the correlation between the
rotating shift system and on-call times 

to sleeping habits, health behaviors, stress 
and satisfaction of health professionals

AAnnnnaa  PPaavvlliiddoouu11,,  TThhaalliiaa  BBeellllaallii22

11..  RRNN,,  MMSScc,,  GGeenneerraall  HHoossppiittaall  ooff  TThheessssaalloonniikkii  ««GG..PPaappaanniikkoollaaoouu»»,,,,  TThheessssaalloonniikkii,,  GGrreeeeccee..  
22..  AAssssoocciiaattee  PPrrooffeessssoorr,,  NNuurrssiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt,,  ““AAlleexxaannddrreeiioo””  TTeecchhnnoollooggiiccaall  EEdduuccaattiioonnaall  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  TThheessssaalloonniikkii,,  TThheessssaalloonniikkii,,  GGrreeeeccee..

ABSTRACT
Introduction: The operation of health services on a 24-hour basis, forces the medical and nursing
personnel to work in a rotating shift system and on - call times. This often causes disruption and
disorganization of the biorhythms of health professionals.  
Purpose: The purpose of this cross-sectional study was to explore whether and to what extent
the rotating shift system and on-call times of the health professionals is associated with sleeping
habits, health behaviors, perceived stress and satisfaction experienced from their working schedule,
which affect family and social relations, cooperation and performance in the workplace.
Sample-Method: The sample of the study consisted of 352 employees (135 physicians and 217
nurses) of two general hospitals in Greece. From April to June 2012 they completed a questionnaire
that included: a) questions about demographic characteristics, health behaviors and about perceived
stress and job satisfaction and b) «Circadian Type Inventory» (CTI) regarding sleeping habits, which
includes 30 questions grouped into two subscales of vigorousness and flexibility.  Data were analyzed
with the program SPSS, version 19.0.
Results: Ninety two per cent of participants worked in a rotating shift system and on – call times.
Employees of rotating shift work system and on – call times experience greater stress - intensity
(p = 0,006).  Participants without a rotating shift work and on – call were more satisfied with working
time (p <0,001) and leisure time spent (p <0,001). We did not find any statistically significant
relationship between working system and smoking (p=0,4), consumption of coffee/tea (p=0,4) or
alcohol (p=0,9). Finally, working hours were not significantly associated with BMI (p=0,2). CTI
questionnaire showed that women had higher average rating of vigorousness than men (p=0,003),
men had higher average rating of flexibility compared to women (p<0,001) and doctors compared
with nurses (p=0,02) respectively.
Conclusions: Rotating shift system and on-call times affect specific areas of health professional’s
lives.  Health services should take necessary measures to reduce the negative effects, in order to
ensure the health of medical and nursing staff and improve the quality of provided health services. 

Keywords: health professionals, on call times, rotating shift system, health, sleep. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
 Β.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ  

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
 Γ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

  Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 

Το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης 
(ΕΠΝΕ) είναι το επίσηµο περιοδικό της ΕΝΩΣΗΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. Είναι ένα διεπιστηµονικό 
περιοδικό µε σύστηµα κριτών, µε σκοπό την προώθη-
ση της Νοσηλευτικής Επιστήµης και των Επιστηµών 
Υγείας και Πρόνοιας. Παρέχει τη δυνατότητα δηµοσί-
ευσης επιστηµονικών, ανασκοπικών και ερευνητικών 
άρθρων, καθώς και κριτική άρθρων και σχόλια που 
ενδιαφέρουν το διεθνές αναγνωστικό κοινό των επαγ-
γελµατιών, των εκπαιδευτικών και των ερευνητών, σε 
όλους τους τοµείς της νοσηλευτικής, αλλά και γενικό-
τερα των επιστηµών φροντίδας υγείας και πρόνοιας.

Με την υπ. αριθ. πρωτ. ∆Υ2α/οικ 122 – 7/8/2009 από-
φαση του Υπουργείου Υγείας ανήκει στα Περιοδικά µε 
Εθνική Αναγνώριση, αποτελεί ένα αξιόπιστο, σύγχρονο, 
τριµηνιαίο επιστηµονικό περιοδικό και είναι διαθέσιµο 
σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή. Ταυτόχρονα αποτε-
λεί ένα πολύτιµο εργαλείο επιστηµονικής γνώσης για το 
Νοσηλευτή, για όσους σπουδάζουν τη νοσηλευτική, για 
τους επαγγελµατίες άλλων επιστηµών υγείας και συ-
µπεριφοράς, καθώς και για κάθε αναγνώστη που επιθυ-
µεί επιστηµονική ενηµέρωση και εκπαίδευση.  Παρέχει 
τη δυνατότητα σε νέους επιστήµονες να έχουν εύκολη 
πρόσβαση στη γνώση και στην πρόοδο της νοσηλευτι-
κής, ενώ αποτελεί το επιστηµονικό βήµα για τους νο-
σηλευτές που απασχολούνται στην εκπαίδευση ή στην 
κλινική νοσηλευτική, ώστε να δηµοσιεύουν το έργο τους 
και να δέχονται εποικοδοµητικές κριτικές. Σε ένα δεύ-
τερο επίπεδο ευαισθητοποιεί άλλους επιστήµονες στα 
γνωστικά αντικείµενα της νοσηλευτικής και προάγει γε-
νικότερα τη συνεργασία των υπηρεσιών υγείας.

Όλα τα άρθρα που υποβάλλονται στο Περιοδικό θα 
πρέπει να ακολουθούν συγκεκριµένες οδηγίες συγ-
γραφής ώστε να διασφαλίζεται η ξεκάθαρη δοµή, σε 
σχέση µε την περιεκτικότητα του περιεχοµένου. 

Οι υποβληθείσες εργασίες θα πρέπει να είναι κατάλ-
ληλες για το διεθνές κοινό. Εάν τα άρθρα εστιάζουν σε 
συγκεκριµένα πολιτιστικά, ή άλλα εξειδικευµένα θέ-
µατα, θα πρέπει να περιγράφεται το πλαίσιο της µελέ-
της και να απευθύνονται σαφώς σε διεθνές κοινό, έτσι 
ώστε οι αναγνώστες ακόµη και αν προέρχονται από 
διαφορετική χώρα, κουλτούρα ή επιστηµονικό υπόβα-
θρο, να µπορούν να τα κατανοήσουν. 

Στο περιοδικό δηµοσιεύονται ανασκοπήσεις, πρω-
τογενείς ή δευτερογενείς ερευνητικές µελέτες, γενικά 
θεωρητικά (φιλοσοφικά, µεθοδολογικά) άρθρα, ενδια-
φέρουσες κλινικές περιπτώσεις και βιβλιοκριτικές. Οι 
τοµείς που καλύπτει το περιοδικό είναι οι εξής:

•  Παθολογική – Χειρουργική Νοσηλευτική 
•  Κοινοτική Νοσηλευτική – Πρωτοβάθµια 

Φροντίδα Υγείας
•  Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας
•  Περιεγχειρητική Νοσηλευτική
•  Καρδιολογική – Καρδιοχειρουργική 

Νοσηλευτική
•  Παιδιατρική – Παιδοχειρουργική Νοσηλευτική
•  Νοσηλευτική Μητρότητας – Γυναικολογική 

Νοσηλευτική
•  Ογκολογική Νοσηλευτική – Ανακουφιστική 

Φροντίδα
•  Νοσηλευτική ΜΕΘ – Επείγουσα Νοσηλευτική 
•  Νεφρολογική Νοσηλευτική
•  ∆ιοίκηση – Οργάνωση & Οικονοµική Αξιολόγηση 

Υπηρεσιών Υγείας / Ποιότητα Νοσηλευτικής 
Φροντίδας

•  ∆ηµόσια Υγεία & Επιδηµιολογία
•  Νοµικά & Επαγγελµατικά Θέµατα / ∆ίκαιο της 

Υγείας
•  Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας - 

Νοσοκοµειακές Λοιµώξεις
•  Πληροφορική της Υγείας
•  Νοσηλευτική Εκπαίδευση & Μεθοδολογία της 

Έρευνας

   Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  
ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

ΕΚΔΟΤΗΣ: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΕΚΔΟΣΗΣ: ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ∆ΑΓΛΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΤΣΙΛΙ∆ΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ∆ρ. ΘΑΛΕΙΑ ΜΠΕΛΛΑΛΗ, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τµήµα Νοσηλευτικής 
ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΙΖΑΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: 
Μαρία Σαρίδη MSc, PhD 
Βασιλική Ρόκκα MSc, PhD 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αθηνά Καλοκαιρινού,  Καθηγήτρια, Τµήµα Νοσηλευ-
τικής, ΕΚΠΑ
Στέφανος Μαντζούκας, Επίκουρος Καθηγητής, Τµή-
µα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Ηπείρου

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΕΠΝΕ)
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Ευγενία Μηνασίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα 
Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Θεσ/νίκης
Ιωάννα Παπαθανασίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα 
Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Θεσσαλίας 
Θεοδώρα Καυκιά Καθηγήτρια Εφαρµογών, Τµήµα 
Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Θεσ/νίκης
Γεώργιος Κριτσιωτάκης, Καθηγητής Εφαρµογών, 
Τµήµα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης
Μαρία Μαλλιαρού MSc, PhD
Ιωάννα Καραμήτρη  MSc, PhD(c)
Αθανάσιος Μαστροκώστας MSc, PhD(c) 
Μαρία Γκριζώτη, MSc  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Φωτεινή- Ελένη  Καραχάλιου, Παιδίατρος Ενδοκρινο-
λόγος, ∆ιευθύντρια Τµήµατος    Άθλησης και Ανάπτυ-
ξης Ν.Π. Αγλαΐα Κυριακού
Ιωάννης  Κυριόπουλος,  Καθηγητής Οικονοµικών της 
Υγείας, Κοσµήτωρ ΕΣ∆Υ
Φώτιος Λεπίδας, Νοµικός Σύµβουλος της 6ης ΥΠΕ, 
DEA, ∆ιοικητικό ∆ίκαιο,  Montpellier France
Αλέξιος  Παραράς, ∆ικηγόρος ∆ηµοσιολόγος, Νοµι-
κός Σύµβουλος ΕΝΕ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ
Παρασκευή Αποστολάρα
Αικατερίνη  Βενέτη 
Μαρία Γέραλη
∆ηµήτριος ∆άλλας
Γεώργιος Ελεσνίτσαλης
Γεώργιος  Ίντας
Αγγελική Καραΐσκου
Νεκταρία Κάραλη
Νικόλαος Κοντοδηµόπουλος
Μιχάλης Κουράκος
Βάγια Κωνσταντικάκη
 Θεοχάρης Κωνσταντινίδης
Πολυξένη Μαγγούλια 
Χρυσούλα Μελισσά
Βασιλική Μούγια
∆ηµήτριος Μπαρουξής 
Λάµπρος Μπίζας
Ιωάννης Μωΰσογλου
Χρυσούλα Νταφογιάννη
∆ήµητρα Παλητζήκα
Ειρήνη Παπάζογλου
 Νίκη Παυλάτου
Μαρία Ρεκλείτη
Νίκος Στεφανόπουλος
 Νικόλαος Στούφης
Σοφία Τάνη
Αναστάσιος Τζενάλης
Αικατερίνη Τόσκα
Αλεξάνδρα Χαραλαµπίδου
Καλλιόπη Χατζίκα 
Ελένη Χριστοδούλου  
Χρύσα Χρυσοβιτσάνου 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Dr. Theodoros Koutroubas, Professor, UC Louvain.
Dr. Irena Papadopoulos, Professor of Transcultural 
Health and Nursing and Head of Research Centre 
for Transcultural Studies in Health Middlesex 
University, London UK.
Dr. Mally Ehrenfeld, Associate Professor, Head of 
Nursing Department, Tel-Aviv University Israel. 
Dr. Betty Chung Pui Man, Lecturer, (Health Sciences 
Syd), Nursing Faculty, Polytechnic University, Hong 
Kong 
Dr. Evridiki Papastavrou, Lecturer, Department of 
Nursing, Cyprus University of Technology, President 
of the Council of Nursing and Midwifery.
Lorendana Sasso, Professore Associato,Universita 
degli Studi di Genova
Cecilia Sironi, MSc Universita degli Studi dell’ 
Insubria-Varese Italy.
Roccο Gennaro,  Vice Presidente IPASVI.

  Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 

Οι Έλληνες συγγραφείς μπορούν να δημοσιεύουν 
άρθρα και στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τύποι Άρθρων 
Διαδικασία Υποβολής Άρθρων
Διαδικασία Αξιολόγησης
Γενικές Οδηγίες
Γενικές οδηγίες Συγγραφής 
Θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας

ΤΥΠΟΙ ΑΡΘΡΩΝ
Το ΕΠΝΕ δηµοσιεύει τα ακόλουθα:
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ link*
2. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 
Το περιοδικό δηµοσιεύει φιλοσοφικά, θεωρητικά, µε-
θοδολογικά ή επαγγελµατικά θέµατα/καταστάσεις που 
παρέχουν επίκαιρη, προηγµένη γνώση για τη διεθνή 
επιστηµονική κοινότητα και µπορεί να αφορούν στη 
νοσηλευτική πρακτική, την εκπαίδευση, τη διοίκηση 
κ.λπ.  Επίσης, δηµοσιεύει άρθρα συζήτησης.
3. ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
 α. Πρωτογενείς 
  • Εµπειρικές link
  • Κλινικές δοκιµές link
 β. ∆ευτερογενείς (συστηµατικές ανασκοπήσεις) link 
 γ.  Ανάπτυξης και Ψυχοµετρικής Στάθµισης ερευνη-

τικών εργαλείων link
4. ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
 • Εµπειρικές  link
5. ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΙΚΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ  link
6. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ   link
7. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ 
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(Οι επιστολές µπορεί να είναι έκτασης ως 500 λέξεων 
και να περιλαµβάνουν κρίσεις, ή σχόλια για εργασίες 
που έχουν ήδη δηµοσιευτεί σε 2 προηγούµενα τεύχη). 

* Όπου αναγράφεται link, υπάρχουν αναρτηµένες οι 
επιπλέον σχετικές, εξειδικευµένες οδηγίες στην ιστο-
σελίδα του περιοδικού. 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ link 
Έως ότου ολοκληρωθεί το σύστηµα ηλεκτρονικής υπο-
βολής άρθρων, καλούνται οι συγγραφείς να υποβάλ-
λουν τα προς αξιολόγηση άρθρα µέσω του ηλεκτρο-
νικού ταχυδροµείου του περιοδικού στη διεύθυνση 
journal@enne.gr.  Όλη η αλληλογραφία θα πραγµατο-
ποιείται µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  
Κάθε άρθρο θα συνοδεύεται από επιστολή του συγ-
γραφέα, υπόδειγµα της οποίας µπορείτε να βρείτε εδώ 
(link) και στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
•  Βεβαίωση ότι η εργασία (ολόκληρη ή τµήµα αυτής) 

δεν έχει δηµοσιευτεί (ή υποβληθεί για δηµοσίευση) 
σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή σε άλλο περιοδικό ή 
µέσο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

 • ∆ήλωση ότι το τελικό κείµενο της εργασίας αναγνώ-
στηκε και εγκρίθηκε από όλους τους συγγραφείς.
 •  ∆ήλωση ότι δεν υπάρχει καµία σύγκρουση συµφέ-

ροντος ή άλλο οικονοµικό όφελος  σχετικά µε την 
µελέτη

 •  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.

 •  Βεβαίωση των συγγραφέων για την εγγύηση ότι το 
άρθρο είναι πρωτότυπη µελέτη και δεν παραβιάζει 
κανένα δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας.

 •  ∆ήλωση ότι όλοι οι συγγραφείς έχουν συµβάλει ση-
µαντικά στη διεξαγωγή της µελέτης.

 •  Στοιχεία του συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για την 
αλληλογραφία (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική και 
ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο). 

Κατά την υποβολή ξενόγλωσσων άρθρων από Έλληνες 
συγγραφείς θα πρέπει να υποβάλλεται η αντίστοιχη, 
ξενόγλωσση συνοδευτική επιστολή (link).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι υποβληθείσες εργασίες αξιολογούνται από τη ∆ι-
εύθυνση Σύνταξης, εάν συνάδουν µε την αποστολή και 
τους στόχους του Περιοδικού, προκειµένου να προω-
θηθούν για ανώνυµη αξιολόγηση. Ανάλογα µε τη θε-
µατική ενότητα στην οποία ανήκουν, προωθούνται στο 
υπεύθυνο µέλος της συντακτικής επιτροπής και σε δύο 
κριτές της αντίστοιχης θεµατικής ενότητας, ή σε ανε-
ξάρτητους κριτές.   
Οι κριτές αποφαίνονται εάν το άρθρο είναι:
(α) Αποδεκτό για δηµοσίευση χωρίς τροποποιήσεις
(β) Αποδεκτό για δηµοσίευση µε µικρές τροποποιήσεις
(γ) Αποδεκτό για δηµοσίευση κατόπιν σηµαντικών τρο-
ποποιήσεων
(δ) Μη αποδεκτό για δηµοσίευση στην παρούσα µορφή

Η τελική προσαρµογή του κειµένου στις υποδείξεις 
των κριτών διαπιστώνεται από τη ∆ιεύθυνση Σύνταξης, 
ώστε το άρθρο να προωθηθεί προς δηµοσίευση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Η ∆ιεύθυνση Σύνταξης αποφασίζει για τον ταχύτερο 
δυνατό χρόνο δηµοσίευσης των εργασιών, βασιζόµενη 
σε διάφορα κριτήρια, όπως είναι η τήρηση της προτε-
ραιότητας κατά την ηµεροµηνία υποβολής, η αναλογία 
ερευνητικών και ανασκοπικών άρθρων ανά τεύχος, η 
µη δηµοσίευση στο ίδιο τεύχος άρθρων των ίδιων συγ-
γραφέων, άρθρων παρόµοιας θεµατολογίας κλπ. Η 
προτεραιότητα για δηµοσίευση βασίζεται στην ηµερο-
µηνία αποδοχής και όχι στην ηµεροµηνία πρώτης υπο-
βολής του κειµένου. 
Η ∆ιεύθυνση Σύνταξης διατηρεί το δικαίωµα µικρών 
τροποποιήσεων της µορφής και του περιεχοµένου των 
εργασιών, ωστόσο, µεγάλες ή ουσιώδεις τροποποιή-
σεις, κυρίως αναφορικά µε το περιεχόµενο, θα γίνονται 
µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη των συγγραφέων. 
Οι συγγραφείς των ερευνητικών µελετών (πρωτογενών 
και δευτερογενών) δεν µπορεί να είναι περισσότεροι 
από έξι (6), παρά µόνο µετά από εξαίρεση (π.χ. όταν 
πρόκειται για διεπιστηµονικές, µεγάλης κλίµακας, πο-
λυκεντρικές µελέτες).  Οι συγγραφείς των υπόλοιπων 
εργασιών δεν µπορεί να είναι περισσότεροι από τρεις 
(3), µε πιθανή εξαίρεση, κάποια γενικά άρθρα µεθο-
δολογικού τύπου, ή κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες.  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ (λίστα ελέγχου – check list)
Σε κάθε άρθρο που υποβάλλεται, οι συγγραφείς θα 
πρέπει να περιλαµβάνουν τα εξής (προς διευκόλυνσή 
σας, τσεκάρετε δίπλα, τι από τα παρακάτω έχετε υπο-
βάλει): 
1. Συνοδευτική Επιστολή (υπάρχει υπόδειγμα)
2. Σελίδα τίτλου*
3. Σελίδα περίληψης*
4. Σελίδα Βασικών Σημείων του Άρθρου
5. Κυρίως κείμενο του άρθρου
6. Συμβολή των συγγραφέων
7. Χρηματοδότηση (εάν υπάρχει)
8. Ευχαριστίες (εάν υπάρχουν) 
9. Προηγούμενη δημοσίευση (εάν υπάρχει)
10. Βιβλιογραφικός κατάλογος
11. Πίνακες και σχήματα
*  θα υπάρχουν και στην αγγλική γλώσσα. ∆είτε οδηγίες 
που ακολουθούν

Σελίδα τίτλου 
- Τίτλος έως 25 λέξεις (πεζοί - έντονοι χαρακτήρες)
-  Ονοµατεπώνυµο, φορέας εργασίας (πχ ΓΝΑ «Ιππο-

κράτειο»). Με εκθέτες, κάθε όνοµα θα παραπέµπει 
στον αντίστοιχο φορέα

-  Υπεύθυνος αλληλογραφίας (ονοµατεπώνυµο, ηλε-
κτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας)

-  Ηµεροµηνία υποβολής
-  Όλα τα παραπάνω και στην Αγγλική γλώσσα (σε χω-

ριστή σελίδα)
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Σελίδα περίληψης
- Τίτλος του άρθρου  (πεζοί-έντονοι χαρακτήρες)
-  Η λέξη ΠΕΡΙΛΗΨΗ, γράφεται µε έντονους κεφαλαί-

ους χαρακτήρες
-  Η περίληψη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 250-300 λέ-

ξεις (βλέπε σχετικό link ανάλογα µε το είδος του άρθρου)  
-  Θα πρέπει να υποβάλλεται στην ελληνική & αγγλική 

γλώσσα, χωρίς βιβλιογραφικές αναφορές, ή συντµή-
σεις λέξεων. 

-  Εάν το άρθρο υποβάλλεται στην αγγλική γλώσσα, δεν 
χρειάζεται η ελληνική εκδοχή του τίτλου ή της περί-
ληψης. 

-  Ακολουθείται από 3 (τρεις) έως έξι (6) λέξεις κλειδιά 
κατά αλφαβητική σειρά, οι οποίες  θα πρέπει να προ-
κύπτουν από το περιεχόµενο του άρθρου και να δια-
χωρίζονται µεταξύ τους µε κόµµα (,). Οι λέξεις κλει-
διά θα πρέπει να είναι γενικού περιεχοµένου  και να 
διευκολύνουν τον εύκολο ευρετηριασµό του άρθρου 
κατά την αναζήτησή του, στις βάσεις δεδοµένων από 
άλλους ερευνητές. 

-  Περίληψη και στην αγγλική γλώσσα (σε χωριστή σελίδα)

Σελίδα Βασικών Σημείων του Άρθρου 
Τα βασικά σηµεία του άρθρου (highlights/key points) 
αναγράφονται σε χωριστή σελίδα και αφορούν στα 
κύρια ευρήµατα, παρέχοντας µια γρήγορη µατιά του 
συνολικού άρθρου.  Περιλαµβάνουν τρεις έως πέντε 
προτάσεις (µε κουκίδες) που περιγράφουν την ουσία 
της ανασκόπησης ή της έρευνας (αποτελέσµατα ή συ-
µπεράσµατα) και τονίζουν τη σηµασία του άρθρου.  Η 
κάθε πρόταση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 85 χα-
ρακτήρες (µαζί µε τα κενά διαστήµατα και τα σηµεία 
στίξης). H φράση ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ γράφεται µε κεφα-
λαίους έντονους χαρακτήρες.

Παράδειγµα στην Ελληνική γλώσσα
Παπαδόπουλος ∆, Βασιλείου Γ, Γεωργίου Α (2014). 
Επαγγελµατική εξουθένωση και καθηµερινή λειτουρ-
γικότητα: Μια θεωρητική ανάλυση. Ελληνικό Περιοδι-
κό Νοσηλευτικής Επιστήµης, 5: 14-20.

Βασικά Σημεία του Άρθρου
•  Ανάλυση της εξουθένωσης από την οπτική του ερ-

γαζόµενου.
•  Η εξουθένωση ως διαµεσολαβητικός παράγοντας 

στην καθηµερινότητα.
•  Η εξουθένωση αυξάνεται ανάλογα µε τις εργασιακές 

απαιτήσεις.
•  Η εξουθένωση µειώνεται ανάλογα µε τα εργασιακά 

αποθέµατα.
•  Οι εργαζόµενοι µε υψηλά επίπεδα εξουθένωσης 

χρήζουν εξατοµικευµένης στήριξης.  

Παράδειγµα στην Αγγλική γλώσσα
Papadopoulos D, Vasiliou G, Georgiou A (2014). 
Professional burnout and daily functioning: A 
theoretical analysis. Hellenic Journal of Nursing 
Science, 5: 14-20. 

Highlights /key points
•  Discussion of burnout from the perspective of the 

employee.
•  Chronic burnout is conceptualized as a crucial 

moderator of daily functioning.
•  Burnout increases according to daily job demands.
•  Burnout decreases according to daily job resources.
•  Employees with high levels of burnout need tailored 

help.

Κυρίως κείμενο του άρθρου (manuscript)
Το κυρίως κείµενο (manuscript) θα ακολουθεί την ανά-
λογη δοµή (βλ. σχετικά links, ανάλογα µε τον τύπο του 
άρθρου). Μετά το κείµενο, θα αναγράφεται η Συµβολή 
του κάθε συγγραφέα αναλυτικά, όπως και οι τυχόν Ευ-
χαριστίες. 

Συμβολή των συγγραφέων. Όλοι οι συγγραφείς που ανα-
φέρονται σε ένα άρθρο θα πρέπει να έχουν συνεισφέρει 
ενεργά στη  συλλογή των πληροφοριών και στη συγγραφή 
του (εάν πρόκειται για ανασκόπηση), ή στο σχεδιασµό της 
µελέτης, στη συλλογή και ανάλυση των δεδοµένων, στην 
εξαγωγή/ερµηνεία των αποτελεσµάτων και στη συγγρα-
φή του άρθρου (εάν πρόκειται για έρευνα). Η συµβολή 
τους θα διαφαίνεται σε όποιο από τα παραπάνω σηµεία, 
µε διακριτό τρόπο για τον καθένα και θα περιλαµβάνεται 
µετά το κυρίως κείµενο και πριν το βιβλιογραφικό κατά-
λογο.  Όλοι οι συγγραφείς επίσης, θα πρέπει να έχουν 
µελετήσει το περιεχόµενο και εγκρίνει την τελική έκδο-
ση που έχει υποβληθεί προς δηµοσίευση. Η συµµετοχή 
µόνο στην αναζήτηση χρηµατοδότησης µιας έρευνας, ή 
µόνο στη συλλογή των δεδοµένων  δεν δικαιολογεί την 
αναφορά µεταξύ των συγγραφέων, η οποία υποκαθίστα-
ται µε την έκφραση ευχαριστιών. 
Παράδειγµα: ΙΚ: (αρχικά ονοµάτων των συγγραφέων) 
ανέλυσε τα δεδοµένα και συνέβαλε στην ερµηνεία των 
αποτελεσµάτων και στη συγγραφή του κειµένου. ΘΜ: 
συµµετείχε στη σύλληψη και στο σχεδιασµό της µελέτης, 
καθώς και στη συλλογή των δεδοµένων. ΠΓ και ∆Κ: Συµ-
µετείχαν στο σχεδιασµό της µελέτης και στη συλλογή των 
δεδοµένων. Όλοι οι συγγραφείς αξιολόγησαν κριτικά και 
ενέκριναν την υποβολή του τελικού κειµένου.  

Ευχαριστίες. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του άρ-
θρου, οι συγγραφείς µπορούν να αναγράφουν τις ευχα-
ριστίες τους σε άτοµα, φορείς κ.λπ που τους βοήθησαν 
ουσιαστικά στην εκπόνηση της εργασίας τους, επεξη-
γώντας τους λόγους πχ για την οικονοµική ενίσχυση, 
τη συλλογή των δεδοµένων, τη χορήγηση άδειας κ.λπ. 

Προηγούμενη δημοσίευση. Σε περίπτωση που το άρ-
θρο ή τµήµα του, έχει δηµοσιευτεί πχ σε Πρακτικά Συ-
νεδρίου ή αλλού, θα πρέπει να αναγράφεται το «που» 
και το «πότε».  

Βιβλιογραφικός κατάλογος (σύµφωνα µε τις οδηγίες, 
βλ. link)
Πίνακες – Σχήματα. Οι πίνακες και τα σχήµατα παρα-
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τίθενται στο τέλος του άρθρου, σε χωριστή σελίδα το 
καθένα από αυτά. Ωστόσο, εντός του κυρίως κειµένου 
του άρθρου θα πρέπει να µπαίνει σε παρένθεση η έν-
δειξη (Πίνακας ΧΧ κάπου εδώ). 
•  Θα πρέπει να είναι αριθµηµένοι µε αραβικούς αριθ-

µούς (1,2,3) και να αναφέρονται µε τη σειρά παρά-
θεσής τους και µέσα στο κείµενο (π.χ. Πίνακας ΧΧ, 
εντός του κειµένου).  

•  Θα πρέπει να  συνοδεύονται από ένα βραχύ τίτλο  και 
να αναφέρεται η πηγή τους, αν δεν προέρχονται από 
πρωτογενές υλικό.  

•  Η έκταση κάθε πίνακα δεν πρέπει να υπερβαίνει τη 
µια σελίδα. 

•  Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υλικού (πινάκων, 
σχηµάτων) που έχει ήδη δηµοσιευθεί αλλού, θα πρέ-
πει να εξασφαλίζεται, πριν την υποβολή του άρθρου, 
η άδεια από τους αρχικούς συγγραφείς ή αυτούς που 
κατέχουν τα πνευµατικά δικαιώµατα του αναπαρα-
γόµενου υλικού. Οι συγγραφείς των δηµοσιευµένων 
άρθρων έχουν την ευθύνη για οποιαδήποτε επίπτω-
ση από παραβίαση του copyright τρίτων. 

•  Συντµήσεις µέσα στους πίνακες, σχήµατα κ.λπ. θα 
πρέπει να επεξηγούνται στο κάτω µέρος τους, µε 
µορφή υποσηµείωσης.  

•  Χρησιµοποιήστε µέγεθος γραµµατοσειράς από 8 έως 
10.  Χρησιµοποιήστε µόνο δύο διαφορετικά µεγέθη 
γραµµατοσειράς σε κάθε πίνακα (ένα µέγεθος είναι 
προτιµότερο).

•  Θα πρέπει οι οριζόντιες και κάθετες γραµµές του 
πίνακα να µην είναι εµφανείς, εκτός από τις ακόλου-
θες: πάνω και κάτω περίγραµµα και κάτω από τους 
τίτλους των στηλών.

Παραρτήματα. Προτείνεται η αποφυγή παράθεσης πα-
ραρτηµάτων. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο πα-
ρατίθενται σε χωριστή σελίδα, µετά το βιβλιογραφικό 
κατάλογο και πριν από τους πίνακες. 

Άλλες οδηγίες μορφοποίησης 
•  Τα άρθρα θα πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένα µε 

γραµµατοσειρά TIMES NEW ROMAN, µεγέθους 12 
και διάστιχο 1.5.  Τα περιθώρια της σελίδας θα πρέ-
πει να είναι 2.54 περιµετρικά της σελίδας. Η αρίθµη-
ση των σελίδων θα πρέπει να εµφανίζεται στην κάτω 
δεξιά γωνία της σελίδας. 

•  Για τη διατήρηση της ανωνυµίας, στο άρθρο δεν θα 
πρέπει να αναφέρονται ονοµατεπώνυµα ατόµων, νο-
σοκοµείων ή άλλων φορέων, αλλά να περιγράφονται 
σε γενικές γραµµές όπως πχ « ….το δείγµα της µελέ-
της αποτέλεσαν οι ασθενείς που  νοσηλεύτηκαν στη 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ενός ελληνικού, γενι-
κού περιφερειακού νοσοκοµείου…..» 

•  Αποφύγετε τις συντοµογραφίες, οπουδήποτε είναι 
δυνατόν. Οποιεσδήποτε συντµήσεις οι συγγραφείς 
σκοπεύουν να χρησιµοποιήσουν, θα πρέπει να κατα-
γράφονται πλήρως και να ακολουθούνται από τα αρ-
χικά γράµµατα εντός παρενθέσεως, την πρώτη φορά 
που εµφανίζονται  πχ  World Health Organization 

(WHO) και στη συνέχεια χρησιµοποιείται µόνο µε το 
ακρωνύµιο  WHO. Αποφύγετε την υπερβολική χρήση 
πολλαπλών ακρωνυµίων. 

•  Μη χρησιµοποιείτε κεφαλαίο αρχικό γράµµα σε διά-
φορες λέξεις, χωρίς λόγο  πχ διευθυντής, νοσηλευ-
τής, καθηγητής. 

•  Μονάδες µέτρησης µήκους, ύψους, βάρους και όγκου 
θα πρέπει να αναφέρονται σε µετρικές µονάδες, 
σύµφωνα µε τα διεθνώς αναγνωρισµένα σύµβολα.

•  Στο κείµενο, να αποφεύγεται η γραφή σε α’ ενικό ή α’ 
πληθυντικό πρόσωπο, καθώς και η χρήση προσωπικών 
αντωνυµιών, όπως «εγώ» ή «εµείς». Οι αναφορές να γί-
νονται σε τρίτο Πρόσωπο και παθητική φωνή. Π.χ. αντί 
να γράψουµε «κάναµε αυτήν την έρευνα µε σκοπό…» ή 
«προτείνουµε τα εξής µέτρα» γράφουµε «αυτή η έρευνα 
έγινε µε σκοπό…» ή «προτείνονται τα εξής µέτρα».

•  Μέσα στο κείµενο δεν χρησιµοποιούνται υπογραµµί-
σεις, έντονοι (bold) και πλάγιοι (italics) χαρακτήρες. 

•  Το κείµενο της εργασίας θα πρέπει να είναι χωρι-
σµένο σε παραγράφους. Η παραγραφοποίηση βοηθά 
στην κατάτµηση ενός κειµένου ώστε αυτό να γίνεται 
ευκολότερα αναγνώσιµο και περισσότερο κατανοητό. 
Καλό είναι να αποφεύγονται οι πολύ µεγάλες παρά-
γραφοι, αλλά και οι πολύ µικρές (π.χ. παράγραφος µε 
µια ή δύο προτάσεις).

•  Όλες οι παράγραφοι ξεκινούν µε µια εσοχή (1 tab).  
Μεταξύ των παραγράφων δεν θα πρέπει να υπάρχει 
κενή σειρά, παρά µόνο µετά από κάθε ενότητα (π.χ. 
κείµενο εισαγωγής, κενή σειρά, κείµενο µεθοδολο-
γίας, κενή σειρά). 

•  Κεφαλίδες, υποκεφαλίδες κλπ. Οι κεφαλίδες µπο-
ρούν να είναι τριών (3) επιπέδων, ίδιας γραµµατο-
σειράς (χωρίς αριθµήσεις, στην αριστερή πλευρά 
της σελίδας, ενώ η στοίχιση του κειµένου παραµένει 
κεντρική):

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1. κεφαλαία γράµµατα µε έντονη γραφή, 
(bold)
ΕΠΙΠΕ∆Ο 2. πεζά γράµµατα µε έντονη γραφή,( bold)
ΕΠΙΠΕ∆Ο 3. πεζά γράµµατα µε πλάγια γραφή, (italics)
Εάν κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη περεταίρω υποδι-
αιρέσεων, προτείνεται η  χρήση κουκίδων για τις υπό-
λοιπες υποκεφαλίδες.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
Συγκατάθεση Ενημέρωσης: Οι συγγραφείς θα πρέπει 
να επιβεβαιώνουν µέσα στο κείµενό τους ότι τήρησαν 
τις αρχές δεοντολογίας για την έρευνα, όπως αυτές δι-
ατυπώνονται σαφώς από τη ∆ιεθνή Επιτροπή Εκδοτών 
Ιατρικών Επιστηµονικών 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 επιβε-
βαιώσουν ότι τα αποτελέσµατα των µελετών τους προ-
έκυψαν από ερευνητικές εργασίες, που η συγκατάθεση 
ενηµέρωσης λήφθηκε από τους συµµετέχοντες ανθρώ-
πους και τις αρµόδιες αρχές ηθικής και δεοντολογίας.
Άδειες: Οι συγγραφείς θα πρέπει να έχουν λάβει την 
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άδεια χρήσης ερωτηµατολογίων ή άλλων κλιµάκων 
που χρησιµοποίησαν για την εκπόνηση της έρευνάς 
τους, από τον κάτοχο πνευµατικών δικαιωµάτων αυτών 
και  φέρουν την αποκλειστική ευθύνη της χρήσης τους.

Σύγκρουση συμφερόντων (conflict of interest): Οι 
συγγραφείς είναι υποχρεωµένοι κατά την υποβολή του 
άρθρου (συνοδευτική επιστολή), να αναφέρουν κάθε 
πιθανή σύγκρουση συµφερόντων (πχ πατέντα ιδιοκτη-
σίας, αµοιβές οµιλητών ή συµβούλων κ.λπ). Επίσης, η 
∆ιεύθυνση Σύνταξης εξασφαλίζει την ανωνυµία σε πε-
ρίπτωση που κάποιο άρθρο έχει υποβληθεί από µέλος 
της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού. Τα µέλη 
της ∆ιεύθυνσης Σύνταξης παροτρύνονται να έχουν επί-
γνωση των πιθανών συγκρούσεων συµφερόντων, όπως  
π.χ. σε περίπτωση επεξεργασίας του κειµένου από  
συνεργάτες και συναδέλφους κριτές. Σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων,  θα πρέπει 
να αναφέρεται µε σαφή δήλωση των συγγραφέων. 

Χρηματοδότηση: Οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέ-
ρουν κατά την ηλεκτρονική υποβολή του άρθρου, κάθε 

πηγή χρηµατοδότησης της έρευνάς τους, από ∆ηµόσιο 
ή Ιδιωτικό φορέα (όνοµα, τόπος και αριθµός χρηµατο-
δότησης). Σε περίπτωση µη χρηµατοδότησης θα πρέ-
πει να αναφέρεται µε σαφή δήλωση των συγγραφέων. 

Πνευματικά Δικαιώματα  (transfer of copyright): Η υπο-
βολή ενός άρθρου, προϋποθέτει ότι δεν έχει δηµοσιευθεί 
προηγουµένως, ότι δεν είναι υπό εξέταση για δηµοσίευση 
αλλού και ότι εάν γίνει αποδεκτό δεν θα δηµοσιευθεί αλ-
λού, στην αγγλική ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, χωρίς 
τη γραπτή συγκατάθεση του εκδότη. 
Εάν ωστόσο, κάποιο άρθρο ή µέρος αυτού, βρίσκεται υπό 
κρίση, ή έχει προηγουµένως δηµοσιευθεί σε πρακτικά ενός 
Συνεδρίου, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται από τους συγγρα-
φείς, κατά την υποβολή του στο Περιοδικό. Προϋπόθεση για 
τη δηµοσίευση οποιουδήποτε άρθρου αποτελεί η παραχώ-
ρηση στο ΕΠΝΕ του αποκλειστικού δικαιώµατος χρήσης του.  
Εφόσον γίνει αποδεκτό το άρθρο, οι συγγραφείς καλούνται 
να αποστείλουν σε σκαναρισµένη µορφή ή ταχυδροµικά, 
ειδικό έντυπο παροχής άδειας αποκλειστικής δηµοσίευ-
σης, το οποίο υπογράφεται από όλους τους συγγραφείς. 
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Οι περιγραφικές ή αφηγηµατικές ανασκοπήσεις παρου-
σιάζουν τα αποτελέσµατα ερευνών πάνω σε ένα θέµα 
κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης χρονικής περι-
όδου, ή τα αποτελέσµατα νέων ερευνών µε αξιολογική 
σειρά, τα οποία συσχετίζονται µε την προϋπάρχουσα 
γνώση. Το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επι-
στήµης δέχεται περιγραφικές ανασκοπήσεις που συµ-
βάλλουν στην εξέλιξη της νοσηλευτικής επιστήµης, 
στις οποίες συµµετέχουν έως τρεις (3) συγγραφείς, µε 
έκταση µέχρι 3500 λέξεις, εξαιρουµένων των πινάκων, 
των γραφηµάτων, της βιβλιογραφίας και της περίληψης.
Η δοµή θα πρέπει να είναι η ακόλουθη:
 Τίτλος * 
 Περίληψη *
 Λέξεις-κλειδιά *
 Εισαγωγή
 Κύριο θέµα ανασκόπησης
 Συµπεράσµατα
 * στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
Επισήµανση: Στις περιγραφικές ανασκοπήσεις δεν πε-
ριλαµβάνεται κεφάλαιο µεθοδολογίας. 

Περίληψη
Η περίληψη ακολουθεί ενιαία δοµή και δεν ξεπερνά 
τις 250 λέξεις.
Λέξεις-κλειδιά
Τρεις έως έξι λέξεις που αντιπροσωπεύουν το περιε-
χόµενο της έρευνας, γραµµένες αλφαβητικά. 

Η µορφοποίηση κεφαλαίων και υποκεφαλαίων θα ακολου-
θεί το εξής παράδειγµα (χωρίς αριθµήσεις, στην αριστερή 
πλευρά της σελίδας, ενώ η στοίχιση του κειµένου παραµένει 
κεντρική):

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (κεφαλαία γράµµατα µε έντονη γραφή, bold)
ΤΙΤΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (κεφαλαία γράµµατα µε έντονη 
γραφή, bold)
Υποκεφάλαιο (πεζά γράµµατα µε έντονη γραφή, bold)
Τµήµα υποκεφαλαίου (πεζά µε πλάγια γραφή, italics)
Υποκεφάλαιο (πεζά γράµµατα µε έντονη γραφή, bold)
Τµήµα υποκεφαλαίου (πεζά µε πλάγια γραφή, italics)
κλπ ανάλογα µε το θέµα…
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (κεφαλαία γράµµατα µε έντονη γρα-
φή, bold)
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  (κεφαλαία γράµµατα µε έντονη γρα-
φή, bold)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η εισαγωγή θα πρέπει να είναι γραµµένη µε τέτοιο 
τρόπο, ώστε οι επαγγελµατίες υγείας χωρίς εξειδίκευ-
ση σε αυτόν τον τοµέα, να κατανοούν το υπό διερεύ-
νηση θέµα. Η εισαγωγή ολοκληρώνεται µε σύντοµη 
αναφορά στο σκοπό του παρόντος άρθρου. 

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ
Το κυρίως θέµα χωρίζεται σε υποενότητες (κεφάλαια 
και υποκεφάλαια) ανάλογα µε τα αποτελέσµατα από τη 
διερεύνηση της πρόσφατης διεθνούς και εγχώριας βι-
βλιογραφίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
∆εν αποτελούν περίληψη ή επανάληψη των αποτελε-
σµάτων που αναγράφονται στο κυρίως θέµα. Αποσα-
φηνίζεται η συνεισφορά της περιγραφικής ανασκόπη-
σης στην υπάρχουσα γνώση, προτείνονται θέµατα για 
τροποποίηση πρακτικών, ή για µελλοντική έρευνα, τα 
οποία αναδείχθηκαν µέσα από το παρόν άρθρο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
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Οι συστηµατικές ανασκοπήσεις αφορούν σε δευτερογενή 
έρευνα, στηρίζονται σε ορισµένες βασικές αρχές και απαι-
τούν συγκεκριµένα µεθοδολογικά βήµατα υλοποίησης. Το 
Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης δέχε-
ται συστηµατικές ανασκοπήσεις, στις οποίες συµµετέχουν 
έως έξι συγγραφείς, µε έκταση µέχρι 5000 λέξεις, εξαι-
ρουµένων των πινάκων, των γραφηµάτων και της περίλη-
ψης, οι οποίες ακολουθούν την παρακάτω δοµή:
 Τίτλος*
 Περίληψη*
 Λέξεις-κλειδιά*
 Εισαγωγή
 Μεθοδολογία
 Αποτελέσµατα
 Συζήτηση
 Συµπεράσµατα
 Συνεισφορά
 Πίνακες
 * στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα

Περίληψη
Η Περίληψη θα πρέπει να είναι δοµηµένη σε ξεχωριστές 
ενότητες: εισαγωγή, στην οποία αναφέρεται ο σκοπός 
και το πλαίσιο της µελέτης, µεθοδολογία, πώς διεξήχθη 
η έρευνα και ποιες στατιστικές δοµικές χρησιµοποιή-
θηκαν, αποτελέσµατα, δηλαδή τα κύρια ευρήµατα και 
συµπεράσµατα, στα οποία περιλαµβάνονται και πιθανές 
επιπτώσεις. Συνιστάται να ελαχιστοποιούνται οι συντοµο-
γραφίες και να µην παραθέτονται βιβλιογραφικές αναφο-
ρές. Η περίληψη δεν ξεπερνά τις 250-300 λέξεις.
Λέξεις-κλειδιά
Τρεις έως πέντε λέξεις που αντιπροσωπεύουν το περιε-
χόµενο της έρευνας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εισαγωγή θα πρέπει να είναι γραµµένη µε τέτοιο τρό-
πο, ώστε οι επαγγελµατίες υγείας χωρίς εξειδίκευση σε 
αυτόν τον τοµέα να κατανοούν το υπό διερεύνηση θέµα. 
Η εισαγωγή ολοκληρώνεται µε σύντοµη αναφορά στο 
σκοπό του παρόντος άρθρου.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Σε αυτήν την ενότητα αναφέρεται η µεθοδολογία ανά-
λυσης των δεδοµένων, η µεθοδολογία εντοπισµού του 
υλικού, η περιγραφή των µελετών που εντοπίστηκαν, τα 
κριτήρια εισαγωγής-αποκλεισµού και η µεθοδολογική 
ποιότητα του υλικού. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσµατα δύναται να χωρισθούν σε υποενότητες 
που περικλείουν ξεκάθαρα διαφορετικές κατηγορίες 
αποτελεσµάτων. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Σε αυτό το σηµείο τονίζεται ο τρόπος που τα αποτελέ-
σµατα µπορούν να εφαρµοστούν θεωρητικά και πρακτι-
κά και η συµφωνία ή διαφωνία µε αντίστοιχες έρευνες 
της διεθνούς βιβλιογραφίας. Επίσης αναφέρονται τα 
δυνατά και αδύνατα σηµεία της έρευνας και η δυνατό-
τητα ή µη, γενίκευσης των ενδείξεων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
∆εν αποτελούν περίληψη ή επανάληψη των αποτελεσµά-
των. Αποσαφηνίζεται η συνεισφορά της συστηµατικής 
ανασκόπησης στην υπάρχουσα γνώση, προτείνονται θέ-
µατα για τροποποίηση πρακτικών ή για µελλοντική έρευ-
να να οποία αναδείχθηκαν µέσα από το παρόν άρθρο.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
Αναφέρεται µε τα αρχικά ονόµατα η συνεισφορά του 
κάθε συγγραφέα στην παρούσα έρευνα, οι οποίοι είναι 
έως έξι (βλ. γενικές οδηγίες)

Πίνακες
Περιλαµβάνονται πίνακες όπως
- ∆ιάγραµµα ροής µε το ιστορικό αναζήτησης
-  Κατάλογος άρθρων που επιλέχθηκαν µε συνοπτικά 

στοιχεία όπως το δείγµα, η ακολουθούµενη µεθοδο-
λογία και περίληψη των ευρηµάτων

-  Πίνακες στατιστικής ανάλυσης των αποτελεσµάτων 
(σε µετα-αναλύσεις)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
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Η εµπειρική έρευνα είναι µια µορφή πρωτογενούς 
έρευνας και προσέγγισης της γνώσης µέσω της άµεσης 
ή έµµεσης παρατήρησης ενός φαινοµένου. Βασίζεται 
σε παρατηρήσεις και µετρήσεις, οι οποίες αναλύονται 
είτε ποσοτικά, είτε ποιοτικά. Η ποσοτική έρευνα αναφέ-
ρεται στη συστηµατική διερεύνηση φαινοµένων, µέσω 
στατιστικών και µαθηµατικών δοκιµασιών.  
Το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης 
δέχεται πρωτότυπες εµπειρικές ποσοτικές έρευνες, στις 
οποίες συµµετέχουν έως έξι (6) συγγραφείς, µε έκτα-
ση µέχρι 5000 λέξεις, εξαιρουµένων των πινάκων, των 
γραφηµάτων, της βιβλιογραφίας και της περίληψης. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να επιτραπεί κείµενο 
µέχρι 7000 λέξεις, εφόσον αιτιολογείται από τη φύση 
και τα αποτελέσµατα της έρευνας και µετά από έγκριση 
του διευθυντή σύνταξης. Σχετικά µε τη µορφοποίηση του 
κειµένου, ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες υποβολής:
 Τίτλος*
 Περίληψη*
 Λέξεις-κλειδιά*
 Εισαγωγή
  Μεθοδολογία (Σχεδιασµός, ∆είγµα µελέτης, Συλ-

λογή δεδοµένων, Θέµατα ηθικής-∆εοντολογίας, 
Στατιστική Ανάλυση)

 Αποτελέσµατα
 Συζήτηση
 Συµπεράσµατα
 Συνεισφορά
 Πίνακες
  * στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα

Περίληψη
Η περίληψη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250-300 λέξεις 
και πρέπει να  περιλαµβάνει τις παρακάτω ξεχωριστές 
ενότητες: εισαγωγή, στην οποία αναφέρεται σύντοµα 
το βασικό θεωρητικό πλαίσιο της µελέτης, σκοπός της 
έρευνας, υλικό-µέθοδος, το είδος σχεδιασµού της µε-
λέτης, το δείγµα, το πώς που και πότε διεξήχθη η έρευ-
να, και το είδος της στατιστικής ανάλυσης, αποτελέσµα-
τα, δηλαδή τα κύρια ευρήµατα, και συµπεράσµατα που 
µπορεί να περιλαµβάνουν τις πιθανές προτάσεις για 
εφαρµογή της νέας γνώσης στην πράξη. 
Λέξεις-κλειδιά
Από τρείς έως πέντε λέξεις σχετικές µε το περιεχόµενο 
της έρευνας και που µπορεί να βοηθήσουν  στον εντοπι-
σµό της,  µετά από αναζήτηση.

ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ
Το κυρίως κείµενο θα πρέπει να περιλαµβάνει τις παρα-
κάτω υποενότητες:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην εισαγωγή θα πρέπει να καθορίζεται το σκεπτικό, 
το πλαίσιο και η σηµαντικότητα του άρθρου για τη νο-
σηλευτική, ή τις επιστήµες υγείας, σε διεθνές επίπεδο. 

Περιλαµβάνει επίσης, το επιστηµονικό και θεωρητικό 
πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η έρευνα. Σε αυτή την ενό-
τητα θα πρέπει να περιγράφονται οι θεωρητικοί και λει-
τουργικοί ορισµοί των εννοιών και µεταβλητών, µε τις 
οποίες ασχολείται η µελέτη, καθώς και η σχέση τους 
µε το θεωρητικό υπόβαθρο. Όλα τα παραπάνω θα πρέ-
πει να υποστηρίζονται από την αντίστοιχη βιβλιογραφία.  
Πολύ προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην κριτική αξιο-
λόγηση και επιλογή των βιβλιογραφικών παραποµπών, 
ώστε να είναι οι πιο αντιπροσωπευτικές, σύγχρονες και 
σχετικές. Ο αριθµός τους δε θα πρέπει να υπερβαίνει 
τις 30. Σε περίπτωση που η µελέτη αφορά ελληνικό 
πληθυσµό, θα πρέπει να περιλαµβάνει και αντίστοιχες 
αναφορές σε ελληνική βιβλιογραφία, εάν υπάρχουν. 
Στο τέλος, σε χωριστή παράγραφο της εισαγωγής, ανα-
φέρονται ο σκοπός και οι στόχοι της µελέτης. Όπου εί-
ναι εφικτό θα πρέπει να διατυπώνονται σαφώς οι ερευ-
νητικές υποθέσεις, οι οποίες θα ελεγχθούν στην πορεία 
της µελέτης.
Η έκταση της εισαγωγής δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 
3 σελίδες κειµένου.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει τις εξής υποενότητες: 
Σχεδιασµός, ∆είγµα µελέτης,   Συλλογή δεδοµένων, Θέ-
µατα ηθικής-∆εοντολογίας και Στατιστική Ανάλυση.

Σχεδιασμός 
Εδώ δηλώνεται σαφώς το είδος του ερευνητικού σχεδί-
ου που χρησιµοποιήθηκε πχ περιγραφική, πειραµατική, 
ηµι-πειραµατική, συγχρονική, κοόρτης κτλ. Στη συνέ-
χεια περιγράφεται τι ακριβώς περιέλαβε το ερευνητικό 
σχέδιο.  Όπου είναι εφικτό (κυρίως σε µελέτες παρέµ-
βασης), µπορεί να χρήσιµο ένα διάγραµµα ροής  κατά 
CONSORT. 

Δείγμα μελέτης
Εδώ περιγράφεται ο πληθυσµός και το δείγµα. Πρέπει 
να αναφέρεται το είδος και ο τρόπος δειγµατοληψίας 
(τυχαιοποιηµένη, διαστρωµατωµένη, ευκολίας, σκό-
πιµη κτλ). Επίσης, τα κριτήρια ένταξης και αποκλει-
σµού στη µελέτη (όπου είναι εφικτό) και οι λόγοι που 
επιλέγηκαν αυτά. Είναι σηµαντικό να περιλαµβάνεται 
αναλυτικά ο τρόπος µε τον οποίο έγινε η επιλογή των 
συµµετεχόντων. Τέλος, θα πρέπει όπου είναι δυνατό να 
αναφέρεται ο υπολογισµός του µεγέθους του δείγµατος, 
ή εναλλακτικά το πώς προσδιορίστηκε ο επαρκής αριθ-
µός συµµετεχόντων.

 Συλλογή δεδομένων
Θα πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος, ο τρόπος και η 
χρονική περίοδος της δειγµατοληψίας, η οποία είναι 
προτιµητέο να µην υπερβαίνει τα πέντε έτη από την 
ηµεροµηνία υποβολής. Περιγράψτε τις τεχνικές και τα 
εργαλεία συλλογής δεδοµένων. Αν πρόκειται για ερωτη-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ  ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ-ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
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µατολόγια που είναι γνωστά και σταθµισµένα περιγράψ-
τε αναλυτικά και συµπεριλάβετε τη σχετική βιβλιογρα-
φία, περιλαµβάνοντας απαραίτητα, την αναφορά της 
εργασίας στάθµισης του εργαλείου. Αν πρόκειται για 
εργαλεία που αναπτύχθηκαν ειδικά για αυτή τη µελέτη, 
περιγράψτε τη διαδικασία ανάπτυξης, περιλαµβάνοντας 
στοιχεία ελέγχου της αξιοπιστίας και εγκυρότητας. ∆ι-
ατυπώστε γιατί είναι κατάλληλα αυτά τα εργαλεία και οι 
τεχνικές για τις µεταβλητές. Συµπεριλάβετε στοιχεία 
από πιλοτική έρευνα, εάν αυτή έγινε.  

Θέματα ηθικής-Δεοντολογίας
Αναφέρατε θέµατα ηθικής και δεοντολογίας που προέκυ-
ψαν σε αυτή την έρευνα, περιγράφοντας τους τρόπους µε 
τους οποίους αντιµετωπίστηκαν. ∆ηλώστε τις αντίστοιχες 
άδειες και εξουσιοδοτήσεις από τις επιτροπές ηθικής. 
Αναφέρατε συµφωνία της έρευνας µε διεθνείς ή εθνικές 
συµβάσεις (πχ ∆ιακήρυξη του Helsinki) και σηµειώστε 
αν δεν ήταν απαραίτητη η λήψη κάποιας άδειας.

Στατιστική ανάλυση
Αναφέρατε τις στατιστικές δοκιµασίες που συµπεριλή-
φθηκαν στην ανάλυση δεδοµένων, καθιστώντας σαφές 
γιατί  αυτές είναι οι κατάλληλες. Τυχόν χειρισµός των 
µεταβλητών ή µοντέλα πρόβλεψης θα πρέπει να επεξη-
γούνται. Αναφέρατε τέλος το στατιστικό πακέτο ανάλυ-
σης δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκε.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αρχικά θα πρέπει να περιγράφονται τα χαρακτηριστικά 
(δηµογραφικά, κλινικά κτλ) του δείγµατος, µε αντίστοι-
χο πίνακα. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρεται το ποσοστό 
ανταπόκρισης (response rate) του δείγµατος, εάν πρό-
κειται για έρευνα που πραγµατοποιήθηκε µε χορήγηση 
ερωτηµατολογίων. Θα πρέπει να υπάρχουν οι πίνακες µε 
τα πλήρη δεδοµένα που αφορούν στις µεταβλητές που 
ελέγχονται, ενώ στο κείµενο θα αναφέρονται µόνο τα ση-
µαντικότερα αποτελέσµατα σε σχέση µε τις ερευνητικές 
υποθέσεις. ∆ιαγράµµατα θα πρέπει να περιλαµβάνονται 
µόνο όταν απεικονίζουν σηµαντικές πληροφορίες, που δεν 

περιλαµβάνονται σε πίνακα. Κάθε πίνακας ή σχήµα κλ.π 
θα πρέπει να αριθµείται και αναφέρεται µέσα στο κείµενο 
µε την απαραίτητη ένδειξη (βλ. γενικές οδηγίες). 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η συζήτηση δεν αποτελεί επανάληψη των αποτελεσµά-
των, αλλά εστιάζει στα κύρια αποτελέσµατα, ανακεφα-
λαιώνοντας και ερµηνεύοντας. Επιπλέον, σκοπός της 
συζήτησης, είναι να συγκρίνει τα αποτελέσµατα/ευρή-
µατα µε αυτά της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας και να 
καταλήγει εάν απαντήθηκαν τα ερευνητικά ερωτήµατα 
(θα πρέπει να δηλώνεται εάν µέσα από τα αποτελέσµατα 
επιβεβαιώνονται ή απορρίπτονται οι αρχικές ερευνητικές 
υποθέσεις, εάν υπάρχουν). Σε αυτό το σηµείο τονίζεται ο 
τρόπος που τα αποτελέσµατα µπορούν να εφαρµοστούν 
θεωρητικά και πρακτικά, τονίζοντας τη νέα γνώση που 
προέκυψε από το άρθρο. Επίσης αναφέρονται τα δυνατά 
και αδύνατα σηµεία της έρευνας (περιορισµοί), καθώς 
και η δυνατότητα ή µη, γενίκευσης των ευρηµάτων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα συµπεράσµατα δεν πρέπει να είναι αυθαίρετα, αλλά 
να προκύπτουν από τα ευρήµατα της έρευνας, χωρίς 
αυτά όµως να επαναλαµβάνονται. Αποσαφηνίζεται η 
συνεισφορά της µελέτης στην υπάρχουσα γνώση, προ-
τείνονται θέµατα για τροποποίηση πρακτικών ή για µελ-
λοντική έρευνα τα οποία αναδείχθηκαν µέσα από τη µε-
λέτη και προσδιορίζονται πιθανά µέτρα για εφαρµογή 
στην κλινική πράξη/έρευνα/εκπαίδευση κτλ.
 
Συνεισφορά ερευνητών
Αναφέρεται µε τα αρχικά ονόµατα η συνεισφορά του 
κάθε συγγραφέα στην παρούσα έρευνα, οι οποίοι είναι 
έως έξι (βλ. γενικές οδηγίες)

Πίνακες
Οι πίνακες/διαγράµµατα (µόνο όσοι είναι απαραίτητοι) 
θα πρέπει να είναι κατανοητοί, να υπάρχουν επεξηγήσεις 
των συντµήσεων και να αναφέρονται σε χωριστή τελευ-
ταία γραµµή οι αντίστοιχες στατιστικές δοκιµασίες. 
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Το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης 
δέχεται πρωτότυπες ποιοτικές έρευνες. Ο µέγιστός αριθ-
µός συγγραφέων που µπορούν να µετέχουν στην συγγρα-
φική οµάδα είναι έως έξι (6) συγγραφείς. Ο γενικός κα-
νόνας για την έκταση του κειµένου µπορεί να είναι µέχρι 
6,000 λέξεις, ωστόσο µπορούν να γίνουν δεκτές ποιοτι-
κές έρευνες και µέχρι 8,000 λέξεις (εξαιρείται η βιβλιο-
γραφία,  η περίληψη και οι τυχόν πίνακες από τον αριθµό 
των λέξεων). Σχετικά µε τη µορφοποίηση του κειµένου, 
ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες υποβολής
 Τίτλος*
 Περίληψη*
 Λέξεις-κλειδιά*
 Εισαγωγή
  Μεθοδολογία (Σχεδιασµός, ∆είγµα µελέτης, Συλ-

λογή δεδοµένων,  Θέµατα ηθικής-∆εοντολογίας, 
Ανάλυση ∆εδοµένων, Αληθοφάνεια/σταθερότητα/
εµπιστευσιµότητα)

 Αποτελέσµατα
 Συζήτηση
 Συµπεράσµατα
 Συνεισφορά
  * στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα

Περίληψη
Η περίληψη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις και 
χρειάζεται να περιλαµβάνει τις παρακάτω ξεχωριστές 
ενότητες: Εισαγωγή: στην οποία αναφέρεται σύντοµα 
το βασικό θεωρητικό πλαίσιο της µελέτης, Σκοπός: θα 
παρουσιάζεται πολύ σύντοµα και θα ξεκινά µε τη φράση 
«Να …», χωρίς να είναι µεγαλύτερος από µια πρόταση, 
Υλικό-µέθοδος: το είδος σχεδιασµού της µελέτης, το 
δείγµα, το πώς που και πότε διεξήχθη η έρευνα, και η 
τεχνική της ανάλυσης των δεδοµένων Αποτελέσµατα: 
ποια ήταν τα κύρια ευρήµατα και Συµπεράσµατα: πε-
ριλαµβάνουν το απαύγασµα της έρευνας και µπορεί να 
περιλαµβάνουν και πιθανές προτάσεις για εφαρµογή 
της νέας γνώσης στην πράξη. 
Λέξεις-κλειδιά
Από τρείς έως πέντε λέξεις κλειδιά (αλφαβητικά), σχε-
τικές µε το περιεχόµενο της έρευνας και που µπορεί να 
βοηθήσουν στον εντοπισµό της,  µετά από αναζήτηση.

ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ
Το κυρίως κείµενο θα πρέπει να περιλαµβάνει τις παρα-
κάτω υποενότητες:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην εισαγωγή θα πρέπει να καθορίζεται το σκεπτικό, 
το πλαίσιο και η σηµαντικότητα του άρθρου για τη νοση-
λευτική, ή τις επιστήµες υγείας, σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο. Όταν ο σκοπός δεν είναι η ανάδειξη ενός θεω-
ρητικού µοντέλου που θα επεξηγεί το υπό µελέτη φαινό-
µενο, στην εισαγωγή θα πρέπει να περιγράφεται το επι-
στηµονικό και θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται 

η έρευνα και να επεξηγείται  πώς αυτό σχετίζεται  µε τις 
παραµέτρους της µελέτης. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει 
να υποστηρίζονται από την αντίστοιχη βιβλιογραφία (κα-
τόπιν κριτικής αξιολόγησης των σχετικών, αντιπροσω-
πευτικών και σύγχρονων θεωρητικών και ερευνητικών 
πηγών, µε αριθµό όχι µεγαλύτερο από 30). Σε περίπτωση 
που η µελέτη αφορά σε ελληνικό πληθυσµό, θα πρέπει 
να περιλαµβάνει και τις αντίστοιχες αναφορές από την 
ελληνική βιβλιογραφία, εάν υπάρχουν. 
Επίσης, στην εισαγωγή θα πρέπει να επεξηγείται και η 
συλλογιστική της επιλογής σας για την ποιοτική προσέγ-
γιση µελέτης του συγκεκριµένου φαινοµένου. ∆εν αρκεί 
απλώς να δηλώσετε ότι δεν έχει επαρκώς µελετηθεί, 
αλλά να εξηγήσετε γιατί αυτό το φαινόµενο θα έπρεπε να 
µελετηθεί µε ποιοτικό τρόπο. Επιπλέον, επεξηγήστε πώς 
η µελέτη σας µπορεί να προσθέσει νέα γνώση στη Νοση-
λευτική πρακτική.  
Στο τέλος, σε χωριστή παράγραφο της εισαγωγής, ανα-
φέρονται ο σκοπός της µελέτης. Ξεκινήστε την παράγρα-
φο µε τη φράση «Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να 
…». Αν ο σκοπός σας ήταν η µελέτη κάποιας εµπειρίας/
βιώµατος από ένα συγκεκριµένο φαινόµενο, τότε φρο-
ντίστε να είστε όσο µπορείτε πιο σαφείς αναφορικά σε 
ποιες πτυχές του φαινοµένου επιθυµείτε να εστιάσετε. 
Η έκταση της εισαγωγής δε θα πρέπει να υπερβαίνει σε 
έκταση το 1/4 του συνολικού κειµένου.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει τις εξής υποενότητες: Σχε-
διασµός, ∆είγµα µελέτης, Συλλογή δεδοµένων, Θέµατα 
ηθικής-∆εοντολογίας και Ανάλυση δεδοµένων.

Σχεδιασμός 
Εδώ περιγράφεται µε σαφήνεια το είδος της ερευνητικής 
µεθοδολογίας που χρησιµοποιήθηκε  π.χ. φαινοµενολο-
γία (ερµηνευτική ή περιγραφική), εθνογραφία, θεµελιω-
µένη θεωρία κ.λπ. και επεξηγήστε γιατί η συγκεκριµένη 
µεθοδολογία ήταν η καταλληλότερη για τη δική σας µε-
λέτη (αυτή η τεκµηρίωση κρίνεται ως πολύ σηµαντική). 

Δείγμα μελέτης 
Εδώ περιγράφεται ο πληθυσµός και το δείγµα, το οποίο 
στις ποιοτικές έρευνες αναφέρεται ως οι «συµµετέχο-
ντες». Συγκεκριµένα, περιγράψτε το είδος και τον τρόπο 
δειγµατοληψίας (µέγιστης απόκλισης δείγµα, εξαιρε-
τικών περιπτώσεων δείγµα, θεωρητική δειγµατοληψία 
κ.λπ), τα κριτήρια ένταξης και αποκλεισµού των συµµε-
τεχόντων στη µελέτη και τους λόγους που επιλέχθηκαν 
αυτά τα κριτήρια. Αναφέρατε το µέγεθος του δείγµατος 
(πόσοι/πόσες συµµετείχαν στη µελέτη) και αιτιολογήστε 
τον αριθµό των συµµετεχόντων (γιατί ο συγκεκριµένος 
αριθµός είναι κατάλληλος και επαρκής). ∆ώστε λεπτοµέ-
ρειες αναφορικά µε το δείγµα, όπως π.χ. ηλικία, ιδιότητα, 
φύλο, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ, για να βοηθηθεί ο 
αναγνώστης να κατανοήσει το πλαίσιο της µελέτης. Μπο-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ  ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
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ρεί να χρησιµοποιηθεί και πίνακας για την παρουσίαση 
των δηµογραφικών ή κλινικών χαρακτηριστικών. 

Συλλογή δεδομένων
Θα πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος, ο τρόπος και η 
χρονική περίοδος της δειγµατοληψίας, η οποία είναι 
προτιµητέο να µην υπερβαίνει τα πέντε έτη από την 
ηµεροµηνία υποβολής. Περιγράψτε τις τεχνικές και τα 
εργαλεία συλλογής δεδοµένων, όπως συνεντεύξεις (µη 
δοµηµένη, ηµιδοµηµένη, δοµηµένη), παρατηρήσεις 
(συµµετοχική, µη συµµετοχική), µελέτη οπτικοακου-
στικού υλικού κ.λπ. Συµπεριλάβετε επίσης, τις ερωτή-
σεις των συνεντεύξεων ή το σχέδιο της τεχνικής της 
παρατήρησης. 

Θέματα ηθικής-Δεοντολογίας
Αναφέρατε θέµατα ηθικής και δεοντολογίας που προ-
έκυψαν σε αυτή την έρευνα, περιγράφοντας τους τρό-
πους µε τους οποίους αντιµετωπίστηκαν. Κάθε µέ-
θοδος και τεχνική συλλογής δεδοµένων πέρα από τα 
γενικά ζητήµατα ηθικής και δεοντολογίας φέρει και 
ειδικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη 
µέθοδο και τεχνική και τα οποία χρειάζεται να αναφερ-
θούν. ∆ηλώστε τις αντίστοιχες άδειες και εξουσιοδο-
τήσεις από τις επιτροπές ηθικής. Αναφέρατε συµφω-
νία της έρευνας µε διεθνείς ή εθνικές συµβάσεις (πχ 
∆ιακήρυξη του Helsinki).

Ανάλυση Δεδομένων
Περιγράψτε τις τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν για 
την ανάλυση των δεδοµένων. Συµπεριλαµβάνετε εδώ, 
αν χρησιµοποιήθηκαν, λογισµικό για την ανάλυση δε-
δοµένων π.χ. NVivo κλπ.
 Π.χ.The researchers who performed the data 
analysis, used the Diekelmann, Allen, and Tanner’s 
(1989) Heideggerian phenomenological analysis 
technique, which includes the following seven stage 
process….

Κριτήρια μεθοδολογικής αυστηρότητας διεξαγωγής 
της μελέτης
Περιγράψτε τις διαδικασίες µε τις οποίες διασφα-
λίστηκαν τα κριτήρια µεθοδολογικής αυστηρότητας 
κατά τη διενέργεια της µελέτης, όπως την πιστότητα, 
σταθερότητα, εµπιστευσιµότητα, αληθοφάνεια κ.λπ. 
Π.χ. The credibility of findings was ensured through 
the involvement of three experienced researchers 
who reached consensus on the coding and analysis 
of qualitative data. This process aims at both the 
verification and confirmability of findings.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται µε σαφήνεια για 
κάθε στόχο ή ερευνητική ερώτηση. Χρησιµοποιήστε 
και υποενότητες, εάν το κρίνετε απαραίτητο. Προσοχή: 
τα χαρακτηριστικά του δείγµατος (δηµογραφικά, κλι-
νικά κτλ) δεν περιγράφονται εδώ, έχουν ήδη αναλυθεί 
στο δείγµα της µελέτης.

Αρχικά, παρουσιάστε σε µια εισαγωγική παράγραφο 
µια σύνοψη των αποτελεσµάτων που θα αναπτύξετε 
και στη συνέχεια παρουσιάστε τις θεµατικές ενότητες/
κατηγορίες/υποκατηγορίες που αναδύονται από τα δε-
δοµένα. Οι θεµατικές ενότητες θα πρέπει να υποστηρί-
ζονται από αποσπάσµατα από το εµπειρικό υλικό (αφη-
γήσεις συµµετεχόντων, υλικό από παρατηρήσεις, κεί-
µενα/ντοκουµέντα/ ηµερολόγια). Μετά την παρουσίαση 
των θεµατικών ενοτήτων χρειάζεται να επεξηγηθεί το 
πώς οι θεµατικές ενότητες σχετίζονται και συνδέονται 
µεταξύ τους για την παραγωγή εννοιολογικών ή θεω-
ρητικών ερµηνειών του υπό µελέτη φαινοµένου (ανά-
λογα µε το είδος της ποιοτικής ανάλυσης πχ στη φαινο-
µενολογία και θεµελιωµένη θεωρία, όχι στην ανάλυση 
περιεχοµένου). Σε αυτή την ενότητα µη χρησιµοποιείτε 
βιβλιογραφία. 
Το κείµενο µπορεί να περιλαµβάνει απεικονιστικά µέσα 
όπως π.χ. πίνακες και  διαγράµµατα µε τις θεµατικές 
ενότητες/κατηγορίες και υποκατηγορίες της ποιοτικής 
ανάλυσης των δεδοµένων, όπως και κάποιο σχήµα για 
την περιγραφή του θεωρητικού µοντέλου που πιθανά 
προέκυψε από την ποιοτική ανάλυση. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η συζήτηση ξεκινά µε το σκοπό της µελέτης. ∆εν απο-
τελεί επανάληψη των αποτελεσµάτων, αλλά εστιάζει 
στα κύρια αποτελέσµατα, ανακεφαλαιώνοντας και ερ-
µηνεύοντας. Σκοπός της είναι να συγκρίνει τα αποτε-
λέσµατα/ευρήµατα µε αυτά της ήδη υπάρχουσας βιβλι-
ογραφίας, δηλαδή πώς προηγούµενα ερευνητικά απο-
τελέσµατα συµπίπτουν ή διαφέρουν από τα δικά σας 
ερευνητικά αποτελέσµατα (µη χρησιµοποιείτε βιβλιο-
γραφία που µόνο υποστηρίζει τα αποτελέσµατα σας). 
Η συζήτηση θα πρέπει να καταλήγει, απαντώντας τα 
ερευνητικά ερωτήµατα. Ακόµη, πρέπει η συζήτηση να 
παρουσιάζει το πώς τα αποτελέσµατα και η νέα γνώση 
µπορούν να συµβάλουν στη δηµιουργία νέων αντιλήψε-
ων (ή αµφισβήτησης υπαρχουσών αντιλήψεων) ή στη 
δηµιουργία θεωριών ή στην προαγωγή υπαρχουσών 
θεωριών και στη βελτίωση της κλινικής πράξης. Επί-
σης, αναφέρονται τα δυνατά και αδύνατα σηµεία της 
έρευνας (περιορισµοί) που µπορεί να είναι η µη κάλυ-
ψη κάποιων κριτηρίων µεθοδολογικής αυστηρότητας 
της µελέτης. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα συµπεράσµατα δεν πρέπει να είναι αυθαίρετα, αλλά 
να προκύπτουν από τα ευρήµατα της έρευνας, χωρίς 
αυτά όµως να επαναλαµβάνονται. Αποσαφηνίζεται η 
συνεισφορά της µελέτης στην υπάρχουσα γνώση, προ-
τείνονται θέµατα για τροποποίηση πρακτικών ή για 
µελλοντική έρευνα, τα οποία αναδείχθηκαν µέσα από 
τη µελέτη και προσδιορίζονται πιθανά µέτρα για εφαρ-
µογή στην κλινική πράξη/έρευνα/εκπαίδευση κ.λπ.
 
 Συνεισφορά ερευνητών
Αναφέρετε µε τα αρχικά ονόµατα τη συνεισφορά του 
κάθε συγγραφέα στην παρούσα έρευνα.
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Το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης 
δέχεται πρωτότυπες µικτής µεθοδολογίας εµπειρικές 
µελέτες από τις κοινωνικές, συµπεριφορικές, ανθρω-
πιστικές και επιστήµες υγείας, στις οποίες συµµετέ-
χουν έως έξι (6) συγγραφείς, µε έκταση µέχρι 7.000 
λέξεις, εξαιρουµένων των πινάκων, των γραφηµάτων, 
της βιβλιογραφίας και της περίληψης. Σε εξαιρετι-
κές περιπτώσεις µπορεί να επιτραπεί κείµενο µέχρι 
10.000 λέξεις, εφόσον αιτιολογείται από τη φύση και 
τα αποτελέσµατα της έρευνας και µετά από έγκριση 
του διευθυντή σύνταξης.
Ο σκοπός των άρθρων µικτής µεθοδολογίας, είναι η εν-
σωµάτωση των δεδοµένων πάνω σε ένα θέµα, µέσα από 
τον ποσοτικό και ποιοτικό τρόπο ερευνητικής µεθοδο-
λογικής προσέγγισης, µε στόχο την ενίσχυση και επι-
βεβαίωση των αποτελεσµάτων που προκύπτουν. Εκτός 
από τη συνεισφορά του άρθρου στη γνωστική περιοχή 
του υπό µελέτη θέµατος, θα πρέπει να γίνεται συζήτηση 
σχετικά και µε το πώς το συγκεκριµένο άρθρο συµβάλει 
τη βιβλιογραφία της µικτής ερευνητικής προσέγγισης.             
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής:
•   Η σηµαντικότητα του ερευνητικού προβλήµατος
•   Το θεωρητικό πλαίσιο
•    Τα ερευνητικά ερωτήµατα να απαντώνται µέσα από το 

µικτό µεθοδολογικό σχεδιασµό
•   Να υπάρχει µικτής µεθοδολογίας σχεδιασµός, δειγ-

µατοληψία και ανάλυση, καθώς και µίξη των ευρη-
µάτων

•   Ποιότητα της συζήτησης και χρησιµότητα των συ-
µπερασµάτων 

•   Συµβολή της µελέτης στη βιβλιογραφία της µικτής 
ερευνητικής προσέγγισης.

Τα πρωτότυπα κείµενα που δεν δείχνουν τη µίξη των 
ποιοτικών και ποσοτικών ευρηµάτων ή δεν αναλύουν 
στη συζήτηση το πώς το συγκεκριµένο άρθρο συνει-
σφέρει στη βιβλιογραφία της µικτής µεθοδολογικής 
ερευνητικής προσέγγισης, δεν θα γίνονται αποδεκτά 
για δηµοσίευση.  
Σχετικά µε τη µορφοποίηση του κειµένου ενός άρθρου 
µικτής µεθοδολογίας, ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες 
υποβολής άρθρων. Επίσης: 
 Τίτλος*
 Περίληψη*
 Λέξεις-κλειδιά*
 Εισαγωγή
  Μεθοδολογία (Σχεδιασµός, ∆είγµα µελέτης, 

Συλλογή δεδοµένων, Θέµατα ηθικής-∆εοντολο-
γίας, Ανάλυση των δεδοµένων-Κριτήρια µεθοδο-
λογικής αυστηρότητας διεξαγωγής της µελέτης)

 Αποτελέσµατα
 Συζήτηση
 Συµπεράσµατα
 Συνεισφορά
 Πίνακες, ∆ιαγράµµατα, Σχήµατα
  * στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα

Περίληψη
Η περίληψη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις και 
πρέπει να  περιλαµβάνει τις παρακάτω ξεχωριστές 
ενότητες: εισαγωγή, στην οποία αναφέρεται σύντοµα 
το βασικό θεωρητικό πλαίσιο της µελέτης, σκοπός της 
έρευνας (µία πρόταση), υλικό-µέθοδος, το βασικό εί-
δος σχεδιασµού της µελέτης (ποιοτικό ή ποσοτικό), το 
δείγµα, το πώς που και πότε διεξήχθη η έρευνα, και το 
είδος της ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης, αποτε-
λέσµατα, δηλαδή τα κύρια ευρήµατα, και συµπεράσµα-
τα που µπορεί να περιλαµβάνουν τις πιθανές προτά-
σεις για εφαρµογή της νέας γνώσης στην πράξη. 
Λέξεις-κλειδιά
Από τρείς έως πέντε λέξεις σχετικές µε το περιεχό-
µενο της έρευνας και που µπορεί να βοηθήσουν  στον 
εντοπισµό της,  µετά από αναζήτηση.

ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ
Το κυρίως κείµενο θα πρέπει να περιλαµβάνει τις πα-
ρακάτω υποενότητες:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην εισαγωγή θα πρέπει να καθορίζεται το σκεπτικό, 
το πλαίσιο και η σηµαντικότητα του άρθρου για τη νο-
σηλευτική, ή τις επιστήµες υγείας, σε διεθνές επίπε-
δο. Περιλαµβάνει επίσης, το επιστηµονικό και θεωρη-
τικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η έρευνα. Σε αυτή 
την ενότητα θα πρέπει να περιγράφονται οι θεωρητικοί 
και λειτουργικοί ορισµοί των εννοιών και µεταβλητών, 
µε τις οποίες ασχολείται η µελέτη, καθώς και η σχέση 
τους µε το θεωρητικό υπόβαθρο. Όλα τα παραπάνω θα 
πρέπει να υποστηρίζονται από την αντίστοιχη βιβλιο-
γραφία. 
Προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην κριτική αξιολό-
γηση και επιλογή των βιβλιογραφικών παραποµπών, 
ώστε να είναι οι πιο αντιπροσωπευτικές, σύγχρονες 
και σχετικές (εως 30 πηγές),  να προέρχονται τόσο 
από ποσοτικές, όσο και από ποιοτικές έρευνες και να 
υποστηρίζουν την ανάγκη εκπόνησης µελέτης µικτής 
µεθοδολογίας πάνω στο θέµα. Σε περίπτωση που η 
µελέτη αφορά ελληνικό πληθυσµό, θα πρέπει να πε-
ριλαµβάνει και αντίστοιχες αναφορές σε ελληνική 
βιβλιογραφία, εάν υπάρχουν. Στο τέλος, σε χωριστή 
παράγραφο της εισαγωγής, αναφέρονται ο σκοπός 
και οι στόχοι της µελέτης. Ο σκοπός της µελέτης πα-
ρουσιάζεται ως αφήγηση προθέσεων ή ως ερευνητι-
κή ερώτηση ή ως ερευνητική υπόθεση που πρέπει να 
ερευνηθεί. Η έκταση της εισαγωγής δε θα πρέπει να 
υπερβαίνει σε έκταση το 1/4 του συνολικού κειµένου.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει τις εξής υποενότητες: 
Σχεδιασµός, ∆είγµα µελέτης,   Συλλογή δεδοµένων, 
Θέµατα ηθικής-∆εοντολογίας, Ανάλυση των δεδοµέ-
νων, Κριτήρια αυστηρότητας διεξαγωγής της µελέτης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ  ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΙΚΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
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Σχεδιασμός 
Εδώ δηλώνεται σαφώς το είδος του ερευνητικού σχε-
δίου που χρησιµοποιήθηκε πχ η µελέτη ήταν κατά βάση 
ποιοτική, ή ποσοτική. Επίσης, να προσδιορίζεται το εί-
δος της προσέγγισης πχ ήταν ποιοτική, φαινοµενολογι-
κής προσέγγισης µε ερµηνευτικό χαρακτήρα ή π.χ.The 
mixed methods design was qualitative dominant 
[QUAL (phen) + quan] (Mayoh & Onwuegbuzie, 2013). 
The qualitative component relied on the principles of 
a Heideggerian heurmeneutic phenomenology. 
Εδώ θα πρέπει να τεκµηριώνονται και οι λόγοι επιλο-
γής του µικτού ερευνητικού σχεδιασµού. 
Δείγμα μελέτης
Εδώ περιγράφεται ο πληθυσµός και το δείγµα. Πρέπει 
να αναφέρεται το είδος και ο τρόπος δειγµατοληψίας 
(τυχαιοποιηµένη, διαστρωµατωµένη, ευκολίας, σκόπι-
µη κτλ) τόσο για το ποιοτικό, όσο και για το ποσοτι-
κό µέρος της µελέτης.  Π.χ. A theoretical sample of 
Registered Nurses was recruited for the qualitative 
component of the study and a random sample of 
Registered Nurses was recruited for the quantitative 
component…’
Επίσης, τα κριτήρια ένταξης και αποκλεισµού στη µε-
λέτη (όπου είναι εφικτό) και οι λόγοι που επιλέγηκαν 
αυτά. Είναι σηµαντικό να περιλαµβάνεται αναλυτικά ο 
τρόπος µε τον οποίο έγινε η επιλογή των συµµετεχό-
ντων. Τέλος, θα πρέπει όπου είναι δυνατό να αναφέ-
ρεται ο υπολογισµός του µεγέθους του δείγµατος (πο-
σοτικό µέρος), ή εναλλακτικά το πώς προσδιορίστηκε 
ο επαρκής αριθµός συµµετεχόντων (ποιοτικό µέρος) 
πχ ο αριθµός των συµµετεχόντων ήταν επαρκής, αφού 
διαπιστώθηκε κορεσµός των δεδοµένων (ή άλλο κρι-
τήριο) που συλλέχθηκαν.

Συλλογή δεδομένων
Θα πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος, ο τρόπος και 
η χρονική περίοδος της δειγµατοληψίας. Περιγράψτε 
τις τεχνικές και τα εργαλεία συλλογής δεδοµένων, µε 
χωριστές επικεφαλίδες. Πχ ερωτηµατολόγια, οδηγός 
συνέντευξης, οµάδες εστίασης, λίστες παρατήρησης 
κλπ.  Αν πρόκειται για ερωτηµατολόγια που είναι γνω-
στά και σταθµισµένα περιγράψτε αναλυτικά και συµπε-
ριλάβετε τη σχετική βιβλιογραφία, περιλαµβάνοντας 
απαραίτητα, την αναφορά της εργασίας στάθµισης του 
εργαλείου. Αν πρόκειται για εργαλεία που αναπτύχθη-
καν ειδικά για αυτή τη µελέτη, περιγράψτε τη διαδικα-
σία ανάπτυξης, περιλαµβάνοντας στοιχεία ελέγχου της 
αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Αν πρόκειται για οδηγό 
ατοµικής ή οµαδικής συνέντευξης, περιγράψτε τις 
ερωτήσεις που αυτός περιλαµβάνει. 

Θέματα ηθικής-Δεοντολογίας
Αναφέρατε θέµατα ηθικής και δεοντολογίας που προ-
έκυψαν σε αυτή την έρευνα, περιγράφοντας τους τρό-
πους µε τους οποίους αντιµετωπίστηκαν. ∆ηλώστε 
τις αντίστοιχες άδειες και εξουσιοδοτήσεις από τις 
επιτροπές ηθικής. Αναφέρατε συµφωνία της έρευνας 
µε διεθνείς ή εθνικές συµβάσεις (πχ ∆ιακήρυξη του 

Helsinki) και σηµειώστε αν δεν ήταν απαραίτητη η 
λήψη κάποιας άδειας.

Ανάλυση των δεδομένων
Περιγράψτε τις τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν για 
την ανάλυση των δεδοµένων. Πχ. 
Για την ποσοτική ανάλυση: For continuous variables 
that are not normally distributed, non parametric 
tests like Mann-Whitney U and Kruscal-Wallis Tests 
were used while for dichotomous and categorical 
variables, chi-square and Fischer’s exact test were 
used.  Intercorrelations between continuous variables 
were tested with the Spearman’s rho coefficient.  
Για την ποιοτική ανάλυση: The researchers who 
performed the data analysis, used the Diekelmann, 
Allen, and Tanner’s (1989) phenomenological analysis 
technique, which includes the following seven stage 
process….
Συµπεριλάβετε και την περιγραφή του ηλεκτρονικού 
λογισµικού εάν είναι απαραίτητο. Πχ. Τα ποσοτικά 
δεδοµένα της µελέτης, αναλύθηκαν µε τη χρήση του  
SPSS version ΧΧ ενώ τα ποιοτικά δεδοµένα αναλύθη-
καν µε τη χρήση του NVivo Version XΧ. 

Κριτήρια μεθοδολογικής αυστηρότητας διεξαγωγής 
της μελέτης
Κάντε αναφορά στον τρόπο που διασφαλίσατε την εγκυ-
ρότητα/αξιοπιστία της ποσοτικής µελέτης (ψυχοµετρι-
κές ιδιότητες των εργαλείων συλλογής των δεδοµένων), 
αλλά και την πιστότητα, σταθερότητα, εµπιστευσιµότη-
τα, αληθοφάνεια κ.λπ. των ποιοτικών σας δεδοµένων.  
Πχ  the credibility of findings was ensured through 
the involvement of three experienced researchers 
who reached consensus on the coding and analysis 
of qualitative data. This process aims at both the 
verification and confirmability of findings.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Παρουσιάστε τα αποτελέσµατα σε αντιστοιχία µε τους 
ερευνητικούς σας σκοπούς ή ερωτήµατα. Για τα πο-
σοτικά δεδοµένα παρουσιάστε τα αποτελέσµατα σε 
σχέση µε τις αρχικές σας ερευνητικές υποθέσεις, 
εάν επιβεβαιώθηκαν ή απορρίφθηκαν. Για τα ποιοτι-
κά δεδοµένα, περιγράψτε τα θέµατα ή τις κατηγορίες 
και υποκατηγορίες που προέκυψαν, παρέχοντας επαρ-
κή στοιχεία µέσα από την παράθεση των λόγων ή της 
αφήγησης των ίδιων των συµµετεχόντων ή µέσα από 
αποσπάσµατα παρατηρήσεων ή κειµένων/ντοκουµέ-
ντων/ ηµερολογίων. Χρησιµοποιείστε υποενότητες 
όπου χρειάζεται. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η συζήτηση ξεκινά µε αναφορά στο σκοπό της ερ-
γασίας και εστιάζει στα κύρια αποτελέσµατα, ανακε-
φαλαιώνοντας και ερµηνεύοντας. Επιπλέον, σκοπός 
της συζήτησης, είναι να συγκρίνει τα αποτελέσµατα/
ευρήµατα µε αυτά της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφί-
ας και να καταλήγει εάν απαντήθηκαν τα ερευνητικά 
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ερωτήµατα.  Ακόµη, η συζήτηση πρέπει να παρουσιά-
ζει πώς τα αποτελέσµατα και η νέα γνώση µπορούν να 
συµβάλουν στη δηµιουργία νέων αντιλήψεων (ή αµφι-
σβήτησης υπαρχουσών αντιλήψεων) ή στη δηµιουργία 
θεωριών ή στην προαγωγή υπαρχουσών θεωριών ή στη 
βελτίωση της νοσηλευτικής πράξης.
Τέλος, αναφέρονται τα δυνατά και αδύνατα σηµεία της 
έρευνας (περιορισµοί), καθώς και η δυνατότητα ή µη, 
γενίκευσης των ευρηµάτων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα συµπεράσµατα δεν πρέπει να είναι αυθαίρετα, αλλά 
να προκύπτουν από τα ευρήµατα της έρευνας, χωρίς 
αυτά όµως να επαναλαµβάνονται. Εξάγονται συµπερά-
σµατα για την επάρκεια θεωριών σε σχέση µε τα δε-
δοµένα, δηλώνοντας αν τα δεδοµένα υποστηρίζουν ή 
καταρρίπτουν τη θεωρία. Αποσαφηνίζεται η συνεισφο-
ρά της µελέτης στην υπάρχουσα γνώση, προτείνονται 
θέµατα για τροποποίηση πρακτικών ή για µελλοντική 

έρευνα, τα οποία αναδείχθηκαν µέσα από τη µελέτη 
και προσδιορίζονται πιθανά µέτρα για εφαρµογή στην 
κλινική πράξη/έρευνα/εκπαίδευση κτλ.
 
Συνεισφορά ερευνητών
Αναφέρεται µε τα αρχικά ονόµατα η συνεισφορά του 
κάθε συγγραφέα στην παρούσα έρευνα, οι οποίοι είναι 
έως έξι (βλ. γενικές οδηγίες)

Πίνακες, Διαγράμματα, Σχήματα
Οι πίνακες/διαγράµµατα (µόνο όσοι είναι απαραίτητοι) 
θα πρέπει να είναι κατανοητοί, να υπάρχουν επεξηγή-
σεις των συντµήσεων και να αναφέρονται σε χωριστή 
τελευταία γραµµή οι αντίστοιχες στατιστικές δοκιµα-
σίες. Το κείµενο µπορεί να περιλαµβάνει και πίνακες 
µε τις κατηγορίες και υποκατηγορίες της ποιοτικής 
ανάλυσης των δεδοµένων, όπως και κάποιο σχήµα για 
την περιγραφή του θεωρητικού µοντέλου που πιθανά 
προέκυψε από την ποιοτική ανάλυση.  
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Το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης 
(ΕΠΝΕ) δηµοσιεύει άρθρα που αφορούν στην ανάπτυ-
ξη ή τη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα και την ψυ-
χοµετρική ή/και γωσιακή στάθµιση ερωτηµατολογίων 
και κλιµάκων. Οι οδηγίες του περιοδικού για τις ποσο-
τικές εµπειρικές έρευνες, πχ τίτλος, ονόµατα, έκταση 
των άρθρων, περίληψη, λέξεις κλειδιά, πίνακες, σχή-
µατα κ.λπ. ισχύουν και σε αυτήν την κατηγορία άρθρων.

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΗ

ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
Εισαγωγή: Σύντοµη περιγραφή του πλαισίου της έρευ-
νας και της σχετικής βιβλιογραφίας.

Σκοπός: να αναφέρεται: σκοπός της µελέτης είναι η 
µετάφραση και η ψυχοµετρική στάθµιση του [όνοµα 
κλίµακας στα ελληνικά και µέσα σε παρένθεση στα αγ-
γλικά] στην ελληνική γλώσσα ή σε ελληνικό πληθυσµό.

Περιγραφή αρχικής κλίμακας/ερωτηματολογίου: 
Χώρα ανάπτυξης, αριθµός ερωτήσεων, ονόµατα υπο-
κλιµάκων, εάν υπάρχουν.

Συμμετέχοντες – Πληθυσμός: να αναφέρεται ο αριθ-
µός και τα κύρια δηµογραφικά ή/και κλινικά χαρακτη-
ριστικά του δείγµατος. 

Πλαίσιο έρευνας: η τοποθεσία και η χρονολογία συλ-
λογής των δεδοµένων. 

Μεθοδολογία: να αναφέρονται η διαδικασία µετάφρα-
σης και οι κυριότερες στατιστικές δοκιµασίες για τη 
διερεύνηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας του 
ερωτηµατολογίου στο συγκεκριµένο πληθυσµό.

Αποτελέσματα: αναφορά κύριων ψυχοµετρικών ιδι-
οτήτων εγκυρότητας και αξιοπιστίας µε παράθεση 
των στατιστικών τιµών (π.χ. του συντελεστή α του 
Cronbach, του αριθµού των παραγόντων στην µετα-
φρασµένη κλίµακα, κ.ο.κ.).

Συμπεράσματα: θα πρέπει να σχετίζονται µε το σκοπό 
και τα αποτελέσµατα και να απορρέουν από αυτά.

Λέξεις Κλειδιά: να αναφέρεται υποχρεωτικά µία από 
τις παρακάτω φράσεις: ψυχοµετρική στάθµιση, ανά-
πτυξη ερωτηµατολογίου

ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Περιγράψτε το σκεπτικό και το πλαίσιο της µελέτης. 
Παρουσιάστε κριτικά τις κύριες θεωρητικές προσεγ-

γίσεις των όρων και των εννοιών που πραγµατεύεται 
το ερωτηµατολόγιο. Εάν υπάρχουν περισσότερα από 
ένα ερωτηµατολόγια που διερευνούν το ίδιο φαινό-
µενο, τεκµηριώστε γιατί επιλέξατε το συγκεκριµένο. 
Αναφέρατε ποια θα είναι η συµβολή της στάθµισης του 
ερωτηµατολογίου στην Ελλάδα. Εάν το ερωτηµατολό-
γιο αφορά και διερευνά σε κάποιο κλινικό πρόβληµα 
και προκύπτει από κλινικές έρευνες, περιγράψτε το 
πλαίσιο χρήσης  του στην κλινική πράξη. 

ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός οφείλει να δίνει έµφαση στην ανάπτυξη 
και την ψυχοµετρική στάθµιση του ερωτηµατολογίου. 
Μπορεί να είναι ακριβώς ο ίδιος µε το σκοπό της πε-
ρίληψης. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η σειρά των παρακάτω υπο-ενοτήτων είναι ενδεικτική 
και µπορεί να αλλάξει, ανάλογα µε τη φύση του άρθρου

Περιγραφή πρωτότυπου ερωτηματολογίου/αρχικής 
κλίμακας
Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η λεπτοµερής πε-
ριγραφή του ερωτηµατολογίου, ώστε οι αναγνώστες 
να µπορούν να έχουν µια πολύ καλή εικόνα του ερω-
τηµατολογίου, χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουν σε 
άλλες βιβλιογραφικές πηγές. Για να γίνει αυτό, περι-
γράψτε µε λεπτοµέρεια το ερωτηµατολόγιο, το πως 
κατασκευάστηκε, τη χώρα που αναπτύχθηκε και που 
έχει χρησιµοποιηθεί κυρίως. Αναφέρατε τον αριθµό 
των ερωτήσεων που περιλαµβάνει, τον αριθµό και τα 
ονόµατα των υποκλιµάκων, τον τύπο των απαντήσεων, 
τον τρόπο βαθµολόγησής του και το εάν υπολογίζεται 
κάποιο άθροισµα τιµών (σκορ) από τις επιµέρους υπο-
κλίµακες ή το σύνολο της κλίµακας, καθώς και το εύ-
ρος τους (ελάχιστη – µέγιστη βαθµολογία). Ερωτήσεις 
που βαθµολογούνται αντιστρόφως, οφείλουν επίσης 
να αναφερθούν. Εάν έχει γίνει στάθµιση, επιπλέον της 
αρχικής, σε άλλη οµάδα πληθυσµού ή σε άλλη χώρα, 
θα παρουσιαστεί σε αυτήν την ενότητα. 

Συμμετέχοντες – Πληθυσμός
Να αναφερθεί το µέγεθος και ο τρόπος επιλογής του 
δείγµατος και τυχόν κριτήρια επιλογής ή αποκλεισµού 
των συµµετεχόντων. Το µέγεθος του δείγµατος οφεί-
λει να είναι επαρκές για τις ανάγκες της ψυχοµετρικής 
στάθµισης (οι περισσότεροι ερευνητές δέχονται ότι 
χρειάζεται αναλογία αριθµού ερωτήσεων και αριθµού 
συµµετεχόντων τουλάχιστον 1:10 για τη διερεύνηση 
της εγκυρότητας των κλιµάκων. Αυτό µεταφράζεται 
πρακτικά στο ότι εάν το προς στάθµιση ερωτηµατολό-
γιο περιλαµβάνει 26 ερωτήσεις, χρειάζονται τουλάχι-
στον 260 άτοµα για τις στατιστικές δοκιµασίες). Εάν 
η στάθµιση πραγµατοποιήθηκε σε περισσότερα από 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
(ερωτηματολογίων και κλιμάκων) 
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ένα στάδια, περιγράφεται αναλυτικά ο πληθυσµός για 
το κάθε στάδιο. Άρθρα που περιγράφουν ψυχοµετρική 
στάθµιση ερωτηµατολογίων µε πληθυσµό κάτω των 50 
ατόµων δεν θα γίνονται δεκτά προς δηµοσίευση.

Μετάφραση
Περιγράψτε αναλυτικά, τη διαδικασία της µετάφρασης 
του ερωτηµατολογίου στην ελληνική γλώσσα.

Στατιστική ανάλυση
Αναφέρατε επαρκώς το σύνολο των στατιστικών δο-
κιµασιών για τη διερεύνηση της εγκυρότητας και της 
αξιοπιστίας της κλίµακας στο συγκεκριµένο πληθυσµό 
και αιτιολογείστε την επιλογή τους. 

Ηθική και δεοντολογία
∆ηλώστε α) ότι έχετε λάβει την άδεια από το δηµι-
ουργό του ερωτηµατολογίου για τη στάθµισή του και 
β) ότι πραγµατοποιήθηκε η προβλεπόµενη διαδικασία 
λήψης έγκρισης από τη σχετική µε τον οργανισµό/υπη-
ρεσία σας επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας για την 
έρευνα. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Παρουσιάστε εκτενώς τα αποτελέσµατα των στατιστι-
κών δοκιµασιών για τις διαδικασίες εγκυρότητας και 
αξιοπιστίας, καθώς και όλες όσες στατιστικές αναλύ-
σεις πραγµατοποιήθηκαν. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Συζητείστε τα αποτελέσµατα σας µε βάση τη βιβλι-
ογραφία µε ειδική µνεία και αιτιολόγηση των οµοιο-
τήτων και των διαφορών µε την αρχική κλίµακα ή µε 
σταθµίσεις που έγιναν σε άλλες χώρες ή πληθυσµούς. 

Περιορισμοί 
Μια παράγραφος µέσα στη συζήτηση ή µια ξεχωριστή 
παράγραφος θα περιγράφει τους περιορισµούς της 
στάθµισης. Το να αναφέρονται επαρκώς οι περιορισµοί 
δεν µειώνει την πιθανότητα να γίνει δεκτό το άρθρο. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Περιγράψτε σε συντοµία το κύριο συµπέρασµα της 
στάθµισης και τον πληθυσµό στον οποίο µπορεί να 
απευθυνθεί το ερωτηµατολόγιο. 
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Η βιβλιοκριτική αποτελεί περιγραφή και αξιολόγηση 
ενός βιβλίου.  Θα πρέπει να εστιάζει στο σκοπό και το 
περιεχόµενο του βιβλίου.

Πριν τη λεπτομερή ανάγνωση του βιβλίου, ελέγξτε:
Τίτλος – τι µας προτείνει
Πρόλογος – παρέχει σηµαντικές πληροφορίες για το 
σκοπό του συγγραφέα?  Βοηθά στη συνολική αξιολόγη-
ση του βιβλίου?  Επιτεύχθηκε ο σκοπός που τέθηκε?
Περιεχόµενα - παρουσιάζουν τη δοµή και οργάνωση 
του βιβλίου.  Συνήθως η οµαδοποίηση των επιµέρους 
τµηµάτων του βιβλίου γίνεται µε βάση τον τόπο, το χρό-
νο ή τη θεµατική ενότητα.

Διαβάστε το κείμενο:
 •  Καταγράψτε τις εντυπώσεις σας όπως διαβάζετε το 

βιβλίο και σηµειώστε  τα σηµαντικά σηµεία ώστε να 
χρησιµοποιηθούν ως αναφορές.  

•  Ποιο είναι το γενικότερο πλαίσιο µέσα στο οποίο 
αναπτύσσεται το βιβλίο;

•  Ποιο είναι το στυλ του συγγραφέα; 
•  Μπορεί να κινήσει το ενδιαφέρον του διεθνούς κοι-

νού; 
•  Παρουσιάζονται ξεκάθαρα οι ορισµοί; 
•  Πόσο καλά αναπτύσσονται οι απόψεις του συγγρα-

φέα; 
•  Ποιοι τοµείς καλύπτονται/δεν καλύπτονται και γιατί; 
•  Πόσο ακριβείς είναι οι πληροφορίες του βιβλίου; 

Εάν είναι απαραίτητο, κάνετε διασταύρωση µε άλλες 
πηγές.

•  Κρατήστε σηµειώσεις για τη µορφή του βιβλίου 
(δοµή και παραγραφοποίηση).

•  Εάν υπάρχουν πίνακες ή εικόνες βοηθούν στην κατα-
νόηση του κειµένου;

•  Ο βιβλιογραφικός κατάλογος είναι σωστά γραµµένος; 
•  Χρησιµοποιήθηκαν πρωτογενείς ή δευτερογενείς 

πηγές; Πως χρησιµοποιούνται µέσα στο κείµενο; 
•  Σηµειώστε σηµαντικές παραλείψεις
•  Τέλος, έχει επιτευχθεί ο σκοπός του βιβλίου; 
•  Απαιτείται περαιτέρω έρευνα πάνω στο θέµα που δι-

απραγµατεύεται;
•  Συγκρίνετε το βιβλίο µε άλλα του ίδιου συγγραφέα ή 

άλλων µε παρόµοια θεµατολογία 

Συμβουλευτείτε περισσότερες πηγές
Προσπαθήστε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για 
το συγγραφέα – το βιογραφικό του, παλιότερες δηµο-
σιεύσεις ή εκδόσεις του - οποιεσδήποτε πληροφορίες 

είναι σχετικές µε το βιβλίο και θα µπορούσαν να βοηθή-
σουν στην αξιολόγηση του έργου του συγγραφέα.  

Προετοιμάστε ένα προσχέδιο κριτικής
Αξιολογείστε προσεκτικά τις σηµειώσεις σας και προ-
σπαθήστε να συνθέσετε τη βιβλιοκριτική σας µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να περιγράφει τη θέση σας για το βιβλίο.  
Έπειτα, αναφέρετε τα επιχειρήµατα που στηρίζουν 
αυτή τη θέση.  Τα επιχειρήµατά σας θα πρέπει να ανα-
πτύσσονται µε λογική σειρά.

Συγγραφή της βιβλιοκριτικής 
Ελέγξτε τις σηµειώσεις σας και στη συνέχεια µε τη 
βοήθεια του περιγράµµατος που έχετε ήδη φτιάξει, 
αρχίστε να γράφετε.  Η βιβλιοκριτική σας, θα πρέπει 
να περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
Αρχικές πληροφορίες – τον τρόπο βιβλιογραφικής 
παράθεσης του συγκεκριµένου βιβλίου, π.χ. πλήρης 
τίτλος, συγγραφέας, τόπος έκδοσης, εκδοτικός οίκος, 
ηµεροµηνία έκδοσης, αριθµός έκδοσης, σελίδες, συ-
µπληρωµατικό υλικό (χάρτες, πίνακες) 
Εισαγωγή – µε την εναρκτήρια πρόταση προσπαθήστε 
να τραβήξετε την προσοχή του αναγνώστη.  Η εισαγωγή 
θα πρέπει να παρουσιάζει την κεντρική σας θέση και 
να προϊδεάζει για τον τόνο της βιβλιοκριτικής σας. 
Ανάπτυξη – Αναπτύξτε το κείµενό σας χρησιµοποιώ-
ντας τα επιχειρήµατα που σηµειώσατε στο προσχέδιό 
σας.  Χρησιµοποιήστε περιγραφή, αξιολόγηση και επε-
ξήγηση του λόγου για τον οποίο ο συγγραφέας έγραψε 
αυτό το βιβλίο.  Χρησιµοποιήστε αναφορές για να δεί-
ξετε τα σηµαντικά σηµεία του κειµένου.
Συµπέρασµα – Αν η κριτική σας είναι καλογραµµένη 
και µε επιχειρήµατα, το συµπέρασµα θα ακολουθήσει 
µε λογική σειρά.  Μπορεί να περιλαµβάνει την τελική 
αξιολόγηση του βιβλίου ή απλά την επαναδιατύπωση 
της αρχικής σας πρότασης.  ∆εν θα πρέπει να εισάγετε 
νέο υλικό/ιδέες σε αυτό το σηµείο.

Τελικός έλεγχος του προσχέδιου
Αφήστε λίγο χρόνο να µεσολαβήσει ανάµεσα στο προ-
σχέδιο και το τελικό κείµενο.  
∆ιαβάστε προσεκτικά όλο το κείµενο, ελέγχοντας τη 
σαφήνεια και τη λογική συνέχεια των επιχειρηµάτων.  
∆ιορθώστε τυχόν γραµµατικά ή ορθογραφικά λάθη.  
Επιβεβαιώστε ότι οι αναφορές που χρησιµοποιήθηκαν 
είναι σωστά γραµµένες στο βιβλιογραφικό κατάλογο.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ
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Το περιοδικό ακολουθεί συγκεκριµένες οδηγίες 
για τη συγγραφή των βιβλιογραφικών παραποµπών, 
σύµφωνα 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) και το σύστηµα της American 
Psychological Association (Publication Manual of 
the American Psychological Association, APA, Sixth 
Edition, ISBN 978-1-4338-0561-5)

Κάθε αναφορά που υπάρχει στο κείµενο θα πρέπει 
να ανευρίσκεται και στον  κατάλογο  αναφορών στο τέ-
λος,  αλλά και κάθε πηγή του καταλόγου αναφορών θα 
πρέπει να ανευρίσκεται εντός του κειµένου. Επιπλέον, 
θα πρέπει να είναι πανοµοιότυπη η καταχώρηση, η ορ-
θογραφία και η σειρά των συγγραφέων.

Τονίζεται ότι η χρήση κειµένου από άρθρο άλλου 
συγγραφέα, χωρίς αναφορά σε αυτόν, θεωρείται λο-
γοκλοπή. Αποτελεί  ένα είδος ακαδηµαϊκής  ανεντι-
µότητας και  θεωρείται απάτη, καθώς ο συγγραφέας 
οικειοποιείται υλικό πνευµατικής ιδιοκτησίας άλλων. 
Συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα και αποτελεί λόγο 
απόρριψης του υπό κρίση κειµένου.

Παραπομπές εντός κειμένου:
Οι παραποµπές στο κείµενο µπαίνουν σε παρένθεση 
και αναφέρουν το επώνυµο του συγγραφέα ή των συγ-
γραφέων και ακολουθεί το έτος έκδοσης πχ (Harris 
2001). ∆εν µπαίνει κόµµα. 

Όταν ο συγγραφέας είναι ένας, µπορεί να µπει είτε 
το επώνυµό του στο κείµενο και το έτος έκδοσης σε 
παρένθεση π.χ. Ο Stevens  (1998) σε µελέτη του βρήκε 
ότι…., είτε το επώνυµο και το έτος σε παρένθεση στο 
τέλος της πρότασης π.χ. Σε µελέτη βρέθηκε ο τρόπος 
αλληλεπίδρασης  της θεωρίας µε την πράξη (Stevens 
1998). 

Όταν οι συγγραφείς είναι δύο, τα επώνυµα και των 
δύο µπαίνουν είτε εντός του κειµένου ακολουθούµενα 
από το έτος έκδοσης πχ Σύµφωνα µε τους Cullingworth 
and Nadin (2007), ή εντός παρενθέσεως µε το σύµβο-
λο & (Cullingworth & Nadin 2007).

Όταν οι συγγραφείς είναι πάνω από δύο, αναγράφε-
ται το επώνυµο του πρώτου και ακολουθεί το et al  ή 
και συν. αν είναι έλληνες οι συγγραφείς πχ (McCulloch 
et al 2000) ή (Παπαδόπουλος και συν 2013). 

Όταν αναφέρονται δηµοσιεύσεις του ίδιου συγγρα-
φέα κατά το ίδιο έτος, τότε τοποθετούνται  λατινικά 
γράµµατα  της αλφαβήτου (a, b, c κλπ) µετά το έτος και 
µέσα  σε παρένθεση πχ (Smith 2004a), (Smith 2004b).

Σε πολλαπλές αναφορές,  η αναγραφή εντός της 
παρένθεσης γίνεται µε βάση τη χρονολογία δηµοσίευ-
σης, ξεκινώντας από την παλιότερη πχ (Midgley 1994,  
Smith 1994, UNCHS 1996, Gandelsonas 2002).

Σε περίπτωση απόδοσης εννοιών ή ορισµών κατά 
λέξη, αυτοί µπαίνουν σε εισαγωγικά και εκτός από το 
επώνυµο του συγγραφέα  και το έτος, απαιτείται και 

η συγγραφή της σελίδας π.χ. The author stated «The 
effect disappeared within minutes» (Lopez, 1993, p. 
311), but she did not say which effect.  Ή µε την εξής 
µορφή: Lopez (1993, p. 311) found that «the effect 
disappeared within minutes», but she did not say 
which effect.

Ως αναφορές χρησιµοποιούνται οι πρωτογενείς µε-
λέτες και µόνο σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η 
ανεύρεσή τους µπορεί να γίνεται χρήση της πηγής στην 
οποία έχει εντοπιστεί, αρκεί να είναι ουσιώδης για το 
υπό δηµοσίευση άρθρο. Στην περίπτωση αυτή, εντός 
του κειµένου αναγράφεται το επώνυµο του συγγραφέα 
µε το έτος εντός παρενθέσεως και στη συνέχεια το 
επώνυµο του συγγραφέα που χρησιµοποίησε την αρ-
χική πηγή, έτος και σελίδα στο άρθρο του, εντός πα-
ρενθέσεως π.χ. Weber (1969), as cited by Papa et al. 
(2008, p. 83) provides what he refers to as the ideal 
modern organization.

Βιβλιογραφικός Κατάλογος
Ο βιβλιογραφικός κατάλογος στο τέλος του άρθρου, 
παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εντοπι-
σµό και την ανάκτηση κάθε παραποµπής. 

Στον κατάλογο, οι αναφορές τοποθετούνται κατά αλ-
φαβητική σειρά (υπάρχει σχετική επιλογή στο word) 
µε βάση το επώνυµο του πρώτου συγγραφέα. 

∆εν µπαίνει αρίθµηση ούτε άλλη σήµανση (bullets).  
Η δεύτερη σειρά µπαίνει µε µια εσοχή. 

Οι τίτλοι των βιβλίων και των περιοδικών (ολογρά-
φως και όχι συντοµογραφίες) αναγράφονται µε πλάγι-
ους χαρακτήρες (italics).  

Όταν είναι  δύο συγγραφείς, ανάµεσά τους µπαίνει 
το σύµβολο &, όπως και όταν είναι περισσότεροι από 
δύο, πριν το όνοµα του τελευταίου µπαίνει επίσης το 
σύµβολο &.  

Johnson M., Steward H., Langdon R., Kelly P. 
& Yong L. (2005). A comparison of the outcomes 
of partnership caseload midwifery and standard 
hospital care in low risk mothers. Australian Journal 
of Advanced Nursing 22: 21-27.

Βιβλίο
Αναγράφεται το επώνυµο και τα αρχικά του ονόµατος 
του συγγραφέα, το έτος έκδοσης σε παρένθεση, ο τίτ-
λος του βιβλίου µε πλάγιους χαρακτήρες (Italics), η 
έκδοση, ο τόπος έκδοσης και ο εκδοτικός οίκος π.χ. 
Shotton M.A. (1989). Computer addiction? A study of 
computer dependency (6th eds). London: Taylor & 
Francis.

Κεφάλαιο σε βιβλίο
Αναγράφεται το επώνυµο και τα αρχικά του ονόµατος 
του συγγραφέα, το έτος έκδοσης σε παρένθεση και ο 
τίτλος του κεφαλαίου. Ακολουθεί το «στο» ή «in» (για 
αγγλόφωνο βιβλίο), το επώνυµο και τα αρχικά του ονό-

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ
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µατος του/των συγγραφέα/ων, η έκδοση, ο τίτλος του 
βιβλίου µε πλάγιους χαρακτήρες  (Italics), ο τόπος έκ-
δοσης και ο εκδοτικός οίκος. Π.χ.

Ballinger  A. & Clark  M. (2001).  Nutrition, appetite 
control and disease. In: J. Payne-James. (3th)  eds 
Artificial nutrition support in clinical practice.  
London: Greenwich Medical

Ηλεκτρονικό βιβλίο
Σε  χρήση βιβλίων από ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες ανα-
γράφεται το επώνυµο του συγγραφέα και το αρχικό του 
ονόµατος, το έτος έκδοσης, ο τίτλος του ηλεκτρονικού 
βιβλίου µε πλάγιους χαρακτήρες (Italics), ο τόπος έκ-
δοσης, ο εκδοτικός οίκος και προστίθεται µε τη λέξη 
«available at» ή στα ελληνικά «∆ιαθέσιµο στο», η 
ηλεκτρονική διεύθυνση και η ηµεροµηνία πρόσβασης 
(σε αγκύλη). Σε αγγλόφωνο βιβλίο αναγράφεται η λέξη 
«accessed», ενώ σε ελληνικό η φράση «ηµεροµηνία 
πρόσβασης». Π.χ. 
Howson C. (2007). Successful business intelligence: 
secrets to making BI a killer app [PDF for Digital 
Editions version]. New York: McGraw Hill. Available 
at:          http://www.ebooks.com/330687/successful-
business-intelligence/howson-cindi/ [Accessed: 6 
October 2011]

Άρθρο 
Σε έντυπο ή ηλεκτρονικό άρθρο, αναγράφεται το επώ-
νυµο και αρχικό ονόµατος συγγραφέων, το έτος δηµο-
σίευσης σε παρένθεση, ο τίτλος του άρθρου,  το πλήρες 
όνοµα του περιοδικού µε πλάγιους χαρακτήρες (Italics), 
ο αριθµός του Τόµου και οι αριθµοί της πρώτης και τε-
λευταίας σελίδας της δηµοσίευσης. 

Όταν είναι δύο συγγραφείς στο άρθρο µεταξύ των 
επωνύµων τους µπαίνει το σύµβολο &, ενώ όταν είναι 
παραπάνω από δύο, αναγράφονται τα επώνυµα όλων 
και πριν τον τελευταίο, µπαίνει το σύµβολο &. Π.χ. 

Ang L. & Taylor B. (2005). Managing customer 
profitability using portfolio  matrices. Journal 
of Database Marketing and Customer Strategy 
Management 12: 298-304.

Johnson M., Steward H., Langdon R., Kelly P. 
& Yong L. (2005). A comparison of the outcomes 
of partnership caseload midwifery and standard 
hospital care in low risk mothers. Australian Journal 
of Advanced Nursing 22: 21-27

Διατριβή:
Θα πρέπει να είναι σαφές αν πρόκειται για MA, MSc ή 
PhD και το εκπαιδευτικό ίδρυµα που εκπονήθηκε. Πχ.
Boyce P.J. (2003).  Gamma Finder: a Java application 
to find galaxies in astronomical spectral line data 
cubes. MSc Dissertation, Cardiff University.

Πληροφορίες από το Διαδίκτυο (Ιστοσελίδες):
Σε περίπτωση χρήσης ιστοσελίδας ακολουθείται η 
εξής σειρά: Συγγραφέας (εάν είναι διαθέσιµος)  ή  ορ-
γανισµός,  έτος, τίτλος κειµένου, διαθεσιµότητα, ηλε-
κτρονική διεύθυνση και ηµεροµηνία πρόσβασης (σε 
αγκύλη). Π.χ. 
Merchant  A.T. ( 2007). Diet, physical activity, and adi-
posity in children in poor and rich neighbor hoods: a 
cross-sectional comparison. Nutrition Journal  [On-
line]. Available at: http://www.nutritionj.com/content/
pdf/1475-2891- 6-1.pdf [Accessed: 10 May 2007]
National electronic Library for Health (2003). Can 
walking make you s li m m e r a n d h e a l t h i e r ? 
[Online]. (Updated 16 Jan 2005) Available at:  http://
www.nhs.uk.hth.walking [accessed 10 April 2005]   

Πρακτικά Συνεδρίων
Αναγράφονται το επώνυµο και αρχικό ονόµατος, το 
έτος δηµοσίευσης, ο τίτλος της εργασίας. Ακολουθεί 
το  «In» ή «Στο» και αρχικό µε επώνυµο εκδότη εάν 
υπάρχει, τίτλος συνεδρίου µε ηµεροµηνία και τέλος τό-
πος έκδοσης µε σελίδες. Π.χ. 

Fedelius H.C. (2000). Myopia and significant visual 
impairment: global aspects. In: LL. Lin (eds). Myopia 
Updates II: Proceedings of the 7th International 
Conference on Myopia. Taipei, 17-20 November, 1998.  
Tokyo: Springer, pp. 31-37. 
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Επιτομή χρήσιμων πληροφοριών

Σύσταση της ΕΝΕ

Η ΕΝΕ συστήθηκε δια του Νόμου 3252/2004 υπό την μορ-
φή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και λειτουργεί
ως επίσημος επαγγελματικός σύλλογος των Νοσηλευτών.
Η εγγραφή σε αυτήν όλων των Νοσηλευτών, είναι υποχρε-
ωτική, όπως συμβαίνει σε κάθε αντίστοιχο επιμελητήριο
άλλων επαγγελματιών που λειτουργεί ως ρυθμιστικός φορέ-
ας και επίσημος σύμβουλος της Πολιτείας (Πανελλήνιος
Ιατρικός Σύλλογος, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Τεχνι-
κό Επιμελητήριο Ελλάδος, κ.τ.λ).

Κυριότεροι σκοποί της ΕΝΕ

Για να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι που πρέπει όλοι οι νοση-
λευτές να είναι εγγεγραμμένοι, παραθέτουμε τους βασι-
κότερους στόχους που περιγράφει ο Νόμος 3252/2004 και
που καλείται να επιτελέσει η Ε.Ν.Ε:

• την προαγωγή και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως ανε-
ξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης και τέχνης 

• την έρευνα, ανάλυση και μελέτη των νοσηλευτικών θεμά-
των και τη σύνταξη και υποβολή επιστημονικά τεκμη-
ριωμένων μελετών για τα διάφορα νοσηλευτικά προβλή-
ματα της χώρας

• τη διατύπωση εισηγήσεων για νοσηλευτικά θέματα
• τη διαρκή εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και επιμόρφωση

των Νοσηλευτών και την υλοποίηση και αξιοποίηση εκπαι-
δευτικών 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 επαγ-
γέλματος

• την αξιολόγηση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντί-
δας

• την εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς
του νοσηλευτικού κλάδου

• την έκδοση περιοδικού, ενημερωτικού δελτίου, συγγραμ-
μάτων και φυλλαδίων για την ενημέρωση των μελών της
αλλά και του κοινωνικού συνόλου

• τη μελέτη υγειονομικών θεμάτων και την οργάνωση επι-
στημονικών συνεδρίων αυτόνομα ή σε συνεργασία με
άλλους φορείς

• τη δημιουργία επιτροπής δεοντολογίας και ηθικής του
επαγγέλματος του νοσηλευτή 

• τον καθορισμό και κοστολόγηση των νοσηλευτικών πρά-
ξεων και

• την προστασία και προαγωγή της υγείας του Ελληνικού
Λαού. 

Μέλη της ΕΝΕ

Μέλη της Ε.Ν.Ε είναι υποχρεωτικώς όλοι οι νοσηλευτές που
είναι απόφοιτοι: α) Τμημάτων Νοσηλευτικών A.E.I., β) Νοση-
λευτικών Τμημάτων T.E.I., γ) Πρώην Ανώτερων Σχολών Αδελ-
φών Νοσοκόμων, Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων, αρμο-
διότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, δ) Πρώην Νοσηλευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε) Νοση-
λευτικών Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής, των οποίων τα
διπλώματα έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία των
νοσηλευτικών σχολών της ημεδαπής από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες και στ) Στρατιωτικών Ανωτάτων Νοσηλευτικών Σχολών.

Διάρθρωση της ΕΝΕ

Η ΕΝΕ διαρθρώνεται σε Κεντρική Διοίκηση, που εδρεύει
στην Αθήνα και σε δεκατρία Περιφερειακά Τμήματα, που λει-
τουργούν σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια της χώρας.

Κεντρική Διοίκηση

Η Κεντρική Διοίκηση αποτελείται από 15μελές Δ.Σ και έχει
έδρα την Αθήνα. Η διεύθυνση των γραφείων είναι: Λεωφό-
ρος 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, ακο-
λουθούν τον αριθμό των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Π.Ε)
και είναι τα ακόλουθα:
1. Πρώτο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας και

Θράκης: Β. ΠΑΥΛΟΥ 10Α ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 6944152505-
6948625299 FAX. 2531080126. Περιλαμβάνει τους Νομούς
Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης. Έδρα του
1ου ΠΤ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι η Κομο-
τηνή

2. Δεύτερο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας:
ΜΑΒΙΛΗ 11, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.54630, τηλ. 2310522822
και fax. 2310522219. Περιλαμβάνει τους Νομούς Ημα-
θίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών και
Χαλκιδικής. Έδρα του 2ου ΠΤ Κεντρικής Μακεδονίας είναι
η Θεσσαλονίκη.

3. Τρίτο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας: ΑΕΤΟ-
ΡΑΧΗΣ & ΓΡΑΜΜΟΥ 5, ΚOZANH ΤΗΛ.24610 49591
FAX:2461067817. Περιλαμβάνει τους Νομούς Γρεβενών,
Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας. Έδρα του 3ου ΠΤ Δυτι-
κής 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, Θεσπρω-
τίας, Ιωαννίνων, και Πρεβέζης. Έδρα του 4ου ΠΤ Ηπείρου
είναι τα Ιωάννινα.

5. Πέμπτο Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 2,
ΛΑΡΙΣΑ ΤΚ 41223 ΤΗΛ 2410284866 FAX. 2410284871.
Περιλαμβάνει τους Νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνη-
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σίας 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 Λευκάδας καθώς και το δήμο
Ιθάκης που αποτελεί αυτοτελή περιφερειακή ενότητα.

7. Έβδομο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας: ΥΠΑΤΗΣ
1 &Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΤΡΑ, ΤΚ 26441 ΤΗΛ.
2610423830 FAX. 2610426215. Περιλαμβάνει τους Νομούς
Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. Έδρα του 7ου ΠΤ
Δυτικής Ελλάδας είναι η Πάτρα.

8. Όγδοο Περιφερειακό Τμήμα Στερεάς Ελλάδας: ΝΑΥΑΡΙ-
ΝΟΥ 2 ΤΚ. 41223 ΤΗΛ.2410284866 FAX. 2410284871. Περι-
λαμβάνει τους Νομούς Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας,
Φθιώτιδος και Φωκίδος. Έδρα του 8ου ΠΤ Στερεάς Ελλά-
δας 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. Περιλαμβάνει το Νομό Αττι-
κής.

10. Δέκατο Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου: ΥΠΑΤΗΣ 1
& Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΤΡΑ ΤΚ 441    ΤΗΛ.
2610423830 ΦΑΞ. 2610426215. Περιλαμβάνει τους Νομούς
Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσση-
νίας. Έδρα του 10ου ΠΤ Πελοποννήσου είναι η Τρίπολη.

11. Ενδέκατο Περιφερειακό Τμήμα Βορείου Αιγαίου: ΑΛΚΑΙ-
ΟΥ 8, ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΚ 81100 ΤΗΛ. 22510-46272      ΦΑΞ.
22510-46272. Περιλαμβάνει τους Νομούς Λέσβου, Σάμου
και Χίου. 

12. Δωδέκατο Περιφερειακό Τμήμα Νοτίου Αιγαίου: ΛΕΩΦOΡΟΣ
ΒΑΣΙΛIΣΣΗΣ ΣΟΦIΑΣ 47,Τ.Κ. 10676, τηλ. 210 3648044,
048 και fax. 210 3617859 και 210 3648049. Περιλαμβά-
νει τους Νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

13. Δέκατο Τρίτο Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης: ΣΠΙΝΑΛΟ-
ΓΚΑΣ 6, ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΤΚ 71201 τηλ. 2810310366, 2810311684
και fax.2810310014. Περιλαμβάνει τους Νομούς Ηρα-
κλείου, 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 συνοδεύεται
υποχρεωτικά από επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίου και αστυ-
νομικής ταυτότητας, δυο έγχρωμες φωτογραφίες, το αποδει-
κτικό της τραπεζικής κατάθεσης των 45 e, απλό φωτοαντί-
γραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος και προαιρετικά
από τους τίτλους που τυχόν κατέχει το υποψήφιο μέλος (μετα-
πτυχιακοί τίτλοι, πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας, κοι-
νωνικές δραστηριότητες κ.τ.λ).
Κάθε Νοσηλευτής υποχρεούται να ανανεώνει την εγγραφή
του ετησίως, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς (όχι με fax)
μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, υποβάλλοντας σχετική δήλω-
ση στο Περιφερειακό Τμήμα όπου ανήκει. Η δήλωση υπο-

βάλλεται ταυτόχρονα με την καταβολή της ετήσιας συνδρο-
μής, που έχει οριστεί δια του Νόμου 3252/2004 στο ποσό
των σαράντα πέντε (40) ευρώ. Σε κάθε Νοσηλευτή που εγγρά-
φεται ή ανανεώνει την εγγραφή του στην ΕΝΕ χορηγείται
Δελτίο Ταυτότητας Νοσηλευτή.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Για την έκδοση από τις κατά τόπους Νομαρχίες της άδειας
άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος, οι νοσηλευτές
οφείλουν να συμπεριλάβουν, μεταξύ των δικαιολογητικών,
και βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα της
Ε.Ν.Ε. Με την παραλαβή της άδειας άσκησης επαγγέλμα-
τος, υποχρεούνται να καταθέσουν άμεσα αντίγραφο αυτής,
στο Περιφερειακό Τμήμα όπου ανήκουν.
Βάσει του Νόμου 3252/2004, όποιος ασκεί τη νοσηλευτική
χωρίς να έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος διώκεται ποινι-
κά σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα. 
Καταγγελία για παράνομη άσκηση του νοσηλευτικού επαγ-
γέλματος μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε ιδιώτης στα Περι-
φερειακά Συμβούλια ή στο Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε., το οποίο στη συνέ-
χεια υποχρεούται να γνωστοποιήσει το γεγονός στις αρμόδιες
δικαστικές αρχές.
Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται πειθαρχική ποινή προ-

σωρινής ή οριστικής διαγραφής από την Ε.Ν.Ε., αναστέλλε-
ται αυτοδίκαια η άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Όργανα διοίκησης

Η Ε.Ν.Ε διοικείται από την Συνέλευση των Αντιπροσώπων
και το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα Περιφερειακά Τμήματα
διοικούνται από την Γενική Συνέλευση και το Περιφερεια-
κό Συμβούλιο. 

Διεθνής εκπροσώπηση της Ε.Ν.Ε

Η Ε.Ν.Ε είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νοσηλευτών (F.E.P.I), κατέ-
χοντας μια από τις επτά θέσεις του Διοικητικού της Συμβου-
λίου. Στην εν λόγω Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία συμμετέχουν
ακόμα η Αγγλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Πολωνία,
η Κροατία, η Ρουμανία, η Πορτογαλία και υπό ένταξη είναι η
Γαλλία, η Κύπρος και το Βέλγιο. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες, συνδεθείτε με την ιστοσελίδα www.fepi.org. 

Ανάδειξη και θητεία των αιρετών οργάνων διοίκησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε, εκλέγεται από την Συνέ-
λευση των Αντιπροσώπων. Οι Αντιπρόσωποι εκλέγονται χωρι-
στά για κάθε Περιφερειακό Τμήμα από τα μέλη της Γενικής
Συνέλευσης του Τμήματος. Τα Περιφερειακά Συμβούλια εκλέ-
γονται ομοίως από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Περι-
φερειακού Τμήματος. Οι εκλογές διεξάγονται κάθε τρία (3)
χρόνια, ενώ συμμετέχουν σ’αυτές όσοι Νοσηλευτές είναι
οικονομικώς τακτοποιημένοι. 

Πειθαρχικός έλεγχος
Ο πειθαρχικός έλεγχος των μελών της Ε.Ν.Ε ασκείται σε
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πρώτο βαθμό από τα Περιφερειακά Συμβούλια, που λειτουρ-
γούν και ως Πειθαρχικά Συμβούλια. 
Ο δευτεροβάθμιος πειθαρχικός έλεγχος, καθώς και ο πει-
θαρχικός έλεγχος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
και των Περιφερειακών Συμβουλίων ασκείται από το Ανώ-
τατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, στο οποίο προεδρεύει Εφέτης
των Πολιτικών Δικαστηρίων. 

Επιστημονικό Περιοδικό

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος δημιούργησε το 2008 το
«Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης» που
αποτελεί και το επίσημο περιοδικό της. Είναι ένα περιοδικό
πολυδιάστατο με κριτική επιτροπή που στοχεύει στην προ-
ώθηση της Νοσηλευτικής Επιστήμης στην Ελλάδα.
Το «Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης» απο-
τελεί ένα αξιόπιστο, σύγχρονο, τριμηνιαίο επιστημονικό περιο-
δικό που εκδίδεται στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα
και είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή με
συμβολική αμοιβή σε όλους τους ενδιαφερόμενους ερευνη-
τές, πανεπιστημιακούς δασκάλους, φοιτητές, σε όλη τη νοση-
λευτική κοινότητα γενικότερα αλλά και στα ανώτατα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα (ΑΤΕΙ και ΑΕΙ) της ημεδαπής και της
αλλοδαπής. 
Παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα σε νέους επιστήμονες να
έχουν εύκολη πρόσβαση στη γνώση και στην πρόοδο της
νοσηλευτικής ενώ αποτελεί το επιστημονικό βήμα για τους
νοσηλευτές που απασχολούνται στην εκπαίδευση και στην
κλινική νοσηλευτική να δημοσιεύσουν το έργο τους και να
δεχθούν εποικοδομητικές κριτικές. Στο περιοδικό δημοσι-
εύονται ερευνητικές μελέτες, ανασκοπήσεις, πρωτότυπες
πραγματείες και βιβλιοκριτικές. Οι εργασίες που δημοσιεύ-
ονται, μοριοδοτούνται με τρόπο θεσμικά προβλεπόμενο και
επικυρωμένο από την ελληνική νομοθεσία και σύμφωνα
πάντα με τη διεθνή πρακτική. 

Ενημερωτικό περιοδικό

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος δημιούργησε το 2008 το μηνι-
αίο ενημερωτικό περιοδικό «Ο Ρυθμός της Υγείας», με σκο-
πό την ανάδειξη του νοσηλευτή ως ενιαίας ψυχοσωματικής,
και επαγγελματικής οντότητας, με ενδιαφέροντα που κινού-
νται πέρα από τα τετριμμένα, αγκαλιάζοντας όλα τα επίπεδα
της πολύπλευρης κοινωνικής του υπόστασης.
Ο Έλληνας νοσηλευτής, εκτός από την ανάγκη για την επί-
λυση πρωταρχικών ζητημάτων που τον απασχολούν ως επαγ-
γελματία, έχει ανάγκη να εκφραστεί, να επικοινωνήσει, να
διασκεδάσει και να προβάλλει πολύπλευρα τον κοινωνικό
του προορισμό.

Έτσι, «Ο Ρυθμός της Υγείας», σκοπεύει να ενώσει τη φωνή
όλων των νοσηλευτών της χώρας και να αποτελέσει ένα άμε-
σο και έγκυρο κανάλι επικοινωνίας, δίνοντας βήμα σε όλες
ανεξαιρέτως της φωνές της επαγγελματικής –και όχι μόνο-
κοινότητας.

Μελλοντικοί Στόχοι

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, με τη συνεργασία όλων των
μελών της, στοχεύει να υλοποιήσει και να ολοκληρώσει κάποια
σημαντικά έργα που αποτελούν πάγια αιτήματα της νοσηλευ-
τικής κοινότητας, ορισμένα από τα οποία ήδη άρχισαν να
εκπονούνται: 
• Καθορισμός και κοστολόγηση των νοσηλευτικών πράξεων 
• Δημιουργία ανοιχτής γραμμής επικοινωνίας με σκοπό την

καταγραφή και επίλυση των προβλημάτων των νοσηλευ-
τών

• Ενίσχυση των διεθνών σχέσεων των ελλήνων νοσηλευτών
με οργανισμούς, fora και ινστιτούτα του εξωτερικού

• Δημιουργία ηλεκτρονικής ψηφιακής βιβλιοθήκης η χρή-
ση της οποίας θα είναι δωρεάν για τα μέλη της ΕΝΕ και
προσβάσιμη από όλη την επικράτεια

• Προσφορά ειδικών εκπαιδευτικών και μετεκπαιδευτικών
προγραμμάτων 

• Διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων με
μοριοδότηση των συνέδρων νομικά ισχύουσα και κατοχυ-
ρωμένη 

• Δημιουργία Ειδικών Επιτροπών Έργου, όπως Εκπαίδευ-
σης, Τεκμηρίωσης, Διεθνών Σχέσεων και Ενημέρωσης

• Οργάνωση δικτύου εμπειρογνωμόνων για νοσηλευτικά θέμα-
τα και παροχή νομοτεχνικών συμβουλών

• Οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων εξειδίκευσης
• Πιστοποίηση Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων και Νοσηλευτι-

κής επάρκειας

Επικοινωνία

Οι νοσηλευτές μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 
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, εκδηλώσεις

κλπ)
• για τις προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ
• για θέσεις εργασίας στον ευρύτερο τομέα της υγείας
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Σελίδες 1.094
Λιανική τιμή: 90 f

Το βιβλίο αυτό, απεικονίζοντας το χρονικό της μεταμόρφωσης των νοσοκομείων από οίκους ελέους σε δομές εγκλεισμού ασθενών, από χώρους αποκατάστασης σε χώρους
κλινικής διδασκαλίας και έρευνας και από δωμάτια τοκετών και θανάτων σε ιδρύματα επιστήμης και τεχνολογίας, μας προσφέρει μια ιστορική οπτική στην κατανόηση των

νοσοκομείων της εποχής μας. Η ιστορία ξετυλίγεται σε δώδεκα επεισόδια τα οποία απεικονίζουν τα νοσοκομεία σε συγκεκριμένα μέρη και χρονικές περιόδους, καλύπτοντας
σημαντικά θέματα και εξελίξεις στην ιστορία της ιατρικής και της θεραπευτικής, από την αρχαία Ελλάδα ως την εποχή του AIDS. Το βιβλίο αυτό προσφέρει μια μοναδική και
εκ των έσω ματιά στον κόσμο των νοημάτων και των συναισθημάτων που συσχετίζονται με τη ζωή στα νοσοκομεία και την περίθαλψη των ασθενών, περιλαμβάνοντας αφηγήσεις
τόσο των ασθενών, όσο και των θεραπευτών τους. Εάν θεωρήσουμε τα νοσοκομεία οίκους «αποκατάστασης της τάξης», ικανούς να δαμάσουν το χάος που συσχετίζεται με τα
δεινά, τις ασθένειες και το θάνατο των ανθρώπων, μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα και τη σημασία των τελετουργικών τους ρουτινών και κανόνων. Από τις απαρχές τους,
τα νοσοκομεία αποτέλεσαν μέρη πνευματικής και σωματικής ανάρρωσης. Θα πρέπει να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται σε κάθε ανθρώπινη ανάγκη. Ως παραδοσιακοί μάρτυρες
της ανθρώπινης συμπόνιας και φιλανθρωπίας, τα νοσοκομεία πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν χώρους ίασης. 

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, στοχεύοντας στη συνεχή επιμόρφωση των Νοσηλευτών
θα διαθέσει ΔΩΡΕΑΝ το βιβλίο «Η Ιστορία των Νοσοκομείων» 

σε όλους τους επί πτυχίω φοιτητές της Νοσηλευτικής.

Όλοι οι υπόλοιποι Νοσηλευτές μπορούν να προμηθευτούν το βιβλίο στην ειδική τιμή των 45 h. 

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ν.Ε.
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Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL
Ενιαία Τριτοβάθμια Πανεπιστημιακή Νοσηλευτική Εκπαίδευση 

Στέφανος Μαντζούκας   

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ - REVIEWS

Προγράμματα μεθαδόνης και ποιότητα ζωής: 

Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση

Methadone programs and quality of life: A literature review

Μαρία Μαντζάνα, Θάλεια Μπελλάλη 

Το παραλήρημα στη μονάδα εντατικής θεραπείας ΠΑΙΔΩΝ 

ICU delirium in the pediatric intensive care unit 

Μαρία Κάψα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΑΡΘΡA - RESEARCH ARTICLES

Παράγοντες που σχετίζονται με τις στάσεις και γνώσεις των γονέων 

για τον εμβολιασμό των εφήβων, κατά του ιού των ανθρωπίνων 

κονδυλωμάτων (HPV)

Factors associated with the attitudes of parents to vaccinate

adolescents against human papilloma virus (HPV). 

Παναγιώτα Βαρελά  Μαρία Σαρίδη

Διερεύνηση της συσχέτισης του κυκλικού ωραρίου και των εφημεριών

με τις συνήθειες ύπνου, τις συμπεριφορές υγείας, το άγχος και την

ικανοποίηση των επαγγελματιών υγείας 

Exploring the correlation  between the rotating shift system and 

on-call times to sleeping habits, health behaviours, stress and

satisfaction of health proffessionals 

Άννα Παυλίδου, Θάλεια Μπελλάλη
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