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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Μείζον πρόβληµα των δηµοσίων συστηµάτων υγείας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, είναι ο συνωστισµός
που παρατηρείται στα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) νοσοκοµείων, που οδηγεί σε καθυστέρηση παροχής
κατάλληλης κι επαρκούς φροντίδας στους ασθενείς. Στην περίοδο της πανδηµίας COVID-19 παρατηρήθηκε σηµαντική
µείωση του συνωστισµού, καθώς πολλοί ασθενείς, συνήθως χαµηλότερης επικινδυνότητας, φοβούµενοι την πιθανή
µόλυνσή τους από τον ιό περιόρισαν τις επισκέψεις τους στα ΤΕΠ. Στο εξωτερικό, για την αντιµετώπιση του φαινοµένου του συνωστισµού στα ΤΕΠ, έχουν σχεδιαστεί και λειτουργούν µε επιτυχία κέντρα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), τόσο υπαίθρου, όσο και αστικού τύπου, που διαχειρίζονται επείγοντα περιστατικά χαµηλής επικινδυνότητας
του γενικού πληθυσµού, αλλά περιστατικά ασθενών µε χρόνια νοσήµατα.
Ο σκοπός του παρόντος άρθρου ήταν διττός: περιλαµβάνει, αφενός την παρουσίαση των χαρακτηριστικών των κέντρων ΠΦΥ που διαχειρίζονται τις περιπτώσεις ασθενών µε χαµηλή επικινδυνότητα και αφετέρου τη διατύπωση ενός
σχεδίου µεταφερσιµότητας για τη λειτουργία αυτών των δοµών σε επίπεδο ΠΦΥ στο ελληνικό εθνικό σύστηµα υγείας.
Η δυνατότητα µεταφερσιµότητας των δοµών ελέγχεται µε τη χρήση µιας νέας µεθόδου ανάλυσης, η οποία χρησιµοποιεί µια σειρά από κριτήρια που αφορούν στον πληθυσµό και στο περιβάλλον από το εξωτερικό (αρχικό πλαίσιο) και
την Ελλάδα (πλαίσιο-στόχος).
Από την ανάλυση των δεδοµένων, εντοπίστηκαν εµπόδια, αλλά και ευκαιρίες για τη µεταφερσιµότητα της ίδρυσης και
λειτουργίας εφηµερευόντων δοµών διαχείρισης επειγόντων περιστατικών χαµηλής επικινδυνότητας σε επίπεδο ΠΦΥ
στο ελληνικό σύστηµα υγείας. Περαιτέρω έρευνα απαιτείται για τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας της λειτουργίας
δοµών τέτοιου τύπου, µέσω της πιλοτικής εφαρµογής τους σε αστικά κέντρα της Ελλάδας, µε στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών επείγουσας φροντίδας υγείας, τον περιορισµό του συνωστισµού στα ΤΕΠ, τη
µείωση του κόστους φροντίδας επείγοντος και την ικανοποίηση των ασθενών.
Λέξεις κλειδιά: Ανάλυση PEST, επείγοντα, µεταφερσιµότητα, ΠΦΥ, συνωστισµός
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Σηµείωµα εκδότη: Η παρούσα δηµοσίευση εκφράζει την προσωπική άποψη των συγγραφέων.
Το παρόν έχει κερδίσει το πρώτο βραβείο ανασκόπησης στο 13ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, 15-18 Οκτωβρίου 2020.
Αναφορά του άρθρου ως: Μαρτάκης Κ., Μανοµενίδης Γ. & Μπελλάλη Θ. (2020). Μεταφερσιµότητα διεθνούς γνώσης και εµπειρίας για τη
διαχείριση Επειγόντων Περιστατικών χαµηλής επικινδυνότητας σε εφηµερεύοντα κέντρα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στην
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
συνωστισµός στα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των δηµόσιων νοσοκοµείων αποτελεί
σύνηθες φαινόµενο διεθνώς και συµπορεύεται
µε την ανεπάρκεια διαθέσιµων ανθρώπινων και υλικών πόρων, προκειµένου να καλύπτονται µε επάρκεια
και καταλληλότητα οι ανάγκες για την ποιοτική παροχή
υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς που προσέρχονται σε
αυτά (American College of Emergency 2006). Στη Γαλλία, οι ετήσιες επισκέψεις σε µονάδες Επείγουσας Φροντίδας Υγείας (ΕΦΥ) για το 2012 αφορούσαν τις 35,6 ανά
100 κατοίκους, στις Κάτω Χώρες 12 επισκέψεις ανά 100
κατοίκους, στην Αγγλία τις 34 ανά 100 κατοίκους (Berchet
2015). Για το ίδιο έτος, µε 45 επισκέψεις στα ΤΕΠ ετησίως
ανά 100 κατοίκους, η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση στον
κανόνα (Berchet 2015).
Η επεξήγηση του φαινοµένου της υψηλής επισκεψιµότητας στα ΤΕΠ είναι πολυπαραγοντική. Αφενός τα
νοσοκοµεία είναι οικονοµικώς εξουθενωµένα και συχνά
υποστελεχωµένα, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, εν
µέσω πολυετούς οικονοµικής κρίσης (Ifanti et al 2014).
Αφετέρου, η ολοένα και πιο πολύπλοκη διαγνωστική και
θεραπευτική προσέγγιση που απαιτείται για τη φροντίδα
ενός συνεχώς αυξανόµενου πληθυσµού ασθενών, µε
παθήσεις που παλιότερα αντιµετωπίζονταν µε διαφορετικό, συχνά µη ικανοποιητικό τρόπο, οδηγεί συχνά σε
παράταση της διάρκειας παραµονής των ασθενών, αρχικά στα ΤΕΠ, και έπειτα στα τµήµατα των νοσοκοµείων.
Η παράταση της νοσηλείας των ασθενών στα τµήµατα,
περιορίζει τη διαθεσιµότητα των κλινών, εµποδίζοντας
την υποδοχή νέων περιστατικών κατά τη διάρκεια των
εφηµεριών, επιτείνοντας έτσι, το φαινόµενο του συνωστισµού στα ΤΕΠ (American College of Emergency 2006).
Παράλληλα, το ίδιο το καθεστώς των «γενικών εφηµεριών» των ελληνικών νοσοκοµείων στις µεγάλες πόλεις
ανά τέσσερις µέρες, επιτείνει τα φαινόµενα συνωστισµού
στα ΤΕΠ, καθώς το εφηµερεύον νοσοκοµείο δέχεται το
σύνολο των ασθενών, το οποίο δεν διαµοιράζεται σε µεγαλύτερο αριθµό τµηµάτων ΤΕΠ άλλων δοµών παροχής
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υπηρεσιών υγείας.
Επιπλέον, λόγοι που επιτείνουν το πρόβληµα του συνωστισµού στα ΤΕΠ των νοσοκοµείων αφορούν στα κενά
της νοσοκοµειακής οργάνωσης, όπως για παράδειγµα η
ασυνέχεια στη συνεργασία των φορέων που εµπλέκονται
στην ΕΦΥ, συµπεριλαµβανοµένων των ΤΕΠ, των υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), αλλά και
της επείγουσας προνοσοκοµειακής φροντίδας, µέσω του
Εθνικού Κέντρου Αµέσου Βοήθειας (ΕΚΑΒ) (Patton and
Thakore 2013, Φ.Ε.Κ. 2012, Στεργιάννης 2015, Καπλάνογλου 2015).
Σηµαντικός παράγοντας, επίσης, για την εµφάνιση του
φαινοµένου του συνωστισµού στα ΤΕΠ, είναι η µη εφαρµογή υποχρεωτικών, θεσµοθετηµένων συστηµάτων διαλογής περιστατικών (triage), µε εξαίρεση ορισµένα νοσοκοµεία, τα οποία µε δική τους πρωτοβουλία εφαρµόζουν
κάποιο σύστηµα/µοντέλο διαλογής περιστατικών (Λυδάκης και συν 2014, Παπαδόπουλος 2018). Συγκεκριµένα,
σε µια πρόσφατη έρευνα σχετικά την εφαρµογή συστήµατος διαλογής περιστατικών στα ελληνικά νοσοκοµεία,
43,5% του προσωπικού των ΤΕΠ δήλωσε τη µη εφαρµογή
τέτοιων συστηµάτων, ενώ το 28% δήλωσε άγνοια για την
ύπαρξή τους (Ποντισίδης 2017). Στην ίδια µελέτη, ενώ το
µεγαλύτερο µέρος του ερωτηθέντος ιατρονοσηλευτικού
προσωπικού ΤΕΠ δήλωσε ότι πραγµατοποιείται κάποιου
είδους διαλογή στα ΤΕΠ, οι περισσότεροι επαγγελµατίες
υγείας δήλωσαν ότι έχουν δυσκολία στη αντικειµενική
διαλογή ασθενών, παρόλο που το 41,2% δήλωσε ότι έχει
παρακολουθήσει προγράµµατα πρόσθετης εκπαίδευσης
στην ΕΦΥ (Ποντισίδης 2017).
Επιπλέον, δεν είναι λίγες οι φορές που οι επαγγελµατίες υγείας (ΕΥ) στα ελληνικά ΤΕΠ, πέρα από τη διαχείριση επειγόντων περιστατικών µε σχετική επικινδυνότητα,
αναλαµβάνουν και χρέη φροντίδας περιστατικών χαµηλής επικινδυνότητας, ή ακόµη και ρουτίνας. Τα περιστατικά αυτά αφορούν, συνήθως, σε άτοµα χαµηλότερων
κοινωνικοοικονοµικών τάξεων του πληθυσµού, συχνά
ανασφάλιστα, ή µε σηµαντικές ελλείψεις παιδείας υγείας, ή και άτοµα που απλά αµελούν να απευθυνθούν στον
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οικογενειακό τους ιατρό, ή σε άλλες υπηρεσίες της ΠΦΥ,
κατά τις ώρες λειτουργίας τους (Moore et al 2009).
Αδιαµφισβήτητα, οι επιπτώσεις του συνωστισµού στα
ΤΕΠ είναι αρνητικές, τόσο για τους ασθενείς, όσο και
για το υγειονοµικό προσωπικό, τα δηµόσια νοσοκοµεία,
αλλά και το σύστηµα υγείας στο σύνολό του γενικότερα
(American College of Emergency 2006, Carret et al 2009,
Doan et al 2019, Rasouli et al 2019) . Η καθυστέρηση στην
παροχή φροντίδας, ή και η στέρηση αυτής, λόγω ανεπάρκειας υλικών και ανθρώπινων πόρων, αποτελεί σηµαντική απειλή για τους ασθενείς, οι οποίοι έρχονται αντιµέτωποι συχνότερα µε διάφορες επιπλοκές της πάθησής τους
(Morley et al 2018). Επιπλέον, η αύξηση της συχνότητας
των ιατρονοσηλευτικών λαθών, της υποδιαλογής, υποτιµώντας τη βαρύτητα του περιστατικού, των επανεισαγωγών, ή των αναίτιων, εµπειρικά µη κλινικά τεκµηριωµένων εισαγωγών, αλλά και της θνητότητας, απειλούν
περαιτέρω την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών
υγείας. Τέλος, η µη ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών και των συνοδών τους, οδηγεί σε κίνδυνο εµφάνισης
επεισοδίων ανάρµοστης ή και βίαιης συµπεριφοράς µεταξύ αυτών και του προσωπικού που εργάζεται στα ΤΕΠ
( Tekwani et al 2013, Chiu et al 2018, Morley et al 2018,
Rasouli et al 2019).
Μια άλλη επίπτωση του συνωστισµού και της υπερφόρτωσης των ΤΕΠ, αφορά στο στρες που βιώνουν οι ΕΥ
που εργάζονται σε αυτά (Moukarzel et al 2019), καθώς
λόγω της εξουθένωσης από το φόρτο εργασίας, συχνά
τείνουν να παραµελούν κανόνες υγιεινής (Muller et al
2015), ή να µην εφαρµόζουν πρωτόκολλα βασισµένα στην
εµπειρικά τεκµηριωµένη κλινική πρακτική (evidence
based clinical practice) (Shin et al 2013). Επιπλέον, παρατηρείται αύξηση της χρήσης εργαστηριακών και απεικονιστικών διαγνωστικών µέσων, αύξηση του αριθµού
των διαγνωστικών εξετάσεων και των εκτιµήσεων από
άλλους ειδικούς του νοσοκοµείου, ώστε οι ασθενείς να
βρίσκονται όσο για λιγότερο χρόνο στην αίθουσα αναµονής των ΤΕΠ, αλλά παρόλα αυτά να είναι συνεχώς απασχοληµένοι εντός του νοσοκοµείου (Shenoi et al 2009,
Medley et al 2012, Chiu et al 2018, Rasouli et al 2019).
Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε την παράταση της
διάρκειας νοσηλείας και την αύξηση της συχνότητας επανεισαγωγών, πολλαπλασιάζουν το κόστος για το εθνικό
σύστηµα υγείας (Morley et al 2018).
Στην Ελλάδα, η κατάσταση του συνωστισµού στα ΤΕΠ
των δηµοσίων νοσοκοµείων φάνηκε να διαφοροποιείται
σηµαντικά την Άνοιξη του 2020, εξαιτίας της πανδηµίας
της νόσου COVID-19 και των αυστηρών προληπτικών
και περιοριστικών µέτρων που επιβλήθηκαν από την
Κυβέρνηση (W.H.O. 2020). Τόσο η υπακοή σε συστάσεις
για αποφυγή κάθε είδους συνωστισµού, συµπεριλαµβανόµενων και των υγειονοµικών χώρων (Adams &
Walls 2020), όσο και ο φόβος µόλυνσης από τον ιό SARS-

COVID-2, οδήγησαν σε σηµαντική µείωση του συνωστισµού στα ελληνικά νοσοκοµεία και στα ΤΕΠ αυτών.
Παρόλο που η απειλή της λοίµωξης στο πλαίσιο της
πανδηµίας κράτησε µακριά από τις υπηρεσίες υγείας
έναν σηµαντικό αριθµό περιστατικών χαµηλής επικινδυνότητας, ωστόσο, απέτρεψε έναν εξίσου µεγάλο αριθµό
ασθενών µε χρόνια προβλήµατα υγείας, π.χ. καρδιοαναπνευστικά, νευρολογικά, ογκολογικά, ψυχιατρικά νοσήµατα, ή ασθενείς µε σοβαρές οξείες παθήσεις, που θα
έχρηζαν άµεσης αντιµετώπισης (TYPOSTHES 2020). Η
αποφυγή χρήσης των υπηρεσιών της ΕΦΥ από αυτούς
τους ασθενείς, τους καθιστά ακόµη πιο ευπαθείς στον
ιό SARS-COVID-2, από τον οποίο πιθανά να νοσήσουν,
όντας σε µία εθελούσια κατ’ οίκον αποµόνωση. Επιπλέον,
η έλλειψη ζήτησης υπηρεσιών υγείας, παρά τις υψηλές
ανάγκες αυτών των οµάδων πληθυσµού, θα µπορούσε
να οδηγήσει σε φαινόµενα ανάδρασης του συνωστισµού,
µετά τη λήξη των περιοριστικών µέτρων της πανδηµίας.
Με στόχο την αντιµετώπιση του φαινοµένου του συνωστισµού στα ΤΕΠ και την ταυτόχρονη ενίσχυση των
δοµών της ΠΦΥ, αρκετά κράτη έχουν προχωρήσει στη
θέσπιση µιας επιπλέον βαθµίδας ΕΦΥ, αυτής της διαχείρισης των περιστατικών χαµηλής επικινδυνότητας, η
οποία προηγείται της φροντίδας υγείας που παρέχεται
στα ΤΕΠ (Baier et al 2019). Μια τέτοια βαθµίδα υπηρεσιών ΕΦΥ είναι σε θέση να διαχειριστεί, τόσο το πρόβληµα
του συνωστισµού στα δευτεροβάθµια ή/και τριτοβάθµια
νοσοκοµεία, όσο και να αναλάβει τη φροντίδα χρόνιων
και ευπαθέστερων ασθενών, ειδικά σε περιόδους κρίσεων, όπου µια απλή επίσκεψη στο νοσοκοµείο µπορεί να
αποτελέσει απειλή για την υγεία τους ( Baier et al 2019,
Shah et al 2020).
Ο σκοπός του παρόντος άρθρου είναι διττός, περιλαµβάνοντας αφενός την παρουσίαση των χαρακτηριστικών
των δοµών διαχείρισης επειγόντων περιστατικών χαµηλής επικινδυνότητας σε επίπεδο ΠΦΥ στο εξωτερικό και
αφετέρου, τη διατύπωση ενός σχεδίου µεταφερσιµότητας
για τη λειτουργία τέτοιων δοµών στο Ελληνικό Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
ΠΑΡΟΧΗ ΕΦΥ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΦΥ
065 0' )0634 13*."3: $"3& 4&37*$&4  ¯°¡®¬±¦§¡³¡°¡§±¥°¦±¦§¡§¡¦1&45¡®¡²¥
Η ΕΦΥ για περιστατικά χαµηλής επικινδυνότητας παρέχεται διεθνώς µέσω διαφορετικών δοµών, όπως για
παράδειγµα στο χώρο της δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας περίθαλψης παρέχεται µέσω των ιατρείων Ταχείας
∆ιακίνησης Περιστατικών Χαµηλής Επικινδυνότητας (ιΤ∆ΠΧΕ-fast-track ιατρεία) των ΤΕΠ. Η ελληνική εµπειρία
µε τέτοιες δοµές είναι περιορισµένη. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα ωστόσο, αποτελεί το ιΤ∆ΠΧΕ του «Βενιζέλειου» Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης, ως δοµή
παροχής δευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας. Το συγκεΤΟΜΟΣ 13 - ΤΕΥΧΟΣ 4
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κριµένο ιΤ∆ΠΧΕ, λειτουργεί ως ιατρείο “fast track” εντός
των χώρων του ΤΕΠ του νοσοκοµείου και διαχειρίζεται
περιστατικά χαµηλής επικινδυνότητας, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα ταχείας παραποµπής των περιστατικών στα εξειδικευµένα ΤΕΠ του νοσοκοµείου. Η
σύγκριση της ροής ασθενών στα ΤΕΠ του νοσοκοµείου
σε µια περίοδο έξι µηνών, πριν και µετά την εκκίνηση της
λειτουργίας του ιατρείου, κατέδειξε τη στατιστικά σηµαντική µείωση του αριθµού ασθενών που αναζητούσαν
εξειδικευµένη ΕΦΥ από τα ΤΕΠ, µειώνοντας έτσι σηµαντικά το συνωστισµό των ασθενών, παρά την αύξηση του
αριθµού των περιστατικών στο σύνολό τους. Η αναµονή
των ασθενών δεν ήταν µεγάλη, ενώ η µέση εξέταση είχε
διάρκεια περίπου ενός τετάρτου της ώρας (Λυδάκης και
συν 2014). Ιδιαίτερα θετική επίσης στην Ελλάδα, είναι και
η εµπειρία από αντίστοιχο ιατρείο του Πανεπιστηµιακού
Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών που λειτουργεί ως δοµή
τριτοβάθµιας περίθαλψης και οδήγησε σε στατιστικά σηµαντική µείωση του κόστους διαχείρισης των περιστατικών στο ένα όγδοο, καθώς και του χρόνου αναµονής των
ασθενών στο νοσοκοµείο (Παπαδόπουλος, 2018).
Η ανάγκη αντιµετώπισης του φαινοµένου του συνωστισµού στα ΤΕΠ, αλλά και της παροχής φροντίδας σε
ασθενείς µε χρόνια προβλήµατα υγείας, περιορίζοντας
τις συνεχείς κατ’ οίκον ιατρικές επισκέψεις, οδήγησε στο
σχεδιασµό δοµών στην ΠΦΥ για την παροχή ΕΦΥ σε περιστατικά χαµηλής επικινδυνότητας καθ’ όλη τη διάρκεια
του 24ώρου, ή τουλάχιστον έως αργά το βράδυ ( Hoot &
Aronsky 2008, Tsiachristas et al 2013, N.H.S 2013, Parks
et al 2015). Οι δοµές αυτές είναι τα ιατρεία και κλινικές
ΠΦΥ που δέχονται ασθενείς χωρίς ραντεβού (walk-in
centers και out of hours primary care centers), πρωτοβάθµια κέντρα ΕΦΥ (urgent care centers) και τα κέντρα
χειρουργικής φροντίδας σε τραύµατα χαµηλής επικινδυνότητας (minor injury centers). Πρόκειται για ολοκληρωµένες υγειονοµικές δοµές, διαθέσιµες σε συνθήκες εφηµερίας, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις παρέχουν ακόµη
και κατ’ οίκον επισκέψεις σε χρόνιους ασθενείς που παρουσιάζουν δυσκολία µετακίνησης στο χώρο της δοµής,
ή που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες (Baier et al 2019).
Η λειτουργία των παραπάνω δοµών έχει ήδη δοκιµαστεί µε επιτυχία την τελευταία δεκαετία σε χώρες µε δηµόσια συστήµατα υγείας. Παραδείγµατα έχουν δηµοσιευθεί από χώρες όπως η Αυστραλία, η ∆ανία, η Γαλλία, το
Ηνωµένο Βασίλειο, η Γερµανία και οι Κάτω Χώρες (Baier
et al 2019), ενώ δε λείπουν οι περιπτώσεις και άλλων
χωρών που πρόσφατα ενεργοποίησαν διαδικασίες σχεδιασµού τέτοιων δοµών στο εθνικό τους σύστηµα υγείας, όπως για παράδειγµα το Βέλγιο και η Ινδία (Van den
Heede et al 2017, Jayashree and Nadkarni 2017). Ωστόσο, µία πρόσφατη συστηµατική βιβλιογραφική ανασκόπηση δεν έδειξε στατιστικά σηµαντική µείωση του χρόνου αναµονής των ασθενών σε δοµές ΕΦΥ στελεχωµένες
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από γενικούς ιατρούς και επαγγελµατίες ΠΦΥ και δεν
κατέληξε σε σαφή συµπεράσµατα σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα αυτών των δοµών, λόγω της σηµαντικής
ετερογένειας των ελάχιστων σχετικών δηµοσιευµένων
µελετών (Gonçalves-Bradley et al 2018). Επιπλέον, δύο
άλλες ανασκοπήσεις που αφορούσαν σε πρωτοβάθµιες
δοµές (walk-in clinics), επίσης κατέληξαν ότι η παρούσα
βιβλιογραφία δεν επαρκεί για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς τους στη φροντίδα του επείγοντος (Chen
et al 2017, Crawford et al 2017).
Παρόλα αυτά, η καθιέρωση της λειτουργίας δοµών
της ΠΦΥ για τη διαχείριση του επείγοντος, µε προσωπικό εξειδικευµένο στην ΕΦΥ, καθώς και η επιµήκυνση
του ωραρίου λειτουργίας αυτών έως τις βραδινές ώρες,
φαίνεται να συνιστούν επωφελή µέτρα για τη ελάττωση
της ροής, κυρίως των αδικαιολόγητων, περιστατικών
στα ΤΕΠ (Λυδάκης και συν 2014, Tammes et al 2016,
Ugolini et al 2016, Whittaker et al 2016). Η ανάλυση του
χρόνου παραµονής των ασθενών σε ιΤ∆ΠΧΕ στην Αυστραλία, έδειξε ότι οι πλέον καθοριστικοί παράγοντες για
την επιµήκυνση του χρόνου παραµονής είναι η διενέργεια απεικονιστικών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων,
η οργάνωση εισαγωγής του ασθενή σε συνεργαζόµενο
νοσοκοµείο, ο εντοπισµός του ειδικού ιατρού στον οποίο
θα γίνεται η παραποµπή του ασθενή και τέλος, η ίδια η διαδικασία παραποµπής του ασθενή στον ειδικό ιατρό (Gill
et al 2018).
Καθώς η ελληνική εµπειρία είναι ανύπαρκτη σε ό,τι
αφορά στη διασύνδεση των ΤΕΠ µε κάποια δοµή ΠΦΥ,
στην παρούσα εργασία επιχειρείται να προταθεί η λειτουργία και οργάνωση των «Εφηµερευόντων Κέντρων
της ΠΦΥ» (ΕΚΠΦΥ), ως απόδοση του αγγλικού όρου για
τα «out of hours primary care services». Για το σκοπό
αυτό, στη συνέχεια θα παρουσιαστούν: α) τα οργανωτικά χαρακτηριστικά των ΕΚΠΦΥ και β) µια ανάλυση
πολιτικού, οικονοµικού, κοινωνικοπολιτιστικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος (political, economical, socialcultural, technological – Ανάλυση PEST) για τα συγκεκριµένα Κέντρα.
¯ÐÇÁÍÔÒÉËÖÁÐÁËÒÈÐÉÑÒÉËÒÔÍ£§©²
Τα οργανωτικά χαρακτηριστικά αφορούν στο χώρο
εγκατάστασης των ΕΚΠΦΥ, στις υπηρεσίες που παρέχουν, στη στελέχωση, στην πρόσβαση/διασύνδεση και
στη δυνατότητα παροχής κατ’ οίκον ιατρονοσηλευτικών επισκέψεων, ή πληροφόρησης µέσω τηλεφωνικής
γραµµής στήριξης των ασθενών, καθώς και στους οικονοµικούς όρους για τη λειτουργία τους. Συγκεκριµένα:
³ÏÐÎÕΧωροταξικά τα ΕΚΠΦΥ µπορούν να υφίστανται είτε σε κτιριακά ανεξάρτητους χώρους, όπως για
παράδειγµα τα αντίστοιχα που λειτουργούν στη Γαλλία,
είτε στους χώρους του συνεργαζόµενου νοσοκοµείου
και µάλιστα κοντά στα ΤΕΠ, όπως εφαρµόζεται ήδη στην
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Αυστραλία, αλλά κυρίως στις Κάτω Χώρες, τη Γερµανία,
τη ∆ανία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Η επικρατούσα αυτή
τάση της µετεγκατάστασης των ΕΚΠΦΥ µέσα στο νοσοκοµείο, δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης κυρίως των
διαγνωστικών υπηρεσιών των νοσοκοµείων (π.χ. το βιοπαθολογικό ή το ακτινολογικό εργαστήριο), διευρύνοντας έτσι τις ιατρονοσηλευτικές δυνατότητες του Κέντρου
(Baier et al 2019). Στη Γερµανία ωστόσο, σε κάποιες,
συνήθως µικρές, πόλεις, τα ΕΚΠΦΥ ταυτίζονται µε το
ιατρείο του εφηµερεύοντος ιατρού του εθνικού δικτύου
ΠΦΥ, κατ’ αντιστοιχία του Πρωτοβάθµιου Εθνικού ∆ικτύου Υγείας (ΠΕ∆Υ) στην Ελλάδα (Metzinger 2016).
²ÈÐÅÑ½ÅÕ×ÇÅ½ÁÕ Κάθε ΕΚΠΦΥ φροντίζει τον πληθυσµό µιας γεωγραφικά προσδιορισµένης περιοχής, αλλά
µπορεί να συνεργάζεται και µε άλλα ΕΚΠΦΥ. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας περιλαµβάνουν την εκτίµηση
επειγόντων παθολογικών, χειρουργικών, παιδιατρικών,
κ.α. περιστατικών, τη διάγνωση και, αν είναι δυνατόν, την
ολοκληρωµένη αντιµετώπισή τους. Εάν αυτό δεν είναι
εφικτό να ολοκληρωθεί στο συγκεκριµένο ΕΚΠΦΥ, αλλά
σε κάποιο συνεργαζόµενο, τότε ο ασθενής µπορεί να
αντιµετωπιστεί στο δεύτερο, αφού όµως έχει διευκρινιστεί τηλεφωνικά η παραποµπή µεταξύ των ΕΚΠΦΥ, ώστε
να αποφεύγονται οι άσκοπες µετακινήσεις των ασθενών
(Kremers et al 2019). Εφόσον το περιστατικό δε µπορεί
να αντιµετωπιστεί σε επίπεδο ΠΦΥ, απαιτείται η παραποµπή και µεταφορά του ασθενή στα συνεργαζόµενα δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια νοσοκοµεία (N.H.S. 2013,
Bundestag 2016).
ÒÅÌ»ÖÔÑÈΤα ΕΚΠΦΥ στελεχώνονται συνήθως από
έναν ή περισσότερους εφηµερεύοντες ιατρούς µε εκπαίδευση στην ΕΦΥ, νοσηλευτές εκπαιδευµένους στη
διαλογή περιστατικών και βοηθούς ιατρού ή ιατρικών
εργαστηρίων (Baier et al 2019, Kremers et al 2019). Η
στελέχωση του κέντρου είτε ακολουθεί τους κανόνες
στελέχωσης του εθνικού συστήµατος υγείας, είτε υλοποιείται µε ιδιωτικές συµβάσεις, όπως στην περίπτωση
της Γερµανίας, όπου την οργάνωση και διοίκηση του
ΕΚΠΦΥ την έχει, συνήθως, αναλάβει ο τοπικός σύλλογος ιατρών µε σύµβαση στο εθνικό δίκτυο ΠΦΥ, όταν οι
δοµές λειτουργούν στο νοσοκοµείο, ή στην περίπτωση
λειτουργίας µιας τέτοιας δοµής στο ιατρείο του εκάστοτε
εφηµερεύοντος ιατρού του εθνικού δικτύου ΠΦΥ. Αξίζει
να αναφερθεί εδώ, βέβαια, ότι στην περίπτωση της Γερµανίας το ιατρικό προσωπικό είναι το εφηµερεύον προσωπικό για όλο το δίκτυο της ΠΦΥ. Η συµµετοχή των ιατρών στις εφηµερίες είναι υποχρεωτική για τη διατήρηση
συνεργασίας µε το εθνικό δίκτυο ΠΦΥ (Bundestag 2016,
Metzinger 2016). Άλλες πιο εξειδικευµένες δοµές ΠΦΥ,
που προσφέρουν π.χ. χειρουργική φροντίδα σε τραύµατα
χαµηλής επικινδυνότητας και ακολουθούν συγκεκριµένα
πρωτόκολλα φροντίδας, στελεχώνονται έως και εξ’ ολοκλήρου από νοσηλευτικό προσωπικό. Οι εµπειρία από τη

φροντίδα σε τέτοια τµήµατα καταδεικνύει τόσο τη σηµαντική µείωση του χρόνου αναµονής, όσο και του συνολικού χρόνου που απαιτείται για την αντιµετώπιση των
περιστατικών (Jennings et al 2015).
Ð¾ÑÂÁÑÈ ËÁÉ ÉÁÑÀÍÄÅÑÈ Η πρόσβαση στα ΕΚΠΦΥ µπορεί να είναι είτε ελεύθερη, όπως εφαρµόζεται
στην Αυστραλία, είτε κατόπιν τηλεφωνικής κλήσης του
κέντρου και προγραµµατισµό ενός ραντεβού, όπως στη
∆ανία, είτε και µε τα δύο, όπως συµβαίνει στη Γερµανία και τις Κάτω Χώρες (Baier et al 2019, Kremers et al
2019). Επιπλέον, επείγοντα περιστατικά που αντιµετωπίζονται αρχικά από τα κέντρα άµεσης βοήθειας και χρήζουν φροντίδας στη δοµή ΠΦΥ, αλλά όχι εισαγωγής σε
νοσοκοµείο, διακοµίζονται στο ΕΚΠΦΥ και όχι στα ΤΕΠ.
Τα κέντρα µπορεί να λειτουργούν είτε σε 24ωρη βάση,
όπως στην Αυστραλία και την Ολλανδία όπου βρίσκονται
σχεδόν αποκλειστικά στους χώρους του νοσοκοµείου,
είτε έως αργά τη νύχτα, όπως εφαρµόζεται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (Baier et al 2019, Kremers et al 2019).
Οι χώροι των ΕΚΠΦΥ είναι προσβάσιµοι σε άτοµα µε κινητικές δυσκολίες. Όσον αφορά στη φροντίδα ασθενών
που η κατάστασή τους δεν επιτρέπει τη µετακίνηση από
το σπίτι, το προσωπικό των ΕΚΠΦΥ στην Αυστραλία και το
Ηνωµένο Βασίλειο µπορούν να πραγµατοποιούν και κατ’
οίκον επισκέψεις (Kremers et al 2019). Κάτι αντίστοιχο
προσφέρεται και στη Γαλλία, από µια συνεργαζόµενη
δοµή ΠΦΥ για κατ’ οίκον επισκέψεις (Baier et al 2019).
Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι στις χώρες του εξωτερικού
σηµαντικές υπηρεσίες προσφέρει και η 24ωρη συµβουλευτική τηλεφωνική γραµµή επειγόντων χαµηλής επικινδυνότητας, που συντονίζεται από επαγγελµατίες ΠΦΥ
και συντονίζει τις επισκέψεις στα ΕΚΠΦΥ, στελεχωµένη
από νοσηλευτικό, παραϊατρικό και σπανιότερα ιατρικό
προσωπικό. Στη γραµµή αυτή, π.χ. στη Γαλλία και τη Γερµανία, παρέχονται πληροφορίες ιατρικού περιεχοµένου
και συµβουλές, ενώ σε περίπτωση που το πρόβληµα δε
µπορεί να λυθεί τηλεφωνικά, συστήνεται η επίσκεψη στο
αρµόδιο ΕΚΠΦΥ (Baier et al 2019). Σε άλλες χώρες, όπως
στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Αυστραλία προγραµµατίζονται και ραντεβού, ή και κατ’ οίκον επισκέψεις από
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό εφόσον αυτό κριθεί
απαραίτητο (Kremers et al 2019).
¯ÉËÎÍÎuÉËÎ½ ¾ÐÎÉ ÌÅÉÒÎ×ÐÇ½ÁÕ Για τη χρηµατοδότηση των ΕΚΠΦΥ υπάρχει συνήθως ένα βασικό συµβόλαιο
µε το εθνικό δίκτυο ΠΦΥ, ενώ συνήθως υπάρχει και µια
επιπλέον αµοιβή ανά περιστατικό, καλυπτόµενη από το
ασφαλιστικό ταµείο κάθε ασθενή (Baier et al 2019). Για
τον περιορισµό της απευθείας αναζήτησης υπηρεσιών
υγείας από ασθενείς µε παθήσεις χαµηλής επικινδυνότητας από τα ΤΕΠ νοσοκοµείων, έχουν θεσπιστεί και κάποια οικονοµικά αντικίνητρα, τόσο για τους ασθενείς, όσο
και για τα ΤΕΠ που τους υποδέχονται. Συγκεκριµένα στις
Κάτω Χώρες έχει οριστεί χρηµατική εισφορά του ασθεΤΟΜΟΣ 13 - ΤΕΥΧΟΣ 4
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νή για κάθε αδικαιολόγητη επίσκεψη, ενώ στη Γερµανία
τα ΤΕΠ εισπράττουν µόνο την αµοιβή που θα εισέπραττε
η υπηρεσία ΠΦΥ, ποσό πολύ χαµηλότερο από αυτό που
θα εισέπραττε το νοσοκοµείο, κατόπιν παραποµπής του
περιστατικού (Niemann 2012, Bundestag 2016, Kremers
et al 2019).
¡ÍÌ×ÑÈ1&45ÇÉÁÒÁ£§©²
Η ανάλυση PEST αποτελεί σηµαντικό εργαλείο του
µάνατζµεντ για τη στρατηγική διερεύνηση του µακροπεριβάλλοντος µε στόχο την ανάδειξη ευνοϊκών παραγόντων, αλλά και εµποδίων. Η ανάλυση αναφέρεται
στο πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό και τεχνολογικό
περιβάλλον, ενώ η ονοµασία αποτελεί αρκτικόλεξο των
λέξεων Political, Economic, Social και Technological
(van Wijngaarden et al 2012). Επιχειρώντας µια PEST
ανάλυση για την λειτουργία των ΕΚΠΦΥ στην Ελλάδα,
κατά τη διαχείριση επειγόντων περιστατικών χαµηλής
επικινδυνότητας στο ΕΣΥ, τα βασικά της σηµεία θα ήταν
τα εξής:
ÎÌÉÒÉË¾ ÅÐÉÂÌÌÎÍ Η πολιτική σταθερότητα από
το µακροπεριβάλλον θεωρείται απαραίτητη για την επιτυχή εφαρµογή της ίδρυσης και λειτουργίας των ΕΚΠΦΥ. Πράγµατι, παρόλες τις διαφορές στη θεώρηση
θεµάτων δηµόσιας υγείας, οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών στην Ελλάδα προσπάθησαν να προωθήσουν τη διεύρυνση της βαθµίδας ΠΦΥ στο ΕΣΥ. Ορόσηµο στην προσπάθεια ενίσχυσης της ΠΦΥ αποτέλεσε
η θεσµοθέτηση και εφαρµογή των Τοπικών Μονάδων
Υγείας (ΤοΜΥ) το 2017 (Φ.Ε.Κ. 2017). Οι µονάδες αυτές,
δεν συµπληρώνουν απλά τα Κέντρα Υγείας, αλλά προσφέρουν υπηρεσίες ΠΦΥ στις αστικές περιοχές, παράλληλα µε το δίκτυο των ιατρών του ΠΕ∆Υ. Με πληθυσµό
ευθύνης περίπου 10.000 κατοίκων, ωράριο λειτουργίας
από τις 8:00 έως τις 21:00, και στελεχωµένες µε γενικούς ιατρούς ή παθολόγους, παιδιάτρους, νοσηλευτές
ή επισκέπτες υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς και διοικητικό προσωπικό, οι ΤοΜΥ µπορεί να αποτελέσουν τη
δοµή, που εφόσον ενισχυθεί πολιτικά, οικονοµικά και
τεχνολογικά θα µπορέσει να εξελιχθεί σε ΕΚΠΦΥ. Βέβαια, η πρώτη φάση της µεταρρύθµισης της ΠΦΥ (20172020) προέβλεπε τη δηµιουργία µόνο 239 ΤοΜΥ, που θα
καλύπτουν πρακτικά µόλις το 27% του πληθυσµού. Με
την ολοκλήρωση του προγράµµατος, το 2027, πρόκειται
να έχει καλυφθεί µε υπηρεσίες το 80% του πληθυσµού.
Το είδος των υπηρεσιών ΠΦΥ που θα προσφέρονται
στο υπόλοιπο ένα πέµπτο του πληθυσµού της χώρας,
δεν έχει ξεκαθαριστεί και ίσως να µην έχει προβλεφθεί
ακόµη.
¯ÉËÎÍÎuÉË¾ ÅÐÉÂÌÌÎÍ Το υπολογιζόµενο ετήσιο κόστος λειτουργίας για κάθε ΤοΜΥ ανέρχεται στις
350.000€. Κατά την έναρξη λειτουργίας των ΤοΜΥ η
απαιτούµενη χρηµατοδότηση εξασφαλίστηκε µέσω
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κοινοτικών πόρων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μεταρρύθµισης του ∆ηµόσιου Τοµέα για δύο έτη,
ενώ ακολούθησε επέκταση, µε χρηµατοδότηση από
τα κοινοτικά κονδύλια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων για άλλα δύο έτη. Η συνέχιση
της χρηµατοδότησης των ΤΟΜΥ, εφόσον δεν υπάρξει η
δυνατότητα περαιτέρω κοινοτικής χρηµατοδότησης, θα
πρέπει να καλυφθεί από κρατικούς πόρους. Στα έξοδα
των ΤοΜΥ ανήκουν επιπλέον έξοδα για ιατρικό και ξενοδοχειακό εξοπλισµό της µονάδας, έξοδα διαγνωστικού
εργαστηρίου, έξοδα για θεραπείες που θα πρέπει να
προσφέρονται, όπως χορήγηση οξυγόνου και άλλα τρέχοντα λειτουργικά έξοδα. Το ρόλο της εποπτείας, οργάνωσης και στελέχωσης ενός ΕΚΠΦΥ που θα εφηµερεύει
για τα επείγοντα περιστατικά χαµηλής επικινδυνότητας,
θα µπορούσε για παράδειγµα να αναλάβει ο σύλλογος
ιατρών ΠΕ∆Υ της περιοχής, κατά τα πρότυπα του αντίστοιχου γερµανικού συστήµατος Μία άλλη εναλλακτική
θα µπορούσε να αποτελέσει µελλοντικά η µεταβίβαση
της διοικητικής εποπτείας και της ευθύνης χρηµατοδότησης στον εκάστοτε ∆ήµο στον οποίο εδρεύει η ΤοΜΥ.
Σε αυτή την περίπτωση, το προσωπικό που συµµετέχει
στις εφηµερίες ΕΚΠΦΥ µπορεί να αµείβεται επιπλέον
από το ασφαλιστικό ταµείο των ασθενών. Η λειτουργία
των ΕΚΠΦΥ στον κτιριακό χώρο νοσοκοµείου της περιοχής, όπως συµβαίνει στην Αυστραλία, την Ολλανδία
και το Ηνωµένο Βασίλειο, θα µπορούσε βέβαια να περιορίσει τα λειτουργικά έξοδα κάποιων ΤοΜΥ. Στην πράξη
όµως, αυτό θα οδηγούσε και πάλι στη συγκέντρωση των
µονάδων ΠΦΥ και συνεπώς των ασθενών και πάλι µέσα
στα κτίρια των ελληνικών νοσοκοµείων. Τέλος, η εναλλακτική που περιλαµβάνει την ιδιωτικοποίηση τουλάχιστον µέρους των δοµών αυτών φαίνεται να µην ευνοείται από το παρόν πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον.
§ÎÉÍÔÍÉË¾ÎÌÉÒÉÑÒÉË¾ ÅÐÉÂÌÌÎÍ Όσον αφορά
στο κοινωνικό περιβάλλον, αξίζει να αναφερθεί ότι και
ο ίδιος ο ιατρικός κόσµος, συχνά υπερεξειδικευµένος
και µε έλλειψη κατανόησης για την ανάγκη επέκτασης
της ΠΦΥ, αµφισβητεί, απαξιώνει ή και συχνά αντιτίθεται
στη δηµιουργία ολοκληρωµένων δοµών ΠΦΥ που θα
µπορούν να διαχειριστούν αποτελεσµατικά το επείγον
περιστατικό. Από την άλλη πλευρά, ο πληθυσµός που
ανήκει στην περιοχή ευθύνης της ΤοΜΥ, συχνά αγνοεί την ύπαρξη της όχι και τόσο διαφηµισµένης δοµής
ΠΦΥ, ή δεν έχει πεισθεί ακόµη ότι η δοµή αυτή µπορεί
να του προσφέρει υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου.
Εξάλλου ο σχετικά γερασµένος ελληνικός πληθυσµός,
έχει γαλουχηθεί µέσα σε ένα κοινωνικό σύστηµα κορεσµένο σε εξειδικευµένο ιατρικό προσωπικό, που εργάζεται ιδιωτικά αµειβόµενο από τον ίδιο τον ασθενή. Οι
σύγχρονες προκλήσεις ωστόσο, καλούν τόσο τους ΕΥ,
όσο και τον πληθυσµό για την αναθεώρηση αυτού του
µοντέλου παροχής υπηρεσιών υγείας.

ΑΡΘΡΟ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
±ÅÖÍÎÌÎÇÉË¾ ÅÐÉÂÌÌÎÍ Η θεσµοθέτηση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή και η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτόν από τις υπηρεσίες ΠΦΥ, καθώς και η δυνατότητα άυλης και ανέπαφης συνταγογράφησης που
εφαρµόστηκε πρόσφατα και µε αφορµή τον περιορισµό
κίνησης λόγω της πανδηµίας COVID-19, διευκόλυναν
σηµαντικά το τεχνολογικό περιβάλλον για την ίδρυση
ΕΚΠΦΥ που θα εξυπηρετούν τα επείγοντα περιστατικά χαµηλής επικινδυνότητας. Η σωστή εφαρµογή των
νέων αυτών µεθόδων επικοινωνίας µπορεί να βελτιστοποιήσει τις χρονοβόρες και επίπονες διαδικασίες,
που µπορούν να παρατείνουν σηµαντικά την παραµονή
του ασθενή στη µονάδα ΠΦΥ, όπως αυτές της οργάνωσης εισαγωγής του ασθενή σε δευτεροβάθµιο ή τριτοβάθµιο νοσοκοµείο, του εντοπισµού ειδικών ιατρών για
την παραποµπή του ασθενή, καθώς και την ίδια την παράδοση του περιστατικού στην επόµενη οµάδα θεραπόντων (Gill et al 2018). Τέλος, ο εξοπλισµός των ΕΚΠΦΥ
αλλά και η γραφειοκρατία που συνοδεύει τη συντήρηση
του ιατρικού εξοπλισµού αποτελούν τεχνολογική όσο
και οικονοµική πρόκληση (Αρβανίτη 2015).
ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΕΡΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΩΝ
ΕΚΠΦΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Η λήψη αποφάσεων µε βάση την τεκµηρίωση
(evidence-based decision-making) σχετικά µε τη µεταφορά µιας επιτυχηµένης πρακτικής, υπηρεσίας υγείας, παρέµβασης ή υγειονοµικής δοµής από ένα αρχικό
πλαίσιο σε ένα πλαίσιο-στόχο, απαιτεί τη µελέτη της µεταφερσιµότητας αυτής (transferability study) στο πλαίσιο-στόχο. Η πολύπλοκη αυτή διαδικασία µελετά κατά
πόσο τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν στο αρχικό
πλαίσιο µπορεί να επιτευχθούν και στο πλαίσιο-στόχο,
χρησιµοποιώντας µια σειρά από κριτήρια και λαµβά-

νοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του πλαισίου-στόχου,
αλλά και της ίδιας της διαδικασίας της µεταφερσιµότητας (Schloemer and Schröder-Bâck 2018).
Η µεταφορά αυτή µπορεί να αναφέρεται:
α) σε πλαίσια µε διαφορετική γεωγραφική εµβέλεια,
µε µεταφορά µιας πρακτικής από χώρα σε χώρα, ή από
κοινότητα σε κοινότητα και επίπεδα µεταφοράς προσδιοριζόµενα π.χ. ως εθνικό, τοπικό, κλπ.,
β) σε κοινωνικά διαφορετικά πλαίσια, µε µεταφορά
από µια κοινωνία σε άλλη, ή ακόµη και εντός µιας ανοµοιογενούς κοινωνίας,
γ) σε διαφορετικά πλαίσια µεταξύ οργανισµών ή
τµηµάτων ενός οργανισµού, ή ακόµη και να αναφέρεται,
δ) στη µεταφορά µιας πρακτικής µεταξύ εξατοµικευµένων πλαισίων και καταστάσεων (Schloemer and
Schröder-Bâck 2018) Για παράδειγµα, η αξιολόγηση
µιας δηµοσίευσης για την πειραµατική χορήγηση ενός
φαρµάκου σε ασθενή µε συγκεκριµένη πάθηση και η
λήψη της απόφασης για την εφαρµογή της θεραπείας σε
ασθενή µε αντίστοιχη νόσο, απαιτεί ένα περιορισµένο
σχέδιο µεταφερσιµότητας της πρακτικής στο πλαίσιο στόχο.
Η µελέτη µεταφερσιµότητας απαιτεί την αξιολόγηση
συγκεκριµένων κριτηρίων που αφορούν: α) στα χαρακτηριστικά του πληθυσµού του αρχικού και κυρίως του
πλαισίου-στόχου, β) της ίδιας της παρέµβασης, γ) του
περιβάλλοντος, και δ) της διαδικασίας µεταφοράς, όπως
αυτά συνοψίζονται σε µια πρόσφατη συστηµατική βιβλιογραφική ανασκόπηση και µετασύνθεση (Schloemer
and Schröder-Bâck 2018). Η αξιολόγηση µπορεί να γίνει µε µια σειρά ερωτηµάτων, που αποκαλύπτουν ευκαιρίες και εµπόδια στη διαδικασία µεταφοράς της πρακτικής. Στον Πίνακα 1 περιγράφονται τα κριτήρια για τη
µελέτη µεταφερσιµότητας µιας παρέµβασης.

Πίνακας 1. Κριτήρια για τη µελέτη της µεταφερσιµότητας µιας παρέµβασης, από ένα αρχικό πλαίσιο σε ένα πλαίσιο-στόχο
(Πηγή: Schloemer και Schröder-Bäck 2018)
§ÅÍÒÐÉË¾Ó»uÁ
§ÐÉÒ¼ÐÉÁÎ×ÁÆÎÐÎÀÍÑÒÎÍÌÈÓ×Ñu¾ÒÎ×ÁÐÖÉËÎÀÌÁÉÑ½Î×ËÁÉÒÎ×ÌÁÉÑ½Î×ÑÒ¾ÖÎ×
²ÎÓ»uÁ
1.1 Χαρακτηριστικά του πληθυσµού στο αρχικό πλαίσιο και στο πλαίσιο-στόχο, και κυρίως:
Κριτήρια:
iÒÁÅÉÄÈuÉÎÌÎÇÉËÖÁÐÁËÒÈÐÉÑÒÉË
iÒÁËÎÉÍÔÍÉËÎÄÈuÎÇÐÁÆÉËÖÁÐÁËÒÈÐÉÑÒÉË
iÒÁÎÌÉÒÉÑÒÉËËÎÉÍÔÍÉË Ñ×uÅÐÉÌÁuÂÁÍÎu»ÍÔÍÒÔÍÁÒÎuÉËÏÍ ÖÁÐÁËÒÈÐÉÑÒÉË
iÖÁÐÁËÒÈÐÉÑÒÉËÎ×ÁÆÎÐÎÀÍÒÉÕÇÍÏÑÅÉÕÇÉÁÒÈÍ×ÇÅ½Á IFBMUIMJUFSBDZ
iËÎÉÍÔÍÉËÎÅËÁÉÄÅ×ÒÉËÖÁÐÁËÒÈÐÉÑÒÉË
²ÎÓ»uÁ
1.2 Αντιλήψεις του πληθυσµού για την υγεία και τις υπηρεσίες υγείας στο αρχικό πλαίσιο και στο πλαίσιο-στόχο όσον αφορά:
Κριτήρια:
iÒÉÕÁÍÇËÅÕ×ÇÅ½ÁÕ ÁÍÁÆÎÐÉËuÅÒÎÑ×ÇËÅËÐÉu»ÍÎÐ¾ÂÌÈuÁ
iÒÈÑ×ÍÅÐÇÁÑ½ÁuÅÒÁÊÀÁÐ¾ÖÔÍ×ÇÅ½ÁÕËÁÉÌÈÒÏÍ×ÈÐÅÑÉÏÍ×ÇÅ½ÁÕ
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²ÎÓ»uÁ
1.3 Η στάση του πληθυσµού απέναντι στην παρέµβαση στο αρχικό πλαίσιο και στο πλαίσιο-στόχο όσον αφορά
Κριτήρια:
iÒÈØ¼ÒÈÑÈÇÉÁÒÈÍÁÐ»uÂÁÑÈ
iÒÈÍÁÎÄÎÖ¼ÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕÁ¾ÒÎÍÌÈÓ×Ñu¾
iÒÁË½ÍÈÒÐÁÒÎ×ÌÈÓ×ÑuÎÀ
§ÅÍÒÐÉË¾Ó»uÁ
§ÐÉÒ¼ÐÉÁÎ×ÁÆÎÐÎÀÍÑÒÈÍÁÐ»uÂÁÑÈÑÒÎÁÐÖÉË¾ÌÁ½ÑÉÎËÁÉÑÒÎÌÁ½ÑÉÎÑÒ¾ÖÎ
²ÎÓ»uÁ
2.1 Χαρακτηριστικά της ερευνητικής τεκµηρίωσης, για σύγκριση του αρχικού πλαισίου και του πλαισίου-στόχου όσον αφορά:
Κριτήριο 2.1.1:
iÒÈÖÐÈÑÉu¾ÒÈÒÁÒÔÍÐÔÒÎÇÅÍÏÍÅÍÄÅ½ÊÅÔÍÉÄ½ÔÕ¾ÑÎÍÁÆÎÐÒÁÁË¾ÌÎ×ÓÁÅÉu»ÐÎ×ÕËÐÉÒ¼ÐÉÁ
i£½ÅÄÎuÅÒÁÆÎÐÕÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕ ÅÓÍÉË¾ ÒÎÉË¾ ÐÎÑÔÉË¾ ËÌ
iÁÆ¼ÍÅÉÁËÁÉÑ×ÍÆÅÉÁÒÎ×ÅÐÅ×ÍÈÒÉËÎÀÅÐÔÒ¼uÁÒÎÕÇÉÁÒÈÌ¼ÃÈÁÎÆÑÅÔÍ
iÅÒÎuÅÐ¼ÕÅÐÉÇÐÁÆ¼ËÁÉÑ×ÍÆÅÉÁÒÎ×ÌÈÓ×ÑuÎÀÑÒ¾ÖÎ×ÇÉÁÒÈÌ¼ÃÈÁÎÆÑÅÔÍ
i×ÍÆÅÉÁÒÈÕu»ÒÐÈÑÈÕÒÔÍÅËÂÑÅÔÍÇÉÁÒÎÍÌÈÓ×Ñu¾ÑÒ¾ÖÎËÁÉÒÎÅÐÉÂÌÌÎÍ
i£ÉËÁÉÐ¾ÒÈÒÁÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕËÁÉÑ×ÍÆÅÉÁÒÔÍÁÎÒÅÌÅÑuÒÔÍÇÉÁÒÈÌ¼ÃÈÁÎÆÑÅÔÍ
i ¡ÍÁuÅÍ¾uÅÍÈ ÅÆÁÐuÎÑÉu¾ÒÈÒÁÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕÑÒÎÍÌÈÓ×Ñu¾ÑÒÉÕÎuÄÅÕÑÒ¾ÖÎ×Õ ËÁÓÏÕËÁÉÑÒÎÅÐÉÂÌÌÎÍ
i£ÁÐË¼ÕÅÐÉÇÐÁÆ¼ÒÔÍÅÐÉÂÁÌÌÎÍÒÉËÏÍÑ×ÍÓÈËÏÍ ÄÉÁÄÉËÁÑÉÏÍ ÁÎÒÅÌÅÑuÒÔÍËÁÉÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕ
iÉÁÓÅÑÉu¾ÒÈÒÁÅÇÇÐÆÔÍËÁÒÁÇÐÁÆ¼ÕËÁÉÅÐÇÁÌÅ½ÔÍ
Κριτήριο 2.1.2:
iÒÈÍÎÉ¾ÒÈÒÁÒÔÍÐÔÒÎÇÅÍÏÍÅÍÄÅ½ÊÅÔÍ ÉÄ½ÔÕ¾ÑÎÍÁÆÎÐÑÒÁÁË¾ÌÎ×ÓÁÅÉu»ÐÎ×ÕËÐÉÒ¼ÐÉÁ
i¡ÐÉÓu¾ÕuÅÌÅÒÏÍÎ×ÁÆÎÐÎÀÍÑÒÈÍÁÐ»uÂÁÑÈËÁÉÑ×Í»ÅÉÁÒÔÍÁÎÒÅÌÅÑuÒÔÍ
i±ÀÎÕuÅÌ»ÒÈÕËÁÉËÁÒÁÌÌÈÌ¾ÒÈÒÁÇÉÁÒÎÅÐÅ×ÍÈÒÉË¾ÅÐÏÒÈuÁ
i§ÁÒÁÌÌÈÌ¾ÒÈÒÁÒÎ×ÄÅ½ÇuÁÒÎÕÑÀuÆÔÍÁuÅÒÎÍÒÀÎuÅÌ»ÒÈÕ
i¥ÓÉËØÈÒ¼uÁÒÁ
i§ÁÒÁÌÌÈÌ¾ÒÈÒÁËÁÉÁ×ÑÒÈÐ¾ÒÈÒÁÒÈÕu»ÒÐÈÑÈÕËÁÉÒÈÕÑ×ÌÌÎÇ¼ÕÄÅÄÎu»ÍÔÍ ÑÀuÆÔÍÁuÅÒÎÍÅÐÅ×ÍÈÒÉË¾ÑÖÅÄÉÁÑu¾
i§ÁÒÁÌÌÈÌ¾ÒÈÒÁËÁÉÁ×ÑÒÈÐ¾ÒÈÒÁÒÈÕÁÊÉÎÌ¾ÇÈÑÈÕÁÍÌ×ÑÈÕÄÅÄÎu»ÍÔÍ ÑÀuÆÔÍÁuÅÒÎÍÅÐÅ×ÍÈÒÉË¾ÑÖÅÄÉÁÑu¾
iÅÐÉÎÐÉÑuÎ½ uÅÐÎÌÈÃ½ÅÕËÁÉÑ×ÇÖ×ÒÉËÎ½ÁÐÇÎÍÒÅÕÑÒÈÍ×¾ÅÊ»ÒÁÑÈuÅÌ»ÒÈ
i§ÁÒÁÌÌÈÌ¾ÒÈÒÁÅÐuÈÍÅ½ÁÕÒÔÍÁÎÒÅÌÅÑuÒÔÍ ÖÑÒÁÒÉÑÒÉËÏÍÅ×ÐÈuÒÔÍÎÑÎÒÉËÏÍÁÍÁÌÀÑÅÔÍËÁÉÁÐÎ×Ñ½ÁÑÈÕÒÔÍÁÎÒÅÌÅÑuÒÔÍ
iÅÍÉËÅ×ÑÉu¾ÒÈÒÁÅÊÔÒÅÐÉË¼ÅÇË×Ð¾ÒÈÒÁ FYUFSOBMWBMJEJUZ
i£½ÅÄÎÒÅËuÈÐ½ÔÑÈÕ¼ËÁÉÂÁÓu¾ÕÑÀÑÒÁÑÈÕÇÉÁ×ÉÎÓ»ÒÈÑÈÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕ
²ÎÓ»uÁ
2.2 Χαρακτηριστικά του περιεχοµένου της παρέµβασης στο αρχικό πλαίσιο και στο πλαίσιο-στόχο, όσον αφορά:
2.2.1. Κριτήριο:
iÒÈÑÀÌÌÈÃÈÒÈÕÉÄ»ÁÕÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕÑÒÎÁÐÖÉË¾ÌÁ½ÑÉÎËÁÉÑÒÎÌÁ½ÑÉÎÑÒ¾ÖÎ ÉÄ½ÔÕ¾ÑÎÍÁÆÎÐÑÒÁÁË¾ÌÎ×ÓÁÅÉu»ÐÎ×ÕËÐÉÒ¼ÐÉÁ
i±ÈÍÎÌ×ÌÎË¾ÒÈÒÁÒÎÖÁÐÁËÒ¼ÐÁÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕ
i±ÎÓÅÔÐÈÒÉË¾×¾ÂÁÓÐÎÒÉÕÁÐÖ»ÕÒÉÕuÅÓ¾ÄÎ×ÕËÁÉÒÁÑÒÎÉÖÅ½ÁÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕ
i±ÎÑÖ»ÄÉÎÄÐÑÈÕÇÉÁÒÈÄÉÁÄÉËÁÑ½ÁÒÈÕuÅÒÁÆÎÐÕ
i±ÁÅÐÇÁÌÅ½ÁËÁÉ×ÌÉË
i±ÈÍÅuÂ»ÌÅÉÁËÁÉÒÈÄÉÐËÅÉÁÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕ
i±ÎË¾ÑÒÎÕÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕ
2.2.2.Κριτήριο:
iÒÈÄ×ÍÁÒ¾ÒÈÒÁÐÎÑÁÐuÎÇÏÍÄÉÁÒÈÐÏÍÒÁÕÒÎÓÅuÅÌÉÏÄÈÖÁÐÁËÒ¼ÐÁÒÈÕÐÔÒÁÐÖÉË¼ÕÁÐ»uÂÁÑÈÕËÁÉÒÈÍÉÑÒ¾ÒÈÒÁÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕ ÉÄ½ÔÕ
¾ÑÎÍÁÆÎÐÑÒÁÁË¾ÌÎ×ÓÁÅÉu»ÐÎ×ÕËÐÉÒ¼ÐÉÁ
i¡ÍÁÇÍÏÐÉÑÈuÅÒÁÂÉÂÑÉuÔÍÂÁÑÉËÏÍÑÒÎÉÖÅ½ÔÍÂÁÑÉËÏÍÌÅÉÒÎ×ÐÇÉÏÍ
iÐÎÑÄÉÎÐÉÑu¾ÕÑÒÎÉÖÅ½ÔÍÎ×ÄÅÍÅ½ÍÁÉuÅÒÁÂÉÂÑÉuÁ¼ÖÐÅÉØÎÍÒÁÉÒÐÎÎÎ½ÈÑÈ
iÐÎÑÁÐuÎÇ¼ÒÐÎÎÎ½ÈÑÈÒÈÕuÎÐÆ¼ÕÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕ
§ÅÍÒÐÉË¾Ó»uÁ
§ÐÉÒ¼ÐÉÁÎ×ÁÆÎÐÎÀÍÑÒÎÅÐÉÂÌÌÎÍÑÒÎÁÐÖÉË¾ÌÁ½ÑÉÎËÁÉÑÒÎÌÁ½ÑÉÎÑÒ¾ÖÎ
²ÎÓ»uÁ
3.1 Χαρακτηριστικά πολιτικής και νοµοθεσίας στο αρχικό πλαίσιο και στο πλαίσιο-στόχο όσον αφορά:
Κριτήρια:
iÅÓÍÉË»ÕÎÌÉÒÉË»ÕËÁÉÎÌÉÒÉËÐÎÇÐuuÁÒÁ
iÎÌÉÒÉË¾ËÌ½uÁËÁÉÎÌÉÒÉË¼ÂÎÀÌÈÑÈ
iÒÎÉË»ÕÎÌÉÒÉË»Õ
iÍÎuÎÓÅÑ½ÁÑÖÅÒÉË¼uÅÒÈuÅÒÁÆÅÐÑÉu¾ÒÈÒÁÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕ
²ÎÓ»uÁ
3.2 Χαρακτηριστικά των φορέων συντονισµού στο αρχικό πλαίσιο και πλαίσιο-στόχο όσον αφορά:
Κριτήρια:
iÒÎ×ÕÒÀÎ×ÕÑ×ÍÅÐÇÁÒÏÍ ÄÉËÒÀÔÍ ÅuÌÅË¾uÅÍÔÍÆÎÐ»ÔÍËÁÉÒÈÕ Å½ÑÈuÈÕ¼ÁÍÅ½ÑÈuÈÕ Ñ×uuÅÒÎÖ¼ÕÒÎ×Õ
iÒÁÄÉÁÆÎÐÅÒÉËÐÎÑÔÉËËÁÉÅÁÇÇÅÌuÁÒÉËÑ×uÆ»ÐÎÍÒÁÒÔÍÅuÌÅË¾uÅÍÔÍÆÎÐ»ÔÍ

[10]

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΡΘΡΟ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
²ÎÓ»uÁ
3.3 Χαρακτηριστικά του συστήµατος υγείας στο αρχικό πλαίσιο και στο πλαίσιο-στόχο όσον αφορά:
3.3.1. Κριτήριο:
iÒÈÄÎu¼ÒÎ×Ñ×ÑÒ¼uÁÒÎÕ×ÇÅ½ÁÕËÁÉÒÔÍ×ÈÐÅÑÉÏÍÒÎ× ÉÄ½ÔÕ¾ÑÎÍÁÆÎÐÒÁÁË¾ÌÎ×ÓÁÅÉu»ÐÎ×ÕËÐÉÒ¼ÐÉÁ
i¯ÐÇÍÔÑÈ
i±Ð¾ÎÕÖÐÈuÁÒÎÄ¾ÒÈÑÈÕ
iÉÁÓ»ÑÉuÅÕÅÍÁÌÌÁËÒÉË»ÕÁÐÅuÂÑÅÉÕ
3.3.2. Κριτήριο:
iÒÎ×Õ¾ÐÎ×ÕÁÐÎÖ¼Õ×ÈÐÅÑÉÏÍ×ÇÅ½ÁÕ ÉÄ½ÔÕ¾ÑÎÍÁÆÎÐÒÁÁË¾ÌÎ×ÓÁÅÉu»ÐÎ×ÕËÐÉÒ¼ÐÉÁ
i×Í¼ÓÅÉÕÑ×ÍÓ¼ËÅÕÆÐÎÍÒ½ÄÁÕËÁÉÓÅÐÁÅ½ÁÕ
i£ÁÇÇÅÌuÁÒÉË¼ÅuÅÉÐ½ÁÑÖÅÒÉËuÅÒÎÐ¾ÂÌÈuÁ×ÇÅ½ÁÕËÁÉÒÈÍ»ÁÁÐ»uÂÁÑÈÑÒÎÌÁ½ÑÉÎÑÒ¾ÖÎ
i¯ÉËÎÍÎuÉËÎ½¾ÐÎÉËÁÉÑ×ÍÓ¼ËÅÕÖÐÈuÁÒÎÄ¾ÒÈÑÈÕÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕ
i¾ÐÎÉÏÑÒÅÍÁÐÎÑÆÅÐÓÅ½ÈÁÐ»uÂÁÑÈÑÒÎÍÌÈÓ×Ñu¾ ÄÉÁÓÅÑÉu¾ÒÈÒÁËÁÉÁÍÇËÈ
iÐÎÑÂÁÑÉu¾ÒÈÒÁÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕ
²ÎÓ»uÁ
3.4 Τοπικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά του αρχικού πλαισίου και του πλαισίου-στόχου όσον αφορά:
3.4.1. Κριτήρια:
iÒÉÕÆ×ÑÉË»ÕËÁÉÄÎuÉË»ÕÅÐÉÂÁÌÌÎÍÒÉË»ÕÑ×ÍÓ¼ËÅÕ
iÒÈÍÒÐ»ÖÎ×ÑÁÀÁÐÊÈÑ×ÍÅÐÇÉÑÒÉËÏÍ¼ÁÍÒÁÇÔÍÉÑÒÉËÏÍÁÐÅuÂÑÅÔÍ
iÒÎËÎÉÍÔÍÉË¾ÎÌÉÒÉÑÒÉË¾ÒÎÉË¾ËÁÉÎÐÇÁÍÔÑÉÁË¾ËÌ½uÁ
iÒÈÇÅÍÉË¼ÎÐÇÁÍÔÒÉË¼ÄÎu¼ËÁÉÐÁËÒÉË¼
iÒÈÍÅ½ÇÍÔÑÈÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕËÁÉÒÈÕÅÒÎÉu¾ÒÈÒÁÕ Î×ÑÖÅÒ½ØÅÒÁÉuÅÐÎÚÐÖÎ×ÑÁËÁÉÑ×ÍÅÖÉØ¾uÅÍÈÂÎÀÌÈÑÈ Ñ×uÅÐÉÌÁuÂÁÍÎu»ÍÈÕËÁÉ
ÒÈÕÎÌÉÒÉË¼ÕÂÎÀÌÈÑÈÕ ÇÉÁÒÈuÅÒÁÆÎÐÁÐ»uÂÁÑÈÕ
iÓÅÒÉË¼ÁÍÒ½ÌÈÃÈÒÔÍ×Å×ÓÀÍÔÍÌ¼ÃÈÕÁÎÆÑÅÔÍÈÇÅÒÏÍÇÉÁÒÈÍÁÐ»uÂÁÑÈËÁÉÒÈÑÈuÁÑ½ÁÐÎÒÅÐÁÉ¾ÒÈÒÒÈÕ ÒÉÕÄÅÊÉ¾ÒÈÒ»ÕÒÎ×Õ ÒÈÍ
ËÁÒÑÒÁÑÈËÁÉÒÎÅÀÐÎÕÄÐÑÈÕÒÎ×Õ
3.4.2. Κριτήριο:
i×ÎÑÒ¼ÐÉÊÈÒÔÍ×Å×ÓÀÍÔÍÈÇÅÒÏÍÇÉÁÒÈÌ¼ÃÈÁÎÆÑÅÔÍËÁÉÒÈÕÄÉÎ½ËÈÑÈÕ ÓÅÑuÉË¼Õ ËÅÍÒÐÉË¼Õ ÉÄ½ÔÕ¾ÑÎÍÁÆÎÐÒÁÁË¾ÌÎ×ÓÁ
ÅÉu»ÐÎ×ÕËÐÉÒ¼ÐÉÁ
iÐÎÑÁÐuÎÇ¼ÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕÑÒÈÍÎuÄÁÑÒ¾ÖÎ
i£ÆÁÐuÎÇ¼ÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕ
iÁÐÎÖ¼ÅuÅÉÐÎÇÍÔuÎÑÀÍÈÕ ÅÎÒÅ½ÁÕ ×ÎÑÒ¼ÐÉÊÈÕËÁÉÂÎ¼ÓÅÉÁÕ
iÉÁÒ¼ÐÈÑÈÒÔÍËÉÍ¼ÒÐÔÍÒÔÍÅÁÇÇÅÌuÁÒÉÏÍËÁÉÁÐÁË½ÍÈÑÈÇÉÁÑ×uuÅÒÎÖ¼ËÁÉÄÐÑÈ
3.4.3. Κριτήριο:
iÁÍÒÉÌ¼ÃÅÉÕÒÔÍÁÐ¾ÖÔÍ×ÈÐÅÑÉÏÍ×ÇÅ½ÁÕ ÅÁÇÇÅÌuÁÒÉÏÍ ËÁÉ×ÎÑÒ¼ÐÉÊÈÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕ ÉÄ½ÔÕ¾ÑÎÍÁÆÎÐÒÁÁË¾ÌÎ×ÓÁÅÉu»ÐÎ×Õ
ËÐÉÒ¼ÐÉÁ
i¡ÍÇËÈ ÖÐÈÑÉu¾ÒÈÒÁ ÐÎÒÅÐÁÉ¾ÒÈÒÁÁÊ½ÁËÁÉÁÎÒÅÌÅÑuÁÒÉË¾ÒÈÒÁ
i¡ÎÄÎÖ¼
i§ÉÍÈÒÎÎ½ÈÑÈËÁÉÄ»ÑuÅ×ÑÈ
i¯ÉËÎÍÎuÉË¾ ÅÉÑÒÈuÎÍÉË¾¼ËÁÉÅÁÇÇÅÌuÁÒÉË¾ÅÍÄÉÁÆ»ÐÎÍ
§ÅÍÒÐÉË¾Ó»uÁ
§ÐÉÒ¼ÐÉÁÎ×ÁÆÎÐÎÀÍÑÒÈÄÉÁÄÉËÁÑ½ÁÒÈÕuÅÒÁÆÎÐÕÑÒÎÁÐÖÉË¾ÌÁ½ÑÉÎËÁÉÑÒÎÌÁ½ÑÉÎÑÒ¾ÖÎ
²ÎÓ»uÁ
4.1 Χαρακτηριστικά της επικοινωνίας στο πλαίσιο-στόχο σε σύγκριση µε το αρχικό πλαίσιο όσον αφορά:
4.1.1. Κριτήριο:
iÒÈÑ×ÍÎÌÉË¼ÅÉËÎÉÍÔÍ½ÁuÅÒÁÊÀÈÇÅÒÏÍÇÉÁÒÎÑ×ÍÒÎÍÉÑu¾uÉÁÕÁÐ»uÂÁÑÈÕ ÉÄ½ÔÕ¾ÑÎÍÁÆÎÐÒÁÁË¾ÌÎ×ÓÁÅÉu»ÐÎ×ÕËÐÉÒ¼ÐÉÁ
iÁÆ¼ÍÅÉÁÑÒ¾ÖÔÍ ÄÎu¼ÕËÁÉÐÎÑÄÎËÉÏÍ
iÉÁÖÅ½ÐÉÑÈÐÎ¼ÕÄÅÄÎu»ÍÔÍ
iÐÎÇÐÁuuÁÒÉÑu¾ÕËÁÉÄÉÅËÅÐÁ½ÔÑÈÑ×ÍÁÍÒ¼ÑÅÔÍ
i§ÎÉÍÎÎ½ÈÑÈÁÎÒÅÌÅÑuÒÔÍÑÒÎ×ÕÅuÌÅË¾uÅÍÎ×ÕÆÎÐÅ½Õ
4.1.2. Κριτήριο:
iÎÉ¾ÒÈÒÁÅÉËÎÉÍÔÍ½ÁÕËÁÉÄÉÅÉÑÒÈuÎÍÉË¼Ñ×ÍÅÐÇÁÑ½ÁÕ ÉÄ½ÔÕ¾ÑÎÍÁÆÎÐÒÁÁË¾ÌÎ×ÓÁÅÉu»ÐÎ×ÕËÐÉÒ¼ÐÉÁ
i×ÍÁuÉË»ÕÑÖ»ÑÅÔÍÒÔÍÑ×uuÅÒÅÖ¾ÍÒÔÍÅuÌÅË¾uÅÍÔÍÆÎÐ»ÔÍ
i§ÁÓÎÐÉÑu¾ÕËÁÉÑÁÆ¼ÍÅÉÁÐ¾ÌÔÍ
iÅÊÉ¾ÒÈÒÅÕÇÉÁÑ×ÍÅÐÇÁÑ½Á
i¡ÍÒÁÌÌÁÇ¼ÌÈÐÎÆÎÐÉÏÍ
²ÎÓ»uÁ
4.2 Χαρακτηριστικά των διαδικασιών διακίνησης γνώσης στο πλαίσιο-στόχο σε σύγκριση µε το αρχικό πλαίσιο όσον αφορά:
4.2.1. Κριτήριο:
iÒÈÍÀÁÐÊÈÄÉÁÄÉËÁÑ½ÁÕeuÅÒÆÐÁÑÈÕÇÍÏÑÈÕkÇÉÁÒÈÍÁÐ»uÂÁÑÈ ÉÄ½ÔÕ¾ÑÎÍÁÆÎÐÒÁÁË¾ÌÎ×ÓÁÅÉu»ÐÎ×ÕËÐÉÒ¼ÐÉÁ
i²ÎÑÒ¼ÐÉÊÈÁ¾ ÅËÁÉÄÅ×u»ÍÎ×Õ ÅÉÄÉËÎÀÕ
i£ËÁ½ÄÅ×ÑÈÁÐ¾ÖÔÍÅÁÇÇÅÌuÁÒÉÏÍ
iÍÏÑÈÇÉÁÒÈÄÉÁÒ¼ÐÈÑÈÒÔÍÂÁÑÉËÏÍÑÒÎÉÖÅ½ÔÍÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕ ÉÑÒ¾ÒÈÒÁ ÅÍÏÅÉÒÐ»ÅÒÁÉÈÐÎÑÁÐuÎÇ¼ÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕÑÒÎÌÁ½ÑÉÎ
Å×ÅÌÉÊ½Á
iºÁÐÊÈÑ×ÍÄ»ÑuÔÍÇÉÁÒÈÍÁÍÒÁÌÌÁÇ¼ÇÍÏÑÈÕuÅÒÁÊÀÅÐÅ×ÍÈÒÏÍËÁÉÅuÌÅË¾uÅÍÔÍÆÎÐ»ÔÍÑÒÎÌÁ½ÑÉÎÑÒ¾ÖÎ
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²ÎÓ»uÁ
4.3 Χαρακτηριστικά των διαδικασιών υιοθέτησης και εφαρµογής στο πλαίσιο-στόχο σε σύγκριση µε το αρχικό πλαίσιο όσον αφορά:
4.3.1. Κριτήρια:
iÑÒÐÁÒÈÇÉË»ÕÇÉÁÒÈÍÐÎÑ»ÇÇÉÑÈ ËÉÍÈÒÎÎ½ÈÑÈËÁÉÑ×uuÅÒÎÖ¼ÒÎ×ÌÈÓ×ÑuÎÀÑÒ¾ÖÎ×ÁÍÌÎÇÁuÅÒÁÖÁÐÁËÒÈÐÉÑÒÉËÒÔÍÄÅËÒÏÍÒÈÕ
ÁÐ»uÂÁÑÈÕ
iÑÒÐÁÒÈÇÉË»ÕÐÎÑ»ÇÇÉÑÈÕËÁÉÑ×uuÅÒÎÖ¼ÕÄÉÁÆÎÐÅÒÉËÏÍÅuÌÅË¾uÅÍÔÍÆÎÐ»ÔÍÁ¾ÒÈÍÁÐÖ¼ÒÎ×ÑÖÅÄÉÁÑuÎÀÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕ
iÒÎÍÐÎÑÄÉÎÐÉÑu¾ÅuÎÄ½ÔÍÅÆÁÐuÎÇ¼ÕËÁÉÅ×ËÁÉÐÉÏÍ ËÁÉÒÈÍÁÍÒÉuÅÒÏÉÑÈÁÊÉÎÎ½ÈÑ¼ÒÎ×Õ
iÑÒÐÁÒÈÇÉË»ÕÁÐÎÖ¼Õ×ÈÐÅÑÉÏÍ×ÇÅ½ÁÕËÁÉÁÐÎÖ¼ÕÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕ
iÒÈÍÅÉÒ×ÖÈu»ÍÈÉÌÎÒÉË¼ÄÎËÉu¼ÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕ
iÒÈÄ×ÍÁÒ¾ÒÈÒÁÐÎÑÁÐuÎÇ¼ÕËÁÉÁÍÁÓÅÏÐÈÑÈÕÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕ ËÁÒÒÈÄÉÐËÅÉÁÒÈÕÅÆÁÐuÎÇ¼ÕÒÈÕ ÄÉÁÒÈÐÏÍÒÁÕÎ×ÑÉÁÑÒÉËÑÒÎÉÖÅ½ÁËÌÅÉÄÉ
¡×Ò¾uÎÐÅ½ÍÁÁÆÎÐ ÖÒÈuÎÐÆ¼ËÁÉÒÉÕÄÉÁÄÉËÁÑ½ÅÕÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕ
²ÎÓ»uÁ
4.4 Χαρακτηριστικά των διαδικασιών αξιολόγησης στο πλαίσιο-στόχο σε σύγκριση µε το αρχικό πλαίσιο, όσον αφορά:
4.4.1. Κριτήρια:
iÒÈÍÁÊÉÎÌ¾ÇÈÑÈËÁÉÒÎÑÖÅÄÉÁÑu¾ÒÈÕuÅÌ»ÒÈÕ
iÒÎÅ½ÄÎÕÁÊÉÎÌ¾ÇÈÑÈÕÒÔÍÄÉÁÄÉËÁÑÉÏÍËÁÉÒÔÍÁÎÒÅÌÅÑuÒÔÍÇÉÁÒÈu»ÒÐÈÑÈÒÈÕÅÉÒ×Ö½ÁÕÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕ
iÒÈÍÎuÎÉ¾ÒÈÒÁÒÎ×ËÁÓÎÐÉÑuÎÀÒÔÍÁÎÒÅÌÅÑuÒÔÍÒÈÕÁÐÖÉË¼ÕÁÐ»uÂÁÑÈÕËÁÉÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕÑÒÎÌÁ½ÑÉÎÑÒ¾ÖÎ
4.4.2. Κριτήριο:
iÒÈÑ×Í»ÖÅÉÁËÁÉÎÉ¾ÒÈÒÁÒÈÕÁÊÉÎÌ¾ÇÈÑÈÕËÁÓc¾ÌÈÒÈÄÉÁÄÉËÁÑ½ÁuÅÒÁÆÎÐÕ ÉÄ½ÔÕ¾ÑÎÍÁÆÎÐÒÁÁË¾ÌÎ×ÓÁÅÉu»ÐÎ×ÕËÐÉÒ¼ÐÉÁ
i±ÎÅ½ÄÎÕËÁÉÒÈÍÅÇË×Ð¾ÒÈÒÁÒÔÍÌÈÐÎÆÎÐÉÏÍÎ×Ñ×ÌÌ»ÇÎÍÒÁÉÑÒÎÌÁ½ÑÉÎÑÒ¾ÖÎ
i±ÈÍÅÇË×Ð¾ÒÈÒÁËÁÉÁÊÉÎÉÑÒ½ÁÒÔÍuÅÓ¾ÄÔÍu»ÒÐÈÑÈÕÑÒÎÌÁ½ÑÉÎÑÒ¾ÖÎ
i±ÈÑ×Í»ÖÅÉÁÑÒÈÍÁÐÁËÎÌÎÀÓÈÑÈËÁÉÁÊÉÎÌ¾ÇÈÑÈÒÈÕÅÉÒ×Ö½ÁÕuÅÒÁÆÎÐÕÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕ
²ÎÓ»uÁ
4.5 Χαρακτηριστικά της βιωσιµότητας στο πλαίσιο-στόχο σε σύγκριση µε το αρχικό πλαίσιο, όσον αφορά:
4.5.1. Κριτήρια:
¢ÉÔÑÉu¾ÒÈÒÁÑÅÑÖ»ÑÈuÅÒÁÅÉu»ÐÎ×ÕËÐÉÒ¼ÐÉÁ
iÒÉÕÅËÂÑÅÉÕÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕ
iÒÉÕÁÌÌÁÇ»ÕÑÒÈÍÒÐ»ÖÎ×ÑÁÐÁËÒÉË¼ÑÒÈÑÒÁÓÅÐ¾ÒÈÒÁËÁÉÒÈÂÉÔÑÉu¾ÒÈÒÁÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕ
iÒÎ×ÕÁÐÇÎÍÒÅÕËÌÅÉÄÉÇÉÁÒÈÍÅÉÒ×Ö½ÁÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕ
iÒÈÑÒÁÓÅÐ¾ÒÈÒÁÖÐÈuÁÒÎÄ¾ÒÈÑÈÕÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕ

Ακολούθως, στον Πίνακα 2 µελετώνται τα επιµέρους
ερωτήµατα για τη µελέτη µεταφερσιµότητας των ΕΚΠΦΥ
από χώρες του εξωτερικού στην Ελλάδα, αξιολογώντας
τα κριτήρια πληθυσµού, παρέµβασης, περιβάλλοντος
και µεταφοράς. Παράλληλα, εντοπίζονται σηµαντικά
ερωτήµατα για περαιτέρω επιστηµονική έρευνα, ώστε
να τεκµηριωθεί εµπειρικά η µεταφερσιµότητα των δοµών αυτών.
Απειλές για τη µεταφερσιµότητα των ΕΚΠΦΥ στην
ελληνική πραγµατικότητα παρουσιάζουν µεταξύ άλλων,
η περιορισµένη εµπειρία λειτουργίας παρόµοιων δοµών
(Λυδάκης και συν 2014), η έλλειψη µελέτης σκοπιµότητας από το Υπουργείο Υγείας, η έλλειψη εµπιστοσύνης
του πληθυσµού σε υπηρεσίες ΠΦΥ στην Ελλάδα, που
πιθανά αµφισβητεί την ποιότητά τους (Lionis et al 2017),
το µη ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο γνώσεων υγείας του
πληθυσµού (S rensen et al 2015), η διαρροή του επιστηµονικού δυναµικού στο εξωτερικό (brain drain) και
η οικονοµική κρίση (Ifanti et al 2014), που επιφέρει δυσκολία εξασφάλισης χρηµατοδότησης. Παρόλα αυτά, η
ευελιξία στο σχεδιασµό και την οργάνωση των ΕΚΠΦΥ,
η ύπαρξη εργαλείων αξιολόγησης των υπηρεσιών ΠΦΥ
(Kaitelidou et al 2019), αλλά κυρίως η ύπαρξη άλλων
δοµών ΠΦΥ που θα µπορούσαν να µετεξελιχθούν ώστε

[12]

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

να εξυπηρετήσουν τις επιπλέον ανάγκες (δοµές ΤοΜΥ),
καθώς και τα κοινά, σε γενικές γραµµές, χαρακτηριστικά του πληθυσµού, µε αυτά των χωρών που συνιστούν
το αρχικό πλαίσιο για τη µελέτη µεταφερσιµότητας (Γερµανία, Αυστραλία, Κάτω Χώρες), αποτελούν σηµαντικές
ευκαιρίες για την µεταφορά και καθιέρωση των ΕΚΠΦΥ
και στην Ελλάδα. Αυτά θα µπορούσαν να λειτουργήσουν είτε εντός νοσοκοµειακών χώρων, όπως έδειξε η
εµπειρία του ιΤ∆ΠΧΕ στο Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου Κρήτης, καθώς και αντίστοιχου ιατρείου στην Πάτρα,
είτε στα πλαίσια των ΤοΜΥ. Η αποτελεσµατική λειτουργία των ιΤ∆ΠΧΕ απαιτεί την γεωγραφική επέκταση των
δοµών, την άρτια στελέχωσή τους µε προσωπικό ειδικευµένο στην ΕΦΥ, την αγορά και τη συντήρηση εξοπλισµού κατάλληλου για τη φροντίδα επείγοντος και,
τέλος, τη συνεχή επικοινωνία και συνεργασία, τόσο µε
άλλες υπηρεσίες ΠΦΥ, όσο και µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες ΕΦΥ του ΕΣΥ στην Ελλάδα. Απαραίτητο επόµενο
βήµα αποτελεί, λοιπόν, η διενέργεια εκτεταµένης µελέτης σκοπιµότητας για το σχεδιασµό της ίδρυσης και
λειτουργίας των δοµών αυτών, η οποία θα επαληθεύσει
ή ίσως και αναιρέσει ορισµένα από τα επιχειρήµατα της
παρούσας µελέτης µεταφερσιµότητας που αναφέρονται
στον Πίνακα 2.

ΑΡΘΡΟ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πίνακας 2. Μελέτη µεταφερσιµότητας των εφηµερευόντων κέντρων ΠΦΥ (παρέµβαση) για την επείγουσα φροντίδα υγείας
χαµηλής επικινδυνότητας στην Ελλάδα, ώστε να περιοριστεί ο συνωστισµός στα ΤΕΠ νοσοκοµείων.
£ÐÏÒÈuÁ



Μπορεί να αντιµετωπίσει η συγκεκριµένη
παρέµβαση τεκµηριωµένα το πρόβληµα υγείας
του πληθυσµού-στόχου;

Τρεις πρόσφατες βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις έδειξαν ότι τα υπάρχοντα ερευνητικά
δεδοµένα δεν επαρκούν για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας λειτουργίας των
ΕΚΠΦΥ στη διαχείριση του επείγοντος. Η εµπειρία από την Αυστραλία είναι εξαιρετικά
θετική, εφόσον αντιµετωπιστούν οι εξής παράγοντες:
α. η διενέργεια απεικονιστικών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων, β. η οργάνωση
εισαγωγής του ασθενή σε συνεργαζόµενο νοσοκοµείο, γ. ο εντοπισµός του ειδικού ιατρού
στον οποίο θα γίνει η παραποµπή του ασθενή και δ. η ίδια η διαδικασία παράδοσης του
ασθενή στον ειδικό ιατρό.

Πόσο χρήσιµη µπορεί να είναι η παρέµβαση
για το πλαίσιο-στόχο, βάσει τεκµηριωµένων
µελετών;
Πόσο καλή είναι η ποιότητα των γνωστών
επιστηµονικών ενδείξεων;

Πώς έχει σχεδιαστεί η παρέµβαση;
Ταιριάζει ο σχεδιασµός της παρέµβασης στο
πλαίσιο-στόχο;
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του πληθυσµού
και του περιβάλλοντος στο αρχικό πλαίσιο και
πλαίσιο-στόχο; Ποια κριτήρια είναι ιδιαίτερα
σηµαντικά και πρέπει να ληφθούν υπόψη;
Υπάρχουν αρκετές πληροφορίες σχετικά µε
το αρχικό πλαίσιο και το πλαίσιο-στόχο, όσον
αφορά τα χαρακτηριστικά του πληθυσµού και του
περιβάλλοντος, που να επιτρέπουν την µια ορθή
σύγκριση των κριτηρίων;
Εάν όχι, λείπουν πληροφορίες κρίσιµες για τη
λήψη αποφάσεων;
Υπάρχουν διαφορές µεταξύ αρχικού πλαισίου
και πλαισίου-στόχου περιβάλλοντος, που να
εµποδίζουν τη µεταφερσιµότητα της παρέµβασης;

¨ÅÌ»ÒÈuÅÒÁÆÅÐÑÉu¾ÒÈÒÁÕ

Η ελληνική εµπειρία από ένα ιΤ∆ΠΧΕ σε ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου
έδειξε µείωση του συνωστισµού στα ΤΕΠ, ακόµη και µετά την αύξηση του συνολικού
αριθµού των ασθενών που επισκέπτονταν το νοσοκοµείο. Η εφαρµογή αντίστοιχου
ιατρείου στην Πάτρα οδήγησε σε δραστική µείωση του κόστους διαχείρισης των
επειγόντων περιστατικών στο νοσοκοµείο. ∆εδοµένα για τους επιµέρους παράγοντες που
επιµηκύνουν την παραµονή των ασθενών στα ΤΕΠ στην Ελλάδα δεν έχουν αναφερθεί
στη βιβλιογραφία.
Έχει σχεδιαστεί ως η ίδρυση και λειτουργία ΕΚΠΦΥ µε ιατρικό, νοσηλευτικό και
παραϊατρικό προσωπικό, συνεργαζόµενο µε τα ΤΕΠ δευτεροβάθµιου ή τριτοβάθµιου
νοσοκοµείου. Η δοµή µπορεί να λειτουργεί στους χώρους του νοσοκοµείου, ιδανικά σε
24ωρη βάση. Ο σχεδιασµός της ταιριάζει στο πλαίσιο-στόχο.
Τα χαρακτηριστικά του ελληνικού πληθυσµού δε διαφέρουν σηµαντικά σε σχέση µε τους
πληθυσµούς χωρών στις οποίες έχουν ήδη εφαρµοστεί ΕΚΠΦΥ. Η εµπειρία από την
λειτουργία των ιατρείων ιΤ∆ΠΧΕ στην Κρήτη είναι, επίσης, θετική. Ωστόσο, απουσιάζει η
εµπειρία αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας, µέσω µελετών π.χ. από δοµές που δε
βρίσκονται χωροταξικά εντός νοσοκοµείου, ώστε να ελεγχθεί και η αποτελεσµατικότητα
λειτουργίας των ΕΚΠΦΥ για τον πληθυσµό-στόχο.
Επιπλέον, απουσιάζει µια συστηµατική µελέτη σκοπιµότητας για την εφαρµογή των
ΕΚΠΦΥ, που θα συστηµατοποιήσει την υπάρχουσα γνώση και τις επιστηµονικές ενδείξεις.
Καθώς η οργάνωση των δοµών ΠΦΥ διαφέρουν από χώρα σε χώρα, µε δοµές που
βρίσκονται εντός του ιατρείου των ιατρών ΠΕ∆Υ, που λειτουργούν ως ανεξάρτητες δοµές,
όπως τα ΤοΜΥ, ή που λειτουργούν εντός νοσοκοµείων, µε ανεξάρτητο προσωπικό ή µέρος
του προσωπικού του νοσοκοµείου, υπάρχει η δυνατότητα προσαρµογής της οργάνωσης
της δοµής σε κάποιο βαθµό, ώστε να βελτιστοποιηθεί η µεταφερσιµότητά της.

Υπάρχουν κριτήρια σχετικά µε το περιεχόµενο της
παρέµβασης, τον πληθυσµού και το περιβάλλον
που καθιστούν αδύνατη την µεταφερσιµότητα της
παρέµβασης; Γιατί;
Υπάρχει κάποια άλλη παρέµβαση που µπορεί να
θεωρηθεί πιο κατάλληλη;
Υπάρχουν διαφορές στα κριτήρια εκβάσεων που
αφορούν τον πληθυσµού ή το περιβάλλον µεταξύ
του αρχικού πλαισίου και του πλαισίου-στόχου;
Ποια µέτρα είναι δυνατόν να ληφθούν ώστε να
ξεπεραστούν τα εµπόδια στη µεταφερσιµότητα
της παρέµβασης;

∆ιαφορές στα επιδηµιολογικά, κοινωνικο-δηµογραφικά, πολιτιστικά, και εκπαιδευτικά
χαρακτηριστικά του ελληνικού πληθυσµού, σε σχέση µε τον πληθυσµό των χωρών
που έχουν εφαρµοστεί αντίστοιχες δοµές θα πρέπει να αξιολογηθούν εκτενώς. Με έναν
πληθυσµό αντίστοιχο µε αυτό των Κάτω Χωρών και επίπεδο γνώσεων του πληθυσµού
σχετικά µε την υγεία αντίστοιχο αυτού της Γερµανίας (Sørensen et al 2015), οι γενικές
προϋποθέσεις φαίνονται να πληρούνται. Παρόλα αυτά ο ελληνικός πληθυσµός, µην
έχοντας αξιοποιήσει επαρκώς τις υπηρεσίες των δοµών της ΠΦΥ τις τελευταίες
δεκαετίες, διατηρεί επιφυλάξεις για την ποιότητα της ΕΦΥ που µπορεί να λάβει από αυτές,
χαρακτηριστικό που αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο στη µεταφερσιµότητα της λειτουργιών
των ΕΚΠΦΥ στην Ελλάδα (Lionis et al 2017).
Όσον αφορά στο περιβάλλον, σηµαντικό εµπόδιο στη µεταφερσιµότητα των δοµών
αποτελεί και η στελέχωση των δοµών µε ιατρικό, αλλά και νοσηλευτικό προσωπικό,
ύστερα από µια περίοδο µαζικής διαρροής επιστηµονικού δυναµικού στο εξωτερικό,
ενώ η χώρα δεν έχει ακόµη εξέλθει από την πολυετή οικονοµική κρίση (Ifanti et al
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2014). Εξασφάλιση οµαλής χρηµατοδότησης, επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης του
πληθυσµού και εκτός αστικών κέντρων όσο ταχύτερα γίνεται, αποτελεσµατική διαφήµιση
των δοµών µέσω ηλεκτρονικών δικτύων και µέσων, προτροπή των ασθενών να
επισκέπτονται αυτές τις δοµές σε ώρες εφηµερίες από τους ιατρούς του ΠΕ∆Υ, σήµανση
της ύπαρξης τους στους δρόµους, ανακατεύθυνση του πληθυσµού σε αυτές, ακόµη και
κατά την επίσκεψη τους σε ΤΕΠ νοσοκοµείου, αποτελούν σηµαντικά στοιχεία που θα
βελτιώσουν το περιβάλλον και την λειτουργία της ίδιας της δοµής, ώστε να βελτιωθεί η
µεταφερσιµότητά της στο ελληνικό σύστηµα υγείας.
Πόσο σηµαντική είναι η ακριβής «αντιγραφή» της
παρέµβασης του αρχικού πλαισίου (πιστότητα της
παρέµβασης) ώστε να διατηρηθεί το πνεύµα της
παρέµβασης;
Ποιες προσαρµογές απαιτούνται ώστε να
προσαρµοστεί η παρέµβαση στα χαρακτηριστικά
του πληθυσµού και του περιβάλλοντος στο
πλαίσιο-στόχο;
Είναι αναγκαία η προσαρµογή της παρέµβασης
στον πληθυσµό του πλαισίου-στόχου; Είναι
αναγκαία η προσαρµογή της παρέµβασης στο
περιβάλλον του πλαισίου-στόχου;
Ποια κριτήρια έκβασης του πληθυσµού, του
περιβάλλοντος και της παρέµβασης θα έπρεπε
να µετρηθούν εµπειρικά κατά την αξιολόγηση;
Πώς µπορούν να εφαρµοστούν στην πράξη
(operationalism);
Επιδρούν άλλοι παράγοντες µετριαστικά ή
µεσολαβητικά;
Ποιες είναι οι αναµενόµενες εκβάσεις;

Η πιστότητα ίδρυσης και λειτουργίας των ΕΚΠΦΥ δεν είναι απαραίτητο να είναι απόλυτη.
Μπορεί και πρέπει να επιτραπεί η ευελιξία αναπροσαρµογής της οργάνωσης των δοµών
ΕΚΠΦΥ, έπειτα από µια πιλοτική πρώτη φάση λειτουργίας τους. Άλλωστε, η διεθνής
εµπειρία περιλαµβάνει δοµές µε διαφορετικά χαρακτηριστικά, που όµως διατηρούν το
πνεύµα της παρέµβασης, δηλαδή την ενίσχυση της ΠΦΥ και τον περιορισµό του αριθµού
των περιστατικών που προσέρχονται στα ΤΕΠ του νοσοκοµείου.
Ιδίως στην Ελλάδα, τόσο ο πληθυσµός, όσο και οι ίδιοι οι ΕΥ έχουν συνηθίσει να δέχονται
και να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας από εξειδικευµένο προσωπικό. Αυτό δυσκολεύει
συχνά τη λειτουργία του γενικού ιατρού. Επιπλέον, όσον αφορά στη φροντίδα του παιδιού
και του χειρουργικού επείγοντος, η ΕΚΠΦΥ θα πρέπει να στελεχώνεται τόσο µε παιδίατρο,
όσο και µε χειρουργό.
Οι δοµές ΤοΜΥ συνιστούν πρόσφορο έδαφος για την προσφορά υπηρεσιών ΕΦΥ
χαµηλής επικινδυνότητας. Ο πληθυσµός ωστόσο, συχνά δε γνωρίζει την ύπαρξη των
δοµών και τις υπηρεσίες υγείας που αυτές προσφέρουν. Στη Γερµανία, για παράδειγµα,
οι µεγαλύτερες πινακίδες στους δρόµους παραπέµπουν σε αυτές τις δοµές και όχι στα
ΤΕΠ νοσοκοµείων. Επιπλέον, σύµφωνα µε το σύστηµα πληρωµής των ΤΕΠ, η αµοιβή του
νοσοκοµείου για ένα περιστατικό που έχει παραπεµφθεί από δοµή επείγοντος ΠΦΥ είναι
πολλαπλάσια της αµοιβής ενός περιστατικού που απλά εµφανίστηκε στα ΤΕΠ. Αυτό το
γεγονός, καθώς και το ότι το προσωπικό των ΤΕΠ «διαφηµίζει» τις υπηρεσίες υγείας που
προσφέρονται στις δοµές ΠΦΥ, µπορεί να λειτουργήσει πολύ θετικά ώστε ο πληθυσµός
να επισκέπτεται και να εµπιστεύεται τη φροντίδα του επείγοντος περιστατικού χαµηλής
επικινδυνότητας στα ΕΚΠΦΥ.
Πέραν της µέτρησης του χρόνου αναµονής στα ΤΕΠ των νοσοκοµείων συγκριτικά µε
τα ΕΚΠΦΥ, του αριθµού των προσερχοµένων περιστατικών και στις δύο δοµές και
του βαθµού ικανοποίησης των ασθενών, θα πρέπει να µελετηθεί και ο αριθµός των
περιστατικών που απευθύνονται δευτερογενώς και αυτόβουλα στα ΤΕΠ νοσοκοµείων,
αφού έχουν ήδη επισκεφθεί κάποιο ΕΚΠΦΥ. Επίσης, θα πρέπει να καταγράφεται ο
αριθµός των κλήσεων και των περιστατικών που διεκπεραιώνονται τηλεφωνικά, αλλά
και ο αριθµός των κατ’ οίκον επισκέψεων που πραγµατοποιούνται από το ΕΚΠΦΥ.

Πόσο σηµαντική είναι η συγκρισιµότητα των
αποτελεσµάτων στο αρχικό πλαίσιο και στο
πλαίσιο-στόχο για την αξιολόγηση της επιτυχίας
της παρέµβασης; Με άλλα λόγια, η επιτυχία
έγκειται κυρίως στην εφαρµογή της παρέµβασης,
ανεξάρτητα από τη συγκρισιµότητα των
αποτελεσµάτων στα δύο πλαίσια, ή απαιτείται η
δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσµάτων των
δύο παρεµβάσεων;

Όσον αφορά στην απλή µέτρηση των αποτελεσµάτων, δεν φαίνεται απαραίτητη η
συγκρισιµότητα των µελετών στο αρχικό πλαίσιο και στο πλαίσιο-στόχο. Παρόλα αυτά,
υπάρχει ανάγκη διεύρυνσης της βιβλιογραφίας, άρα και της συγκρισιµότητας των
αποτελεσµάτων διεθνώς (Schloemer and Schröder-Bäck 2018, Baier et al 2019). Από
αυτό έγκειται η επιτυχία του εγχειρήµατος της ΠΦΥ διεθνώς και µε αυτή τη λογική, εφόσον
υπάρχει πολιτική βούληση, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη συγκρισιµότητα των
αποτελεσµάτων.

Κάτω από ποιες συνθήκες οφείλει η παρέµβαση
να είναι αποτελεσµατική στο πλαίσιο-στόχο;
Πώς µπορεί να σχεδιαστεί η µεταφορά της
παρέµβασης; Υπάρχουν πληροφορίες σχετικά
µε τα κριτήρια µεταφερσιµότητας στο αρχικό
πλαίσιο; Ποια κριτήρια είναι καθοριστικά και
χρησιµοποιούνται και καθορίζονται για το
σχεδιασµό της διαδικασίας µεταφοράς στο
περιβάλλον προορισµού;
Ποια κριτήρια µεταφερσιµότητας τείνουν να
διευκολύνουν ή να εµποδίζουν τη συγκρισιµότητα
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Οι διαδικασίες εφαρµογής και αξιολόγησης της λειτουργίας των ΕΚΠΦΥ στην Ελλάδα
µπορούν εύκολα να προσαρµοστούν µε αυτές σε χώρες του εξωτερικού. Αναγκαία
είναι η συνεργασία σε οργανωµένα εθνικά και διεθνή ηλεκτρονικά δίκτυα ανταλλαγής
πληροφοριών και καθοδήγησης, η χρήση διεθνώς αναγνωρισµένων δεικτών υγείας
και η εκπαίδευση του προσωπικού τόσο σε θέµατα οργάνωσης, µεταφοράς της γνώσης
από το εξωτερικό και αξιολόγησης µε βάση τα διεθνή πρότυπα. Εργαλεία αξιολόγησης
υπηρεσιών ΠΦΥ έχουν ήδη δηµοσιευθεί και από ελληνικές ερευνητικές οµάδες
(Kaitelidou et al 2019). Επιπλέον, η συµµετοχή επιστηµονικού προσωπικού διοίκησης
µονάδων υγείας και δηµόσιας υγείας στο σχεδιασµό και την επίβλεψη της αξιολόγησης,
και στην ανατροφοδότηση για τη βελτίωση των ΕΚΠΦΥ κρίνεται απαραίτητη.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
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των αποτελεσµάτων µεταξύ αρχικού πλαισίου
και πλαισίου-στόχου;
Ποιες αλλαγές και προσαρµογές είναι δυνατές
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας µεταφοράς της
παρέµβασης;
Ποια κριτήρια είναι χρήσιµα για την καταγραφή
και/ή την αξιολόγηση της διαδικασίας και του
αποτελέσµατος της µεταφοράς της παρέµβασης
(ποσοτικά ή ποιοτικά);

Η οριζόντια και κάθετη επικοινωνία, µπορεί και πρέπει να διευκολύνεται µέσω δικτύων
υπηρεσιών υγείας ΠΦΥ, αλλά και δικτύων ΕΦΥ, µε τη συµµετοχή επιστηµονικού
προσωπικού. Η σύσταση ανεξάρτητης επιστηµονικής επιτροπής για τα ΕΚΠΦΥ είναι
απαραίτητη και πρέπει να απαρτίζεται από ειδικούς της ΠΦΥ και της ΕΦΥ, νοσηλευτές και
ιατρούς, επιδηµιολόγους, ειδικούς βιοηθικής, κ.α.
Η ένταξη στο ΕΣΥ αποτελεί σηµαντικό παράγοντα βιωσιµότητας για το δίκτυο των
ΕΚΠΦΥ. Η σταθερότητα της χρηµατοδότησης όµως, βασιζόµενη σε µεγάλο µέρος σε
Ευρωπαϊκούς πόρους, αποτελεί ένα πιθανό εµπόδιο για τη διατήρηση της βιωσιµότητας
των δοµών αυτών, ιδίως µε την παρούσα κατάσταση οικονοµικής ύφεσης στην Ευρώπη
και διεθνώς, λόγω της πανδηµίας COVID-19. Η συντήρηση των δοµών αποτελεί ένα
επιπλέον ζήτηµα για την ελληνική πραγµατικότητα, σε ένα σύστηµα υγείας που δε
διαθέτει τους πόρους να συντηρηθεί επαρκώς, αλλά αντιµετωπίζει ανάγκη για συνεχή
επέκταση και εισαγωγή νέων υπηρεσιών υγείας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο συνωστισµός στα ΤΕΠ των νοσοκοµείων αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα για τη λειτουργία των υπηρεσιών της ΕΦΥ διεθνώς. Η διοχέτευση των επειγόντων
περιστατικών χαµηλής επικινδυνότητας σε δοµές ΠΦΥ,
όπως είναι τα Εφηµερεύοντα Κέντρα που αναλύθηκαν
στην παρούσα εργασία και η λειτουργία αυτών σε χώρους ανεξάρτητους από τα ΤΕΠ των δευτεροβάθµιων
και τριτοβάθµιων νοσοκοµείων συνιστούν µια τάση
που εφαρµόζεται µε σχετική επιτυχία στο εξωτερικό. Η
PEST ανάλυση του µακροπεριβάλλοντος και, κυρίως, η

µελέτη µεταφερσιµότητας των ΕΚΠΦΥ για τη φροντίδα
επείγοντος χαµηλής επικινδυνότητας, έδειξε µια σειρά
από προκλήσεις και ευκαιρίες για το σχεδιασµό και την
καθιέρωσή τους στην Ελλάδα. Οι συγκεκριµένες δοµές
µπορεί να λειτουργήσουν ακόµη και ως ανεξάρτητα κέντρα, σε συνεργασία µε τις υπάρχουσες ΤοΜΥ, πάντοτε
όµως σε συνεργασία µε το δίκτυο υπηρεσιών υγείας
ΠΦΥ και ΕΦΥ. Ωστόσο, η διενέργεια µελέτης σκοπιµότητας για το σχεδιασµό και την λειτουργία των ΕΚΠΦΥ στη
χώρα µας, κρίνεται απαραίτητη.
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Overcrowding in hospital Emergency Departments (ED) is a major problem of public healthcare systems
both in Greece and internationally, leading to delay in provision of adequate and high-quality healthcare.
During the COVID-19 pandemic a significant reduction in ED overcrowding was observed, as many relative
urgent cases, usually at lower risk reduced their visits to the ED, in fear of a possible infection. Several
healthcare systems abroad have tried to tackle with the problem, establishing or redesigning Primary
Health Care (PHC) centers, both rural and urban, which would manage both low-risk emergencies of the
general population, but also the routine care of patients with chronic diseases.
The purpose of this article was twofold and included on the one hand the presentation of the characteristics
such PHC centers treating low risk emergencies and on the other hand the preparation of a transferability
plan for these centers in the PHC of the Greek healthcare system. For the study of the transferability we
used a new methodology, which includes and assesses a number of criteria that should be considered
to facilitate of effective health interventions from a primary context to a specific target context.
The researchers identified obstacles, but also opportunities for the transferability of PHC centers that
should be established to manage low-risk emergencies in the Greek healthcare system. Further
research is needed to evaluate the effectiveness of such centers to improve overcrowding in hospital
ED, patient satisfaction, and to ensure an effective, as well as cost-effective emergency management,
for instance through a small-scale pilot program in urban centers in Greece.
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Ο Ατοµικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και η
χρησιµότητα ηλεκτρονικών συστηµάτων στη βελτίωση
υπηρεσιών υγείας
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η συνέχεια στη φροντίδα υγείας των ασθενών, εµφανίζει σηµαντικά κενά και παραλλαγές, λόγω της µειωµένης
επικοινωνίας µεταξύ των δοµών υγείας. Η µεταφορά πληροφοριών σε όλα τα στάδια των δοµών υγείας, είναι συχνά
ανεπαρκής µε πολλές αποκλίσεις, ιδιαίτερα κατά το κρίσιµο στάδιο µετά το εξιτήριο από το νοσοκοµείο, όπου συνήθως οι ασθενείς είναι περισσότερο ευάλωτοι. Το µείζων πρόβληµα της ελλιπούς διασύνδεσης µεταξύ των υπηρεσιών
υγείας, παρουσιάζεται κυρίως στους ηλικιωµένους, στους χρόνιους πάσχοντες και σε αυτούς που παίρνουν πολλά
φάρµακα, µε κυριότερες επιπτώσεις τις παρενέργειες φαρµάκων, την αλληλοεπικάλυψη της θεραπείας, τη χαµηλής
ποιότητας φροντίδα υγείας και το οικονοµικό κόστος στην υγειονοµική περίθαλψη. Η ενίσχυση της επικοινωνίας,
µέσα από την ηλεκτρονική διασύνδεση και τη χρήση του Ατοµικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.), όπου
θα περιλαµβάνονται τα ατοµικά στοιχεία του κάθε ασθενή και πληροφορίες σχετικά µε την κλινική του εξέλιξη, αποσκοπώντας στην επιλογή από τους φροντιστές υγείας, των βέλτιστων πρακτικών για την αποθεραπεία του ασθενή. Η
διεξοδική ανασκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας, η στρατηγική ανάλυση PESTEL και η διαδικασία ελέγχου, επισήµανε
την ανάγκη της χρήσης του Α.Η.Φ.Υ., για την επίτευξη ουσιαστικών βελτιώσεων στην ποιότητα της φροντίδας υγείας
του ασθενή. Με την πρακτική χρήση του Α.Η.Φ.Υ., η φροντίδα υγείας όλων των ασθενών θα είναι αδιαµφισβήτητα,
ασφαλής, αποτελεσµατική, µε επίκεντρο τον ασθενή, έγκαιρη και δίκαιη.
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ι ασθενείς, κατά τη διάρκεια της ζωής τους έρχονται σε επαφή µε διάφορα τµήµατα και επίπεδα
του συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης. Όταν
ένας ασθενής µεταφέρεται από την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στη δευτεροβάθµια ή και αντιστρόφως, είναι
πολύ σηµαντικό η φαρµακευτική αγωγή του να αναφερθεί έγκαιρα και µε ακρίβεια, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχεια της φροντίδας υγείας του ( Viktil et al 2012, Ose et
al 2017). Η µακροπρόθεσµη συνέχεια της ιατρικής αποκατάστασης είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της ιατρικής
περίθαλψης, ωστόσο πολλές φορές η µεταφορά πληροφοριών παρουσιάζει σηµαντικά κενά και αποκλίσεις από
τα προτεινόµενα φαρµακευτικά µέτρα (Johnson et al
2015). Θεµελιώδους σηµασίας για τη συνέχεια στη φροντίδα υγείας των ασθενών, είναι η βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ των δοµών υγείας, καθώς έτσι µεταφέρονται κρίσιµες πληροφορίες, µε ακρίβεια, ενισχύοντας
την πληροφόρηση και την συνεχή παρακολούθηση του
ασθενή (Johnson et al 2015, Murphy et al 2017).
Το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού έρχεται αντιµέτωπο µε τον κατακερµατισµό της ιατρικής περίθαλψης και
την µεταφορά ανεπαρκών πληροφοριών, σύµφωνα µε τα
δεδοµένα που συλλέχτηκαν από τους Ellenbecker et al
(2004) σε 12 νοσοκοµεία και συνολικά σε 1467 ασθενείς,
κατά τη µεταβατική φροντίδα των ασθενών προκαλώντας
δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία τους. Οι ηλικιωµένοι
ασθενείς και χρόνιοι πάσχοντες, διατρέχουν περισσότερο
κίνδυνο και είναι πιο ευάλωτοι, σε ποσοστό που αγγίζει
το 40%, δεδοµένου ότι η αγωγή τους περιλαµβάνει πολλά
φάρµακα, µε µεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσουν
ανεπιθύµητες παρενέργειες από την πολυφαρµακία και
να έχουν επανειληµµένες νοσηλείες στο ιατρικό ιστορικό τους, όπως αποδεικνύεται από παρόµοιες έρευνες
(Coleman et al 2003, Midlöv et al 2008, LaMantia et al
2010, Salvi et al 2012, Skoog et al 2015, Tiihonen et al
2016, Caleres et al 2018). Οι Salvi et al (2012), στη µελέτη τους καταγράφουν την αύξηση του επιπολασµού
των νοσηµάτων, σε ποσοστό που αγγίζει το 31%, το οποίο
σχετίζεται µε ανεπιθύµητα συµβάντα των φαρµάκων, και
συνδέεται σηµαντικά µε την ανεπαρκή παρακολούθηση
των φαρµακολογικών θεραπειών και στα σφάλµατα κατά
την συνταγογράφηση µε τη χρήση δυνητικά ακατάλληλων φαρµάκων.
Προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα και η αποτελεσµατικότητα σε όλους τους τοµείς της υγειονοµικής περίθαλψης και να ενισχυθεί η επικοινωνία όλων των εµπλεκόµενων φορέων, καθιερώθηκε σύµφωνα µε το άρθρο
21 του Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115Α/2017), ο Ατοµικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.), ο οποίος περιέχει
δεδοµένα και εκτιµήσεις σχετικά µε την κλινική εξέλιξη
του ασθενή, διασφαλίζοντας την ανταλλαγή πληροφοριών
µεταξύ των δοµών υγείας και επιδιώκοντας µεταξύ άλ-
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λων την οργάνωση της υγειονοµικής περίθαλψης, µέσω
της ηλεκτρονικής διασύνδεσης (ΦΕΚ 115Α/2017, Ose et
al 2017).
¡ÐÍÈÒÉËÎ½ ÁÐÇÎÍÒÅÕ ËÁÉ Ñ×Í»ÅÉÅÕ ÒÈÕ »ÌÌÅÉÃÈÕ ÄÉÁÑÀÍÄÅÑÈÕ ÒÔÍ ÄÎuÏÍ ×ÇÅ½ÁÕ  ÑÒÈÍ ÎÉ¾ÒÈÒÁ ÒÈÕ uÅÒÁÂÁÒÉË¼ÕÆÐÎÍÒ½ÄÁÕÒÎ×ÁÑÓÅÍ¼ËÁÉÎÖÐ¼ÑÉuÎÕÐ¾ÌÎÕ
ÒÎ×¡¥©²
Η καθυστερηµένη ή ανακριβής επικοινωνία µεταξύ
των δοµών υγείας, σχετικά µε την φαρµακευτική αγωγή
που πρέπει να λαµβάνει ο ασθενής κατά την έξοδο του
από το νοσοκοµείο, είναι κοινή σύµφωνα µε µελέτη των
Grimes et al (2008) σε 139 καρδιολογικούς ασθενείς στην
Ιρλανδία, θέτοντας σε κίνδυνο την ποιότητα περίθαλψης
και επηρεάζοντας δυσµενώς τη φροντίδα υγείας των
ασθενών. Στην ίδια µελέτη, παρατηρήθηκε ότι η διαφορά στα φάρµακα από την αρχική προτεινόµενη θεραπεία
άγγιζε το 65,5%, µε την πιο συχνή να αφορά την παράλειψη φαρµάκων σε ποσοστό 20,9% (Grimes et al 2008). Η
ολίσθηση της ανεπαρκούς ενηµέρωσης για την αποθεραπεία του ασθενή και η αναποτελεσµατική επικοινωνία
µεταξύ των δοµών υγείας, οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση, στην έλλειψη σηµαντικών πληροφοριών, όπως
τα αποτελέσµατα των διαγνωστικών εξετάσεων, καθώς
και στην έλλειψη κατάρτισης από τον υπεύθυνο καταγραφής (Belleli et al 2013).
Η άµεση επικοινωνία µεταξύ του ιατρού του νοσοκοµείου και του ιατρού της πρωτοβάθµιας υγείας συµβαίνει σπάνια, σύµφωνα µε βιβλιογραφικές αναφορές,
συµβάλλοντας στη χαµηλή ποιότητα υγειονοµικής περίθαλψης του ασθενή (Kripalani et al 2007). Σε έρευνα που
έγινε στην Ελβετία σε 100 ασθενείς που µεταφέρθηκαν
από το νοσοκοµείο στο σπίτι, ηλικίας άνω των 64 ετών
και µε λήψη περισσότερων από τέσσαρα φαρµάκα, παρατηρήθηκε και αξιολογήθηκε µέσω ερωτηµατολογίων
ότι οι περισσότεροι ασθενείς λάµβαναν στην αγωγή τους
πιθανώς ακατάλληλα φάρµακα µε αντενδείξεις και αλληλοεπικαλύψεις που ευθύνονταν για µετέπειτα προβλήµατα στην αποθεραπεία τους. Μόνο 5 στους 100 ασθενείς
διέθεταν γραπτές οδηγίες και σε λιγότερους οι οδηγίες
ήταν σαφείς και κατανοητές. Από το σύνολο των 984 συνταγών, το 16% θεωρήθηκε διφορούµενο, το 2,2% ήταν
δυνητικά ακατάλληλο και 7 φάρµακα είχαν πλήρη αντένδειξη (Meyer-Massetti et al 2018).
Η πολυφαρµακία σε συνδυασµό µε την ηλικία, είναι σηµαντικοί παράγοντες κινδύνου, που λόγω της έλλειψης διασύνδεσης των υπηρεσιών υγείας, µπορεί να
οδηγήσουν σε δυσµενείς παρενέργειες από τα φάρµακα,
µε συνέπεια την εισαγωγή του ασθενή στο νοσοκοµείο
επιβαρύνοντας ταυτόχρονα οικονοµικά την υγειονοµική
περίθαλψη (Wagner et al 1996 Bates et al 1998). Σε µια
συγκριτική µελέτη που έγινε στη Σουηδία, σε ασθενείς
ηλικίας άνω των 80 ετών και σε µικρότερους ασθενείς
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ηλικίας 65-79 ετών, παρατηρήθηκε ότι η ηλικία επηρέασε την ποιότητα της φαρµακευτικής θεραπείας στους
ηλικιωµένους ασθενείς. Στην ίδια µελέτη, συσχετίστηκε ο
µεγάλος αριθµός συνταγογραφούµενων φαρµάκων από
έναν ιατρό, µε χαµηλής ποιότητας φαρµακευτική αγωγή
(Bergman et al 2007). Σε παρόµοια µελέτη των Bergman
et al (2007) που πραγµατοποιήθηκε στη Σουηδία, σε 7904
ασθενείς, µε µέσο όρο ηλικίας τα 85 χρόνια, βρέθηκε ότι
το 70% των ατόµων που συµµετείχαν στην έρευνα, λάµβανε ακατάλληλη συνταγή και χαµηλής ποιότητας φαρµακευτική θεραπεία. Ο επιπολασµός δυνητικά ακατάλληλων φαρµάκων και η πολυφαρµακία, οφείλεται στην
έλλειψη συνέχειας του επαγγελµατία υγείας µε τον ασθενή και τον αυξηµένο αριθµό ιατρών που εµπλέκονται στη
φαρµακευτική αγωγή και κυµαίνεται στο 20,3% σύµφωνα
µε έρευνες (Tamblyn et al 1996, Meyer-Massetti et al
2012).
Σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια τους, λόγω της
ελλιπούς επικοινωνίας µεταξύ των συστηµάτων υγείας,
διατρέχουν οι ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις (Wagner et
al 1996). Για την κάλυψη των αναγκών τους, θα πρέπει
να υπάρχει ένα σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης καλά
οργανωµένο, που να δίνει έµφαση στη συστηµατική παρακολούθηση και συνεχή αξιολόγηση από µια επιστηµονική οµάδα υγείας µε ισχυρή βάση πληροφοριών, καλό
συντονισµό και αποτελεσµατική επικοινωνία από όλα τα
µέλη της οµάδας, καθώς και βελτίωση της εκπαίδευσης
των ασθενών και µεγαλύτερη διαθεσιµότητα πληροφοριών (Wagner et al 1996, Ose et al 2017, Brown et al 2018).
Η έλλειψη διασύνδεσης της αποτελεσµατικής επικοινωνίας µεταξύ των δοµών υγείας, οδηγεί στην κατακερµατισµένη περίθαλψη, όπου χάνονται, παραλείπονται και
αγνοούνται πληροφορίες σχετικά µε την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη του ασθενή κατά την έξοδο του από το
νοσοκοµείο, όπως προκύπτει από έρευνες που έγιναν
σε νοσοκοµεία της Αυστραλίας και της Ελβετίας, όπου το
12% των χειρόγραφων συνταγών, συνήθως µε καρδιαγγειακά φάρµακα, περιείχε λάθη στη φαρµακευτική αγωγή µε συνηθέστερο την παράλειψη της συνταγής (Callen
et al 2010, Abdel-Qader et al 2011, Belleli et al 2013).
Πρωταρχικός στόχος όλων των υπεύθυνων για τη
δηµόσια υγεία, θα πρέπει να είναι η απαλοιφή των ανισοτήτων στην υγειονοµική περίθαλψη. Οι κοινωνικοοικονοµικές και φυλετικές ανισότητες στο επίπεδο πληθυσµού
και η ελλιπής προσαρµογή των συστηµάτων υγείας στη
διαστρωµατοποίηση, δηµιουργούν σηµαντικό πρόβληµα
στην ποιότητα της υγειονοµικής περίθαλψης (Fiscella et
al 2000).
Η υποστήριξη στην ιατρική περίθαλψη, από συστήµατα που είναι συνειδητά σχεδιασµένα να παρέχουν φροντίδα ασφαλή, αποτελεσµατική, έγκαιρη, αποδοτική και
επικεντρωµένη στον ασθενή, είναι επιβεβληµένη (AbdelQader et al 2011, ΦΕΚ 115Α/2017). Η τεχνολογία, έχει

τεράστιες δυνατότητες να βοηθήσει στην αποτελεσµατική
επικοινωνία µεταξύ των δοµών υγείας και να βελτιώσει
την ποιότητα της υγειονοµικής περίθαλψης (Coleman
2003). Η χρήση του Α.Η.Φ.Υ., διαδραµατίζει σηµαντικό
ρόλο στην οργάνωση του συστήµατος της υγειονοµικής
περίθαλψης, στοχεύοντας στη διαθεσιµότητα κλινικών
πληροφοριών και την τεκµηρίωση των προβληµάτων του
ασθενή, βοηθώντας έτσι στη λήψη κλινικών αποφάσεων
από τους θεράποντες ιατρούς (ΦΕΚ 115Α/2017; Brown et
al 2018). Τα στοιχεία που καταγράφονται στον Α.Η.Φ.Υ.,
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως καθοδηγητικά αρχεία
υγείας, όπου θα παρουσιάζονται µε συντοµία τα ουσιώδη
στοιχεία από το σύνολο των ιατρικών παρεµβάσεων στον
ασθενή κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, λειτουργώντας ευεργετικά στην κατανόηση και το χαρακτηρισµό της
αποθεραπείας του (Belleli et al 2013, ΦΕΚ 115Α/2017).
ÒÐÁÒÈÇÉË¼ ÅÆÁÐuÎÇ¼ ÒÈÕ 1&45&- ¡ÍÌ×ÑÈÕ  ÇÉÁ ÒÈ
ÂÅÌÒ½ÔÑÈÒÈÕÅÉËÎÉÍÔÍ½ÁÕuÅÒÁÊÀÒÔÍÄÎuÏÍ×ÇÅ½ÁÕ 
uÅÒÈÖÐ¼ÑÈÒÎ×¡¥©²
Η συνεχόµενη παρακολούθηση του ασθενή µετά την
έξοδο του από το νοσοκοµείο, είναι ζήτηµα ασφάλειας και
θα πρέπει να είναι κορυφαία προτεραιότητα από τους παρόχους υγειονοµικής περίθαλψης. Η άµεση διαθεσιµότητα των αποτελεσµάτων από τις εξετάσεις του ασθενή και
άλλων κλινικών πληροφοριών, υπογραµµίζουν την υποστήριξη πρακτικών µέσω ενός ολοκληρωµένου και οργανωµένου συστήµατος υγείας, οι οποίες θα στοχεύουν
στη διατήρηση και στη συνέχεια της ιατρικής φροντίδας
(Gandhi 2005, Chen et al 2010, Brown et al 2018).
Η χρήση του Α.Η.Φ.Υ., ο οποίος θα περιέχει όλες τις
ιατρικές αποδείξεις από την περίθαλψη του ασθενή και τα
κλινικά δεδοµένα, θα βοηθήσει τους φροντιστές υγείας
στη λήψη, τη διάγνωση και την αξιολόγηση των επιλογών
θεραπείας και τον εντοπισµό βέλτιστων πρακτικών της
συνέχειας στη φροντίδα υγείας (Burger 1997). Η κλινική
εµπειρογνωµοσύνη που προσφέρει ο Α.Η.Φ.Υ., στοχεύει
στη χρήση κλινικών δεξιοτήτων, χρησιµοποιώντας την
εµπειρία από το παρελθόν, για τη γρήγορη αναγνώριση
της κλινικής κατάστασης του κάθε ασθενή και των πιθανών παρεµβάσεων µε στόχο την υψηλή ποιότητα στην
πρωτοβάθµια περίθαλψη (ΦΕΚ 115Α/2017).
Η στρατηγική ανάλυση PESTEL, επεξεργάζεται τους
εξής παράγοντες: πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό, τεχνολογικό, φυσικό περιβάλλον και νοµικό πλαίσιο, που
αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον της υγειονοµικής
περίθαλψης, τονίζοντας τη χρησιµότητα του Α.Η.Φ.Υ. Ο
επικείµενος στόχος της ανάλυσης, αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση µέσω του Α.Η.Φ.Υ., της ασφάλειας και της
ποιοτικής συνέχειας της φροντίδας υγείας των ασθενών.
ÎÌÉÒÉË¾ÅÐÉÂÌÌÎÍ
Σύµφωνα µε το Νόµο 4486 περί Μεταρρύθµιση της
ΤΟΜΟΣ 13 - ΤΕΥΧΟΣ 4
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Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’115/07-08-2017) άρθρο 21, καθιερώθηκε ο
Ατοµικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.), για
όλους τους κατόχους ΑΜΚΑ και ΑΥΠΑ, µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξάνθο και λοιπούς Υπουργούς.
Ο Α.Η.Φ.Υ., καταρτίζεται από τον αρµόδιο κατά περίπτωση
ιατρό που είναι εξουσιοδοτηµένος χρήστης του συστήµατος συνταγογράφησης και υποχρεούται να καταχωρήσει
όλες τις κλινικές πληροφορίες που προκύπτουν από την
εξέταση και είναι αναγκαίες για τη µετέπειτα παρακολούθηση και θεραπεία του ασθενή.
¯ÉËÎÍÎuÉË¾ÅÐÉÂÌÌÎÍ
Το σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης, θα χρειαστεί
µεγάλο κεφάλαιο για την αγορά και εγκατάσταση της νέας
τεχνολογίας, καθώς και εξειδικευµένη κατάρτιση των
χρηστών του συστήµατος. Η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα, έχει συµβάλλει σε µια πιο επιφυλακτική προσέγγιση των οικονοµικών επενδύσεων, που αποσκοπούν
στη βελτίωση της διασύνδεσης των υπηρεσιών υγείας.
Παρόλο που στις κλινικές συναλλαγές δεν υπάρχει έµµεση επίδραση στην κερδοφορία, το πλήθος των ερευνών που έχουν γίνει, σηµατοδοτούν µια νέα εποχή όπου
η χρήση των συστηµάτων κλινικής πληροφόρησης µέσω
του Α.Η.Φ.Υ., θα συνδράµει στη βελτίωση της ποιότητας
στη συνέχεια της φροντίδας υγείας και θα υποστηρίξει
την ιατρική πρακτική, ελαχιστοποιώντας το οικονοµικό
κόστος στην υγειονοµική περίθαλψη (Tamblyn et al 1996,
Wagner et al 1996, Bergman et al 2007).
§ÎÉÍÔÍÉË¾ÅÐÉÂÌÌÎÍ
Είναι χρήσιµο και αρκετά σηµαντικό, να ενηµερωθούν όλοι οι ενδιαφερόµενοι φορείς, συµπεριλαµβανοµένων των ασθενών, των επαγγελµατιών της υγειονοµικής περίθαλψης και των υπεύθυνων για τη χάραξη
πολιτικής, για τις σηµαντικές βελτιώσεις στην ασφάλεια,
την αποτελεσµατικότητα και έγκαιρη φροντίδα, που προσφέρει η χρήση του Α.Η.Φ.Υ. H ισότητα στην παροχή και
διαθεσιµότητα της φροντίδας, είναι ένα ακόµα πλεονέκτηµα που διαθέτει ο Α.Η.Φ.Υ., η χρήση του βασίζεται
στις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόµων και όχι στα προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η εθνικότητα και η
κοινωνικοοικονοµική κατάσταση (Ayanian et al 1999,
Fiscella et al 2000).
±ÅÖÍÎÌÎÇÉË¾ÅÐÉÂÌÌÎÍ
Ο Α.Η.Φ.Υ., είναι µια πρωτοποριακή ιδέα στον τοµέα
της τεχνολογίας της υγείας, που διασφαλίζει τη βελτίωση της διασύνδεσης µεταξύ των δοµών της υγειονοµικής
περίθαλψης. Η υιοθέτησή του, ως επιλογή επικοινωνίας
των κλινικών πληροφοριών που αφορούν τους ασθενείς, θα βελτιώσει και θα αποτρέψει τα σφάλµατα και τις
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παραλείψεις στην επιλογή και τη χορήγηση φαρµάκων,
ενώ ταυτόχρονα θα βοηθήσει στην αποκατάσταση της
εµπιστοσύνης, λόγω της διαφάνειας που προσφέρει.
Υψηλή προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η επίτευξη συνεννόησης όλου του πληθυσµού σχετικά µε τη χρήση και
την ανταλλαγή κλινικών δεδοµένων (Bates et al 1998,
Vanmeerbeek 2004).
©×ÑÉË¾ÅÐÉÂÌÌÎÍ
Η κλιµατική αλλαγή εγκυµονεί πολλούς κινδύνους
επηρεάζοντας ταυτόχρονα τη δηµόσια υγεία σύµφωνα µε
τον Π.Ο.Υ. Η ευρεία χρήση της τεχνολογίας στη συλλογή
των κλινικών πληροφοριών µέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης, ελαχιστοποιεί τη χρήση του εκτυπωτή, µειώνοντας σηµαντικά την κατανάλωση του χαρτιού.
®ÎuÉË¾ÍÎuÎÓÅÒÉË¾ÌÁ½ÑÉÎ
Τα δεδοµένα που περιέχονται στον Α.Η.Φ.Υ. αποτελούν ιδιοκτησία του κάθε ατόµου και τηρούνται ασφαλώς σύµφωνα µε το νόµο περί προστασίας προσωπικών
δεδοµένων (ΦΕΚ Α’115/07-08-2017). Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, θα πρέπει να διασφαλίσουν την εµπιστευτικότητα αυτών των δεδοµένων, προστατεύοντας την
ιδιωτική ζωή, του κάθε εµπλεκόµενου στο σύστηµα, εκπαιδεύοντας τους στην ορθολογική του χρήση (Goldman
1998). Ωστόσο, ανώνυµα στοιχεία που δίνονται στο
Υπουργείο Υγείας, έχουν σκοπό τη διενέργεια διάφορων
στατιστικών για τη βελτίωση της ποιότητας παρεχόµενων
υπηρεσιών υγείας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο επιπολασµός δυνητικά ακατάλληλων φαρµάκων, η
παράλειψη τους καθώς και η χαµηλής ποιότητας φαρµακευτική θεραπεία, είναι µερικά από τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι ασθενείς όταν έρχονται σε επαφή µε
την κατακερµατισµένη ιατρική περίθαλψη και την έλλειψη συντονισµού µεταξύ των δοµών υγείας. Η πολυφαρµακία, οι χρόνιοι πάσχοντες ασθενείς και οι ηλικιωµένοι,
είναι αυτοί που επηρεάζονται περισσότερο από την αδυναµία διασύνδεσης των υπηρεσιών υγείας.
Σε µια προσπάθεια για τον καθορισµό βέλτιστων πρακτικών, οι οποίες στοχεύουν στη διατήρηση και συνέχεια της ιατρικής φροντίδας των ασθενών, η χρήση του
Α.Η.Φ.Υ. είναι µια πρωτοποριακή ιδέα για τη διασφάλιση
της επικοινωνίας µεταξύ των δοµών υγείας και θα πρέπει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Η συγκέντρωση και η διαθεσιµότητα των κλινικών πληροφοριών που
αφορούν τους ασθενείς σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα
υγείας, είναι µια καινοτοµία για τους επαγγελµατίες υγείας και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και αποτελεί
ισχυρό κίνητρο για την εξέλιξη της ηλεκτρονικής διασύνδεσης.
Για την επίτευξη των στόχων, για την ορθή λειτουργία
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των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας θα πρέπει:
i ®Á ÅÁÍÁÑÖÅÄÉÁÑÒÎÀÍ ÎÉ ÄÉÁÄÉËÁÑ½ÅÕ ÖÐ¼ÑÈÕ ÒÎ×
Α.Η.Φ.Υ. µε τις βέλτιστες πρακτικές.
i¹ÌÎÉÎÉÅÊÎ×ÑÉÎÄÎÒÈu»ÍÎÉÖÐ¼ÑÒÅÕÒÎ×Ñ×ÑÒ¼uÁÒÎÕ
να έχουν επαρκή κατάρτιση και τη µέγιστη υποστήριξη

από τους αρµόδιους της µηχανοργάνωσης, για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήµατος κατά τη χρήση και την
καταγραφή των στοιχείων στον Α.Η.Φ.Υ. του κάθε ασθενή.
i×ÍÒÎÍÉÑu¾ÕËÁÉÅÍÑÔuÒÔÑÈÒÔÍuÅÒÐ¼ÑÅÔÍÁ¾δοσης για τη βελτίωση των αποτελεσµάτων.
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Continuity in patient healthcare shows significant gaps and variations, due to reduced communication
between healthcare services. The information transfer to all stages of health structures is often
inadequate with many variations, especially at the critical stage after discharge from the hospital, in
which patients are usually more vulnerable. The major problem of the lack of interconnection between
healthcare services occurs mainly among the elderly, the chronically ill and those who take a lot
medication. The main effects of this problem are medication side effects, treatment overlap, poor quality
of healthcare and financial costs. Enhancing communication, through the electronic interface and the
use of the Personal Electronic Health Folder (P.E.H.F.), which will include the individual details of each
patient and information about his clinical status, is aiming at the use of best practices for patient recovery
by healthcare providers. The thorough literature review, the strategic analysis PESTEL and the control
process, pointed out the need to use the P.E.H.F., to achieve substantial improvements in the quality of
patient healthcare. With the practical use of P.E.H.F., the healthcare of all patients will be unquestionably,
safe, effective, patient-centered, immediate and fair.
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Ο ρόλος του νοσηλευτή στη φροντίδα πρωτοπαθών
δερµατικών λεµφωµάτων
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα Πρωτοπαθή ∆ερµατικά Λεµφώµατα είναι µια οµάδα νοσηµάτων που εµφανίζει πολυπλοκότητα στη διάγνωση, την
κλινική εικόνα και την αντιµετώπιση. Ο σκοπός της παρούσας ανασκοπικής εργασίας είναι η παρουσίαση του ρόλου
του νοσηλευτή στη φροντίδα ατόµων µε Πρωτοπαθή ∆ερµατικά Λεµφώµατα, τόσο ως µέρος µιας πολυεπιστηµονικής
οµάδας, όσο και ως αυτόνοµου επιστήµονα υγείας στη διάγνωση, θεραπεία, στήριξη των ασθενών και στην αντιµετώπιση των επιπλοκών. Πραγµατοποιήθηκε αναζήτηση σε εκδόσεις ελληνικών ιατρικών περιοδικών, νοσηλευτικών βιβλίων, ηλεκτρονικών βάσεων επιστηµονικών εταιρειών και στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων pubmed και google
scholar για το χρονικό διάστηµα 2004-2018. Χρησιµοποιήθηκαν 53 αναφορές. Η συνδροµή του νοσηλευτή είναι καίρια
τόσο στον αρχικό εντοπισµό της νόσου, όσο και στην εξέλιξη και στη θεραπεία της. Κυρίαρχος είναι ο ρόλος του νοσηλευτή ως µέλος της θεραπευτικής οµάδας µε την ιδιότητα του καθοδηγητή (nurse navigator). Επίσης, θα παρουσιαστούν οι τοπικές και συστηµατικές θεραπείες, δίνοντας έµφαση στο νοσηλευτικό ρόλο κατά την εφαρµογή τους.
Παράλληλα, παρουσιάζονται τα δυνητικά προβλήµατα στη νοσηλεία αυτών των ασθενών και οι νοσηλευτικές παρεµβάσεις όπως εντοπίστηκαν στη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Ολοκληρώνοντας, αναφέρεται ότι νοσηλευτής µπορεί να
συµβάλει στην επίλυση πολλών προβληµάτων που αφορούν στην κατανόηση των συµπτωµάτων και της πορείας της
νόσου, αλλά και να αποτελέσει στήριγµα για τον ασθενή και τους φροντιστές του. Παράλληλα, αναδεικνύεται ως ένας
χρήσιµος καθοδηγητής µέσα σε ένα πολύπλοκο σύστηµα υγείας.
Λέξεις κλειδιά: Θεραπεία, νοσηλευτής, ποιότητα ζωής, Πρωτοπαθή ∆ερµατικά Λεµφώµατα
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
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και αντιµετώπιση των παρενεργειών και επιπλοκών της θεραπείας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
όρος λεµφώµατα περιλαµβάνει πολλούς διαφορετικούς καρκίνους, που αφορούν τα λεµφοκύτταρα, τα οποία διαχωρίζονται σε Τ-λεµφοκύτταρα,
Β-λεµφοκύτταρα και Natural Killers (NK-λεµφοκύτταρα)
και αποτελούν περίπου το 20% των λευκών αιµοσφαιρίων. Ένα λέµφωµα µπορεί να προέλθει από οποιαδήποτε
από αυτές τις κατηγορίες λεµφοκυττάρων (LLS 2014).
Τα πρωτοπαθή δερµατικά λεµφώµατα είναι µια ετερογενής οµάδα εξωλεµφαδενικών non Hodgkin λεµφωµάτων, τα οποία, κατά τη διάγνωση, εντοπίζονται στο δέρµα (Wilcox 2017). Βασικό στοιχείο της διάγνωσης είναι η
αποκλειστική εµφάνιση στο δέρµα, χωρίς τη συµµετοχή
άλλης λεµφοϋπερπλασίας σε διαφορετικά σηµεία του
σώµατος. Αν εντοπίζεται και αλλού, τότε θεωρούµε ότι το
δέρµα συµµετέχει δευτεροπαθώς (Miyashiro & Sanches
2015, Sokolowska-Wojdylo et al 2015). Τα δερµατικά
λεµφώµατα είναι είτε από Β- λεµφοκύτταρα, είτε από
Τ-λεµφοκύτταρα, µε συνηθέστερα αυτά που προέρχονται
από τα Τ- λεµφοκύτταρα σε ποσοστό 75%, εκ των οποίων τα δύο τρίτα περίπου είναι η σπογγοειδής µυκητίαση
(Mycosis Fungoides, MF) και το Σύνδροµο Sezary (SS)
(Willemze et al 2005, Wilcox 2017).
Η επίπτωση των δερµατικών Τ- λεµφωµάτων είναι
στα 6,4 άτοµα ανά εκατοµµύριο, σύµφωνα µε τα αρχεία
του Ινστιτούτου Surveillance, Epidemiology, and End
Results (SEER), µε τα µεγαλύτερα ποσοστά να εντοπίζονται στους άνδρες (2:1) και στους Αφρικανο-Αµερικανούς
(32% περισσότερο απ’ ότι στους λευκούς) και µέση ηλικία διάγνωσης ανάµεσα στα 50-60 έτη (LLS 2014, Wilcox
2017). Αποτελέσµατα επιδηµιολογικής µελέτης που δηµοσιεύτηκe το 2015 στην Αµερική, αναφέρουν ότι ίσως
υπάρχουν εξωτερικοί δηµογραφικοί παράγοντες που
πυροδοτούν την εµφάνιση των Τ δερµατικών λεµφωµάτων (Litvinov et al 2015). Επίσης υπάρχουν µελέτες που
αποδίδουν τη λεµφοϋπερπλασία των Τ-λεµφοκυττάρων
στη χρήση ορισµένων φαρµάκων, καθώς και στην ύπαρξη γενετικών παραγόντων που µπορεί να συµβάλλουν
στην εµφάνιση της σπογγοειδούς µυκητίασης (Wilcox
2017). Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αύξηση, συνε-
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χίζει να θεωρείται σπάνια νόσος και ίσως αυτή η αύξηση
να εξηγείται από την καλύτερη ιατρική παρακολούθηση
και καταγραφή των τελευταίων ετών (Booher et al 2011).
Λόγω της ετερογένειας των πρωτοπαθών δερµατικών λεµφωµάτων και των σηµαντικών διαφοροποιήσεων στην ιστοπαθολογία, το φαινότυπο και την πρόγνωση,
ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Έρευνας και Θεραπείας του
Καρκίνου (European Organization for Research and
Treatment of Cancer, EORTC) και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (WHO) κατέληξαν σε µια κοινή ταξινόµηση,
που στόχο είχε να συγκεράσει τις προηγούµενες ταξινοµήσεις και να διευκολύνει τη διάγνωση και τη θεραπεία (Willemze et al 2005, Miyashiro & Sanches 2015,
Sokolowska-Wojdylo et al 2015).
Όσον αφορά τη σταδιοποίηση και εδώ χρησιµοποιείται το σύστηµα TNMB, όπου Tumor οι δερµατικές εκδηλώσεις, Nodes οι λεµφαδένες, Metastasis οι εσωτερικές µεταστάσεις και Blood η συµµετοχή του αίµατος
(Scarisbrick 2006). Η σταδιοποίηση είναι τεράστιας σηµασίας, γιατί καθορίζει τη θεραπεία και την πρόγνωση και
πρέπει να γίνεται άµεσα µε τη διάγνωση. Για παράδειγµα,
ασθενείς αρχικού σταδίου µπορεί να αντιµετωπιστούν
µε τοπική θεραπεία, ενώ αυτοί προχωρηµένου σταδίου
χρειάζονται συστηµατική θεραπεία (Παπαδαυίδ και συν
2010, Booher et al 2011).
Ο σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η παρουσίαση των δερµατικών λεµφωµάτων, η παρουσίαση των
θεραπειών και συγκεκριµένα αυτά που οφείλει να γνωρίζει ο νοσηλευτής γι’ αυτές και, βέβαια, οι νοσηλευτικές
παρεµβάσεις για την πρόληψη και την αντιµετώπιση των
επιπλοκών και την προαγωγή της υγείας των ασθενών.
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Η πιο συχνή µορφή δερµατικών λεµφωµάτων είναι
τα Τ- δερµατικά λεµφώµατα και από αυτά η συνηθέστερη
είναι η Σπογγοειδής Μυκητίαση. Κυριότερα συµπτώµατα
είναι οι κηλίδες, οι φολιδώσεις, οι ερυθηµατώδεις πλάκες µε ή χωρίς βλατίδες, που µπορεί να παρουσιάζουν
απολέπιση ή όχι και εντοπίζονται συνηθέστερα στα σηµεία που δεν εκτίθενται στον ήλιο, όπως γλουτοί ή µαστοί
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ή ακόµη και στις παλάµες ή στα πέλµατα. Οι βλάβες διαφέρουν χρωµατικά µεταξύ τους και µπορεί να είναι από
κόκκινες µέχρι βιολετί. Επίσης, µπορεί να εξελιχθούν σε
ευπίεστους ερυθροϊώδεις όγκους και να παρατηρείται
γενικευµένη ερυθροδερµία (Ζακοπούλου και συν 2009;
Γεροχρήστου και συν 2015; Miyashiro & Sanches 2015).
Ακόµη, αναφέρεται κνησµός έως και δέκα χρόνια πριν
τη διάγνωση, τόσο κατά τον ύπνο, όσο και κατά την ηµέρα (Booher et al 2012, Sokolowska-Wojdylo et al 2015,
Lucas & Ciccolini 2016).
Η διάγνωση γίνεται µε επισκόπηση και ψηλάφηση του
δέρµατος, το πλήρες ιστορικό και επιβεβαιώνεται µε τη
βιοψία δέρµατος, η οποία πρέπει να συνοδεύεται µε τη
σταδιοποίηση της νόσου, κάτι που θα δώσει την ευκαιρία
για καλύτερη θεραπευτική αντιµετώπιση (SokolowskaWojdylo et al 2015, Bagherani & Smoller 2016).
Το Σύνδροµο Sezary καθορίζεται από την ύπαρξη
ερυθροδερµίας (πάνω από 80%), γενικευµένης λεµφαδενοπάθειας και την παρουσία νεοπλασµατικών
Τ-κυττάρων (κυττάρων Sezary) στο δέρµα, τους λεµφαδένες και το αίµα (Willemze et al 2005). Άλλα κλινικά
χαρακτηριστικά είναι η απολέπιση, το οίδηµα, ο έντονος κνησµός, η αλωπεκία, η ονυχοδυστροφία, η υπερκεράτωση των πελµάτων και των παλαµών, η απώλεια
βάρους, πυρετός και ρίγος. Θεωρείται η πιο επιθετική
µορφή Τ-δερµατικών λεµφωµάτων µε επικρατούσα επιβίωση τα 4 χρόνια από τη διάγνωση (Παπαδαυίδ και συν
2010, LLS 2014, Miyashiro & Sanches 2015).
Άλλα Τ- δερµατικά λεµφώµατα είναι η Λεµφωµατοειδής Βλατίδωση, το Υποδερµατικό Τ-Λέµφωµα, το Πρωτοπαθές ∆ερµατικό Αναπλαστικό Λέµφωµα µε παρόµοια
κλινικά χαρακτηριστικά και τη διάγνωση να καθορίζεται
από τη βιοψία δέρµατος (Willemze et al 2005, Παπαδαυίδ
και συν 2010).
Όσον αφορά τα Β-δερµατικά λεµφώµατα, αυτά αποτελούν περίπου το 25% των δερµατικών λεµφωµάτων, και
είναι απαραίτητος για τη διάγνωση επαρκής ιστολογικός
και ανοσοϊστοχηµικός έλεγχος συγκεκριµένου τµήµατος της βλάβης, καθώς και πλήρες ιστορικό και έλεγχος
όλων των συστηµάτων (Senff et al 2008). Τα περιφερικής ζώνης (marginal-zone) Β-δερµατικά λεµφώµατα
εµφανίζονται µε κόκκινες έως βιολετί βλατίδες, πλάκες
ή οζίδια που βρίσκονται στον κορµό ή στα άκρα, κυρίως στα χέρια και δεν εξελκώνονται (Willemze et al 2005,
Sokolowska-Wojdylo et al 2015).
Τα εκ των βλαστικών κέντρων δερµατικά λεµφώµατα εµφανίζονται ως ένα ή πολλαπλά οζίδια κυκλωµένα
από ερυθρές βλατίδες στο κρανίο, το πρόσωπο ή στο
πάνω µέρος του κορµού και είναι χαµηλής κακοήθειας
(Willemze et al 2005, Miyashiro & Sanches 2015).
Αντίθετα, τα δερµατικά λεµφώµατα από µεγάλα
Β-κύτταρα του άκρου ποδός (leg type) είναι υψηλής
κακοήθειας και προσβάλλουν συνήθως ηλικιωµένους,
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ιδιαίτερα γυναίκες. Αναπτύσσουν γρήγορα κόκκινους
όγκους στο ένα ή και στα δύο πόδια (Willemze et al 2005,
Miyashiro & Sanches 2015).
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΥΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ
Μεγάλη σηµασία έχει η έγκαιρη ευαισθητοποίηση
των λειτουργών υγείας στα αρχικά στάδια της νόσου και
η σκέψη του δερµατικού λεµφώµατος στις διαφορικές
διαγνώσεις, καθώς κάποια περιστατικά αντιµετωπίζονται
αρχικά µόνο συµπτωµατικά για τον κνησµό ή την ερυθρότητα, χωρίς να έχει γίνει προηγουµένως διερεύνηση.
Βέβαια, σ’ αυτό βοηθάει η µη ειδικότητα των συµπτωµάτων και πολλές φορές οδηγούµαστε στο να περάσουν αρκετά χρόνια µέχρι να τεθεί η διάγνωση (Κουλουρίδης και
συν 2010, Bagherani & Smoller 2016). Σηµαντικό ρόλο
σε αυτό το πρωταρχικό στάδιο µπορεί να έχει και ο νοσηλευτής, καθώς, σε κάποιες περιπτώσεις, είναι η πρώτη
επαφή του ασθενή µε το σύστηµα υγείας (McCann et al
2016).
Επίσης, πρωταρχική σηµασία έχει τα περιστατικά
αυτά να αναλαµβάνονται από µια πολυεπιστηµονική οµάδα, που να αποτελείται από αιµατολόγο, δερµατολόγο,
ιστοπαθολόγο, ακτινοθεραπευτή και νοσηλευτή, ώστε
να διασφαλιστεί η έγκαιρη και σωστή διάγνωση, ταξινόµηση, σταδιοποίηση, αλλά και η κατάλληλη θεραπεία
και φροντίδα των βλαβών (Gemmill 2006, Scarisbrick
2006, Tyler et al 2015, American Cancer Society 2016).
Επιπρόσθετος ρόλος του νοσηλευτή σ’ αυτή την οµάδα θα
µπορούσε να είναι η θέση του συντονιστή/καθοδηγητή
(nurse navigator), ο οποίος θα αναλάµβανε την καθοδήγηση του ασθενή στο σύστηµα υγείας, την εξειδικευµένη
φροντίδα του, αλλά και την εκπαίδευση και ψυχολογική
του στήριξη (Rummel 2015, Lucas & Ciccolini 2016).
Ο ρόλος αυτός του nurse navigator ορίζεται από την
Ακαδηµία των Νοσηλευτών Ογκολογίας ως «ένας επαγγελµατίας υγείας, του οποίου η κλινική εξειδίκευση και
εκπαίδευση καθοδηγεί τους ασθενείς και τους φροντιστές
τους να πάρουν σωστές αποφάσεις, συνεργαζόµενος µε
µια πολυεπιστηµονική οµάδα µε στόχο τον πρώιµο εντοπισµό του καρκίνου, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την
αυξηµένη υποστηρικτική φροντίδα στην πορεία του καρκίνου». Στην περίπτωση των δερµατικών λεµφωµάτων,
αυτό αποκτά ιδιαίτερη σηµασία καθώς η νόσος αντιµετωπίζεται από διαφορετικές ειδικότητες, που η κάθε µία
έχει διαφορετικούς θεραπευτικούς στόχους. Ακόµη και η
καθοδήγηση του ασθενή σε ένα κέντρο που να διαθέτει
την υποδοµή για την ολοκληρωµένη αντιµετώπισή του
είναι κάτι πολύ βασικό, µια που, για παράδειγµα η φωτοθεραπεία ή η ακτινοβόληση είναι θεραπείες που δεν
παρέχονται σε πολλές δοµές. Προκύπτουν, λοιπόν, θέµατα πρόσβασης, ενδεχόµενα ασφαλιστικά και οικονοµικά
προβλήµατα, ζητήµατα επικοινωνίας και κατανόησης της
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κατάστασης (Rummel 2015, Lucas & Ciccolini 2016).
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ ∆ΕΡΜΑΤΙΚΟ ΛΕΜΦΩΜΑ
Αρχικά, θα πρέπει να τονισθεί ότι στόχος της θεραπείας πρέπει να είναι η βελτίωση των συµπτωµάτων και της
ποιότητας ζωής και παράλληλα η αποφυγή της τοξικότητας των θεραπειών (Marerro & Price 2014, McCann et al
2016, Wilcox 2017). Η επιλογή της θεραπείας καθορίζεται,
εκτός από τη σταδιοποίηση και από κάποιους άλλους επιµέρους παράγοντες, όπως η ηλικία, η συνολική κατάσταση της υγείας, η πρόγνωση της νόσου (Mian et al 2010), η
δυνατότητα πρόσβασης στο σύστηµα υγείας και το κόστος
(Parker & Bradley 2006, American Cancer Society 2016).
Οι θεραπείες για τα πρωτοπαθή δερµατικά λεµφώµατα διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες τις τοπικές,
οι οποίες εφαρµόζονται στα αρχικά στάδια της νόσου και
τις συστηµατικές στα προχωρηµένα στάδια, όπου η νόσος
υποτροπιάζει ή δεν ανταποκρίνεται στις τοπικές θεραπείες (Παπαδαυίδ και συν 2010).
±ÎÉË»ÕÅÐÁÅ½ÅÕ
Τοπικά Μαλακτικά συστήνονται συχνά για την ανακούφιση από την αίσθηση της αποφολίδωσης, της ξηρότητας
και του κνησµού. Επίσης συµβάλλουν στην αποτροπή του
κινδύνου της λύσης της συνέχειας του δέρµατος που κάνει τους ασθενείς επιρρεπείς σε µολύνσεις (Scarisbrick
2006).
Τοπικά κορτικοστεροειδή µε τη µορφή κρέµας, αλοιφής, gel ή lotion που χρησιµοποιούνται σε κηλιδώδεις
και λεπτές πλάκες κατά τα πρώιµα στάδια. Εφαρµόζονται
µία-δύο φορές την ηµέρα µε πολύ καλά αποτελέσµατα τόσο στις βλάβες, όσο και στον κνησµό. Συνιστάται
να χρησιµοποιεί κανείς περίδεση για να ενισχύσει την
αποτελεσµατικότητά τους. Tα προϊόντα πρέπει να εφαρµόζονται µε προσοχή µόνο στις βλάβες και οπωσδήποτε
χωρίς να έρθουν σε επαφή µε τους οφθαλµούς. Μετά την
εφαρµογή το δέρµα δεν πρέπει να πλένεται για τουλάχιστον µία ώρα (Parker & Bradley 2006). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον διάστηµα εφαρµογής, καθώς η
µακροχρόνια χρήση συνδέεται µε ατροφία του δέρµατος
(µε κίνδυνο τη λύση της συνέχειάς του και την επιµόλυνση), ραγάδες, τριχοφυΐα και κρύβει τον κίνδυνο της συστηµατικής απορρόφησης (Willemze et al 2005, Marerro
& Price 2014, Γεροχρήστου και συν 2015). Φυσικά, δεν
πρέπει να παραβλέπεται η συστηµατική παρακολούθηση
του ασθενούς, καθώς παραµένει η πιθανότητα της υποτροπής µετά την τοπική θεραπεία µε κορτικοστεροειδή
(Yarimci & Kutlubay 2017).
Η τοπική χρήση 0ουστάρδας του αζώτου (µεχλωραιθαµίνη υδροχλωρική, HΝ2, Valchlor) έχει πολύ καλά
αποτελέσµατα σε ποσοστό ασθενών 20-25% µε πλήρη
κάθαρση έως και 10 έτη (Γεροχρήστου και συν 2015).

Προτιµάται η χρήση του gel και όχι της αλοιφής, καθώς
το πρώτο είναι πιο σταθερό, στεγνώνει πιο γρήγορα και
είναι πιο εύχρηστο. Οι ασθενείς θα πρέπει να εκπαιδευτούν, από το νοσηλευτή, για την εφαρµογή της µεχλωραιθαµίνης και να ενηµερωθούν για τις ανεπιθύµητες
δράσεις του φαρµάκου. Θα πρέπει να γίνει σύσταση να
χρησιµοποιούνται γάντια νιτριλίου για την εφαρµογή ενός
λεπτού στρώµατος gel στις βλάβες, προσέχοντας τους
οφθαλµούς, τα χείλη και την περιοχή των γεννητικών
οργάνων. Η προτεινόµενη ώρα είναι το βράδυ πριν την
κατάκλιση ή τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν το µπάνιο
για να µπορέσει το φάρµακο να παραµείνει για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Μετά την εφαρµογή ο ασθενής θα
πρέπει να πλένει τα χέρια του µε σαπούνι και να απορρίπτει προσεκτικά τα γάντια και τη συσκευασία (Booher
et al 2011, McCann et al 2016). Οι πιο συχνές παρενέργειες είναι ο κνησµός, η δερµατίτιδα και η υπέρχρωση
του δέρµατος. Ο ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται
για ερυθρότητα, αίσθηµα καύσου, οίδηµα, επιµολύνσεις
και εξελκώσεις. Σ’ αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να
διακόπτεται η χρήση της µεχλωραιθαµίνης για λίγο και
να χορηγούνται κορτικοστεροειδή ή να χορηγούνται αυτά
παράλληλα (Chase et al 2015, Yardimci & Kutlubay 2017).
Τοπικά χη0ειοθεραπευτικά (Καρ0ουστίνη, BCNU). Η
τοπική χρήση καρµουστίνης έχει πολύ καλά αποτελέσµατα, αλλά δε συνιστάται σε ασθενείς που η συµµετοχή του
δέρµατος είναι µεγαλύτερη του 3%, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος της συστηµατικής απορρόφησης. Η καρµουστίνη
µπορεί να χορηγηθεί σε διάλυµα αλκοόλης ή αναµεµειγµένη µε µία αλοιφή βαζελίνης. Ο δεύτερος τρόπος χρήσης
είναι καλύτερα ανεκτός, αλλά λιγότερο αποτελεσµατικός
(Γεροχρήστου και συν 2015). Η χρήση του φαρµάκου µία
φορά την ηµέρα είναι αρκετή. Πιθανές τοπικές παρενέργειες είναι η ερυθρότητα, το οίδηµα και ο καύσος, καθώς
και ο κίνδυνος ανάπτυξης άλλων µορφών καρκίνων του
δέρµατος (LLS 2014, American Cancer Society 2016). Τέλος, θα πρέπει να γίνεται αιµοληψία για γενική αίµατος
δύο φορές την εβδοµάδα µε σκοπό τον έγκαιρο εντοπισµό ανοσοκαταστολής (Yardimci & Kutlubay 2017).
Ρετινοειδή-Βηξαροτένιο, Tazarotene (Targretin,
Tazorac): Πρόκειται για ένα συνθετικό ρετινοειδές που
προκαλεί κυτταρική διαφοροποίηση και επάγει την απόπτωση. Τα πρώτα αποτελέσµατα αναµένονται µετά από
3-4 µήνες. Αυτό που χρειάζεται προσοχή για το gel είναι να µην χρησιµοποιείται σε επιφάνεια σώµατος πάνω
από 15%, ενώ κατά τα άλλα είναι σχετικά καλά ανεκτό και
µπορεί σταδιακά να εφαρµοστεί έως και τέσσερις φορές
την ηµέρα (Bagherani & Smoller 2016). Κάποιες φορές
αναφέρεται ερεθιστική δερµατίτιδα, κνησµός ή καύσος
και γι’ αυτό το λόγο µπορούµε να συστήσουµε παράλληλη
χρήση κορτικοειδών και την επάλειψη της υγιούς περιοχής γύρω από τις βλάβες µε βαζελίνη για να προστατευτεί
το δέρµα (Parker & Bradley 2006). Η σύσταση που πρέπει
ΤΟΜΟΣ 13 - ΤΕΥΧΟΣ 4
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να γίνεται στους ασθενείς αυτούς είναι να αποφεύγουν
την έκθεση στον ήλιο στα σηµεία που εφαρµόζεται το βηξαροτένιο (Marerro & Price 2014, Γεροχρήστου και συν
2015, American Cancer Society 2016).
Φωτοθεραπεία είτε µε Β υπεριώδη (UVB) ακτινοβολία, είτε µε PUVA δηλαδή Α υπεριώδη ακτινοβολία (UVA)
σε συνδυασµό µε ψωραλένιο (Oxsoralen). Ο αριθµός και
η διάρκεια των συνεδριών ρυθµίζεται κατά περίπτωση
και συνήθως είναι έως τρεις φορές την εβδοµάδα µε την
τάση να µειώνονται µε την εµφάνιση θετικών αποτελεσµάτων (Querfeld et al 2005; Scarisbrick 2006; Parker
& Bradley 2006). Να σηµειωθεί επίσης ότι η UVB ακτινοβολία προτιµάται στις πιο επιφανειακές βλάβες, ενώ η
PUVA στις παχύτερες και πιο πλακώδεις, καθώς διεισδύει περισσότερο (Γεροχρήστου και συν 2015). Η σύσταση
είναι να παίρνει ο ασθενής το ψωραλένιο από το στόµα
90 λεπτά πριν τη συνεδρία. Το ψωραλένιο είναι µία ουσία που ενισχύει τη φωτοσύνθεση, αλλά κάποιες φορές
προκαλεί ναυτία, η οποία όµως αντιµετωπίζεται εύκολα
µε αντιεµετικά φάρµακα (Booher et al 2011). Οι συνηθέστερες επιπλοκές είναι η φωτοευαισθησία, κυρίως στα
µάτια, και γι’ αυτό συστήνεται η χρήση γυαλιών ηλίου, η
ερυθρότητα και η ξηρότητα του δέρµατος, που αντιµετωπίζεται µε τη χρήση ενυδατικών κρεµών, αλλά, επίσης,
ελλοχεύει ο κίνδυνος της πρόκλησης δευτερογενούς
καρκινώµατος ή µελανώµατος (Γεροχρήστου και συν
2015, Yardimci & Katlubay 2017).
Ακτινοθεραπεία- skin electron beam (SEB). Χρησιµοποιείται δέσµη ηλεκτρονίων στην επιφάνεια του
σώµατος εντοπισµένα ή ολόσωµα (total skin electron
beam, TSEB), όταν πρόκειται για εκτεταµένες βλάβες,
µε την κάθε συνεδρία να διαρκεί περίπου 10-15 λεπτά και τον ασθενή να στέκεται σε µια περιστρεφόµενη
βάση (Parker & Bradley 2006, Sokolowska-Wojdylo et
al 2015, Bagherani & Smoller 2016). Ο στόχος είναι τα
ηλεκτρόνια να καταστρέψουν τα καρκινικά κύτταρα και
χρησιµοποιείται συνήθως όταν οι βλάβες είναι εκτεταµένες ή όταν το λέµφωµα δεν αντιµετωπίστηκε επιτυχώς
µε τις παραπάνω θεραπείες (Booher et al 2011). Πριν τη
συνεδρία πρέπει ο ασθενής να φορέσει προστατευτικά
στα µάτια και στα νύχια των άνω και κάτω άκρων, γιατί
διαφορετικά είναι πολύ πιθανόν να προκληθούν βλάβες.
Πιθανές επιπλοκές είναι η ερυθρότητα, η αλωπεκία, η
υπέρχρωση, οι ευρυαγγείες, οι επιµολύνσεις του δέρµατος, οι δευτερογενείς καρκίνοι του δέρµατος. Οι επιπλοκές αυτές αντιµετωπίζονται συµπτωµατικά µε τοπική
εφαρµογή µαλακτικών κρεµών, αλλά και προφυλακτικά
παρακολουθώντας τον ασθενή και διασφαλίζοντας τη συνέχεια του δέρµατος (Scarisbrick 2006, American Cancer
Society 2016, Yardimcci & Kutlubay 2017).
Χειρουργική εξαίρεση προτείνεται όταν πρόκειται για
εντοπισµένη νόσο που εκδηλώνεται µε µία ή λίγες βλάβες. Βέβαια, σε αρκετές περιπτώσεις, το λέµφωµα ξα-
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ναεµφανίζεται, χωρίς πολλές φορές να είναι σίγουρο αν
πρόκειται για υποτροπή ή νέα νόσο. Το βασικό νοσηλευτικό µέληµα είναι η περιποίηση του τραύµατος και η πρόληψη της επιµόλυνσης, αλλά και η επαγρύπνηση για νέες
βλάβες (Senff et al 2008, American Cancer Society 2016).
×ÑÒÈuÁÒÉË»ÕÅÐÁÅ½ÅÕ
Η εξωσω0ατική φωταφαίρεση ή λευκαφαίρεση
(Extracorporeal photopheresis, ECP) εφαρµόζεται συχνά στο σύνδροµο Sezary (SS) και µπορεί να συνδυάζεται και µε άλλες παρεµβάσεις (Willemze et al 2005,
Sokolowska-Wojdylo et al 2015). Πρόκειται για µια
στοχευµένη θεραπεία που περιλαµβάνει την αφαίρεση
αίµατος από τον ασθενή, το διαχωρισµό των λευκών αιµοσφαιρίων, την έκθεσή τους στο Methoxsalen και σε
µια προκαθορισµένη δόση UVA ακτινοβολίας και την
επιστροφή τους στον ασθενή, µε σκοπό την ενίσχυση της
ανοσολογικής απάντησης του οργανισµού (Marerro &
Price 2014, Zic 2015, Wilcox 2017; Yardimci & Kutlubay
2017). Είναι γενικά µια διαδικασία καλά ανεκτή, διαρκεί
λίγες ώρες (2-5) και δεν είναι απαραίτητο ο ασθενής να
νοσηλευτεί µετά τη συνεδρία. Παρόλα αυτά κατά τη διάρκεια της ECP ο νοσηλευτής φροντίζει να λαµβάνει σε
τακτά χρονικά διαστήµατα την αρτηριακή πίεση για να
αποκλειστεί το ενδεχόµενο της υπότασης, θερµοµέτρηση
για τυχόν πυρετό και έλεγχο του δέρµατος για να εντοπίσει έγκαιρα ερύθηµα ή κνησµό (Γεροχρήστου et al 2015).
Επίσης ενηµερώνει τον ασθενή ότι πρέπει να προστατεύεται από το φως τουλάχιστον για ένα εικοσιτετράωρο, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος για έγκαυµα (American Cancer
Society 2016). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η προτίµηση σε
περιφερική φλέβα έναντι του Κεντρικού Φλεβικού Καθετήρα, λόγω της αυξηµένης πιθανότητας επιµόλυνσης του
καθετήρα (Parker & Bradley 2006, Booher et al 2011).
Τα ρετινοειδή (π.χ bexarotene, δηλαδή Targretin),
που είναι παράγωγα της βιταµίνης Α, εκτός από τοπική
εφαρµογή, χρησιµοποιούνται και σαν συστηµατική από
του στόµατος θεραπεία, είτε σαν µονοθεραπεία, είτε σε
συνδυασµό µε άλλες παρεµβάσεις (Scarisbrick 2006,
Yard mc & Kutlubay 2017, Wilcox 2017). Η κυριότερη
µέριµνα του νοσηλευτή είναι ο έλεγχος της υπερλιπιδαιµίας και ο έλεγχος της λειτουργίας του θυροειδή, για
την αποφυγή υποθυροειδισµού. Οι περισσότεροι ασθενείς λαµβάνουν στατίνες για να διορθώσουν την υπερλιπιδαιµία και συµπληρωµατική θυρεοειδική ορµόνη
για την οµαλή λειτουργία του αδένα. Η µυελοκαταστολή
που µπορεί να προκληθεί είναι ήπια και δεν δηµιουργεί
πρόβληµα (Bagherani & Smoller 2016, Wilcox 2017).
Ακόµη αναφέρονται κεφαλαλγίες, αρθραλγίες, µυαλγίες, ξηροδερµία, κατακράτηση υγρών (Booher et al 2011,
American Cancer Society 2016). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας για
τον κίνδυνο τερατογένεσης σε περίπτωση εγκυµοσύνης
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(Booher et al 2011, Yard mc & Kutlubay 2017).
Οι ιντερφερόνες (IFNs), ιδιαίτερα η ΙNFa, χρησιµοποιείται σαν στοχευµένη θεραπεία µόνη της ή σε συνδυασµό (Willemze et al 2005, Scarisbrick, 2006, LLS, 2014,
Miyashiro & Sanches 2015). Χορηγείται µε υποδόρια
ένεση συνήθως τρείς φορές την εβδοµάδα ή µπορεί να
µειωθεί σε µία φορά την εβδοµάδα, ανάλογα µε τις παρενέργειες που παρουσιάζει ο ασθενής και τα αποτελέσµατα (Παπαδαυίδ et al 2010, Booher et al 2011, American
Cancer Society 2016). Οι παρενέργειες που πρέπει να
αναµένονται προσοµοιάζουν τα συµπτώµατα της γρίπης,
όπως είναι ρίγος, πυρετός, κόπωση, µυαλγίες. Προληπτικά χορηγείται στον ασθενή παρακεταµόλη µία ώρα πριν
τη χορήγηση ιντερφερόνης. Συστήνεται η χορήγηση της
ιντερφερόνης να γίνεται βράδυ ώστε να µειωθεί η αίσθηση των ανεπιθύµητων παρενεργειών λόγω ύπνου
(Παπαδαυίδ et al 2010, Wilcox 2017). Ο νοσηλευτής
όµως πρέπει να επαγρυπνεί και για πιο σηµαντικές παρενέργειες, όπως το άγχος, η κατάθλιψη, οι διαταραχές
του ύπνου, η απώλεια βάρους, η υπέρταση, η δυσκολία
συγκέντρωσης, η περιφερική νευροπάθεια (Booher et al
2011, Marerro & Price 2014, American Cancer Society
2016).
Η ∆ενιλευκίνη (Denileukin deftitox, Ontak) είναι µια
πρωτεΐνη που οδηγεί στην απελευθέρωση µιας τοξίνης
που µε τη σειρά της προκαλεί το θάνατο του καρκινικού
κυττάρου (Παπαδαυίδ et al 2010, LLS 2014). Χορηγείται
µε ενδοφλέβια έγχυση και πρέπει µα προηγηθεί προετοιµασία από το νοσηλευτή µε στεροειδή, αντισταµινικά και
παρακεταµόλη για τη µείωση των ανεπιθύµητων ενεργειών. Αυτές µπορεί να είναι πυρετός, αλλεργική αντίδραση, υπόταση, οίδηµα (Parker & Bradley 2006, Booher
et al 2011, McCann et al 2012).
Το Vorinostat (Ζolinza) ανήκει στην κατηγορία αντινεοπλασµατικών παραγόντων που είναι γνωστοί ως αναστολείς της αποακυτυλάσης ιστόνης (HDAC) (LLS 2014,
Miyashiro & Sanches 2015, Wilcox 2017). Λαµβάνεται
από το στόµα και παρουσιάζει παρενέργειες όπως: γαστρεντερικές διαταραχές, απώλεια βάρους, κόπωση,
πονοκέφαλο, αλλοιώσεις γεύσης, αύξηση κρεατινίνης
αίµατος, οίδηµα κάτω άκρων, αφυδάτωση (Booher et al
2011, McCann & Story 2013, Bagherani & Smoller 2016).
Ο ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται για αναιµία,
ουδετεροπενία ή θροµβοκυτταροπενία, αλλά και για ηλεκτρολυτικές διαταραχές, καθώς και ηλεκτροκαρδιογραφικά για παράταση του διαστήµατος QT (Παπαδαυίδ et al
2010, Marerro & Price 2014, American Cancer Society
2016). Επίσης, ενθαρρύνεται να ενυδατώνεται µε δύο λίτρα υγρών καθηµερινά (Booher et al 2011).
Τα Μονοκλωνικά Αντισώµατα είναι οι πιο συνήθεις
βιολογικοί παράγοντες για τη θεραπεία των λεµφωµάτων (Scarisbrick 2006; Marerro & Price 2014). Το
Alemtuzumab χορηγείται συχνά στα δερµατικά λεµ-

φώµατα, κυρίως µε υποδόρια ένεση για την αποφυγή
τοξικότητας σχετιζόµενης µε την έγχυση, αλλά και ενδοφλέβια αρκετές φορές την εβδοµάδα (American Cancer
Society 2016). Ο νοσηλευτής οφείλει να ενηµερώσει τον
ασθενή να είναι πολύ προσεκτικός λόγω της εξασθένησης του ανοσοποιητικού συστήµατος, να λαµβάνει όλα τα
απαραίτητα µέτρα για πρόληψη λοιµώξεων και να αποφεύγει την έκθεση σε πολυσύχναστους χώρους. Συχνά
µάλιστα χορηγείται και προφυλακτική αγωγή γι’ αυτόν
τον λόγο (LLS 2014, Wilcox 2017).
Ένα άλλο 0ονοκλωνικό αντίσω0α που χρησιµοποιείται είναι το Rituximab. Χορηγείται ενδοφλέβια µία φορά
την εβδοµάδα ή σε µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα σε
συνδυασµό µε άλλα φάρµακα ή όχι (Senff et al 2008). Ο
νοσηλευτής θα πρέπει να προλάβει και να αντιµετωπίσει
τυχόν ανεπιθύµητες ενέργειες όπως εξάνθηµα, πυρετό,
ρίγος, πονοκέφαλο, που εµφανίζονται κυρίως κατά την
πρώτη έγχυση (American Cancer Society 2016).
Το Brentuximab (Adcetris) εγχέεται ενδοφλέβια,
συνήθως, κάθε τρείς εβδοµάδες και ο νοσηλευτής θα
πρέπει να περιµένει γαστρεντερικές διαταραχές, κόπωση, πυρετό και περιφερική νευροπάθεια (Marerro &
Price 2014, American Cancer Society 2016, Yard mc &
Kutlubay 2017).
Η συστη0ατική χη0ειοθεραπεία τόσο από το στόµα,
όσο και ενδοφλέβια είναι φυσικά µια επιλογή για τα Πρωτοπαθή ∆ερµατικά Λεµφώµατα. Γίνεται χορήγηση ενός
παράγοντα ή συνδυασµός διαφορετικών, όπως µεθοτρεξάτη, χλωραµβουκίλη, βινκριστίνη, ντοξορουµπικίνη, κυκλοφωσφαµίδη, ετοποσίδη µε γρήγορη απάντηση, µικρής
όµως διάρκειας (Senff et al 2008, Παπαδαυίδ et al 2010,
Wilcox 2017). Τα σχήµατα αυτά επαναλαµβάνονται αρκετές φορές σε κύκλους, συνήθως χορηγούνται σε εξωτερικούς ασθενείς, αλλά ορισµένες φορές χρειάζεται νοσοκοµειακή περίθαλψη (Marerro & Price 2014, American
Cancer Society 2016). Η χορήγηση χηµειοθεραπείας σχετίζεται τόσο µε προβλήµατα και επιπλοκές κατά την ώρα
της έγχυσης, όπως εξαγγείωση και αλλεργική αντίδραση,
όσο και µε απώτερα προβλήµατα που προκαλούνται από
την καταστολή του µυελού, όπως ουδετεροπενία, αναιµία, θροµβοκυτταροπενία. Ο νοσηλευτής θα πρέπει να
έχει τις γνώσεις να τα αντιµετωπίσει και να διδάξει στον
ασθενή µέτρα προφύλαξης. (Pfreundschuh et al 2004,
Allart-Vorelli et al 2015, American Cancer Society 2016,
Shahrasbi et al 2017).
H Μετα0όσχευση Αι0οποιητικών Κυττάρων (Stem
Cell Transplantation) είναι µία λύση που επιλέγεται σε
πολύ προχωρηµένη ή επιθετική νόσο, όπου οι άλλες θεραπείες έχουν αποτύχει (Willemze et al 2005, Booher
et al 2011, Miyashiro & Sanches 2015, Bagherani &
Smoller 2016). Η αυτόλογη µεταµόσχευση δε συστήνεται, γιατί, αν και έχει άµεσα αποτελέσµατα, αυτά είναι
πολύ µικρής διάρκειας και συνήθως υπάρχει υποτροΤΟΜΟΣ 13 - ΤΕΥΧΟΣ 4
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πή της νόσου σε δύο µε τρεις µήνες (Scarisbrick 2006,
Παπαδαυίδ et al 2010). Η αλλογενής µεταµόσχευση έχει
καλύτερα αποτελέσµατα πιθανότατα λόγω της δράσης
του µοσχεύµατος κατά του λεµφώµατος (graft versus
lymphoma) (Scarisbrick 2006, Γεροχρήστου et al 2015,
Wilcox 2017). Βέβαια, τα έως σήµερα αποτελέσµατα στηρίζουν τη χρήση χαµηλής έντασης προπαρασκευαστικών
σχηµάτων (reduced intensity), ώστε να µειωθεί η τοξικότητα. (Παπαδαυίδ et al 2010, LLS 2014). Η µεταµόσχευση
αιµοποιητικών κυττάρων είναι µία παρέµβαση κατά την
οποία ο νοσηλευτής έρχεται αντιµέτωπος µε πολλά προβλήµατα και επιπλοκές, µεγαλύτερη πρόκληση, πάντως,
θεωρείται η πρόληψη και αντιµετώπιση των λοιµώξεων
και της Nόσου του Mοσχεύµατος κατά του Ξενιστή (Graft
Versus Host Disease-GVHD) (Rimkus 2009, Marerro &
Price 2014, Yard mc & Kutlubay 2017).
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ
∆ΕΡΜΑΤΙΚΟ ΛΕΜΦΩΜΑ
Βλέποντας τις διαφορετικές θεραπείες των δερµατικών λεµφωµάτων, παρατηρούµε ότι κάποια προβλήµατα
είναι επαναλαµβανόµενα, λόγω της ύπαρξης των συγκεκριµένων βλαβών και φυσικά λόγω των παρεµβάσεων.
Έτσι ο ρόλος του νοσηλευτή διαµορφώνεται αρχικά από
την ανάγκη για ανακούφιση και αναχαίτιση της εξέλιξης
της νόσου και δευτερευόντως για πρόληψη και αντιµετώπιση των παρενεργειών και επιπλοκών των θεραπειών.
Πιο συγκεκριµένα:
Η δερ0ατίτιδα, η οποία ξεκινάει από την ερυθρότητα,
την ξηροδερµία, τις αποφολιδώσεις, τον κνησµό και φτάνει µέχρι τη φλεγµονή του δέρµατος, µπορεί να είναι είτε
χαρακτηριστικό της νόσου, είτε παρενέργεια της θεραπείας. Ο νοσηλευτής θα πρέπει να εντοπίσει το πρόβληµα
έγκαιρα και να παρακολουθεί την εξέλιξή του (Gemmill
2006). Αν προέρχεται από κάποια θεραπεία, θα πρέπει
να συζητήσει την ενδεχόµενη διακοπή της για λίγο και να
ασχοληθεί µε την ανακούφιση των ενοχλήσεων. Τα συµπτώµατα υποχωρούν µε τη χορήγηση τοπικών κορτικοστεροειδών και αντισταµινικών, για τη βελτίωση του αισθήµατος καύσου και του κνησµού. Για τον κνησµό, εάν
είναι πολύ επίµονος θα µπορούσε να χορηγηθεί γκαµπαπεντίνη και µιρταζαπίνη σε συνεννόηση µε τον κατάλληλο
γιατρό (Γεροχρήστου et al 2015). Επιπλέον η εφαρµογή
ψυχρών επιθεµάτων, µαλακτικών κρεµών, και πολτού
βρώµης είναι µέτρα που βελτιώνουν γενικότερα τα συµπτώµατα και µπορούν να εφαρµόζονται σε όλη τη διάρκεια της νόσου και ο ασθενής θα πρέπει να ενηµερωθεί
γι’ αυτά από το νοσηλευτή (Parker & Bradley 2006, Chase
et al 2015, McCann et al 2016).
Ένα άλλο µεγάλο πρόβληµα της νόσου είναι οι εξελκώσεις που µπορεί να δηµιουργηθούν και ο κίνδυνος
που προκύπτει από την κατάλυση του δερµατικού φραγµού και πολύ περισσότερο για ασθενείς που µπορεί να
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είναι ανοσοκατασταλµένοι. Ο νοσηλευτής θα πρέπει να
φροντίσει να διατηρούνται άψογες συνθήκες υγιεινής,
τόσο στον θάλαµο και στα κλινοσκεπάσµατα, όσο και στην
ατοµική καθαριότητα του ασθενή και να του παρέχει κάθε
δυνατή βοήθεια, αν ο ίδιος δεν είναι σε θέση να φροντίσει
τον εαυτό του. Η χρήση ενός ήπιου τοπικού αντισηπτικού
προϊόντος, ίσως να είναι σκόπιµη, προκειµένου να αποφύγουµε τις επιµολύνσεις, ακόµη και η χρήση αντιβιοτικών, όταν κρίνεται απαραίτητη (Gemmill 2006, Chase et
al 2015, McCann et al 2016).
Ενδεχόµενη αλλεργική αντίδραση στην εφαρµογή
των τοπικών θεραπειών είναι δυνατόν να παρουσιαστεί
και γι’ αυτό η πρώτη εφαρµογή θα πρέπει να γίνεται από
το νοσηλευτή σε µια µικρή περιοχή. Σε περίπτωση που
παρουσιαστεί αλλεργική αντίδραση, θα πρέπει να χορηγηθούν αντισταµινικά και κορτικοειδή. Ακολούθως θα
πρέπει να ενηµερωθεί ο θεράπων γιατρός και να συζητηθεί ενδεχοµένως κάποια εναλλακτική θεραπεία (Ulrich
et al 1997, Chase et al 2015).
Φυσικά πολύ σηµαντικές είναι οι παρενέργειες της
χρήσης χηµειοθεραπευτικών φαρµάκων, µε κυρίαρχες
αυτές που προέρχονται από την καταστροφή των υγειών
κυττάρων του αίµατος. Η αναιµία που επέρχεται µπορεί
να οδηγήσει σε εύκολη κόπωση και ταχυκαρδία. Ο νοσηλευτής θα πρέπει να εξηγήσει στον ασθενή το λόγο
που του συµβαίνει αυτό και να τον καθησυχάσει ότι θα
λάβει υποστηρικτικά αυξητικούς παράγοντες ή µεταγγίσεις ερυθρών µέχρι να παρουσιάσει βελτίωση. Παράλληλα θα πρέπει να τον παροτρύνει να ξεκουράζεται να
παραµένει ήρεµος (Rummel 2015). Η θρο0βοκυτταροπενία είναι επίσης ένα σηµαντικό πρόβληµα που πρέπει
να αντιµετωπιστεί και ο ρόλος του νοσηλευτή, εκτός της
µετάγγισης αιµοπεταλίων, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο,
είναι να ενηµερώσει τον ασθενή ότι θα πρέπει να είναι
πολύ προσεκτικός και να αποφεύγει τραυµατισµούς,
γιατί υπάρχει ο κίνδυνος της αιµορραγίας (Ulrich et al
1997, Rummel 2015). Τέλος, η ουδετεροπενία είναι µία
κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς µπορεί να συνυπάρχουν και εξελκώσεις και άρα αυξηµένος κίνδυνος
επιµολύνσεων. Φυσικά η λήψη µέτρων για αποφυγή των
λοιµώξεων επιβάλλεται. Θα πρέπει δηλαδή, ο ασθενής να
ενηµερωθεί να τηρεί σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής,
να µη δέχεται επισκέψεις (Parker & Bradley 2006). Παρόλα αυτά είναι πιθανή κάποια γενικευµένη λοίµωξη, γι’
αυτό ο νοσηλευτής θα πρέπει να θερµοµετρεί τον ασθενή συχνά και να παρατηρεί για τυχόν ρίγος. Σ’ αυτήν την
περίπτωση έχει µεγάλη σηµασία η γρήγορη παρέµβαση
µε αντιπυρετικά και αντιβιοτικά και η χορήγηση αυξητικών παραγόντων για τα λευκά αιµοσφαίρια (LLS 2014,
Rummel 2015, American Cancer Society 2016).
Κατάσταση που σχετίζεται µε την ουδετεροπενία είναι
οι πιθανές 0υκητιάσεις που µπορεί να εµφανιστούν στις
περιπτώσεις που η άµυνα του οργανισµού είναι χαµηλή.
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Ο νοσηλευτής θα πρέπει να έχει ενηµερώσει τον ασθενή για την πιθανότητα των µυκητιάσεων και τη σηµασία
της στοµατικής υγιεινής και να έχει χορηγήσει προφυλακτικά στοµατικό διάλυµα. Επίσης, θα πρέπει να είναι σε
επαγρύπνηση για τον έγκαιρο εντοπισµό των βλαβών και
για την περιγραφή συµπτωµάτων, όπως δυσκολία στην
κατάποση ή την οµιλία. Άµεσα θα πρέπει να χορηγηθεί
η κατάλληλη φαρµακευτική αγωγή, αλλά και παυσίπονα,
καθώς είναι µια κατάσταση που συνοδεύεται από πολύ
πόνο. Η συνδροµή ενός διαιτολόγου, ίσως χρειαστεί για
τη διαµόρφωση της δίαιτας του ασθενή (Rummel 2015).
Άλλα προβλήµατα από τη χορήγηση χηµειοθεραπείας
είναι η τάση για ε0ετό και η ναυτία. Βέβαια ο νοσηλευτής
θα πρέπει να χορηγεί προφυλακτικά αντιεµετικά φάρµακα καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας και θα πρέπει να
συµπεριλάβει στη δίαιτά του ασθενή τροφές που δεν είναι
ερεθιστικές για το στοµάχι. Σ’ αυτήν την προσπάθεια ίσως
χρειαστεί τη συµβουλή ενός διατροφολόγου (Lemone &
Burke 2006). Αν, παρόλη την προληπτική αυτή προσπάθεια, ο ασθενής παρουσιάσει ναυτία, θα πρέπει το νοσηλευτικό προσωπικό να δοκιµάσει έναν άλλο συνδυασµό
αντιεµετικών, µέχρι να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα (LLS
2014, Rummel 2015).
Όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση χορήγησης χηµειοθεραπείας, έτσι και στην θεραπεία του δερµατικού
λεµφώµατος ο νοσηλευτής θα πρέπει να προλάβει τυχόν
εξαγγείωση. Αυτό περιλαµβάνει τη σωστή επιλογή του
σηµείου καθετηριασµού και έναν εύκαµπτο καθετήρα,
καθώς και τον προσεκτικό έλεγχο για την καλή κατάσταση και λειτουργικότητα της φλέβας (Jackson-Rose et al
2018). Καθ’ όλη τη διάρκεια χορήγησης του φαρµάκου,
θα πρέπει να ελέγχεται η ακεραιότητα του αγγείου και
φυσικά ο νοσηλευτής θα πρέπει να γνωρίζει πόσο ερεθιστικό είναι το φάρµακο που χορηγεί και να έχει ενηµερώσει τον ασθενή για τα συµπτώµατα που θα τον ανησυχήσουν (Kreidieh et al 2016). Αν παρόλα αυτά σηµειωθεί
πόνος, ερυθρότητα, αίσθηµα καύσου ή τοπικό οίδηµα, θα
πρέπει να σταµατήσει η χορήγηση του χηµειοθεραπευτικού και ανάλογα µε τη δραστική ουσία να χορηγηθεί ή όχι
αντίδοτο. Σε κάθε περίπτωση προτείνεται να γίνεται πρώτα αναρρόφηση του φαρµάκου και έπειτα να αφαιρείται
ο φλεβοκαθετήρας (Fidalgo et al 2012, West Midlands
Expert Advisory Group for Chemotherapy 2017).
Εφόσον η Μεταµόσχευση Αιµοποιητικών Κυττάρων
είναι θεραπευτική επιλογή, ο νοσηλευτής της Μονάδας
Μεταµόσχευσης οφείλει να γνωρίζει τη Νόσο του Μοσχεύ0ατος Κατά του Ξενιστή (Graft Versus Host DiseaseGVHD) στις τρεις βασικές µορφές της (δέρµατος, ήπατος
και γαστρεντερικού σωλήνα) και να µπορεί έγκαιρα να
αναγνωρίσει σηµεία έναρξης GVHD, όπως εξάνθηµα,
έλκη, ερυθρότητα στο δέρµα και τους οφθαλµούς, ξηροστοµία, διαρροϊκές κενώσεις (Barton-Burton et al 2008,
Rimkus 2009, Neumann 2017). Οι παρεµβάσεις αφορούν

κυρίως την τοπική περιποίηση των δερµατικών βλαβών,
την αλλαγή του διαιτολογίου και την ενυδάτωση, καθώς επίσης και τη διαχείριση τυχόν παρενεργειών από
τα στεροειδή (νευροπάθεια, νεφρική δυσλειτουργία), τη
Methotraxate και την ανοσοκαταστολή, που είναι η βασική προφύλαξη και θεραπεία του GVHD (Lindsey 2010,
Araujo et al 2015, Neumann 2017).
Επίσης δε θα πρέπει να παραλείψουµε να αναφερθούµε στο συναισθηµατικό κοµµάτι, το οποίο είναι πολύ
βασικό, καθώς πρόκειται για έναν χρόνιο πάσχοντα, µε
µια µορφή καρκίνου και µάλιστα ενός καρκίνου ο οποίος είναι εµφανής στο σώµα του και αλλάζει την εικόνα
του εαυτού του (Gemmill 2006). Ο ασθενής µε δερµατικό λέµφωµα νιώθει συναισθη0ατική ανασφάλεια για την
εξέλιξη της νόσου, αλλά και για τις αλλαγές που καλείται
να κάνει στην καθηµερινότητά του και αφορούν στην εργασία του, στη συναναστροφή του µε τους γύρω του και
στην ανταπόκρισή του στη θεραπεία. Όλα αυτά επηρεάζουν την ποιότητα ζωής αυτών των ατόµων, τόσο στο λειτουργικό, όσο και στο συναισθηµατικό κοµµάτι (Lemone
& Burke 2006, Sampogna et al 2008, Selman et al 2015,
Lucas & Ciccolini 2017). Ο ρόλος του νοσηλευτή είναι να
τον βοηθήσει να αναγνωρίσει τους παράγοντες που του
προκαλούν άγχος, να τον ενθαρρύνει να εκφράσει τα
συναισθήµατα και τις ανησυχίες του και να τον στηρίξει
εξηγώντας του την πορεία της νόσου του και το θεραπευτικό πλάνο. Επίσης, θα πρέπει να του συστήσει να
ξεκουράζεται επαρκώς και να ασχολείται µε δραστηριότητες που δεν τον κουράζουν και τον ευχαριστούν. Σ’ αυτήν την προσπάθεια θα είναι χρήσιµη η συµµετοχή ενός
ψυχολόγου στη θεραπευτική οµάδα, αλλά και η σύσταση
στον ασθενή να έρθει σε επαφή µε σχετικούς συλλόγους
(Parker & Bradley 2006, Rummel 2015, McCann et al
2016).
Τέλος, ένα από τα πιο σηµαντικά προβλήµατα των
ασθενών µε δερµατικά λεµφώµατα είναι το έλλει0α γνώσεων που έχουν, όπως είναι αναµενόµενο, καθώς πρόκειται για µία νόσο µε ποικίλη συµπτωµατολογία, πράγµα
που κάνει τη διαχείρισή της από τους πάσχοντες πολύ
δύσκολη (McCann 2007, Lucas & Ciccolini 2017). Εδώ
έρχεται ο νοσηλευτής να καλύψει αυτό το κενό από τη
στιγµή της διάγνωσης και σε όλη τη διάρκεια της νόσου.
Θα πρέπει, είτε ως nurse navigator, είτε ως απλό µέλος
της οµάδας να κατευθύνει τον ασθενή στην κατάλληλη
δοµή υγείας και να τον φέρει σε επαφή µε τους γιατρούς
που θα αναλάβουν τη φροντίδα του (Rummel 2015). Στη
συνέχεια, στη διάρκεια της θεραπείας του, θα πρέπει να
τον ενηµερώσει για τους στόχους και τις προσδοκίες
της θεραπείας, να τον εκπαιδεύσει στη σωστή λήψη της
αγωγής του, καθώς και για ενδεχόµενες επιπλοκές, που
πρέπει να περιµένει. Πολλές φορές προκύπτουν προβλήµατα κατανόησης και επικοινωνίας, που θα πρέπει να
αντιµετωπιστούν µε εξατοµικευµένο κάθε φορά τρόπο. Ο
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ασθενής θα πρέπει να κατανοήσει το σηµαντικό ρόλο που
έχει ο ίδιος στη θεραπεία του (Lucas & Ciccolini 2016,
McCann et al 2016). Ακόµη και µετά το τέλος των θεραπευτικών παρεµβάσεων, θα πρέπει ο νοσηλευτής να
ενηµερώσει τον ασθενή ότι κάποιες παρενέργειες ίσως
υπάρχουν για ένα διάστηµα ακόµη και ότι ενδεχοµένως
η υγεία του να µην είναι στην πρότερη της κατάσταση.
Τέλος, είναι σηµαντικό να γνωρίζει ο ασθενής το πλάνο
παρακολούθησης που προβλέπεται, και να δεσµευτεί σ’
αυτό, ώστε να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος και να αντιµετωπίζονται τυχόν προβλήµατα (Rummel 2015).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως είναι φανερό, τα Πρωτοπαθή ∆ερµατικά Λεµφώµατα είναι µια σύνθετη οµάδα νοσηµάτων µε τις δυσκολίες να ξεκινούν ακόµη από την έγκαιρη διάγνωση.
Ιδιαίτερα µάλιστα αν αναλογιστεί κανείς ότι η νοσηλευτική βιβλιογραφία γι’ αυτά τα νοσήµατα είναι σχετικά
περιορισµένη, εκτιµάται ότι η παραπάνω ανασκόπηση
θα µπορούσε να αποτελέσει έναν ολοκληρωµένο οδηγό
για τους νοσηλευτές που καλούνται να τα διαχειριστούν.
Επιπλέον, διαφαίνεται η ανάγκη για την παρουσίαση µελετών περίπτωσης που θα µπορούσαν να ακολουθήσουν
και να συµπληρώσουν την ανασκόπηση, δίνοντας την ευκαιρία να δει κανείς την πορεία αυτών των περιστατικών,
να εντοπίσει σωστές πρακτικές και λάθη και να ενισχύσει
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την κλινική πράξη.
Στη διεθνή βιβλιογραφία πολλές φορές συναντώνται
όροι όπως δερµατολογικός νοσηλευτής, ογκολογικός νοσηλευτής, νοσηλευτής navigator. Είναι αλήθεια ότι στην
Ελλάδα δεν υπάρχουν αυτές οι εξειδικεύσεις, πράγµα
που κάνει τη διαχείριση αυτών των ασθενών ακόµη µεγαλύτερη πρόκληση. Αν αναλογιστεί δε κανείς το σύστηµα υγείας της χώρας µας, τις υγειονοµικές ανισότητες του
πληθυσµού και την πολυπλοκότητα της νόσου, ο ρόλος
του nurse navigator αναδεικνύεται εξαιρετικά σηµαντικός, τόσο για την ολιστική προσέγγιση που µπορεί να
προσφέρει, όσο και για την επίλυση πολλών προβληµάτων όλων των εµπλεκοµένων και θα µπορούσε ενδεχοµένως να υιοθετηθεί από ένα οργανωµένο κέντρο.
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ:
ΑΜ: Μελέτη βιβλιογραφίας, συγγραφή εργασίας, γενική
επιµέλεια
ΤΑ: Συντονισµός έργου, µελέτη βιβλιογραφίας, συγγραφή
εργασίας, έλεγχος βιβλιογραφίας, γενική επιµέλεια
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Συνέδριο ΕΣΝΕ, 8-11/05/2019, Μήλος, CD περιλήψεων
Προφορική Ανακοίνωση: Επετειακό Νοσηλευτικό Συνέδριο Γ.Ν. Παπαγεωργίου, 7-8/06/2019, Θεσσαλονίκη
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Primary Cutaneous Lymphomas are a group of lymphomas that show complexity in diagnosis, clinical
presentation and treatment. The aim of this review paper is to present the nurse’s role in the care of
Primary Cutaneous Lymphomas, both as member of a multidisciplinary team, as well as an independent
healthcare professional in the diagnosis, treatment, support of patients’ and in the management of the
adverse complications. A review of the publications in Greek medical journals, nursing books, electronic
databases of scientific societies and in pubmed and google scholar database, for the period from 2004 to
2018. From the papers found 53 were used. The nursing role is crucial, both in the initial diagnosis of the
disease, as well as in the progress and treatment. The nurse’s role as a member of the multiprofessional
team is emphafized, especially as nurse navigator. At the same time, the potential problems during
treatment and the nursing interventions are presented. In conclusion, it is stated that a nurse can help
solve many problems related to the understanding of symptoms and the course of the disease, but also
be a supportive person for the patient and his/her caregiver. At the same time, the nurse is presented as
a useful guide with the complexity of healthcare system.
Key Words: Nurse, quality of life, Primary Cutaneous Lymphoma, treatment
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∆ιερεύνηση των απόψεων των επαγγελµατιών υγείας
για την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας
Αγορίτσα Κουλούρη

Νοσηλεύτρια, RMHN, MSc, MSc, PhD, 1ο Kέντρο Υγείας Σαλαµίνας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
£ÉÑÁÇÔÇ¼ Ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας σηµαίνει να κάνεις τα σωστά πράγµατα, να πραγµατοποιείς συνεχείς βελτιώσεις για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος, να ενδιαφέρεσαι για την ικανοποίηση όλων, ληπτών
και παρόχων υπηρεσιών υγείας.
ËÎ¾Õ Η διερεύνηση των απόψεων των επαγγελµατιών υγείας για την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών στον
τοµέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας.
¨ÅÓÎÄÎÌÎÇ½Á Πραγµατοποιήθηκε συγχρονική µελέτη σε επαγγελµατίες υγείας που εργάζονταν σε δηµόσιους και
ιδιωτικούς υγειονοµικούς οργανισµούς το διάστηµα ∆εκεµβρίου 2017 έως και τον Ιανουάριο του 2018. Συνολικά
στη µελέτη συµµετείχαν 155 επαγγελµατίες υγείας οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε 25 ερωτήσεις σχετικά µε
τις διαστάσεις της ποιότητας και τον τρόπο που αντιλαµβάνονταν την ποιότητα των παρεχόµενων, προς τους λήπτες,
υπηρεσιών υγείας. Τα δεδοµένα συλλέχθηκαν µε δοµηµένο ανώνυµο ερωτηµατολόγιο αυτοαναφοράς. Η στατιστική
επεξεργασία έγινε µε το στατιστικό πακέτο SPSS 24.0.
¡ÎÒÅÌ»ÑuÁÒÁ Η πλειοψηφία του δείγµατος ήταν γυναίκες σε ποσοστό 75% µε ανώτατες σπουδές (44,5%) κάτοχοι
µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών (45,2%). Οι συµµετέχοντες (86%) θεωρούν ως κριτήρια παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας το συνδυασµό της κατάλληλης φροντίδας προς τον ασθενή η οποία είναι συνδεδεµένη µε
ένα πλαίσιο διαρκούς αξιολόγησης, ελέγχου και βελτίωσης ακόµη και µετά το πέρας των θεραπευτικών παρεµβάσεων. Επίσης η ικανοποίηση του επαγγελµατία υγείας από τη σχέση του µε τον χρήστη των υπηρεσιών σχετικά µε
την ποσότητα της πληροφόρησης που παρέχεται στον δεύτερο, καθώς και η παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών
(>80%) θεωρούνται ως χαρακτηριστικά της ποιότητας. Επιπλέον, η ενσυναίσθηση των επαγγελµατιών υγείας (82%)
και η συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές και την ποιότητα των διαδικασιών (68%) αποτελούν ποιοτικές παραµέτρους.
×uÅÐÑuÁÒÁ Ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβάνονται οι εργαζόµενοι στις υπηρεσίες υγείας την ποιότητα της αλληλεπίδρασης µε το χρήστη των υπηρεσιών υγείας, η ενσυναίσθηση, η εξατοµικευµένη φροντίδα καθώς και η µακροχρόνια χρησιµότητα αποτελούν από τις σηµαντικότερες ποιοτικές παραµέτρους των υπηρεσιών υγείας.
Λέξεις κλειδιά: ∆ιαστάσεις της ποιότητας, επαγγελµατίες υγείας, ικανοποίηση, ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών
υγείας
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ:
iÎÉ¾ÒÈÒÁÅ½ÍÁÉÁÐÎÖ¼ÒÈÕËÁÒÌÌÈÌÈÕÆÐÎÍÒ½ÄÁÕ ¾ÒÁÍÁ×Ò¼Å½ÍÁÉÑÀuÆÔÍÈuÅÒÈÍÒÐ»ÖÎ×ÑÁÅÉÑÒÈuÎÍÉË¼
ÇÍÏÑÈËÁÉÒÉÕËÌÉÍÉË»ÕÁÍÇËÅÕÒÎ×ÁÑÓÅÍÎÀÕ
iÎÉÎÒÉË»Õ ×ÈÐÅÑ½ÅÕ ÁÐ»ÖÎÍÒÁÉ ¾ÒÁÍ ÎÉ ÆÐÎÍÒ½ÄÅÕ ×ÇÅ½ÁÕ ÁÍÒÁÎËÐ½ÍÎÍÒÁÉ ÁÐÖÉË ÑÒÉÕ ÁÍÇËÅÕ  ËÁÉ ÑÒÈ
Ñ×Í»ÖÅÉÁÑÒÉÕÁÁÉÒ¼ÑÅÉÕÒÔÍÅÑÔÒÅÐÉËÏÍËÁÉÒÔÍÅÊÔÒÅÐÉËÏÍÅÌÁÒÏÍÖÐÈÑÒÏÍ×ÈÐÅÑÉÏÍ×ÇÅ½ÁÕ
i¥ÅÊÁÒÎuÉËÅ×u»ÍÈÆÐÎÍÒ½ÄÁËÁÉÈÅÍÑ×ÍÁ½ÑÓÈÑÈÒÎ×ÐÎÑÔÉËÎÀÑ×uÂÌÅÉÑÒÈÍÁÐÎÖ¼ÎÉÎÒÉËÏÍ×ÈÐÅÑÉÏÍ
×ÇÅ½ÁÕ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ποιότητα στον τοµέα της υγείας αποτελεί µια πολύπλοκη διαδικασία η οποία προσδιορίζεται και αξιολογείται µε βάση διαφορετικά κριτήρια ανάλογα µε
το είδος των υπηρεσιών που κάθε φορά πραγµατεύεται.
Η µέτρησή της περιλαµβάνει όχι µόνο την ποιότητα των
διαδικασιών αλλά και την ικανοποίηση των ασθενών/ληπτών και των επαγγελµατιών υγείας.
Η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας ως
έννοια, έχει διαφορετική διάσταση, πιο σύνθετη και πολυσχιδή από την αντίστοιχη που συναντάται στην παραγωγή υλικών αγαθών. Στο χώρο της υγείας οι ασθενείς
παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία στους παράγοντες που
επηρεάζουν την έκβαση της θεραπείας τους και η έννοια
του µηδενικού ελαττώµατος, ταυτίζεται, µε την παροχή
αυτού ακριβώς που έχουν ανάγκη και που επιθυµούν,
αυτού που δεν θα προκαλέσει βλάβη στην υγεία τους
(Παπακωστίδη και συν 2012).
Οι Leebov et al (2003), υποστηρίζουν ότι η ποιοτική
υγειονοµική περίθαλψη αντανακλά το σωστό και το ηθικό. Ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας σηµαίνει να κάνεις τα
σωστά πράγµατα, να πραγµατοποιείς συνεχείς βελτιώσεις
για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού κλινικού αποτελέσµατος, να ενδιαφέρεσαι για την ικανοποίηση όλων
των χρηστών και ταυτόχρονα να έχεις ευχαριστηµένους
επαγγελµατίες υγείας µε ικανοποιητικές οικονοµικές
αποδοχές. Από την οπτική της διοίκησης ενός οργανισµού υγείας, ποιότητα είναι η παροχή αποτελεσµατικής
φροντίδας µε τρόπο οικονοµικό, µε ορθολογική χρήση
και κατανοµή των διαθέσιµων πόρων (Al Assaf Af 2004).
Οι υπηρεσίες υγείας για να βελτιώσουν την ποιότητά
τους εστιάζουν στη χρήση εργαλείων µέτρησής της. Αυτά
αφορούν τόσο τους εσωτερικούς, όσο και τους εξωτερικούς πελάτες/χρήστες τους. Η κατηγορία των εσωτερικών πελατών περιλαµβάνει τους επαγγελµατίες υγείας
που χρησιµοποιούν τους πόρους του οργανισµού προκειµένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των εξωτερικών
πελατών/χρηστών που είναι οι ασθενείς, οι φροντιστές
και το ευρύτερο περιβαλοντικό τους πλαίσιο (Σκορδή
1997). Σηµαντική παράµετρο στην αποτύπωση της ποιότητας καταλαµβάνουν οι διαστάσεις της.
Ο Grönroos (1988) διακρίνει ως διαστάσεις ποιότητας,

Η

ότι λαµβάνει ο καταναλωτής κατά τη διάρκεια µιας υπηρεσίας, τον τρόπο µε τον οποίο παρέχεται η υπηρεσία, τη
συµπεριφορά του παρόχου, καθώς και τη δηµόσια εικόνα που έχει σχηµατιστεί για αυτόν. Αντίστοιχα οι Lehtinen
και Lehtinen (1992) θεωρούν ότι ποιότητα είναι τα απτά
στοιχεία της υπηρεσίας, τα στοιχεία που αλληλεπιδρούν
µε τον πελάτη και η εικόνα του παρόχου, επίσης.
Ο Maxwell (1992) θεωρεί ότι, οι διαστάσεις µε βάση
τις οποίες εκτιµάται η ποιότητα στην υγεία, είναι:
Η πρόσβαση (access). Αναφέρεται στην ευκολία
προσέγγισης της υπηρεσίας
Η σχετικότητα µε την ανάγκη (relevance to need).
Αντανακλά την παροχή δέσµης υπηρεσιών, ανάλογες µε
τις ανάγκες των ληπτών της φροντίδας µε δεδοµένη την
παρούσα γνώση
Η αποτελεσµατικότητα (effectiveness). Η φροντίδα
οφείλει να παρέχεται µε τον ενδεδειγµένο τρόπο, αξιοποιώντας την παρούσα γνώση, µε στόχο την επίτευξη του
βέλτιστου και επιθυµητού αποτελέσµατος για τον ασθενή
Η ισότητα (equity). Παροχή δέσµης υπηρεσιών
υγείας στα άτοµα που τις έχουν ανάγκη ισότιµα, ανεξάρτητα από τα µεταξύ τους διαφορετικά χαρακτηριστικά
γνωρίσµατα
Η αποδοτικότητα (efficiency). Η αναλογία των επιτυχών παρεµβάσεων για έναν ασθενή προς τις πηγές που
χρησιµοποιήθηκαν για την παροχή της φροντίδας
Η κοινωνική αποδοχή (social acceptability). Αφορά τη χρήση µέσων και µέτρων, των οποίων η αποδοχή
από το κοινωνικό σύνολο θεωρείται δεδοµένη
Σύµφωνα µε την Committee On Quality Of Health
Care In America (2001) και τους Arah et al (2003) στρατηγικοί στόχοι και διαστάσεις της ποιότητας για τα συστήµατα υγείας αποτελούν η αποτελεσµατικότητα, η αποδοτικότητα (ως η επίτευξη των επιθυµητών αποτελεσµάτων
µέσω της οικονοµικά αποτελεσµατικότερης διαχείρισης
των πόρων), η τεχνική ικανότητα, η ασφάλεια (ως η προστασία από τον προφανή και µη αποδεκτό κίνδυνο ατυχηµάτων, τη σωµατική και την ψυχική βλάβη των ατόµων),
η προσβασιµότητα των υπηρεσιών και η ανάπτυξή τους
µε επίκεντρο τον ασθενή. Επιπλέον, η συνέχεια της φροντίδας καθώς η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας προϋποθέτει µια συνεχή διαδικασία αξιολόγησης, βελτίωσης και
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διαρκούς ελέγχου, ακόµη και µετά το πέρας της θεραπείας ενός ασθενούς, αλλά και οι διαπροσωπικές σχέσεις οι
οποίες είναι σηµαντικές για το συντονισµό των δράσεων
και την επίτευξη της ποιότητας.
Ο Thompson (1993) υποστήριξε ότι η εκληφθείσα από
τον ασθενή ποιότητα συνίσταται στην ιατρική φροντίδα και
πληροφόρηση, το φυσικό περιβάλλον του νοσοκοµείου,
την ατµόσφαιρα του τµήµατος, τη νοσηλευτική φροντίδα,
καθώς και την υποδοχή κατά την εισαγωγή. Το σύνολο
αυτών των χαρακτηριστικών/διαστάσεων της ποιότητας,
δηµιουργούν στον πελάτη µια εικόνα, την οποία συγκρίνει µε τις προσδοκίες που του είχαν δηµιουργηθεί, πριν
τη λήψη της υπηρεσίας.
Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στη χώρα µας σχετικά µε τις διαστάσεις της ποιότητας σε δοµές της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας, βρέθηκε
ότι, οι αναφερόµενες σηµαντικές για τους χρήστες των
υπηρεσιών διαστάσεις ήταν: το έµπρακτο ενδιαφέρον του
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ο σεβασµός της
αξιοπρέπειας του ασθενή από τους επαγγελµατίες υγείας, η φιλικότητα του χώρου του ιατρείου και του προσωπικού απέναντι στον ασθενή, οι τεχνικές δεξιότητες του
ιατρού, η ενσυναίσθηση του προσωπικού, η εµπιστοσύνη
που ενέπνεαν και η αποτελεσµατική οργάνωση του χώρου (Ραφτόπουλος και συν 2001).
Επίσης, σε µελέτη των Clemes et al (2001) βρέθηκε
ότι απτά χαρακτηριστικά, όπως η πρόσβαση στο σύστηµα
υγείας, τα αποτελέσµατα από την παροχή των υγειονοµικών υπηρεσιών και η ανταπόκριση του υγειονοµικού
προσωπικού, ήταν οι σηµαντικότερες διαστάσεις διαµόρφωσης της αντίληψης των ασθενών για την ποιότητα
υπηρεσιών στην φροντίδα υγείας.
Σκοπό της παρούσας µελέτης αποτέλεσε η διερεύνηση των απόψεων των επαγγελµατιών υγείας για την
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών στον τοµέα της
υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Επίσης διερευνήθηκαν οι προσλαµβάνουσες των εργαζοµένων σε υγειονοµικούς σχηµατισµούς, αναφορικά µε την ποιότητα της
αλληλεπίδρασης µε τον πελάτη/χρήστη των υπηρεσιών
υγείας, καθώς και ο τρόπος αντίληψης της ποιότητας και
της µακροχρόνιας χρησιµότητας από τις παρεχόµενες
υπηρεσίες/φροντίδες υγείας. Επιπλέον εξετάσθηκε η
ικανοποίηση των εργαζοµένων από τη σχέση παρόχου
και λήπτη των υπηρεσιών υγείας, όπως επίσης και η
αντιλαµβανόµενη συνολική εικόνα της υπηρεσίας τους.
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
ÖÅÄÉÁÑu¾Õ ÄÅ½ÇuÁuÅÌ»ÒÈÕËÁÉÑ×ÌÌÎÇ¼ÒÔÍÄÅÄÎu»ÍÔÍ
Πρόκειται για συγχρονική, περιγραφική µελέτη η οποία πραγµατοποιήθηκε από 1/12/2017 έως και
31/1/2018 µε επαγγελµατίες υγείας που εργάζονταν σε
δηµόσιους και ιδιωτικούς υγειονοµικούς οργανισµούς.
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Οι συµµετέχοντες ανήκαν στο ανώτατο, ανώτερο και
µεσαίο στελεχιακό δυναµικό των φορέων τους. Συνολικά συλλέχθηκαν 155 ερωτηµατολόγια. Η σύνταξη και η
διακίνηση του ερωτηµατολογίου έγινε µε τη χρήση ηλεκτρονικής φόρµας, στον πρόλογο της οποίας δίνονταν
πληροφορίες για το σκοπό της µελέτης, αλλά και µε διανοµή έντυπου υλικού (ερωτηµατολογίου). Τα στοιχεία
του έντυπου ερωτηµατολογίου συµπεριλήφθησαν, σε
δεύτερο χρόνο, στην ηλεκτρονική φόρµα.
£ÐÅ×ÍÈÒÉË¾ÅÐÇÁÌÅ½Î
Στην παρούσα εργασία ακολουθήθηκε η µέθοδος της
ποσοτικής πρωτογενούς έρευνας µε τη χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου το οποίο περιλάµβανε δύο µέρη.
Στο πρώτο τµήµα οι συµµετέχοντες παρείχαν στοιχεία
που αφορούσαν τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά τους
(ηλικία, φύλο, εκπαίδευση, θέση εργασίας, έτη εµπειρίας), ενώ στο δεύτερο τµήµα υπήρχαν ερωτήσεις εκτίµησης της αντιληπτής ποιότητας των προσφερόµενων
υπηρεσιών των ερωτώµενων προς τους λήπτες των
υπηρεσιών υγείας.
Το ερωτηµατολόγιο δηµιουργήθηκε από την ερευνήτρια µετά από προηγούµενη κριτική και αναλυτική επισκόπηση της αντίστοιχης βιβλιογραφίας και ειδικότερα
των διαστάσεων της ποιότητας. Αποτελούνταν από 25
ερωτήσεις οι οποίες οµαδοποιήθηκαν σε πέντε διακριτές κατηγορίες/κριτήρια που περιλάµβαναν τις κοινές
διαστάσεις της ποιότητας. Οι κατηγορίες που δηµιουργήθηκαν µε τις διαστάσεις που περιλάµβαναν ήταν ποιότητα της αλληλεπίδρασης µε τον πελάτη/χρήστη, άµεση
αντίληψη της ποιότητας από τον πελάτη/χρήστη, µακροχρόνια χρησιµότητα από την υπηρεσία, ικανοποίηση και
συνολική εικόνα της υπηρεσίας (Εικόνα 1).
Όλα τα στοιχεία ήταν ουδέτερα διατυπωµένα. Οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις των
τριών πρώτων κατηγοριών (η ποιότητα της αλληλεπίδρασης µε τον πελάτη/χρήστη, η άµεση αντίληψη της ποιότητας από τον πελάτη/χρήστη και συνολική εικόνα) µε τη
χρήση µιας πενταβάθµιας κλίµακας, όπου το 1 αντιστοιχούσε στο «καθόλου», το 2 στο «λίγο», το 3 στο «µέτρια»,
το 4 στο «πολύ» και το 5 στο «απόλυτα».
Οι απαντήσεις των επόµενων δύο κατηγοριών (η µακροχρόνια χρησιµότητα από την υπηρεσία και η ικανοποίηση) παρέχονταν σε µια πενταβάθµια κλίµακα, όπου
το 1 αντιστοιχούσε στο «διαφωνώ απόλυτα», το 2 στο «διαφωνώ», το 3 στο «ούτε συµφωνώ/ούτε διαφωνώ», το 4
στο «συµφωνώ» και το 5 στο «συµφωνώ απόλυτα».
»uÁÒÁÈÓÉË¼ÕÅÎÍÒÎÌÎÇ½ÁÕ
Για τη διεξαγωγή της παρούσας µελέτης εγκρίθηκε το
πρωτόκολλό της και λήφθηκε άδεια από την Ειδική ∆ιατµηµατική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. ¨∆Ι.Μ.Υ.ΚΟΙ.Π¨. Τα ερωτηµατολόγια ήταν ανώνυµα και αυτοσυµπληρούµενα,

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Εικόνα 1. Σχηµατική παράσταση των κατηγοριών και διαστάσεων του ερωτηµατολογίου της ποιότητας. Πηγή: Κουλούρη (2018)

είχαν εµπιστευτικό χαρακτήρα και δεν έθιγαν ή δηµοσιοποιούσαν ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, διασφαλίζοντας τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας.
ÅÐÉÎÐÉÑuÎ½ÒÈÕuÅÌ»ÒÈÕ
Παρόλο που καταβλήθηκε προσπάθεια για αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος, αυτό δεν κατέστη δυνατό
σε όλες τις περιπτώσεις. Επιπλέον η ποικιλότητα, η ευ-

ρύτητα των εννοιών, ο µεγάλος αριθµός των ορισµών της
ποιότητας και η δέσµευση χρήσης ενός µόνο ερευνητικού εργαλείου για τη µέτρησή της οδήγησε σε αποκλεισµό άλλων µοντέλων ελέγχου.
ÒÁÒÉÑÒÉË¼ÁÍÌ×ÑÈ
Για τη Στατιστική Ανάλυση χρησιµοποιήθηκε το IBM
SPSS Statistics (v 24), ο ∆είκτης Αξιοπιστίας Cronbach’s
ΤΟΜΟΣ 13 - ΤΕΥΧΟΣ 4
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Alpha για τον έλεγχο της αξιοπιστίας της εσωτερικής
δοµής του ερωτηµατολογίου, ο Συντελεστής Γραµµικής
Συσχέτισης Pearson & Spearman και πραγµατοποιήθηκε Ανάλυση των Περιγραφικών Μέτρων. Ο συντελεστής
Αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha, προσδιορίστηκε υψηλός
και για τις 25 ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου της ποιότητας, καθώς εµφάνιζε τιµές ίσες ή µεγαλύτερες του 0,9
(Πίνακας 1).
Πίνακας 1. Πϊνακας ελέγχου αξιοπιστίας των στοιχείων
Cronbach's Alpha
,910

Cronbach's Alpha Based
on Standardized Items

N of Items

,913

25

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα της µελέτης η
πλειοψηφία των συµµετεχόντων (67%) ήταν µεταξύ 30 και
50 ετών, µε ιδιαίτερα υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο καθώς το 44,5% είχε ανώτατες σπουδές και το 45,2% ήταν
κάτοχοι µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών
(Γράφηµα 1).
Στην παρούσα µελέτη βρέθηκε θετική συσχέτιση µεταξύ της ικανοποίησης του επαγγελµατία υγείας από τη
σχέση του µε τον χρήστη των υπηρεσιών σχετικά µε την
ποσότητα της πληροφόρησης που παρέχεται στο δεύτερο (Πίνακας 2, τιµή συσχέτισης 0.727) Η πλειοψηφία των
ερωτηθέντων δήλωσε ικανοποίηση από την ανθρώπινη

Γράφηµα 1. Εκπαιδευτικό επίπεδο των συµµετεχόντων

Γράφηµα 2. Ικανοποίηση από την προσέγγιση του προσωπικού.
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.350

.382

H µακροχρόνια χρησιµότητα
από την υπηρεσία, Θεωρείτε
ότι, είναι σηµαντικό η φροντίδα
που παρέχεται να είναι σχετική
µε τις κλινικές ανάγκες του
ασθενούς και µε δεδοµένη την
παρούσα γνώση;

H µακροχρόνια χρησιµότητα
από την υπηρεσία, Θεωρείτε
ότι, η κατάλληλη φροντίδα
πρέπει να είναι διαθέσιµη ώστε
να ικανοποιεί τις ανάγκες του
ασθενούς που εξυπηρετείται;

.326

.727

Ποιότητα αλληλεπίδρασης
µε τον πελάτη / χρήστη
των υπηρεσιών, Είστε
ικανοποιηµένος/η από την
αλληλεπίδραση µεταξύ
εσάς, του προµηθευτή των
υπηρεσιών υγείας και του
χρήστη των υπηρεσιών υγείας;

H µακροχρόνια χρησιµότητα
από την υπηρεσία, Θεωρείτε
ότι, είναι απαραίτητη στις
υπηρεσίες υγείας µια συνεχής
διαδικασία αξιολόγησης,
βελτίωσης και διαρκούς
ελέγχου, ακόµη και µετά το
πέρας της θεραπείας ενός
ασθενούς

1.000

Ποιότητα αλληλεπίδρασης
µε τον πελάτη / χρήστη
των υπηρεσιών, Νιώθετε
ικανοποιηµένος/η από τις
υπηρεσίες και την ποσότητα
της πληροφόρησης που
δόθηκε στον χρήστη;

Ποιότητα αλληλεπίδρασης
µε τον πελάτη / χρήστη
των υπηρεσιών, Νιώθετε
ικανοποιηµένος/η από τις
υπηρεσίες και την ποσότητα
της πληροφόρησης που
δόθηκε στον χρήστη;

Υψηλή συσχέτιση

.315

.285

.297

1.000

.727

Ποιότητα αλληλεπίδρασης
µε τον πελάτη / χρήστη των
υπηρεσιών, Είστε ικανοποιηµένος/η από την αλληλεπίδραση µεταξύ εσάς, του
προµηθευτή των υπηρεσιών
υγείας και του χρήστη των
υπηρεσιών υγείας;

.711

.783

1.000

.297

.350

H µακροχρόνια χρησιµότητα
από την υπηρεσία, Θεωρείτε ότι, είναι σηµαντικό η
φροντίδα που παρέχεται να
είναι σχετική µε τις κλινικές
ανάγκες του ασθενούς και
µε δεδοµένη την παρούσα
γνώση;

*OUFS*UFN$PSSFMBUJPO.BUSJY

.776

1.000

.783

.285

.382

H µακροχρόνια χρησιµότητα
από την υπηρεσία, Θεωρείτε
ότι, η κατάλληλη φροντίδα
πρέπει να είναι διαθέσιµη ώστε να ικανοποιεί τις
ανάγκες του ασθενούς που
εξυπηρετείται;

1.000

.776

.711

.315

.326

H µακροχρόνια χρησιµότητα
από την υπηρεσία, Θεωρείτε
ότι, είναι απαραίτητη στις υπηρεσίες υγείας µια συνεχής
διαδικασία αξιολόγησης, βελτίωσης και διαρκούς ελέγχου,
ακόµη και µετά το πέρας της
θεραπείας ενός ασθενούς

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πίνακας 2. Αποτελέσµατα των υψηλών συσχετίσεων µεταξύ των χαρακτηριστικών/διαστάσεων της ποιότητας. Οι τιµές που εµφανίζονται κοντά στα άκρα του διαστήµατος (-1, 1) έχουν υψηλή συσχέτιση είτε θετική είτε αρνητική.
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γράφηµα 3. Ικανοποίηση από τις υπηρεσίες και την πληροφόρηση που δόθηκε στο λήπτη.

Γράφηµα 4. Παροχή φροντίδας σύµφωνη µε την τρέχουσα επιστηµονική γνώση.

συµπεριφορά προς τους λήπτες των υπηρεσιών, ενώ
ανέφερε µέτρια ικανοποίηση µε περιθώρια βελτίωσης
σχετικά µε την ποσότητα της πληροφορίες που τους δίνεται (Γράφηµα 2 & 3). Παρατηρήθηκε, επίσης, θετική
συσχέτιση ανάµεσα στην παροχή της κατάλληλης φροντίδας, της σύµφωνης µε την τρέχουσα επιστηµονική γνώση µε τις κλινικές ανάγκες του ασθενούς, καθώς και της
ικανοποίησης όταν η πρόσβαση στην κατάλληλη φροντίδα συµβαίνει στο σωστό τόπο και χρόνο (Πίνακας 2, τιµή
συσχέτισης .783, Γράφηµα 4 & 5).
Αναφορικά µε το κριτήριο ¨Μακροχρόνια χρησιµότητα από την υπηρεσία¨, βρέθηκε ότι, η παροχή κατάλληλης
φροντίδας στον ασθενή, είναι άµεσα και θετικά συνδεδεµένη µε ένα πλαίσιο διαρκούς αξιολόγησης, ελέγχου
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και βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών, ακόµη
και µετά το πέρας των θεραπευτικών παρεµβάσεων (Πίνακας 2, τιµή συσχέτισης .711, Γράφηµα 6). Σηµαντική
επίσης θεωρούν οι συµµετέχοντες την παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών (ποσοστό >80%), καθώς και την
ικανότητα ενσυναίσθησης από την πλευρά των επαγγελµατιών υγείας (ποσοστό 82%) (Γράφηµα 7 & 8). Στο ερώτηµα αν η συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές σχετίζεται
µε την ποιότητα των διαδικασιών, το 68% απάντησε πολύ/
απόλυτα (Γράφηµα 9).
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στο σηµερινό γρήγορα εναλασσόµενο εργασιακό περιβάλλον µε τον έντονο ανταγωνισµό, η παροχή ποιοτι-

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γράφηµα 5. Πρόσβαση στην φροντίδα τον κατάλληλο τόπο και χρόνο.

Γράφηµα 6. Μακροχρόνια χρησιµότητα και διαδικασίες αξιολόγησης, βελτίωσης και διαρκούς ελέγχου.

Γράφηµα 7. Παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών.
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γράφηµα 8. Ικανότητα ενσυναίσθησης του προσωπικού.

Γράφηµα 9. Ποιότητα, προσαρµογή και συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές.

κών υπηρεσιών υγείας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα
επιτυχίας του υγειονοµικού σχηµατισµού. Αντικείµενο
της παρούσας µελέτης ήταν η διερεύνηση των απόψεων
των επαγγελµατιών υγείας για την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Επιπλέον εξετάσθηκε η ικανοποίηση
των εργαζοµένων από τη σχέση παρόχου και λήπτη των
υπηρεσιών υγείας, όπως επίσης και η συνολική εικόνα
της υπηρεσίας τους σχετικά µε την ποιότητα, την προσαρµογή και τη συµµόρφωση µε τις ποιοτικές προδιαγραφές,
καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά της. Η πλειονότητα
των συµµετεχόντων ήταν νοσηλευτές εργαζόµενοι στο
δηµόσιο τοµέα. ∆ιέθεταν εµπειρία στην άσκηση διοίκησης σε ανώτερες και ανώτατες ιεραρχικά θέσεις (13%),
καθώς και πλούσια εργασιακή εµπειρία στο φορέα τους
µε το 75% αυτών να εργάζονται στην ίδια δοµή πάνω από
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5 έτη, γεγονός που τους καθιστά καλούς γνώστες των
συνθηκών εργασίας και της ποιότητας των παρεχόµενων
υπηρεσιών του φορέα τους.
Η ποιότητα διερευνήθηκε µε βάση το γεγονός ότι, διαµορφώνεται σύµφωνα µε την αντίληψη ότι η υγεία αποτελεί ένα κοινωνικό αγαθό και αυτό από µόνο του αυξάνει
τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τόσο του χρήστη/λήπτη
των υπηρεσιών, όσο και του επαγγελµατία της υγείας,
από τις υπηρεσίες που παρέχονται. Πρωτοβουλίες που
αφορούν την εισαγωγή νέων εργασιακών όρων, καινούριων επιστηµονικών µεθόδων ή νέου πλαισίου εργασίας,
οδηγούνται σε απόρριψη, αν οι µέθοδοι δεν προσαρµόζονται στις ανάγκες των ανθρώπων που καλούνται να τις
υπηρετήσουν, εφαρµόσουν και χρησιµοποιήσουν (Μάρκοβιτς 2011).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η ανάλυση των δηµογραφικών χαρακτηριστικών
δεν έδειξε σηµαντική στατιστικά συσχέτιση µεταξύ του
φύλου, της ηλικίας, του τοµέα και των ετών εργασίας µε
την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Παρόµοια
και σε µελέτη της Γούλα και συν (2014) η προϋπηρεσία
και το φύλο των επαγγελµατιών υγείας δεν επηρέαζε τις
απόψεις τους σχετικά µε την κουλτούρα και την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Σε αντίστοιχη έρευνα
(Ντόγκα 2016) βρέθηκε θετική συσχέτιση της ηλικίας και
των ετών προϋπηρεσίας µε τη συναισθηµατική δέσµευση του προσωπικού, ενώ ο Meesala (2011) σε µελέτη του
βρήκε ότι η αύξηση της ηλικίας, της εργασιακής εµπειρίας και προϋπηρεσίας, σήµαινε αύξηση της εργασιακής
δέσµευσης.
Παρατηρήθηκε θετική, στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της ικανοποίησης του επαγγελµατία υγείας
από τη σχέση του µε τον χρήστη των υπηρεσιών σχετικά
µε την ποσότητα της πληροφόρησης που παρέχεται στο
δεύτερο. Σύµφωνα µε τους Heskett et al (1997), η ικανοποίηση των εργαζοµένων συµβάλλει στην ικανοποίηση
των καταναλωτών και στην πρόθεση τους για επαναγορά/επαναχρησιµοποίηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
Περιγράφεται η σχέση µεταξύ ικανοποίησης καταναλωτών και εργαζοµένων σαν ένας καθρέφτης που ενισχύει
τη θετική σχέση µεταξύ των δύο. Η υιοθέτηση ενός ασθενο-κεντρικού συστήµατος παροχής υπηρεσιών, δύναται
να οδηγήσει στην αύξηση του αντίκτυπου που έχει η
γνώµη του ασθενούς σχετικά µε την ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών που λαµβάνει (Sitzia & Wood 1997). Σε
έρευνα των Παντουβάκη και συν (2012), αναφορικά µε τη
σχέση µεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και εσωτερικής
ποιότητας µέσω των αντιλήψεων της κλινικής ηγεσίας
νοσηλευτικών τµηµάτων, βρέθηκε επίσης θετική σχέση
µεταξύ των διαδραστικών και των φυσικών χαρακτηριστικών της εσωτερικής ποιότητας µε την εργασιακή ικανοποίηση. Επίσης, η έρευνα των Παπαγιανοπούλου και
συν (2008) ανέδειξε ότι, ο τρόπος µε τον οποίο προσεγγίζονται οι ασθενείς κατά τη διάρκεια της χρήσης των υπηρεσιών υγείας, αλλά και η ποιότητα της ενηµέρωσης που
λαµβάνουν για βασικά σηµεία που αφορούν στο πρόβληµα της υγείας τους κυριαρχεί στην αντίληψή τους, ως ο
κυριότερος παράγοντας κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υπηρεσιών. Σε έρευνα των Ahmad και Alasad
(2004), σε δείγµα 225 ενήλικων ασθενών σε νοσοκοµείο
της Ιορδανίας για τον προσδιορισµό των παραγόντων που
επηρεάζουν τις απόψεις των ασθενών σχετικά µε την παρεχόµενη νοσηλευτική φροντίδα, βρέθηκε ότι η πλειοψηφία των συµµετεχόντων είχε θετική εµπειρία σχετικά
µε το νοσηλευτικό χρόνο που τους διατέθηκε, αλλά και
από το σεβασµό που έδειξαν οι νοσηλευτές τόσο προς
τους συγγενείς όσο και προς τους φίλους των ασθενών.
Επίσης, βρέθηκε ότι αν και η ποσότητα των νοσηλευτικών πληροφοριών που δόθηκαν στους ασθενείς ήταν ο

κύριος παράγοντας για τη διαµόρφωση της άποψής τους,
οι πληροφορίες που προσφέρθηκαν έγιναν αντιληπτές
από την πλειοψηφία των ασθενών ως ανεπαρκείς.
Βρέθηκε, επίσης, θετική συσχέτιση ανάµεσα στην παροχή της κατάλληλης φροντίδας που ικανοποιεί τις ανάγκες των ασθενών µε την προϋπόθεση ότι αυτή η φροντίδα παρέχεται σύµφωνα µε την τρέχουσα επιστηµονική
γνώση και συνδέεται άµεσα µε τις κλινικές ανάγκες του
ασθενούς. Επιπρόσθετα σηµαντική θεωρείται η δυνατότητα πρόσβασης στην κατάλληλη φροντίδα στο σωστό
τόπο και χρόνο. Σύµφωνα µε τον Hartmann (2006), η έννοια της ποιότητας αφορά αφενός στη συνολική λειτουργία ενός τµήµατος, µε αφετηρία τα ζητήµατα στελέχωσης,
διοίκησης και οργάνωσης και αφετέρου την κλινική πρακτική, µε επίκεντρο τις ανάγκες του ασθενούς. Επιπλέον,
ποιοτικές υπηρεσίες παρέχονται όταν οι διαδικασίες και
οι δράσεις ενός οργανισµού είναι σχεδιασµένες κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται, µε παρατεταµένη
χρονική διάρκεια, αρχικά στις ανάγκες και στη συνέχεια
στις απαιτήσεις των εσωτερικών και των εξωτερικών
πελατών/χρηστών (Al Assaf 1996). Για το Ινστιτούτο Ιατρικής των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, η ποιότητα συνίσταται στο βαθµό που οι υπηρεσίες για άτοµα ή
πληθυσµούς αυξάνουν την πιθανότητα των επιθυµητών
αποτελεσµάτων, την ώρα που είναι αποδεκτές βάσει της
υπάρχουσας επαγγελµατικής γνώσης (Committee On
Quality Of Health Care In America 2001).
Η ικανοποίηση του ασθενούς είναι ιδιότητα της
ποιότητας της φροντίδας και εκφράζει την άποψη των
ασθενών για την ποιότητα. Είναι δε προαπαιτούµενη και
αναγκαία συνθήκη για την ποιότητα των παρεχοµένων
υπηρεσιών υγείας (Vuori 1999). Οι ασθενείς έχουν δικαίωµα στη λήψη της βέλτιστης φροντίδας, σύµφωνα µε την
τρέχουσα επιστηµονική γνώση και τους διαθέσιµους πόρους. Είναι σηµαντικό να ενσωµατωθούν οι διαδικασίες
διασφάλισης της ποιότητας στη ροή του τµήµατος µε τη
συµµετοχή του προσωπικού, στο σύνολό του. Απαραίτητη, επίσης, είναι η καταγραφή των διαδικασιών, η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της κλινικής πρακτικής,
καθώς και η τήρηση κοινής µεθοδολογίας. Με τον τρόπο
αυτό η συστηµατική εκτίµηση της συγκριτικής αξιολόγησης της ποιότητας και της φροντίδας υγείας, η ανάπτυξη
και επικύρωσης των δεικτών ποιότητας, θα συµβάλει
στην ανάπτυξη και εφαρµογή των προτύπων και αλγορίθµων µε στόχο τη βελτίωση της συγκρισιµότητας από
τα εθνικά συστήµατα υγείας (Ζιώγα 2014). Η παροχή της
καλύτερης διαθέσιµης περίθαλψης στον ασθενή, µε το
σωστό τρόπο, στον κατάλληλο χρόνο, εξασφαλίζει σε µεγάλο βαθµό το βέλτιστο αποτέλεσµα. Η κατανόηση των
αναγκών των πελατών/χρηστών, εσωτερικών και εξωτερικών, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη
και την εφαρµογή ενός επιτυχηµένου συστήµατος υγείας
(Department of Health 2003).
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Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης η παροχή
κατάλληλης φροντίδας στον ασθενή, είναι άµεσα και θετικά συνδεδεµένη µε ένα πλαίσιο διαρκούς αξιολόγησης,
ελέγχου και βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών,
ακόµη και µετά το πέρας των θεραπευτικών παρεµβάσεων. Ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα ο Ernest Avery
Codman, γενικός χειρουργός στο Νοσοκοµείο της Μασαχουσέτης, έδινε έµφαση στο «τελικό αποτέλεσµα» της
περίθαλψης και επανεξέταζε τους ασθενείς του, ένα έτος
µετά το χειρουργείο, για να αξιολογήσει το όφελος και τις
ανεπιθύµητες ενέργειες της θεραπείας. Έκτοτε υιοθετήθηκε η πρακτική της παρακολούθησης των ασθενών
µετά από τις θεραπευτικές παρεµβάσεις (follow-up) και
την παρέλευση ικανού χρόνου (Neuhauser 2002). Επίσης, καθιερώθηκαν πρότυπα λειτουργίας των ιατρικών
σχολών καθώς έγινε αντιληπτή η σχέση µεταξύ της εκπαίδευσης των επιστηµόνων υγείας και της ποιότητας
στην παρεχόµενη φροντίδα. (Beck 2004). Ιδιαίτερα σηµαντική βρέθηκε ότι είναι η παροχή εξατοµικευµένης φροντίδας και η ικανότητα ενσυναίσθησης του προσωπικού.
Σε αντίστοιχη έρευνα των Γώγου και συν (2015) η ενσυναίσθηση κρίθηκε ως η χαµηλότερη από τις διαστάσεις
της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών καθώς πολλές φορές οι εργαζόµενοι αισθάνονται να αντεπεξέρχονται µε δυσκολία στις ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις
εξατοµικευµένης φροντίδας. Αποτελεί όµως σηµαντική
ποιοτική παράµετρο καθώς, σύµφωνα µε τους AubertGamet & Cova (1999), επειδή οι υπηρεσίες είναι άυλες,
οι λήπτες/χρήστες χρησιµοποιούν ερεθίσµατα τα οποία
λαµβάνουν από το περιβάλλον παροχής της υπηρεσίας
προκειµένου να την αξιολογήσουν. Υποστηρίζεται πως
όσο πιο άυλο είναι αυτό που προσφέρεται, τόσο µεγαλύτερη είναι η ανάγκη να συνοδεύεται από επαρκή εµπράγµατα στοιχεία.
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Τα υψηλά επίπεδα όλων των διαστάσεων της ποιότητας µπορούν να δικαιολογηθούν, καθώς οι ερωτηθέντες απάντησαν σε ερωτηµατολόγιο αυτοαναφορών, το
οποίο εξέταζε την ποιότητα, όπως την αντιλαµβάνονται οι
ίδιοι. Η µέτρηση της ποιότητας αποτελεί σηµαντική πηγή
πληροφόρησης προς τις υπηρεσίες υγείας, σχετικά µε
το επίπεδο υπηρεσιών που παρέχουν καθώς αντλούνται
πληροφορίες απαραίτητες για το σχεδιασµό, τη βελτίωση
και την περαιτέρω αναβάθµισή τους.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ένταση του ανταγωνισµού, στον κλάδο των υπηρεσιών έχει οδηγήσει στη συνειδητοποίηση ότι οι οργανισµοί στον τοµέα την υγείας οφείλουν να προσφέρουν
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας ενδιαφέρει σηµαντικά όχι µόνο
τους επαγγελµατίες υγείας, αλλά και τους χρήστες των
υπηρεσιών µε το κοινωνικό σύνολο να είναι αυτό που
απολαµβάνει την ύπαρξη ποιοτικών υπηρεσιών, µεταφραζόµενη σε υγειονοµικά, οικονοµικά και κοινωνικά
οφέλη. Η ποιότητα, η παραγωγικότητα, η ικανοποίηση
του προσωπικού, αλλά και των ασθενών από τις παρεχόµενες υπηρεσίες συνδέονται στενά.
Εργαζόµενοι που επιδεικνύουν αφοσίωση και χαρακτηρίζονται από κοινές απόψεις για το τι σηµαίνει ποιοτική υπηρεσία είναι δυνατό να αλληλεπιδράσουν σωστά
µε τους λήπτες κατά την παροχή της υπηρεσίας, οι οποίοι
µε τη σειρά τους θα αξιολογήσουν το προσωπικό θετικά
και αυτό το γεγονός µε τη σειρά του θα επηρεάσει θετικά το προσωπικό. Επιπλέον η αξιοπιστία, η ανταπόκριση
και η ενσυναίσθηση του προσωπικού στην επαφή µε τον
εξωτερικό πελάτη/χρήστη της υπηρεσίας, βαθµολογείται
θετικά και µεταφράζεται ως ποιοτική παράµετρος των
παρεχόµενων υπηρεσιών.
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*OUSPEVDUJPO Quality in healthcare services means doing the right things, making continuous
improvements in order to get the best results, being interested in satisfying both healthcare providers
and recipients.
"JNTo investigate the views of health professionals on the quality of the provided health and social care
services.
.FUIPEPMPHZ A cross-sectional study was carried out on healthcare professionals working in public
and private healthcare organizations in December 2017 and January 2018. In total, the study involved
155 healthcare professionals who answered 25 questions on the dimensions of quality and the way they
perceive the quality of the provided healthcare to its recipients. Data were collected using a structured
anonymous self-report questionnaire. Statistical analysis was performed with the SPSS 24.0 statistical
package.
3FTVMUT The majority of the sample was female (75%) with higher education (44.5%) holding a master's
or doctorate degree (45.2%). Participants (86%) consider integral to providing quality healthcare services a
combination of appropriate patient care that was linked to a framework of continuous evaluation, control
and improvement even after treatment ended. Furthermore, as healthcare quality characteristics are
considered the healthcare professional's satisfaction of their relationship with the user of the services
regarding the amount of information provided to the later and the provision of personalized services
(>80%). In addition, empathy of health professionals (82%), compliance with the standards and quality of
procedures (68%) are qualitative parameters.
$PODMVTJPOTThe way healthcare professionals perceive the quality of customer/user interaction with
healthcare services, empathy, personalized care and long-term utility are among the most important
quality parameters of health services.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
£ÉÑÁÇÔÇ¼ Στη σύγχρονη εποχή, η παροχή φροντίδας υγείας υψηλής ποιότητας στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
αποτελεί πρόκληση, δεδοµένης της αυξανόµενης ζήτησης, του υψηλού κόστους ηµερήσιας νοσηλείας και των περιορισµένων διαθέσιµων πόρων. Η ταυτόχρονη αξιολόγηση των εµπειριών των ασθενών και των αποτελεσµάτων
της εντατικής φροντίδας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση υγειονοµικών υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας.
ËÎ¾Õ Η διερεύνηση των εµπειριών των ασθενών από τη νοσηλεία τους σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και η
αξιολόγηση της ποιότητας της ζωής τους έξι έως δώδεκα µήνες µετά την έξοδό τους.
Μεθοδολογία: Πρόκειται για µη παρεµβατική συγχρονική µελέτη µε αναδροµική συλλογή δεδοµένων. Συνολικά, συµµετείχαν 108 ασθενείς εξελθόντες από τέσσερις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, τριών στρατιωτικών νοσοκοµείων της
Αττικής. Οι εµπειρίες και η ποιότητα της ζωής των ασθενών αξιολογήθηκαν µέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων, χρησιµοποιώντας το “Patient Empowerment Questionnaire” και το “Quality of life Questionnaire” αντίστοιχα. Η στατιστική
ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε το Στατιστικό πακέτο SPSS v.25.0.
¡ÎÒÅÌ»ÑuÁÒÁ Η πλειονότητα των συµµετεχόντων ανέφερε θετική αντιµετώπιση από το προσωπικό των Μονάδων
Εντατικής Θεραπείας και φυσιολογική ποιότητα ζωής. Ωστόσο, το 47% δήλωσε ότι δεν µπορούσε πάντα να κοιµηθεί το
βράδυ και το 32% ότι δεν ανακουφιζόταν πάντα επαρκώς από τον πόνο. Όσον αφορά την ποιότητα της ζωής, χειρότερα
αποτελέσµατα διαπιστώθηκαν στις «συνήθεις καθηµερινές δραστηριότητες». Οι µισοί ασθενείς ανέφεραν αδυναµία
εκτέλεσης δραστηριοτήτων υψηλής προσπάθειας και το 1/5 δυσκολίες στο περπάτηµα και στην κινητικότητα. Επιπλέον, το 43% ανέφερε δυσκολίες στην εργασία και στις καθηµερινές δραστηριότητες, οι οποίες αντικαταστάθηκαν ή
εγκαταλείφθηκαν οριστικά.
×uÅÐÑuÁÒÁ Οι θετικές εµπειρίες των ασθενών και η καλή ποιότητα της ζωής αποτελούν ένδειξη ότι η ποιότητα
της εντατικής φροντίδας των στρατιωτικών νοσοκοµείων είναι υψηλή. Παρεµβάσεις µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη ανακούφιση του πόνου, την προαγωγή του νυχτερινού ύπνου και την πρόληψη των επιπτώσεων της κρίσιµης
ασθένειας στις δραστηριότητες των ασθενών, θα εξασφαλίσουν θετικότερα αποτελέσµατα.
Λέξεις-Κλειδιά: Βαρέως πάσχοντες, δείκτες αυτοαναφερόµενων εµπειριών και αποτελεσµάτων των ασθενών, ΜΕΘ,
ποιότητα της ζωής σχετιζόµενη µε την υγεία, ποιότητα της φροντίδας υγείας
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αποτελεί ένα
ειδικό τµήµα του νοσοκοµείου, στο οποίο παρέχεται εξειδικευµένη και σύνθετη φροντίδα, καθιστώντας το κόστος λειτουργίας της ιδιαίτερα υψηλό
(Karabatsou et al 2016). Η δηµογραφική γήρανση του
πληθυσµού (OECD 2017a) και το αυξανόµενο ποσοστό
ασθενών µε κάποια χρόνια ασθένεια ή συνοσηρότητα
(Van Oostrom et al 2016), αποτελούν παράγοντες οι οποίοι δυνητικά µπορούν να οδηγήσουν σε απειλητικές καταστάσεις για τη ζωή, αυξάνοντας την ανάγκη νοσηλείας
σε ΜΕΘ. Η αυξανόµενη ζήτηση για εντατική φροντίδα, η
οποία συνεπάγεται και αύξηση των συνολικών δαπανών,
αποτελεί πρόκληση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής υγείας, καθώς η χρηµατοδότηση των νοσηλευτικών
µονάδων είναι σταθερά µειούµενη κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης. Συνεπώς, η συνεχής αξιολόγηση της
ποιότητας της φροντίδας στη ΜΕΘ κρίνεται απαραίτητη,
ειδάλλως η έκπτωση της µπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές εµπειρίες και δυσµενείς εκβάσεις για την υγεία ή την
ποιότητα της ζωής των ασθενών.
Παράλληλα, οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία µε
συνεχώς καλύτερη υποστήριξη των βαρέως πασχόντων,
έχουν αυξήσει τις προσδοκίες των ασθενών σχετικά µε
την ποιότητα της παρεχόµενης φροντίδας και την επακόλουθη ποιότητα της ζωής. Η ικανοποίηση των αναγκών
τους εξασφαλίζεται παρέχοντας φροντίδα προσανατολισµένη στον ασθενή (Patient Centered Care), η οποία
προϋποθέτει την επίγνωση των αντιλήψεων τους για τις
εµπειρίες που βιώσαν κατά τη νοσηλεία και τα αποτελέσµατα στην κατάσταση της υγείας τους (Kingsley & Patel
2017).
Η ανάγκη για αντικειµενική µέτρηση αυτών των αντιλήψεων, οδήγησε σταδιακά στη δηµιουργία δεικτών µε
τους οποίους ο ίδιος ο ασθενής αξιολογεί την ποιότητα
της παρεχόµενης φροντίδας υγείας και ονοµάζονται «δείκτες αυτοαναφερόµενων εµπειριών και αποτελεσµάτων
των ασθενών» (OECD 2017b). Μάλιστα, η µέτρηση των
αυτοαναφερόµενων εµπειριών των ασθενών είναι µια
διεθνής τάση µε σκοπό την αξιολόγηση συγκεκριµένων
γεγονότων κατά τη λήψη φροντίδας υγείας, έναντι των
ερευνών ικανοποίησης οι οποίες κατά βάση αντανακλούν υποκειµενικές αξιολογήσεις βάσει προσωπικών
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προσδοκιών (Chen 2015). Στη ΜΕΘ, οι δείκτες αυτοαναφερόµενων εµπειριών των ασθενών αξιολογούν τις
εµπειρίες που βιώνουν οι ίδιοι κατά τη νοσηλεία και διαµορφώνονται από κάθε διαδικασία που παρατηρούν ή τη
συµπεριφορά των επαγγελµατιών υγείας (Anhang Price
et al 2014). Ο συνηθέστερος δείκτης αυτοαναφερόµενων
αποτελεσµάτων σε ασθενείς ΜΕΘ είναι η ποιότητα της
ζωής που σχετίζεται µε την υγεία (Health Related Quality
of Life) (McKinley et al 2016, Ferrand et al 2019).
Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD 2017b), η χρήση των παραπάνω
δεικτών την τελευταία δεκαετία είναι περιορισµένη και
υπάρχει ουσιαστική έλλειψη δεδοµένων τόσο σε εθνικό,
όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η αξιολόγηση συγκεκριµένων εµπειριών των ασθενών από τη ΜΕΘ είναι ιδιαίτερα
σηµαντική, λαµβάνοντας υπόψη το πλήθος των πιθανών
στρεσογόνων παραγόντων που καλούνται να αντιµετωπίσουν. Επιπρόσθετα, η συνεχής µέτρηση της σχετιζόµενης
µε την υγεία ποιότητα της ζωής είναι απαραίτητη, δεδοµένου ότι οι εξελθόντες από τη ΜΕΘ ασθενείς µπορεί να
αντιµετωπίσουν προβλήµατα σε µία ή περισσότερες διαστάσεις της.
Συνεπώς, η επίγνωση των εµπειριών και της ποιότητας ζωής των ασθενών θα συµβάλει στην ανάδειξη
παραγόντων που τις επηρεάζουν και στη συνέχεια στη
λήψη προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών, µε τελικό σκοπό τη βελτίωση τους. Ο σκοπός της παρούσας
µελέτης ήταν διττός: α) να διερευνηθούν οι εµπειρίες των
ασθενών από τη νοσηλεία τους σε ΜΕΘ, και β) να αξιολογηθεί η ποιότητα της ζωής που σχετίζεται µε την υγεία
τους, έξι έως δώδεκα µήνες µετά την έξοδό τους από τη
ΜΕΘ.
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
ÖÅÄÉÁÑu¾Õ
Πρόκειται για µη παρεµβατική, συγχρονική µελέτη µε
αναδροµική συλλογή δεδοµένων. Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε µε τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε ασθενείς που
είχαν νοσηλευτεί και εξέλθει από ΜΕΘ.
Å½ÇuÁ
Τον πληθυσµό της µελέτης αποτέλεσαν 108 ασθενείς, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν σε τέσσερις ΜΕΘ τριών
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στρατιωτικών νοσοκοµείων της Αττικής. Η µεθοδολογία
δειγµατοληψίας που εφαρµόστηκε ήταν αυτή της δειγµατοληψίας σκοπιµότητας. Συµπεριλήφθηκαν όσοι είχαν
συµπληρώσει τουλάχιστον έξι µήνες εκτός της ΜΕΘ τη
στιγµή της επικοινωνίας και όχι περισσότερο από ένα
χρόνο, διάστηµα στο οποίο παρατηρούνται οι περισσότερες κλινικά σηµαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα της
ζωής (McKinley et al 2016). Προϋπόθεση ήταν, επίσης, η
διάρκεια νοσηλείας τουλάχιστον δύο ηµερών προκειµένου οι ασθενείς να έχουν βιώσει αρκετές εµπειρίες στη
ΜΕΘ. Από τη µελέτη αποκλείστηκαν ανήλικοι ασθενείς,
όσοι δε γνώριζαν Ελληνικά, δε µπορούσαν να επικοινωνήσουν, δε θυµόταν τίποτα, δεν παρείχαν συναίνεση για
συµµετοχή στη µελέτη ή δεν απάντησαν στην τηλεφωνική κλήση. Σύµφωνα µε τις συστάσεις της βιβλιογραφίας (Γαλάνης 2013), ο επαρκής αριθµός συµµετεχόντων
υπολογίζεται στους πέντε για κάθε υπό µελέτη µεταβλητή. Επειδή ο διαθέσιµος πληθυσµός ήταν περιορισµένος,
λόγω του ότι έπρεπε να πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια,
ο προηγούµενος στόχος επιτεύχθηκε κατά προσέγγιση.
×ÌÌÎÇ¼ÄÅÄÎu»ÍÔÍ
Η συλλογή δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε από τον
Ιούλιο έως το Νοέµβριο του 2018, µε τηλεφωνικές συνεντεύξεις, χρησιµοποιώντας δύο εργαλεία ειδικά σχεδιασµένα για ασθενείς ΜΕΘ: το “Patient Empowerment
Questionnaire” (Wahlin et al 2017) και το “Quality of Life
Questionnaire” (Fernandez et al 1996) και για τα οποία
είχε εξασφαλιστεί προγενέστερη άδεια από τους δηµιουργούς.
Το ερωτηµατολόγιο “Patient Empowerment
Questionnaire” χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση
των εµπειριών των ασθενών από τη νοσηλεία στις ΜΕΘ.
Περιλαµβάνει 27 ερωτήσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση
των ασθενών από το προσωπικό της ΜΕΘ, την ικανοποίηση των αναγκών τους κ.α. Οι δυνητικές απαντήσεις είναι
διαβαθµισµένης κλίµακας και µετρούν τη συχνότητα µε
την οποία ο ασθενής βίωσε κάθε εµπειρία (ποτέ, σπάνια, µερικές φορές, συνήθως, πάντα και δε θυµάµαι). Η
επιλογή «πάντα» αντιπροσωπεύει την θετικότερη δυνατή
εµπειρία (5 βαθµοί) και το «ποτέ» την χειρότερη (1 βαθµός).
Η ποιότητα ζωής των ασθενών αξιολογήθηκε µε το
ερωτηµατολόγιο “Quality of Life Questionnaire”. Αυτό
περιλαµβάνει 15 ερωτήσεις που διακρίνονται σε τρεις διαστάσεις: α) βασικές φυσιολογικές δραστηριότητες (0-9
βαθµοί), β) συνήθεις καθηµερινές δραστηριότητες (0-15
βαθµοί) και γ) συναισθηµατική κατάσταση (0-5 βαθµοί).
Όσο µικρότερη είναι η συνολική βαθµολογία, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα της ζωής των ασθενών.
Οι ασθενείς που πληρούσαν τα κριτήρια εισόδου στη
µελέτη δέχτηκαν τηλεφωνική κλήση. Αρχικά, ενηµερώνονταν προφορικά για το σκοπό, το αντικείµενο και τη

µεθοδολογία της µελέτης. Στην περίπτωση που έδιναν
προφορική πληροφορηµένη συναίνεση, απαντούσαν
ερωτήσεις σχετικές µε δηµογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά, τις εµπειρίες που έζησαν στη ΜΕΘ και την
ποιότητα της ζωής τους µετά τη ΜΕΘ. Αρχικά, διενεργήθηκε πιλοτική µελέτη µε 20 ασθενείς. Για τον έλεγχο
της αξιοπιστίας των µεταφρασµένων ερωτηµατολογίων
πραγµατοποιήθηκε η µέθοδος ελέγχου-επανελέγχου
(test-retest) και υπολογίστηκαν α) ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman, και β) ο συντελεστής αξιοπιστίας
Cronbach alpha.
»uÁÒÁ¥ÓÉË¼ÕÅÎÍÒÎÌÎÇ½ÁÕ
Οι ∆ρ. Wahlin, ∆ρ. Vazquez-Mata και ∆ρ. Fernandez
παρείχαν άδεια για τη χρησιµοποίηση των ερωτηµατολογίων τους στην παρούσα µελέτη. Η συλλογή των δεδοµένων από τους ασθενείς ξεκίνησε, εφόσον είχε εξασφαλιστεί άδεια από την επιτροπή Ηθικής και ∆εοντολογίας
του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), από τους επιστηµονικούς φορείς του εκάστοτε νοσοκοµείου και από
τους διευθυντές της εκάστοτε ΜΕΘ. Όλοι οι ασθενείς ενηµερώνονταν για τους σκοπούς της µελέτης και για το δικαίωµα τους να αρνηθούν ή να διακόψουν τη συµµετοχή
τους σε αυτή (εθελοντική συµµετοχή). Επισηµαίνεται ότι
η παρούσα µελέτη δεν εξέθεσε την υγεία των συµµετεχόντων σε κίνδυνο, ούτε τους στέρησε την προκαθορισµένη
ιατρική αντιµετώπιση, καθώς πρόκειται για µη παρεµβατική µελέτη. Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση της µελέτης
συµβαδίζει µε τις αρχές του Γενικού Κανονισµού για την
Προστασία ∆εδοµένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και µε τις αρχές δεοντολογίας της ∆ιακήρυξης του Ελσίνκι (World Medical Association Declaration of Helsinki). Η
επεξεργασία δεδοµένων έγινε συλλογικά, προασπίζοντας
την εµπιστευτικότητα και το απόρρητο των πληροφοριών.
Η παροχή πληροφορηµένης συναίνεσης ήταν απαραίτητη
προϋπόθεση για τη συµµετοχή στην έρευνα.
ÒÁÒÉÑÒÉË¼ÁÍÌ×ÑÈ
Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη
χρήση του στατιστικού πακέτου για τις κοινωνικές επιστήµες IBM SPSS 25.0. ∆ιενεργήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση, κατά την οποία οι κατηγορικές µεταβλητές παρουσιάστηκαν ως απόλυτες (n) και σχετικές (%)
συχνότητες, ενώ οι ποσοτικές µεταβλητές ως µέση τιµή,
τυπική απόκλιση, διάµεσος, ελάχιστη και µέγιστη τιµή.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ÈuÎÇÐÁÆÉËËÁÉËÌÉÍÉËÖÁÐÁËÒÈÐÉÑÒÉË
Οι ασθενείς που πληρούσαν τα κριτήρια εισόδου στη
µελέτη και απάντησαν στην τηλεφωνική κλήση ήταν 158,
από τους οποίους ανταποκρίθηκαν θετικά 108 (69%). Το
74,1% των συµµετεχόντων ήταν άνδρες. Η ηλικία τους
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Πίνακας 1. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά
Φύλο

Πίνακας 2. Κλινικά χαρακτηριστικά

Ν

%

Άνδρες

80

74,1

§ÁÒÑÒÁÑÈÒÈÕ×ÇÅ½ÁÕÐÉÍÒÈÍÅÉÑÁÇÔÇ¼

Γυναίκες

28

25,9

Υγιής

81

75

Χρόνια ασθένεια µε περιορισµούς στις
καθηµερινές δραστηριότητες

15

13,9

Χρόνια ασθένεια χωρίς περιορισµούς στις
καθηµερινές δραστηριότητες

12

11,1

Παθολογικά αίτια

79

73,1

Προγραµµατισµένο χειρουργείο

10

9,3

Μη προγραµµατισµένο χειρουργείο

8

7,4

Πολυτραυµατίας

11

10,2

Όχι

67

62

Ναι

41

38

Ηλικία
Μέση τιµή

52,42

(τυπική απόκλιση)

(20,302)

∆ιάµεση τιµή

55

Ελάχιστη-µέγιστη τιµή

19-89

κυµαίνονταν από 19 ως 89, µε µέση τιµή τα 52 έτη (Πίνακας 1). Η πλειονότητα των ασθενών ήταν συνταξιούχοι (38%) και είχαν µέσο εκπαιδευτικό επίπεδο (38%). Το
75% ήταν υγιείς πριν την εισαγωγή τους στη ΜΕΘ, ενώ
οι υπόλοιποι είχαν ιστορικό χρόνιας ασθένειας µε ή χωρίς περιορισµούς στην καθηµερινότητα (13,9% και 11,1%,
αντίστοιχα). Οι περισσότεροι ασθενείς εισήχθησαν για παθολογικά αίτια (73,1%), ενώ οι υπόλοιποι ήταν πολυτραυµατίες (10,2%) ή είχαν υποβληθεί σε προγραµµατισµένο
ή µη χειρουργείο (9,3% και 7,4%, αντίστοιχα). Το 62% των
ασθενών δεν έλαβε µηχανικό αερισµό. Η διάρκεια νοσηλείας τους κυµαίνονταν από δύο έως 37 ηµέρες, µε µέση
τιµή τις πέντε ηµέρες (Πίνακας 2).

Χαρακτηριστικό

Ν

ÉÁÇÍÔÑÒÉË¼ËÁÒÈÇÎÐ½ÁÅÉÑ¾ÄÎ×

¨ÈÖÁÍÉË¼×ÎÑÒ¼ÐÉÊÈÒÈÕÁÍÁÍÎ¼Õ

¥u»ÐÅÕÍÎÑÈÌÅ½ÁÕÑÒÈ¨£
Μέση τιµή (τυπική απόκλιση)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

5,20 (5,714)

∆ιάµεση τιµή

3,00

Ελάχιστη-µέγιστη τιµή

2-37

∆ιάγραµµα 1. Ποσοστά των ασθενών που είχαν απαντήσει «πάντα» στο πόσο συχνά είχαν βιώσει κάθε µία από τις
εµπειρίες του PEQ κατά τη διάρκεια νοσηλείας τους στη ΜΕΘ
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∆ιάγραµµα 1. Ποσοστά των ασθενών που είχαν απαντήσει «πάντα» στο
πόσο συχνά είχαν βιώσει κάθε µία από τις εµπειρίες του PEQ κατά τη
διάρκεια νοσηλείας τους στη ΜΕΘ

Επίπεδο Ι= φυσιολογική ποιότητα της ζωής, Επίπεδο II= ήπια, Επίπεδο
III= µέτρια, Επίπεδο IV= σοβαρά προβλήµατα στην ποιότητα της ζωής

£uÅÉÐ½ÅÕÒÔÍÁÑÓÅÍÏÍÑÒÉÕ¨ÎÍÄÅÕ£ÍÒÁÒÉË¼ÕÅÐÁÅ½ÁÕ
Η πλειονότητα των συµµετεχόντων ανέφερε εξαιρετικά θετικές εµπειρίες κατά τη νοσηλεία στη ΜΕΘ. Συγκεκριµένα, το ποσοστό των ασθενών που απάντησαν
«πάντα» στο πόσο συχνά είχαν βιώσει κάθε µία από τις
θετικές εµπειρίες ήταν τουλάχιστον 80% (∆ιάγραµµα 1).
Αξίζει να σηµειωθεί ότι είχαν πάντα εµπιστοσύνη στο
προσωπικό (96,3%), για το οποίο πίστευαν ότι πάντα είχε
«ανθρώπινη ζεστασιά» (97,2%), παρείχε πληροφορίες
µε ηρεµία και σαφήνεια (99%) και τους ενθάρρυνε να
αγωνιστούν για να γίνουν καλύτερα (92,3%). Ωστόσο, το
47% των ασθενών δήλωσαν ότι δεν µπορούσαν πάντα να
κοιµηθούν το βράδυ και το 32% ότι δεν ανακουφίζονταν
πάντα επαρκώς από τον πόνο.
ÎÉ¾ÒÈÒÁÒÈÕØÔ¼ÕÑÖÅÒÉØ¾uÅÍÈuÅÒÈÍ×ÇÅ½Á
Στο ∆ιάγραµµα 2 παρουσιάζεται γραφικά η κατάταξη
των ασθενών σε τέσσερα επίπεδα ποιότητας της ζωής,
ανάλογα µε τη συνολική βαθµολογία που συγκέντρωσαν
στις τρεις διαστάσεις του ερωτηµατολογίου της ποιότητας της ζωής (Fildissis et al 2007). Το 83% των ασθενών ανέφερε ότι είχε φυσιολογική ποιότητα της ζωής ή
αντιµετώπιζε ήπια προβλήµατα σε αυτή. Η διάσταση της
ποιότητας ζωής που επηρεάστηκε περισσότερο ήταν οι
«συνήθεις καθηµερινές δραστηριότητες». Συγκεκριµένα,
οι µισοί ασθενείς ανέφεραν αδυναµία εκτέλεσης δραστηριοτήτων υψηλής προσπάθειας και το 1/5 δυσκολίες στο
περπάτηµα και στην κινητικότητα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι
το 43% των ασθενών ανέφεραν δυσκολίες στην εργασία
και στις δραστηριότητες που είχαν πριν να νοσηλευθούν
στη ΜΕΘ, τις οποίες είτε αντικατέστησαν, είτε εγκατέλειψαν οριστικά.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Οι εµπειρίες των ασθενών στη ΜΕΘ αποτελούν διαχρονικά αντικείµενο µελέτης πολλών ερευνών, στις
οποίες αναδεικνύονται διάφοροι στρεσογόνοι παράγοντες. Στην παρούσα µελέτη διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς ανέφεραν κατά κύριο λόγο θετικές εµπειρίες από
τη ΜΕΘ. Η µικρή µέση διάρκεια νοσηλείας και η θετική
συµπεριφορά του προσωπικού πιθανότατα συνέβαλαν
σε αυτό το αποτέλεσµα. Άλλωστε, υπάρχει θετική προδιάθεση για τα στρατιωτικά νοσοκοµεία στο ευρύ κοινό,
καθώς είναι γνωστά για την οργάνωση που διαθέτουν και
για την πειθαρχία του προσωπικού. Βέβαια, το χρονικό
διάστηµα που µεσολάβησε από τη νοσηλεία στη ΜΕΘ µέχρι τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων ήταν αρκετά µεγάλο
και ενδεχοµένως να έχουν ξεχαστεί κάποιες αρνητικές
εµπειρίες. Είναι, επίσης, πιθανό ασθενείς που αρνήθηκαν
να συµµετέχουν, δεν απάντησαν στην κλήση και όσοι δεν
πληρούσαν τα κριτήρια εισόδου στη µελέτη, να είχαν διαφορετική αντίληψη για την παρεχόµενη φροντίδα.
Λιγότερο θετικές εµπειρίες των ασθενών ήταν ο
«ύπνος το βράδυ» και η «ανακούφιση από τον πόνο»,
δύο από τις πιο συχνά αναφερόµενες αρνητικές εµπειρίες κατά τη νοσηλεία σε ΜΕΘ (Hofhuis et al 2008a). Περίπου το ένα τρίτο των ασθενών, ανέφερε ότι η ανακούφιση
από τον πόνο δεν ήταν πάντα επαρκής κατά τη νοσηλεία,
γεγονός που υποδεικνύει ότι η µέτρηση και αντιµετώπιση του πόνου χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Σε προγενέστερες µελέτες, οι ασθενείς αναφέρουν ανεπαρκή
ανακούφιση από τον πόνο σε ποσοστό περίπου 46%-72%
(Hofhuis et al 2008a, Usta et al 2016). Σε αντίθεση, στη µελέτη των Wahlin et al (2017), το αντίστοιχο ποσοστό ήταν
17%. Οι διαφορετικοί τύποι αναλγητικών, η υποκειµενική
αίσθηση του πόνου, ο αριθµός των συµµετεχόντων και
τα διαφορετικά κριτήρια εισαγωγής στη µελέτη είναι µερικοί παράγοντες που συνέβαλλαν στη µεγάλη απόκλιση
των αποτελεσµάτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει
το γεγονός ότι σχεδόν οι µισοί συµµετέχοντες ανέφεραν
ότι δεν µπορούσαν πάντα να κοιµηθούν το βράδυ. Οι διαταραχές του ύπνου είναι συχνές στους ασθενείς της ΜΕΘ
και οι πιο σηµαντικές αιτίες πρόκλησης τους είναι ο θόρυβος και ο πόνος (Wahlin et al 2017, Stewart et al 2017).
Στην παρούσα µελέτη διαπιστώθηκε, επιπλέον, ότι οι
ασθενείς έχουν γενικότερα καλή ποιότητα της ζωής έξι
έως δώδεκα µήνες µετά την έξοδό τους από τη ΜΕΘ,
δεδοµένου ότι το 83% συγκέντρωσε χαµηλή συνολική
βαθµολογία στις τρεις διαστάσεις της. Σε αντίθεση, τα
αντίστοιχα ποσοστά σε άλλες µελέτες κυµαίνονταν από
52% έως 61,9% (Wehler et al 2001, Fildissis et al 2007).
∆ιαφορές στην ποιότητα της ζωής µπορεί να οφείλονται
στα διαφορετικά κριτήρια εισόδου, στα κοινωνικά και δηµογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών, στη διάρκεια
νοσηλείας, στην ποιότητα της ζωής πριν από τη νοσηλεία
στη ΜΕΘ, στις διαφορετικές διαγνωστικές κατηγορίες ειΤΟΜΟΣ 13 - ΤΕΥΧΟΣ 4

[55]

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
σόδου και σε διαφορές στη βαρύτητα των ασθενειών.
Σε συµφωνία µε προγενέστερες µελέτες (Fildissis
et al 2007, Soliman et al 2015), οι «συνήθεις καθηµερινές δραστηριότητες» ήταν η διάσταση της ποιότητας
της ζωής στην οποία οι ασθενείς ανέφεραν τις περισσότερες δυσκολίες. Ένας πιθανός λόγος είναι ότι το 34,3%
των ασθενών ήταν άνω των 65 ετών, ηλικίες οι οποίες
παρουσιάζουν συχνότερα προβλήµατα στις καθηµερινές
δραστηριότητες. Επιπλέον, µπορεί οι ασθενείς να είχαν
ήδη επηρεασµένη αυτή τη διάσταση και πριν από τη νοσηλεία. Παρόλα αυτά, η µέση βαθµολογία ήταν καλύτερη
στην παρούσα µελέτη συγκριτικά µε άλλες µελέτες (2,23
έναντι 3,39-3,76, αντίστοιχα) (Fildissis et al 2007, Schenk
et al 2012).
Συγκεκριµένα, οι ασθενείς ανέφεραν µεγαλύτερη δυσκολία στην εκτέλεση δραστηριοτήτων µέγιστης προσπάθειας (49%), δηλώνοντας ότι δεν µπορούσαν να εκτελέσουν καµία τέτοια δραστηριότητα. Περίπου το ένα πέµπτο
των ασθενών είχε δυσκολίες στην κινητικότητα και στο
περπάτηµα. Ασθενείς σε προγενέστερες µελέτες ανέφεραν προβλήµατα στην κινητικότητα σε ποσοστό 33%-58%
(Pandian et al 2013, Busico et al 2016).
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η κρίσιµη ασθένεια είχε αρνητικές επιπτώσεις στο 40% των ασθενών που εργάζονταν
πριν τη νοσηλεία, οι οποίοι ανέφεραν ότι πλέον εργάζονται µε δυσκολίες, έχουν στραφεί σε εργασία που απαιτεί
λιγότερη ενέργεια ή δεν εργάζονται πια λόγω της κατάστασης τους. Το αντίστοιχο ποσοστό σε άλλες έρευνες
κυµαίνεται κατά κύριο λόγο από 32% έως 46% (Schaaf
et al 2009, Griffiths et al 2013). Το ποσοστό των ατόµων
που επιστρέφουν στην προηγούµενη εργασία τους έχει
αναφερθεί ως µη βιολογικός δείκτης της κατάστασης της
υγείας ενός ατόµου (Lizana et al 2003), όµως θα πρέπει
να αξιολογείται µε προσοχή, καθώς επηρεάζεται και από
άλλους παράγοντες, όπως η ηλικία και ο τύπος της εργασίας.
Όσον αφορά τα άτοµα που δεν εργάζονταν πριν τη νοσηλεία, το 42% ανέφερε δυσκολίες στις καθηµερινές δραστηριότητες, τις οποίες έχουν αντικαταστήσει µε άλλες µικρότερης προσπάθειας ή τις εγκατέλειψαν οριστικά. Στη
µελέτη των Granja et al (2005) αναφέρεται ότι η κούραση
είναι ένας σηµαντικός επιβαρυντικός παράγοντας. Ο αρνητικός αντίκτυπος στην ικανότητα του ατόµου να εργαστεί ή να εκτελέσει τις καθηµερινές του δραστηριότητες,
αντικατοπτρίζει τις κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις της
κρίσιµης ασθένειας.
×ÍÁÒÑÈuÅ½ÁÒÈÕuÅÌ»ÒÈÕ
Ο πληθυσµός προς µελέτη προήλθε από τέσσερις διαφορετικές ΜΕΘ τριών νοσοκοµείων, µε σκοπό τα αποτελέσµατα να µην φωτογραφίζουν συγκεκριµένα άτοµα,
συγκεκριµένη ΜΕΘ ή νοσοκοµείο. Το γεγονός αυτό αυξάνει την πιθανότητα τα αποτελέσµατα να µπορούν να
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γενικευτούν τουλάχιστον για τα στρατιωτικά νοσοκοµεία.
Τα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιήθηκαν είναι ειδικά σχεδιασµένα για τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε
ΜΕΘ. Η τηλεφωνική συνέντευξη διευκόλυνε όσους επιθυµούσαν να συµµετέχουν στην έρευνα, καθώς δεν χρειάστηκε προγραµµατισµός συνάντησης στο νοσοκοµείο.
ÅÐÉÎÐÉÑuÎ½ÒÈÕuÅÌ»ÒÈÕ
Οι ασθενείς που αποκλείστηκαν από τη µελέτη ή αρνήθηκαν να συµµετέχουν είναι πιθανό να είχαν δυσάρεστες εµπειρίες και χειρότερη ποιότητα ζωής. Το χρονικό
διάστηµα που πέρασε από τη νοσηλεία στη ΜΕΘ ήταν
αρκετά µεγάλο, γεγονός που µπορεί να συνέβαλε στο να
ξεχαστούν αρνητικές εµπειρίες ή οι αναµνήσεις να έχουν
επηρεαστεί από περιγραφές των συγγενών. Βέβαια, αυτό
το διάστηµα επιλέχθηκε µε σκοπό να υπάρχει η µέγιστη
δυνατή βελτίωση της ποιότητας της ζωής και η κατάσταση της υγείας να µην εµποδίσει τη συµµετοχή τους στην
έρευνα.
Η ποιότητα της ζωής µετρήθηκε στιγµιαία µετά την
έξοδο από τη ΜΕΘ χωρίς να υπάρχει µέτρηση για την
αντίστοιχη προ νοσηλείας, µε αποτέλεσµα να µην εξάγεται κάποιο συµπέρασµα αν η νοσηλεία στη ΜΕΘ επιδείνωσε την ποιότητα της ζωής, ή αν ήταν από πριν µειωµένη. Ένας ακόµη περιορισµός έγκειται στο γεγονός ότι
δεν υπήρχε διαθέσιµη η βαθµολογία Apache II εισόδου
για όλους τους ασθενείς, οπότε και δεν χρησιµοποιήθηκε
ως δείκτης βαρύτητας της κατάστασης κατά την εισαγωγή
τους.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η θετική αντίληψη των ασθενών για τις εµπειρίες και
την ποιότητα της ζωής τους αποτελεί ένδειξη ότι η ποιότητα της φροντίδας στις ΜΕΘ των στρατιωτικών νοσοκοµείων είναι υψηλή. Το προσωπικό θα πρέπει να λάβει
υπόψη τα αποτελέσµατα της µελέτης µε σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης φροντίδας υγείας.
Προκειµένου να προαχθεί η ποιότητα του ύπνου στις
ΜΕΘ, κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση των παραγόντων
που επηρεάζουν τον ύπνο των ασθενών. ∆εδοµένου ότι
ο θόρυβος είναι ένας από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες (Wahlin et al 2017, Stewart et al 2017), σκόπιµο
είναι να µετρηθούν τα επίπεδα θορύβου στις συµµετέχουσες ΜΕΘ και να ληφθούν παρεµβάσεις περιορισµού
(πχ χαµηλόφωνες οµιλίες του προσωπικού, χαµηλότερη
ένταση ηχητικών συναγερµών). Εναλλακτικά, µπορεί να
µειωθεί η ενόχληση που προκαλεί ο θόρυβος µε χρήση
µουσικής ή ωτοασπίδων. Ευεργετικά αποτελέσµατα στην
προαγωγή του ύπνου των ασθενών που εκτίθενται στο
θόρυβο της ΜΕΘ έχει ο «λευκός θόρυβος» (Stanchina et
al 2005).
Σηµαντική είναι, επίσης, η διατήρηση του κιρκάδιου
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κύκλου των ασθενών µέσω κατάλληλης ρύθµισης του
φωτισµού κατά τη διάρκεια της ηµέρας (Engwall et al
2015). Συγκεκριµένα, προτείνεται τις νυχτερινές ώρες τα
φώτα να µένουν σβηστά για να διευκολύνεται η διάκριση της ηµέρας από τη νύχτα. Όσον αφορά τις νοσηλευτικές παρεµβάσεις, σηµαντική είναι η καλύτερη δυνατή
οµαδοποίηση τους τις νυχτερινές ώρες, προκειµένου να
αυξηθούν τα µεσοδιαστήµατα για ξεκούραση. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι η µεγαλύτερη δυνατή κινητοποίηση των
ασθενών κατά τη διάρκεια της ηµέρας θα οδηγήσει στο
να ξεκουράζονται το βράδυ.
Η ποιότητα του ύπνου µπορεί να βελτιωθεί µε την
εξασφάλιση της άνεσης του ασθενούς. Αυτή µπορεί να
επιτευχθεί µε άνετο κρεβάτι, άνετη θέση στο κρεβάτι,
συγχρονισµό του ασθενούς µε τον αναπνευστήρα, κατάλληλο τύπο µηχανικής αναπνοής και κατάλληλη ρύθµιση
της θερµοκρασίας. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται συστηµατικότερη αξιολόγηση του πόνου και επαναπροσδιορισµός των πρακτικών αντιµετώπισης του, µε σκοπό την
αποτελεσµατικότερη ανακούφιση των ασθενών.
Η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των εµπειριών
είναι σηµαντική, καθώς οι θετικές εµπειρίες µπορούν
να µειώσουν τον αντίκτυπο των αρνητικών εµπειριών
(Samuelson 2011). Πρωταρχικό βήµα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η διερεύνηση των αναγκών που έχουν οι
ασθενείς στις ελληνικές ΜΕΘ και των πιθανών στρεσογόνων παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά τις εµπειρίες τους. Το προσωπικό, έτσι, θα µπορεί να προβεί σε
στοχευµένες διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες.
Η ενσυναίσθηση και ψυχολογική υποστήριξη από
τους επαγγελµατίες υγείας κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, συµβάλει στην ψυχική ενδυνάµωση των ασθενών.
Οι ίδιοι µπορούν να αναπτύξουν αποτελεσµατικές στρατηγικές αντιµετώπισης του στρες ήδη από το νοσοκοµείο
(Hofhuis et al 2008b). Ο διάλογος και η επικοινωνία είτε
λεκτικά, είτε εξωλεκτικά και ανεξάρτητα από το επίπεδο
συνείδησης, αποφορτίζει τους ασθενείς από αρνητικά
συναισθήµατα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το επισκεπτήριο
θα µπορούσε να είναι περισσότερο ευέλικτο σε ασθενείς
που είναι ξύπνιοι και επικοινωνούν, καθώς η επαφή µε
οικεία πρόσωπα γεµίζει την ηµέρα τους µε όµορφα συναισθήµατα. Σε ασθενείς µε δυσκολίες επικοινωνίας, η
παροχή χαρτιού-µολυβιού για να γράψουν ή να επιδείξουν λέξεις σε τυπωµένα γράµµατα της αλφαβήτας είναι
ενδεικτικές λύσεις. Η σηµασία της κοινωνικής υποστήριξης των ασθενών µετά τη ΜΕΘ θα πρέπει να γίνει κατανοητή από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, καθώς
βελτιώνει την ψυχική υγεία και την ποιότητα της ζωής
γενικότερα.
Στις περιπτώσεις που οι ασθενείς εισάγονται προγραµµατισµένα στη ΜΕΘ, χρήσιµη θα ήταν η εκ των προτέρων ενηµέρωση σχετικά µε το περιβάλλον της ΜΕΘ
και τους πιθανούς στρεσογόνους παράγοντες που θα

αντιµετωπίσουν, προκειµένου να είναι προετοιµασµένοι.
Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, σηµαντική είναι η πληροφόρηση και επεξήγηση των ασθενών πριν από κάθε
παρέµβαση, κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας αυτών.
Με αυτό τον τρόπο, οι ασθενείς είναι προετοιµασµένοι για
το τι θα ακολουθήσει και λαµβάνουν ανατροφοδότηση για
το τι συνέβη. Έτσι, οι εµπειρίες γίνονται λιγότερο στρεσογόνες, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στους ασθενείς
να αποκτήσουν πάλι τον έλεγχο.
Κατά την εισαγωγή στη ΜΕΘ θα πρέπει να προσδιορίζονται οι οµάδες υψηλού κινδύνου για µειωµένη
κινητικότητα, προκειµένου να λαµβάνονται στοχευµένες προληπτικές ενέργειες. Με σκοπό να µειωθούν οι
επιπτώσεις της κρίσιµης ασθένειας στις καθηµερινές
δραστηριότητες των ασθενών, είναι σηµαντική η πρώιµη κινητοποίηση τους µε περισσότερη φυσικοθεραπεία
ή παθητική κινησιοθεραπεία κατά τη νοσηλεία στη ΜΕΘ
(Callahan & Supinski 2016). Μετά την έξοδο από τη ΜΕΘ,
θα πρέπει να προγραµµατίζονται συναντήσεις παρακολούθησης (follow up), προκειµένου να ελέγχεται η εξέλιξη της υγείας των ασθενών και να αναδεικνύονται πρώιµα τα προβλήµατα τους. Σηµαντικό είναι οι ασθενείς να
νοσηλεύονται στο ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστηµα, καθώς η επιµήκυνση της διάρκειας νοσηλείας επιδρά αρνητικά στην ποιότητα της ζωής τους (McKinley et al 2016).
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
ΠΠ: συµµετείχε στη σύλληψη και το σχεδιασµό της
µελέτης, στη συλλογή και ανάλυση δεδοµένων, στην ερµηνεία αποτελεσµάτων και στη συγγραφή κειµένου. ΟΣ:
συµµετείχε στη σύλληψη και το σχεδιασµό της µελέτης,
κατεύθυνε την ΠΠ σε όλη την ερευνητική διαδικασία και
επιµελήθηκε το τελικό κείµενο. ΠΓ: συµµετείχε στην ανάπτυξη
της µεθοδολογίας της έρευνας και στην ανάλυση
δεδοµένων. ΟΚ: συνέβαλε στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της πιλοτικής µελέτης. ∆Κ: συµµετείχε στο
σχεδιασµό της µελέτης και είχε γενικότερα την εποπτεία
εκπόνησης της. Όλοι οι συγγραφείς αξιολόγησαν κριτικά
και ενέκριναν την υποβολή του τελικού κειµένου.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Η παρούσα µελέτη δεν χρηµατοδοτήθηκε από κάποια
πηγή.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τους
ασθενείς που συµµετείχαν στην µελέτη, τους επιστηµονικούς φορείς των νοσοκοµείων και τους διευθυντές των
ΜΕΘ που παρείχαν συναίνεση για τη διεξαγωγή της.
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*OUSPEVDUJPO Providing high quality care in todays’ Intensive Care Units is a challenge because of
the constant increase in demand, the high functional cost and the restricted availability of resources.
Evaluating both patients’ experiences and outcomes from the care provided is necessary for ensuring
high quality in health care.
"JN The investigation of patient reported experiences in Intensive Care Units and the evaluation of their
health related quality of life six to twelve months after discharge.
.FUIPET It is a non-interventional cross-sectional study with retrospective data collection. The
participants were 108 patients, discharged from four Intensive Care Units of three military hospitals in
Athens. Telephone interviews were conducted using “Patient Empowerment Questionnaire” and “Quality
of life Questionnaire” to evaluate patients’ experiences and health related quality of life respectively.
Statistical analysis was conducted using the statistical package SPSS v.25.0.
3FTVMUT The majority of the study population reported positive experiences with the critical care staff
and normal quality of life after discharge. However, 47% reported that they could not always sleep at
night and 32% did not always receive adequate pain relief. In regards to patients’ quality of life, “normal
daily activities” were affected the most. Specifically, half of the patients reported inability to carry out
activities requiring high level of physical effort and 1/5 expressed difficulties in walking and in mobility.
Additionally, 43% reported difficulties in the job or their daily activities, have changed or completely
abandoned them.
$PODMVTJPOT The patients’ positive experiences and good health related quality of life after discharge
gave the impression that quality of intensive care in Greek military hospitals is high. Interventions
intending to achieve more adequate pain relief, better sleep at night, and prevention of critical illness’
negative impact on day-to-day activities would ensure more positive results.
Key words: Critically ill patients, HRQOL, ICU, patient reported experiences and outcomes, quality of
healthcare.
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Αντιλήψεις και απόψεις γονέων για τον εµβολιασµό:
Μια πιλοτική έρευνα σε γονείς επαγγελµατίες υγείας
και γονείς µη επαγγελµατίες υγείας
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1. Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό (Ε∆ΙΙΠ), Παιδαγωγικό Τµήµα, ΑΣΠΑΙΤΕ
2. Νοσηλεύτρια, MSc, Γενικό Νοσοκοµείο Νίκαιας
3. Νοσηλεύτρια, MSc, Σχολική Νοσηλεύτρια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
£ÉÑÁÇÔÇ¼ Οι εµβολιασµοί είναι σηµαντικό προληπτικό µέτρο υγείας για παιδιά και ενήλικες. Ωστόσο, ένας αριθµός
γονέων θεωρεί τα εµβόλια µη ασφαλή και εκφράζει ενδοιασµούς για τη χρήση τους.
Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις και οι απόψεις γονέων για τον εµβολιασµό των
παιδιών τους.
¨ÅÓÎÄÎÌÎÇ½ÁΠρόκειται για µια πιλοτική έρευνα όπου το δείγµα αποτέλεσαν είκοσι γονείς από την Αττική (2 άντρες
και 18 γυναίκες). ∆έκα γονείς (γυναίκες) ήταν επαγγελµατίες υγείας (νοσηλευτές και επισκέπτες υγείας) και δέκα
γονείς (2 άντρες και 8 γυναίκες) δεν ήταν επαγγελµατίες υγείας. Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση ηµιδοµηµένης συνέντευξης και τα δεδοµένα αναλύθηκαν µε την τεχνική της θεµατικής ανάλυσης.
¡ÎÒÅÌ»ÑuÁÒÁ Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, τα θέµατα που απασχολούσαν τους γονείς είναι η ασφάλεια των εµβολίων, οι παρενέργειές τους, η χρησιµότητα των νέων εµβολίων, η δια βίου κάλυψη των παιδιών, η υπερφόρτωση του
ανοσοποιητικού συστήµατος, η εµπορική σκοπιµότητα των εµβολίων και οι πηγές ενηµέρωσης για θέµατα εµβολιασµού. Από τις συγκρίσεις των δύο οµάδων προέκυψε πως οι γονείς που δεν έχουν επαγγελµατική σχέση µε το χώρο
υγείας είναι πιο διστακτικοί κι έχουν περισσότερες λανθασµένες πεποιθήσεις για τα εµβόλια.
×uÅÐÑuÁÒÁ Η απόφαση για εµβολιασµό ή µη των παιδιών είναι τεράστια ευθύνη απέναντι στο κάθε παιδί, αλλά και
την κοινωνία. Οι επαγγελµατίες υγείας είναι σε θέση να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και απαντήσεις ώστε
οι γονείς να λαµβάνουν τεκµηριωµένες αποφάσεις σε θέµατα εµβολιασµού.
Λέξεις-κλειδιά: αντιλήψεις γονέων, εµβολιασµός, επαγγελµατίες υγείας
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
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των παιδιών.
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επιφυλακτικοί ως προς τη χορήγησή τους.
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οφέλη υπερτερούν σηµαντικά των ανεπιθύµητων ενεργειών.
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απόφαση για εµβολιασµό ή µη των παιδιών είναι ευθύνη απέναντι στο παιδί και την κοινωνία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας
(WHO 2013), εµβολιασµός είναι η διαδικασία κατά
την οποία ένα άτοµο καθίσταται απρόσβλητο σε κάποιο µεταδιδόµενο λοιµώδες νόσηµα καθώς το εµβόλιο
ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστηµα του οργανισµού
µε στόχο να τον προστατεύσει από τα νοσήµατα αυτά.
Υπολογίζεται ότι ο εµβολιασµός αποτρέπει 2 µε 3 εκατοµµύρια παιδικούς θανάτους κάθε χρόνο. Παρ’ όλα αυτά,
η παιδική θνησιµότητα από λοιµώδη νοσήµατα συνεχίζει
να παραµένει σε υψηλά επίπεδα κυρίως σε χώρες της
Ασίας και της Αφρικής (ΕCDC 2017).
Παρά την έκδοση εθνικού προγράµµατος εµβολιασµού (EΠΕ) για παιδιά και ενήλικες από το Υπουργείο
Υγείας κάθε χώρας, υπάρχει διστακτικότητα των γονέων
όσον αφορά στο ζήτηµα του εµβολιασµού των παιδιών
τους, λόγω έλλειψης επαρκούς ενηµέρωσης, χαµηλού
µορφωτικού επιπέδου, φόβου για συγκεκριµένα εµβόλια
που έχει ακουστεί ότι µπορεί να σχετίζονται µε αναπτυξιακές διαταραχές (πχ. αυτισµό), ενηµέρωση από αντεµβολιαστικά κινήµατα και blogs κλπ (Maglione et al 2014,
Κωστοπούλου 2017).
Οι νοσηλευτές, µαζί µε τους παιδιάτρους, διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην κοινότητα σχετικά την
πληροφόρηση, ενηµέρωση και εκπαίδευση στο ζήτηµα
του εµβολιασµού του γενικού πληθυσµού, συµπεριλαµβανοµένου του εαυτού τους, αλλά και των παιδιών τους.
Κι αυτό γιατί αποτελούν τους επαγγελµατίες υγείας που,
µεταξύ άλλων, είναι υπεύθυνοι όχι µόνο για την προαγωγή της υγείας, αλλά και για την πρόληψη ασθενειών.
Εξάλλου, είναι γνωστό πως οι επαγγελµατίες υγείας ανήκουν στις οµάδες υψηλού κινδύνου µετάδοσης λοιµωδών νοσηµάτων λόγω της φύσης του επαγγέλµατός τους
(Φράγκου 2016, Μανοµενίδης 2018).
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά µε τις απόψεις
γονέων για τον εµβολιασµό είναι δύσκολη λόγω των διαφορετικών δεδοµένων και συνθηκών που επικρατούν
στις διάφορες χώρες σε θέµατα υγείας και παροχής εµβολιαστικής κάλυψης. Ωστόσο, στην ξενόγλωσση βιβλι-

Σ

ογραφία εντοπίστηκε µία µόνο έρευνα που στο δείγµα
της περιελάµβανε ταυτόχρονα γονείς, ανάδοχες µητέρες,
φροντιστές υγείας και γιατρούς (Kagone et al 2014).
Από τις ξενόγλωσσες έρευνες δύο προέρχονται από
χώρες της Αφρικής (Kagone et al 2014, Oku et al 2017).
Τα ευρήµατα επηρεάζονται από τη γενικότερη κατάσταση
στον τοµέα υγείας και τις δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. Ακόµα και σήµερα τα παιδιά στις χώρες
αυτές δεν εµβολιάζονται επαρκώς, αλλά και τα πρωτόκολλα εµβολιασµού είναι διαφορετικά από αυτά της Ευρώπης και της Αµερικής. Στις υπόλοιπες έρευνες που
εντοπίστηκαν από ευρωπαϊκές χώρες οι αντιλήψεις των
γονέων είναι γενικώς θετικές. Το µορφωτικό επίπεδο
των γονέων συνδέεται µε την αποδοχή ή όχι των εµβολίων. Ο ρόλος των επαγγελµατιών υγείας είναι σηµαντικός
ώστε να αποφεύγεται η παραπληροφόρηση, να γίνεται
σωστή επιστηµονική ενηµέρωση στους γονείς, αλλά και
να σταθµίζονται οι παράγοντες του κινδύνου ανεπιθύµητων ενεργειών για συγκεκριµένες οµάδες του παιδικού
πληθυσµού (Paulussen et al 2006, Lovri -Makari et al
2018).
Μια ισπανική έρευνα (Picchio et al 2017) µελέτησε
τις απόψεις παιδιάτρων και παιδιατρικών νοσηλευτών
σχετικά µε τα εµβόλια. Το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων
δήλωσε πως είχε αµφιβολία για την ασφάλεια τουλάχιστον ενός εµβολίου που προτείνεται από την Παιδιατρική
Εταιρεία της Βαρκελώνης, ενώ το 40% του συνόλου του
δείγµατος δεν διέθετε αρκετές γνώσεις και επαρκή ενηµέρωση για όλα τα εµβόλια. ∆ιστακτικότητα εκφράστηκε,
κυρίως, απέναντι στο εµβόλιο κατά του HPV, ενώ όσοι
από τους συµµετέχοντες είχαν παιδιά εξέφρασαν πιο θετικές αντιλήψεις για τον εµβολιασµό.
Στη συνέχεια εντοπίστηκαν σχετικές ελληνικές έρευνες που αφορούν γονείς και νοσηλευτές. Το 2011 πραγµατοποιήθηκε µια µεγάλης έκτασης έρευνα µε σκοπό
την καταγραφή των αντιλήψεων των γονέων σχετικά
µε τα εµβόλια γενικότερα και ειδικότερα για το Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµού (ΕΠΕ). Η έρευνα έγινε µε
ερωτηµατολόγιο σε γονείς παιδιών που φοιτούσαν στους
ΤΟΜΟΣ 13 - ΤΕΥΧΟΣ 4
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παιδικούς σταθµούς πέντε δήµων. Το δείγµα ήταν 1.077
γονείς. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, η εµβολιαστική
κάλυψη των παιδιών έφθανε το 99,2%, αφού το 94,3% των
γονέων συµφωνούσαν µε τη χορήγηση των εµβολίων. Ο
πιο σηµαντικός λόγος σύγκρουσης µε την πρακτική του
εµβολιασµού, από την πλευρά των γονέων, ήταν ο φόβος εκδήλωσης ανεπιθύµητης ενέργειας (81%). Το 81,7%
των γονέων ήταν επιφυλακτικοί ως προς την ασφάλεια
και την αποτελεσµατικότητα των νέων εµβολίων. Επιπλέον, γονείς µε υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και
µε µεγαλύτερη ηλικία παρουσίαζαν υψηλότερο επίπεδο
γνώσεων του ΕΠΕ και εποµένως είχαν ολοκληρώσει το
πρόγραµµα αυτό. Όσοι ενηµερώνονταν από τους παιδιάτρους είχαν καλό επίπεδο γνώσεων (97,6%), ενώ όσοι διαφωνούσαν µε την τήρηση του ΕΠΕ ενηµερώνονταν από
τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (ΜΜΕ) και το διαδίκτυο
(Παπάζογλου και συν 2011).
Μια άλλη έρευνα στο πλαίσιο διπλωµατικής εργασίας πραγµατοποιήθηκε από την Κωνσταντάρα (2014). Το
δείγµα αποτέλεσαν 316 νοσηλευτές που εργάζονταν σε
νοσοκοµείο της Αθήνας. ∆ιερευνήθηκαν οι στάσεις και
οι γνώσεις του νοσηλευτικού προσωπικού για τον εµβολιασµό κατά του ιού HPV. Οι νοσηλευτές (98.7%) ήταν
ενηµερωµένοι για την ύπαρξή του εµβολίου κατά του ιού
των ανθρώπινων θηλωµάτων. Παρ’ όλα αυτά, καλύτερη
πληροφόρηση για τις δόσεις και για το χρονικό διάστηµα
στο οποίο πραγµατοποιείται ο εµβολιασµός είχαν οι νοσηλευτές µε υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης (82,1%).
Το εµβόλιο θεωρείται πολύ αποτελεσµατικό από τους
περισσότερους νοσηλευτές (83.9%), ενώ επιπρόσθετα
φανερώθηκε η θετική άποψη των νοσηλευτών, για την
ένταξή του µεταξύ των υποχρεωτικών εµβολιασµών για
τα κορίτσια και τις νεαρές γυναίκες. Ωστόσο, µόνο ένα µικρό ποσοστό νοσηλευτών φαίνεται να είχε εµβολιάσει τα
παιδιά του (31.6%). Ο βαθµός στον οποίο οι γονείς νοσηλευτές θεωρούσαν αποτελεσµατικό το εµβόλιο κατά του
ιού HPV διαπιστώθηκε πως επηρεάζει τις απόψεις τους
για το αν αυτό θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό (98,5%),
καθώς και την απόφαση για εµβολιασµό ή µη των παιδιών τους (53,2%).
∆ιακρατική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 2015
σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (European Centre for
Disease Prevention and Control, 2015) µεταξύ των
οποίων και η Ελλάδα µελέτησε τις αντιλήψεις, αλλά και
τις επιφυλάξεις των νοσηλευτών απέναντι στον εµβολιασµό. Τα αποτελέσµατα διαφέρουν ανά χώρα ανάλογα
µε συγκεκριµένες πρακτικές, αλλά και πεποιθήσεις που
υπάρχουν. Από την Ελλάδα συµµετείχαν 15 επαγγελµατίες υγείας, στην πλειοψηφία γυναίκες. Τα θέµατα που
ανέφεραν ήταν η αναγκαιότητα του εµβολιασµού για την
πρόληψη ασθενειών, ότι τα οφέλη υπερτερούν σηµαντικά
σε σύγκριση µε τους κινδύνους, και ότι η εµπιστοσύνη
στους γιατρούς και η ενηµέρωση των πολιτών από αυ-
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τούς είναι η µόνη σωστή οδός πληροφόρησης.
Μία ακόµη αδηµοσίευτη αλλά πρόσφατη ελληνική
έρευνα µελέτησε τις απόψεις νοσηλευτών για τον δικό
τους εµβολιασµό και για τον εµβολιασµό των παιδιών
τους (Ζυγούλη, 2019). Το δείγµα ήταν 105 νοσηλευτές
ενός νοσοκοµείου εκ των οποίων οι 77 είχαν παιδιά. Η
συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε ανώνυµο ερωτηµατολόγιο βασισµένο στο Εθνικό Πρόγραµµα
Εµβολιασµών (ΕΠΕ). Στα παιδιά τους οι νοσηλευτές είχαν κάνει τα εξής εµβόλια: DTaP (99,11%), MMR (97,46%),
ηπατίτιδας Β (90%), IPV (91,56%), BCG (62,24%). Οι λόγοι για τους οποίους οι νοσηλευτές εµβολίασαν τα παιδιά τους ήταν µετά από ενηµέρωση από τον παιδίατρο
(88,31%), λόγω του υποχρεωτικού εθνικού εµβολιασµού
(46,75%), µετά από παρακολούθηση σεµιναρίων (6,49%)
και, τέλος, µετά από ασθένεια (2,6%). Επιπλέον, στην
ερώτηση που αφορούσε τους λόγους για τους οποίους
δεν εµβολιάζουν τα παιδιά τους, ανέφεραν το φόβο για
πιθανή εµφάνιση παρενεργειών, αλλά και την αµφιβολία
για το αν αυτά είναι αποτελεσµατικά ή όχι.
Από τις έρευνες που αναφέρθηκαν γίνεται αντιληπτή
η ανάγκη για περαιτέρω µελέτη του ζητήµατος του εµβολιασµού και ιδιαίτερα των απόψεων των γονέων και των
επαγγελµατιών υγείας γύρω από το ζήτηµα αυτό. Η διπλή
ιδιότητα γονέα και νοσηλευτή έχει µελετηθεί σε δύο µόνο
ελληνικές έρευνες στο πλαίσιο διπλωµατικών εργασιών.
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Σχεδιασµός
Επιλέχτηκε η ποιοτική µέθοδος έρευνας, και πιο συγκεκριµένα η ηµι-δοµηµένη συνέντευξη, επειδή το προς
µελέτη θέµα δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς. Επιδιώχθηκε µια σε βάθος κατανόηση των επιµέρους διαστάσεων
των απόψεων των γονέων για το φαινόµενο του εµβολιασµού, χωρίς µια αποστασιοποιηµένη, στατιστική προσέγγισή του. Στόχος ήταν, µέσω του αφηγηµατικού ύφους
των συνεντεύξεων, να περιγραφούν µε πιο αυθόρµητο
και κυριολεκτικό λόγο οι απόψεις των γονέων και γονέων/επαγγελµατιών υγείας, δίνοντας έµφαση στις εµπειρίες τους (Ίσαρη & Πουρκός 2015).
∆είγµα µελέτης
Στην έρευνα συµµετείχαν 20 γονείς. ∆έκα γονείς ήταν
επαγγελµατίες υγείας (νοσηλευτές και επισκέπτες υγείας) και δέκα γονείς είχαν επάγγελµα εκτός του χώρου της
υγείας (εκπαιδευτικοί, στρατιωτικοί, δηµόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι). Ο σκοπός αυτού του διαχωρισµού ήταν
η σύγκριση των απόψεων για τον εµβολιασµό των γονέων-επαγγελµατιών υγείας σε σχέση µε τους υπόλοιπους
γονείς. Η υπόθεση ήταν πως οι γονείς που είναι και ταυτόχρονα επαγγελµατίες υγείας έχουν πιο θετικές αντιλήψεις για τα εµβόλια από τους γονείς που δεν προέρχονται
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από το χώρο της υγείας.
Το δείγµα που επιλέχθηκε ήταν δείγµα ευκολίας, ενώ
έγινε προσπάθεια να υπάρχει ποικιλοµορφία όσον αφορά
στα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων,
όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1. Κριτήριο ένταξης των
συµµετεχόντων ήταν να µιλούν τα Ελληνικά ως µητρική
γλώσσα, να έχουν τουλάχιστον ένα παιδί και να έχουν κάνει έστω κάποια εµβόλια του ΕΠΕ στο/στα παιδί/ιά τους.
Πίνακας 1. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος
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Συλλογή δεδοµένων
Η έρευνα διεξήχθη στην Αθήνα από το Μάρτιο του
2018 έως τον Απρίλιο του 2019. Η µέθοδος που επιλέχτηκε ήταν η ηµι-δοµηµένη συνέντευξη, η οποία αποτελεί
ίσως την πιο διαδεδοµένη µέθοδο άντλησης ποιοτικού
υλικού και πληροφοριών. Οι ερωτήσεις ήταν ανοιχτού
τύπου και τέθηκαν στους συνεντευξιαζόµενους µε την τεχνική «πρόσωπο µε πρόσωπο». Η διάρκεια της κάθε συνέντευξης ήταν κατά µέσο όρο δεκαπέντε λεπτά, χρονικό
διάστηµα αρκετό ώστε να µπορέσουν οι συµµετέχοντες
να εκφραστούν επαρκώς. Το πρωτόκολλο της συνέντευξης δίνεται στο Παράρτηµα.
Θέµατα ηθικής-δεοντολογίας
Στην παρούσα έρευνα τηρήθηκαν οι κανόνες ηθικής
και δεοντολογίας για την έρευνα σε ενήλικα άτοµα, όπως
ορίζονται στη ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
και στη ∆ιακήρυξη του Ελσίνκι. Πριν από κάθε συνέντευ-

ξη, ο/η υποψήφιος/α συµµετέχων/ουσα ενηµερωνόταν
λεπτοµερώς για το σκοπό της έρευνας, τη διαδικασία, τα
οφέλη, καθώς και αν επιθυµούσε να ενηµερωθεί για τα
αποτελέσµατα της µελέτης. Στη συνέχεια υπέγραφε το
έντυπο γραπτής συγκατάθεσης. Ο ερευνητής τόνιζε στους
συµµετέχοντες το δικαίωµά τους να αποσυρθούν από την
όλη διαδικασία σε οποιοδήποτε στάδιο της έρευνας, καθώς και ότι µπορούσαν να ζητήσουν απόσυρση των δεδοµένων που προέκυπταν από αυτούς σε µεταγενέστερη
φάση, χωρίς να υπάρχει κάποιο κόστος.
Η προστασία της ταυτότητας των συµµετεχόντων διασφαλίστηκε εξ αρχής, αφού δεν καταγράφηκαν ονοµατεπώνυµα, διεύθυνση κατοικίας, τόπος εργασίας κλπ. Οι
ερευνητές σεβάστηκαν το δικαίωµα των συµµετεχόντων
να µην αποκαλύπτονται πληροφορίες οι οποίες είναι προσωπικές. Η συλλογή των δεδοµένων έγινε σε χώρο και
χρόνο που διευκόλυνε τους συµµετέχοντες, εκτός του
εργασιακού τους ωραρίου.
Ανάλυση δεδοµένων
Βασικά βήµατα µετά τη συλλογή των δεδοµένων ήταν
η αποµαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων, η ανάγνωση των χειρογράφων και η εξοικείωση µε τα δεδοµένα.
Μετά την αποµαγνητοφώνηση ακολούθησε η κωδικοποίηση των δεδοµένων ώστε να επιτευχθεί απόδοση
νοήµατος στα εµπειρικά δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν
µε τη µέθοδο της θεµατικής ανάλυσης (Ίσαρη & Πουρκός 2015). Οι θεµατικές κατηγορίες που δηµιουργήθηκαν
διασταυρώθηκαν από δύο ερευνητές. Με βάση το ποσοστό συµφωνίας των δύο ερευνητών προέκυψαν τελικά
δέκα θεµατικές κατηγορίες: «Ασφάλεια των εµβολίων»,
«Παρενέργειες των εµβολίων», «∆ια βίου κάλυψη του
παιδιού µε τον εµβολιασµό», «Νέα εµβόλια και η χρησιµότητά τους», «Οφέλη και πιθανοί κίνδυνοι των εµβολίων», «Υπερφόρτωση του ανοσοποιητικού συστήµατος
του παιδιού», «Εµπορική σκοπιµότητα των εµβολίων»,
«Επάρκεια ενηµέρωσης», «Πηγές ενηµέρωσης» και
«Εφαρµογή του ΕΠΕ».
Κριτήρια µεθοδολογικής αυστηρότητας διεξαγωγής της
µελέτης
Σε όλη τη διάρκεια της µελέτης διασφαλίστηκαν τα
κριτήρια µεθοδολογικής αυστηρότητας, όπως η πιστότητα, η σταθερότητα, η εµπιστευσιµότητα και η αληθοφάνεια,
µε σκοπό να επιτευχθεί το µέγιστο επίπεδο αξιοπιστίας
και εγκυρότητας της έρευνας. Η σειρά των ερωτήσεων
ήταν ίδια για όλους τους συµµετέχοντες. Φυσικά ανάλογα
µε τη ροή της συνέντευξης δόθηκαν και διευκρινιστικές
ερωτήσεις. Όλοι οι συµµετέχοντες έδωσαν άδεια για την
ηχογράφηση των απαντήσεών τους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με πλάγια γράµµατα καταγράφονται οι απόψεις των
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γονέων-επαγγελµατιών υγείας, ενώ µε κανονική γραµµατοσειρά οι απόψεις των γονέων-µη επαγγελµατιών
υγείας.
Ασφάλεια των εµβολίων
Πέντε από τους γονείς-επαγγελµατίες υγείας (n=5)
δήλωσαν µε σιγουριά πως τα εµβόλια είναι ασφαλή, τρεις
(n=3) δήλωσαν ότι η πλειοψηφία των εµβολίων είναι
ασφαλή µε την τήρηση κάποιων συγκεκριµένων προϋποθέσεων, ενώ δύο (n=2) έδωσαν αρνητική απάντηση.
Πέντε από τους γονείς-µη επαγγελµατίες υγείας (n=5)
δήλωσαν ότι η πλειοψηφία των εµβολίων είναι ασφαλής
ειδικά όταν τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις, ενώ πέντε
(n=5) απάντησαν αρνητικά σχετικά µε την ασφάλεια των
εµβολίων.
Ναι πιστεύω ότι είναι ασφαλή γιατί µας προστατεύουν
από τις σοβαρές ασθένειες (Σ7)
Τα εµβόλια που περιέχονται στο Εθνικό Πρόγραµµα
θεωρώ ότι είναι ασφαλή. Υπάρχει πολυετής εµπειρία στη
χρήση τους (Σ11).
Κατά τη γνώµη µου θεωρώ ότι τα εµβόλια είναι 100%
ασφαλή, αλλά µε µία προϋπόθεση. Για την προώθησή
τους στην αγορά και την εφαρµογή τους πάνω στα παιδιά και στους ενήλικες, θα πρέπει να έχουν γίνει µελέτες
ετών, ώστε να καλυφθούν όλες οι πιθανές παρενέργειες
και όλες οι αρνητικές επιπτώσεις πάνω στον οργανισµό
(Σ17).
Είµαι προβληµατισµένη σχετικά µε την ασφάλεια των
εµβολίων. Θέλω να πιστεύω ότι στην πλειοψηφία τους τα
εµβόλια είναι σχετικά ασφαλή. Πιστεύω όµως ότι υπάρχουν σίγουρα κάποια εµβόλια τα οποία δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις για την ασφάλεια. Ένα παράδειγµα είναι το
εµβόλιο του κοκίτη το οποίο παλαιότερα είχε πολλές παρενέργειες. Πρόσφατα, η φαρµακευτική εταιρεία που το
παράγει δήλωσε ότι άλλαξε η δοµή του εµβολίου και έγινε
ακκυταρικό όποτε πλέον είναι ασφαλές. Ποιός ξέρει εάν
αύριο το ξανααλλάξει για τον ίδιο λόγο; Κάπως έτσι χάνεται
η εµπιστοσύνη και µπαίνουν αµφιβολίες περί της ασφάλειας των εµβολίων (Σ10).
Μπορώ να απαντήσω και ναι και όχι. Ασφαλή ότι θα
σε προστατεύσουν από τη νόσο για την οποία προορίζονται Αλλά βρισκόµαστε σε ένα κόσµο που όλα θυσιάζονται στο βωµό του χρήµατος. Ένα µικρό παράδειγµα, στην
Αµερική το σύστηµα υγείας έχει 130.000 κλίνες κενές
ηµερησίως. Αυτό, σε ένα καπιταλιστικό κράτος έχει ως
αποτέλεσµα τεράστια κρατικά έξοδα. Πρέπει να τις γεµίσουµε. Πώς? Είναι και τα εµβόλια ένα µέσο λόγω των
παρενεργειών τους; (Σ16)
Παρενέργειες των εµβολίων
Πέντε από τους συµµετέχοντες-επαγγελµατίες υγείας
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(n=5) ανέφεραν πως τα εµβόλια, όπως και κάθε φαρµακευτικό σκεύασµα που κυκλοφορεί στην αγορά µπορεί
να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες. Τέσσερις (n=4) δήλωσαν ότι δεν έχει τύχει να συναντήσουν
κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια, παρά µόνο πυρετό και την
κακουχία µετά τη χορήγηση του εµβολίου. Όλοι οι συµµετέχοντες-µη επαγγελµατίες υγείας (n=10) αναφέρουν
ότι τα εµβόλια, όπως και κάθε φαρµακευτικό σκεύασµα,
µπορεί να έχουν παρενέργειες, είτε µικρές είτε µεγάλες.
Ναι. Η πιο σοβαρή παρενέργεια που έχω ακούσει αφορά στο εµβόλιο της ηπατίτιδας Β το οποίο λένε ότι µπορεί να
προκαλέσει λευχαιµία. Από κει και πέρα γενικά τα εµβόλια
ενοχοποιούνται για κάποιες γαστρεντερικές και αιµοποιητικές διαταραχές, αλλά και για αυτοάνοσα νοσήµατα.. (Σ1)
Τα εµβόλια, όπως και κάθε φάρµακο, έχουν παρενέργειες και µάλιστα κάποιες από αυτές µπορεί να είναι
πολύ σοβαρές. Γι’ αυτό άλλωστε, απ’ όσο ξέρω δεν είναι
υποχρεωτικά, αλλά απλώς συστήνεται η χρήση τους. Έχω
ακούσει περιπτώσεις που µετά από την εφαρµογή του εµβολίου ένα παιδί σταµάτησε να περπατάει και τώρα είναι σε
καροτσάκι, ένα άλλο παιδί σταµάτησε να µιλάει... Επίσης,
τα εµβόλια έχουν ενοχοποιηθεί ότι µπορεί να προκαλέσουν
νευρολογικά νοσήµατα και αυτισµό (Σ10).
Σοβαρές παρενέργειες µπορεί να προκαλέσει οποιοδήποτε φαρµακευτικό σκεύασµα, ακόµα και αν πρόκειται
για δραστική ουσία που χρησιµοποιείται επί σειρά ετών.
Οι παρενέργειες που µπορεί να προκύψουν µετά από
εµβολιασµό – οίδηµα στο σηµείο, ερυθρότητα, πυρετική
κίνηση, µυαλγία- οι οποίες αναφέρονται στα αντίστοιχα
φύλλα οδηγιών έχουν πολύ µικρές πιθανότητες σε σχέση
µε το όφελος από τον εµβολιασµό. Ακόµα µικρότερη είναι
η πιθανότητα σοβαρής παρενέργειας (Σ11).
Πιστεύω ότι τα εµβόλια, όπως και κάθε είδους φάρµακο έχουν παρενέργειες, από τις πιο µικρές µέχρι τις
πιο µεγάλες. Από τις πιο µικρές, όπως για παράδειγµα
δέκατα που µπορεί να εµφανίσει το παιδί, επίσης, µία
υποτονικότητα που µπορεί να παρατηρηθεί ή το αντίθετο µια νευρικότητα. Επίσης, µπορεί να υπάρξουν και πιο
σοβαρές παρενέργειες όπως για παράδειγµα υψηλός πυρετός, εγκεφαλίτιδα, σπασµοί, ακόµα και η νοσηλεία ενός
παιδιού στο νοσοκοµείο απ΄ το εµβόλιο (Σ17).
Εγώ στα παιδιά µου που έχω κάνει όλα τα εµβόλια και
από γνωστούς που ξέρω, δεν έχω συναντήσει σοβαρές
παρενέργειες. Παρ’ όλα αυτά πιστεύω ότι µπορεί να συµβεί, αλλά αυτό εξαρτάται και από τον οργανισµό του κάθε
παιδιού. Ένα σύµπτωµα µπορεί να είναι ο υψηλός πυρετός
(Σ4).
Μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κάποιο εµβόλιο που να
έχει προκαλέσει κάποια παρενέργεια. Εγώ δηλαδή δεν
έχω αντιµετωπίσει κάτι τέτοιο που είµαι επαγγελµατίας
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υγείας εδώ και 36 χρόνια. (Σ7)
Ναι. Μας το έχουν αποδείξει οι πολλές µηνύσεις σε
διεθνές επίπεδο προς φαρµακευτικές εταιρείες καθώς
µετά από εµβολιασµούς παρουσιάστηκε σοβαρή παρενέργεια, όπως σκλήρυνση κατά πλάκας, αυτισµός, εγκεφαλίτιδα και άλλες εγκεφαλικές διαταραχές. Αυτές είναι
οι εµφανείς. Μπορούµε να υποθέσουµε και πόσες µικρότερες πιθανόν να προκαλούν που απλώς δεν βγαίνουν
στην επιφάνεια (Σ16)
Κάλυψη του παιδιού µε τον εµβολιασµό
Σχετικά µε το κατά πόσο τα παιδιά που έχουν εµβολιαστεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του εθνικού προγράµµατος
εµβολιασµού που υποδεικνύει η Ελληνική Παιδιατρική
Εταιρεία είναι καλυµµένα δια βίου, οχτώ από τους ερωτηθέντες-επαγγελµατίες υγείας (n=8) έδωσαν αρνητική
απάντηση. Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων-µη επαγγελµατίες υγείας (n=7) απάντησαν ότι είναι σε µεγάλο
βαθµό καλυµµένα. Τρεις (n=3) θεωρούν ότι τα παιδιά δεν
είναι καλυµµένα δια βίου ακόµα και αν έχουν ολοκληρώσει το πρόγραµµα εµβολιασµού.
Όχι. Θα πρέπει να κάνουµε έλεγχο αντισωµάτων προκειµένου να ελέγξουµε την κάλυψη που έχει το παιδί (Σ6)
Όχι, πρέπει να κάνει και τις επαναληπτικές δόσεις του
κάθε εµβολίου. Όσον αφορά στα καινούρια εµβόλια θα
πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα και τις
οδηγίες που έχουν βγει. Για παράδειγµα, το εµβόλιο για τον
καρκίνο του τραχήλου της µήτρας δεν υπήρχε παλαιότερα
και βγήκε πρόσφατα. Τα κορίτσια λοιπόν πρέπει να ξεκινούν από την προεφηβεία, από πολύ µικρή δηλαδή ηλικία,
για να ολοκληρώσουν όλες τις δόσεις του συγκεκριµένου
εµβολίου (Σ7).
Όχι. Πιστεύω ότι ένα παιδί ποτέ δεν είναι καλυµµένο
δια βίου κι ας έχει ολοκληρώσει όλη τη σειρά των εµβολίων. Ιδιαίτερα τώρα µε τη µετακίνηση των πληθυσµών που
υπάρχει αναζωπύρωση νοσηµάτων που είχαν εξαληφθεί.
Επίσης, το κάθε εµβόλιο καλύπτει κάποια από τα στελέχη
του ιού, αυτά που είναι πιο συνηθισµένα ή πιο επικίνδυνα.
Όµως τι γίνεται εάν το παιδί έρθει σε επαφή µε κάποιο άλλο
από τα στελέχη του ιού; Τότε φυσικά και θα νοσήσει. Άρα
δεν είναι καλυµµένο (Σ10).
Τα εµβόλια παρέχουν σε γενικές γραµµές τη χρονική
κάλυψη που αναγράφεται στην αντίστοιχη βιβλιογραφία.
Κάποια έχουν περιορισµένη χρονική κάλυψη, κάποια
καλύπτουν δια βίου. Βέβαια, η κάλυψη εξαρτάται και από
το βαθµό στον οποίο ο οργανισµός διατηρεί το επίπεδο
αντισωµάτων (Σ11).
Ο καθορισµός της σειράς των εµβολίων έγινε µε
βάση µελέτες µε τα υφιστάµενα µέσα και τεχνογνωσία.
Η ανθρωπότητα τρέχει να προλάβει τις εξελίξεις. Πώς
µπορεί λοιπόν να είσαι καλυµµένος µετά από δέκα χρόνια; (Σ16).

Νέα εµβόλια
Όσον αφορά στη βελτίωση των εµβολίων και την
ευρύτερη κάλυψη που αυτά προσφέρουν στα παιδιά, οι
περισσότεροι συµµετέχοντες (n=13), επτά (n=7) από τους
επαγγελµατίες υγείας και έξι (n=6) από τους µη επαγγελµατίες υγείας έδωσαν θετική απάντηση λόγω της εξέλιξης της ιατρικής επιστήµης όπως, επίσης, και της παρατήρησης και διόρθωσης των παλιών εµβολίων. Παρ’ όλα
αυτά, κάποιοι συµµετέχοντες δήλωσαν πως δεν πιστεύουν πως ισχύει κάτι τέτοιο καθώς υπάρχουν πολλαπλοί
παράγοντες που επηρεάζουν το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Βάσει λογικής και λόγω εξέλιξης τα νέα εµβόλια πρέπει
να είναι καλύτερα τώρα, από κει και πέρα δεν ξέρω… (Σ5)
Φαντάζοµαι πως ναι, παρουσιάζουν ευρεία κάλυψη σε
σύγκριση µε τα εµβόλια των περασµένων ετών (Σ6).
Τα σύγχρονα εµβόλια έχουν παρασκευαστεί µε νεότερες τεχνικές και έχουν δοκιµαστεί σε αυστηρότερες και
πιο εξελιγµένες τεχνολογικά συνθήκες. Θεωρώ ότι είναι
πιο ασφαλή στη χρήση, αλλά ως προς την ευρύτητα της
κάλυψης δεν µπορώ να απαντήσω µε βεβαιότητα (Σ11).
Θεωρώ ναι, ότι τα εµβόλια τα νέα είναι καλύτερα από
τα παλαιότερα γιατί νοµίζω ότι η επιστήµη έχει εξελιχθεί
και κατ΄ επέκταση και η τεχνολογία που εφαρµόζεται
στην ιατρική έρευνα (Σ17).
Σίγουρα η επιστήµη προοδεύει και θα έπρεπε τα νέα
εµβόλια να είναι καλύτερα από τα παλαιότερα. Όµως εγώ
πραγµατικά αµφιβάλλω γι’ αυτό. ∆ιότι, δυστυχώς, µαζί µε
την πρόοδο της επιστήµης υπάρχει και η αλλοτρίωση του
ήθους. Συνεπώς στο βωµό του χρήµατος πολλά µπορούν
να θυσιαστούν. Γι’ αυτόν το λόγο, είµαι επιφυλακτική µε
κάθε νέο εµβόλιο που κυκλοφορεί. Κατά τη γνώµη µου
πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια ώστε να φανούν τυχόν παρενέργειες, όσο κι αν ένα εµβόλιο «λανσάρεται» σαν
καλό. Επίσης, θεωρώ απαράδεχτο το να κυκλοφορήσει
ένα εµβόλιο πολύ γρήγορα, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν
θα έχουν γίνει οι απαραίτητες έρευνες για τη βελτίωσή του
(Σ10).
Οφέλη και κίνδυνοι των εµβολίων
Σχετικά µε την ερώτηση εάν γνωρίζουν τα οφέλη και
τους κινδύνους των εµβολίων και κατά τη γνώµη τους
ποιά υπερτερούν, σχεδόν όλοι οι συµµετέχοντες (n=17)
απάντησαν ότι γνωρίζουν τα οφέλη και τους κινδύνους
των εµβολίων. Συγκεκριµένα, εννιά (n=9) από τους γονείς-επαγγελµατίες υγείας και οκτώ (n=8) από τους γονείς-µη επαγγελµατίες υγείας υποστήριξαν ότι υπερτερούν τα οφέλη τους λόγω του ότι η πιθανότητα να νοσήσει
ένα παιδί από λοιµώδη νόσο είναι πολύ πιο µεγάλη, από
το να εµφανίσει κάποια παρενέργεια εξαιτίας του εµβολίου.
Κοίταξε να δεις.. οφέλη προφανώς και έχουν και έχει
ΤΟΜΟΣ 13 - ΤΕΥΧΟΣ 4
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αποδειχθεί κιόλας σε µένα προσωπικά γιατί παίρνεις αντισώµατα. Κινδύνους δεν έχει τύχει να συναντήσω, οπότε σ’
αυτό δεν µπορώ να απαντήσω (Σ4).
∆εν γνωρίζω απόλυτα όλα τα οφέλη και τους κινδύνους του κάθε εµβολίου… Ωστόσο, πιστεύω ότι αν συγκρίνω οφέλη και κινδύνους µεταξύ τους, τα οφέλη σίγουρα
υπερτερούν. Με τα εµβόλια θωρακίζεις τον οργανισµό του
παιδιού σου (Σ8).
Γνωρίζω τα οφέλη καθώς και τους κινδύνους των εµβολίων και θέλω να πιστεύω ότι υπερτερούν τα οφέλη. Βέβαια, πρόσφατα έµαθα κάτι συγκλονιστικό. Ότι υπάρχουν 3
κατηγορίες-ποιότητες εµβολίων. Τα εµβόλια α΄ κατηγορίας
διοχετεύονται σε χώρες όπως η Αγγλία, η Γερµανία κλπ. Τα
εµβόλια β΄ κατηγορίας κυκλοφορούν σε χώρες όπως η Ελλάδα και τα γ΄ κατηγορίας στην Αφρική. Συνεπώς, ανάλογα την κατηγορία των εµβολίων µπορεί να υπερτερούν τα
οφέλη ή οι κίνδυνοι. Αυτό όµως είναι πολύ άδικο, ιδιαίτερα
όταν γίνεται χωρίς την ενηµέρωση του πληθυσµού (Σ10).
Τα οφέλη και οι κίνδυνοι-παρενέργειες είναι γνωστά.
Τα γνωρίζω σαν επαγγελµατίας υγείας, αλλά και σαν γονέας. Εννοείται πως υπερτερούν τα οφέλη και θεωρώ
πως η ανάπτυξη των εµβολίων αποτέλεσε µια από τις
µεγαλύτερες επαναστάσεις στην Ιατρική Επιστήµη. Έσωσαν εκατοµµύρια ανθρώπους από την αναπηρία και το
θάνατο. Επειδή όµως πρόκειται για προληπτικό µέτρο και
όχι για θεραπευτικό –όπως γίνεται συνήθως µε την πρόληψη- γίνονται πεδίο αντιπαραθέσεων και σκεπτικισµού
(Σ11).
Θεωρώ ότι τα εµβόλια έχουν και οφέλη, αλλά και µειονεκτήµατα. Τα οφέλη τους είναι ότι µπορούν να µειώσουν αν όχι να εξαλείψουν κάποιες ασθένειες πανδηµίες,
όπως για παράδειγµα η ιλαρά, η οποία είναι τώρα είναι
σε έξαρση. Επίσης, τα εµβόλια µπορούν να ασφαλίσουν
το ανοσοποιητικό σύστηµα του παιδιού, αποφεύγοντας
να κολλήσει στο σχολείο στο οποίο φοιτά ή οπουδήποτε αλλού. Υπάρχουν όµως φυσικά και µειονεκτήµατα,
όπως για παράδειγµα η εµφάνιση παρενεργειών, από τις
πιο απλές όπως προαναφέρθηκαν µέχρι τις πιο σοβαρές
ακόµα και σε επίπεδο νοητικής επίδρασης, ας πούµε ο
αυτισµός, δεν ξέρω αν το λέω καλά. Αν και νοµίζω ότι ο
αυτισµός είναι θέµα DNA. Υπερτερούν θεωρώ τα οφέλη
γιατί όπως µας είπε ο παιδίατρος, ένα εµβόλιο το οποίο
µπορεί να ευθύνεται για τον αυτισµό είναι το εµβόλιο της
ιλαράς. Όµως η πιθανότητα να νοσήσει ένα παιδάκι από
ιλαρά είναι πολύ πιο µεγάλη απ΄ ότι να εµφανίσει αυτισµό
εξαιτίας αυτού του εµβολίου (Σ17).
Υπερφόρτωση του ανοσοποιητικού συστήµατος
Στην ερώτηση εάν οι γονείς θεωρούν ότι ο µεγάλος
αριθµός των εµβολίων µπορεί να υπερφορτώσει το ανοσοποιητικό σύστηµα του παιδιού τους οι περισσότεροι
(n=16), δέκα (n=10) από τους επαγγελµατίες υγείας και
έξι (n=6) από τους µη επαγγελµατίες υγείας απάντησαν
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όχι. Τέσσερις από τους συµµετέχοντες-µη επαγγελµατίες υγείας (n=4) ισχυρίστηκαν ότι ο µεγάλος αριθµός των
εµβολίων υπερφορτώνει το ανοσοποιητικό σύστηµα των
παιδιών λόγω του ότι γίνονται σε πολύ µικρή ηλικία.
Ε… Ενδεχοµένως να επιβαρύνουν το ανοσοποιητικό,
αλλά είναι τόσοι πολλοί οι επιβαρυντικοί παράγοντες τριγύρω, που το ίδιο πολλές πρέπει να είναι και οι άµυνες που
θα παρέχουµε στα παιδιά µας (Σ8).
Σε γενικές γραµµές, πιστεύω πως όλα έχουν µελετηθεί ώστε να µην συµβεί υπερφόρτωση του ανοσοποιητικού συστήµατος των παιδιών. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια
έχουν αντικατασταθεί τα µεµονωµένα εµβόλια ή τα διπλάτριπλά που γίνονταν όταν ήµασταν εµείς παιδιά µε πενταπλά και εξαπλά. Είµαι προβληµατισµένη σχετικά µε αυτό.
∆ηλαδή θα προτιµούσα αντί στους δύο µήνες που ορίζεται
ένα νεογνό να κάνει το εξαπλό εµβόλιο, να κάνει ένα µεµονωµένο ή ένα διπλό εµβόλιο. Αλλά όταν το έψαξα διαπίστωσα ότι έχουν καταργηθεί τα µεµονωµένα εµβόλια και
ότι η µόνη επιλογή που υπάρχει τουλάχιστον στην Ελλάδα
είναι το εξαπλό ή το πενταπλό (Σ9).
Το Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµού έχει επεκταθεί
σε σχέση µε την δεκαετία του ΄70 που γεννήθηκα και εµβολιάστηκα εγώ. Υπάρχει όµως πολυετής εµπειρία στη
χρήση τους. ∆εν προκύπτει επιστηµονικά ότι ο µεγαλύτερος σε σχέση µε το παρελθόν αριθµός τους σχετίζεται
µε διαταραχές του ανοσοποιητικού. Τέτοιες ανησυχίες
είναι λογικό να προκύπτουν σε νέους γονείς γιατί είναι
«πυκνό» το πρόγραµµα εµβολιασµού µε αποτέλεσµα την
«ταλαιπωρία» των µωρών και των γονιών µε τις συχνές
επισκέψεις στο ιατρείο του παιδιάτρου. Αν βέβαια προκύψει και καµιά τοπική αντίδραση ή καµιά δεκατική πυρετική κίνηση ο νέος γονιός αρχίζει να πανικοβάλλεται και να
φοβάται. Μετά κάνει και στρεβλές σκέψεις (Σ11).
Θεωρώ ότι ένας µεγάλος αριθµός εµβολίων µπορεί
να υπερφορτώσει το ανοσοποιητικό σύστηµα ενός παιδιού, γι΄ αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνονται στο παιδί τα
εµβόλια που προτείνονται από την Παιδιατρική Εταιρεία
και φυσικά από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδάκι. Άλλοι γιατροί συστήνουν, ας πούµε, να γίνεται το
εµβόλιο του ρότα ιού για τη γαστρεντερίτιδα, ενώ άλλοι
γιατροί δεν το προτείνουν, ακριβώς γι΄ αυτό τον λόγο, για
να µην υπερφορτωθεί το ανοσοποιητικό σύστηµα του
παιδιού (Σ17).
Εµπορική σκοπιµότητα των εµβολίων
Αναφορικά µε το εάν τα εµβόλια γίνονται λόγω εµπορικής σκοπιµότητας ή όχι υπήρξε µία διστακτικότητα
στις απαντήσεις. Ορισµένοι από τους συµµετέχοντεςεπαγγελµατίες υγείας (n=4) απάντησαν ότι πιστεύουν
πως υπάρχει εµπορική σκοπιµότητα, άλλοι (n=3) ότι δεν
υπάρχει και άλλοι δεν ήταν βέβαιοι για τη συγκεκριµένη
απάντηση (n=3). Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων-µη
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επαγγελµατιών υγείας (n=8) θεωρεί πως κάποια από τα
εµβόλια κρύβουν από πίσω τους εµπορική σκοπιµότητα,
διότι ανήκουν κι αυτά στον τοµέα της φαρµακοβιοµηχανίας, ενώ µόνο δύο (n=2) δηλώνουν πως δεν υπάρχει
εµπορική σκοπιµότητα λόγω του ότι απευθύνονται σε
παιδιά.
Πάντα παίζει αυτός ο παράγοντας για τα πάντα. Συγκεκριµένα πιστεύω τώρα τελευταία για το εµβόλιο της γρίπης
υπάρχει εµπορική σκοπιµότητα (Σ5).
Εεε… δεν πιστεύω ότι υπάρχει εµπορική σκοπιµότητα
στα εµβόλια που αφορούν στις παιδικές ασθένειες, σε αυτά
δηλαδή που προτείνει η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία.
Παρ’ όλα αυτά ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιου εµβολίου είναι ο µεγάλος σάλος που είχε γίνει τότε µε τον ιό
της γρίπης Η1Ν1. Εντάξει… Μην ξεχνάµε ότι ζούµε και σε
µία χώρα που είναι εµπορική, εποµένως αυτά θα υπάρχουν (Σ7).
Πιστεύω ότι ναι, υπάρχει εµπορική σκοπιµότητα για
κάποια εµβόλια. Και αυτό φαίνεται από την προώθηση που
γίνεται κατά καιρούς από τα ΜΜΕ. Για παράδειγµα, σχετικά
µε τη γρίπη εάν κάποιος δει επίσηµα στατιστικά δεδοµένα
θα διαπιστώσει ότι τα περιστατικά γρίπης που µπορεί να
υπάρχει και θνησιµότητα είναι σταθερά κάθε χρόνο στην
Ελλάδα, περίπου 50-70. Όµως κάποιες χρονιές, όπως φέτος, έχει δοθεί πολύ µεγάλη έµφαση από τα ΜΜΕ σε αυτό
το θέµα ώστε να νοµίζουν οι άνθρωποι ότι φέτος υπάρχει
έξαρση της γρίπης και άρα πρέπει να κάνουν το εµβόλιο.
Αυτό όµως δεν ισχύει. Ο λόγος είναι ότι έχουν περισσέψει
πάρα πολλά εµβόλια τα οποία εάν δεν χρησιµοποιηθούν
θα είναι µεγάλη ζηµία στις φαρµακευτικές εταιρείες. Κάτι
αντίστοιχο έγινε πέρυσι µε την ιλαρά. Βγήκε από τα ΜΜΕ
ότι υπάρχει µεγάλη έξαρση της ιλαράς και ο λόγος ήταν ότι
µία παρτίδα εµβολίων ήταν έτοιµη να λήξει, οπότε έπρεπε
µε κάποιον τρόπο να χρησιµοποιηθεί (Σ10).
Ότι υπάρχει στον τοµέα της φαρµακολογίας και εµπορική σκοπιµότητα δεν το αποκλείω, αλλά ελπίζω ότι δεν
υπάρχει κάτι τέτοιο στα εµβόλια. Επειδή απευθύνονται σε
παιδιά ελπίζω και εύχοµαι ότι υπάρχει ευαισθησία στον
τοµέα αυτό της φαρµακολογίας (Σ19).
∆εν µπορούµε να µπούµε στη λογική της συνωµοσίας και της πιθανής εµπορικής σκοπιµότητας. Μπορεί να
υπάρχει εµπορική σκοπιµότητα, µπορεί να µην υπάρχει. Με τον ίδιο τρόπο σκέψης και την ίδια λογική δεν θα
έπρεπε να κάνουµε καµία προληπτική εξέταση, κανένα
check-up και φυσικά να είµαστε καχύποπτοι, ακόµα και
για τα φάρµακα που µας συνταγογραφεί ο γιατρός µας
(Σ11).
Θεωρώ ναι, ότι κάποια εµβόλια µπορεί να προωθούνται µε εµπορική σκοπιµότητα, όπως για παράδειγµα
κάτι το οποίο διάβασα πρόσφατα που προωθείται από
την Αµερική, ότι θεωρούν ότι τα εµβόλια θα πρέπει να
γίνονται άπαξ, µία φορά όλα τα εµβόλια σε µία δόση για

να είναι καλυµµένα τα παιδιά. Αλλά όπως µας είπε ο παιδίατρος, κάτι τέτοιο αφορά µόνο εµπορική σκοπιµότητα
και όχι µία ουσία. Για να γίνει, θεωρώ, ένα εµβόλιο, θα
πρέπει να γίνονται πρώτα οι απαραίτητες µελέτες και να
εφαρµοστεί, αλλιώς οτιδήποτε άλλο προωθείται πρώιµα
είναι καθαρά για εµπορικούς λόγους από τις φαρµακευτικές εταιρείες (Σ17).
Επάρκεια ενηµέρωσης
Όσον αφορά την ενηµέρωση, δεκατρείς συµµετέχοντες και συγκεκριµένα επτά (n=7) από τους επαγγελµατίες υγείας και έξι (n=6) από τους µη επαγγελµατίες υγείας,
δήλωσε ότι δεν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση για τον
εµβολιασµό στις µέρες µας.
Όταν τα παιδιά µου ήταν πιο µικρά και ήταν στην ηλικία
που έπρεπε να κάνουν τα εµβόλια, όχι δεν υπήρχε επαρκής ενηµέρωση και πιστεύω ότι ούτε τώρα υπάρχει. Ενηµερωνόµουν από τον παιδίατρο (Σ5).
Ναι. Μάλιστα το τελευταίο διάστηµα γίνονται και αρκετές δράσεις στα πλαίσια της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας στην πόλη µας (Σ6).
Όχι δεν υπάρχει επαρκής ενηµέρωση για τον εµβολιασµό (Σ1 & Σ9).
Πιστεύω ότι αυτό αφορά τον καθένα ξεχωριστά κατά
πόσον έχει τη διάθεση να ενηµερωθεί ή όχι. Εάν κάποιος
θέλει, τότε ναι υπάρχει επαρκής ενηµέρωση όπως για όλα
έτσι και για τον εµβολιασµό, εφόσον ζούµε στην εποχή της
πληροφόρησης (Σ10).
Η ενηµέρωση για τον εµβολιασµό είναι επαρκέστατη.
Αρκεί κανείς να µπει στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ ή
να συζητήσει µε τον θεράποντα ιατρό του. Θεωρώ ότι στη
σηµερινή κοινωνία της πληροφορίας υπάρχει επαρκής
ενηµέρωση, αλλά και επαρκής παραπληροφόρηση (Σ11).
Θεωρώ ότι δεν υπάρχει επαρκής ενηµέρωση για τα
εµβόλια και αυτό φαίνεται από την άρνηση πάρα πολλών
ανθρώπων, γονέων και νέων σχετικά να εµβολιάσουν τα
παιδιά τους θεωρώντας ότι θα πάθουν κάτι κακό. Αυτό
φυσικά δεν ισχύει γιατί όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, για να µπορέσει ένα παιδάκι να είναι προφυλαγµένο
από το εµβόλιο που θα κάνει θα πρέπει και τα υπόλοιπα
παιδάκια να είναι προφυλαγµένα (Σ17).
Πηγές ενηµέρωσης
Όσον αφορά την πηγή ενηµέρωσης, όλοι οι συµµετέχοντες (n=20) ενηµερώνονται από τον παιδίατρο και κάποιοι επιπροσθέτως από το διαδίκτυο.
Εγώ ενηµερώνοµαι από την παιδίατρο και από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία µέσω του διαδικτύου (Σ1).
Εγώ σαν µητέρα και όχι σαν επαγγελµατίας υγείας ενηµερώνοµαι από τον παιδίατρο και ότι λεπτοµέρειες θελήσω
να µάθω παραπάνω από το διαδίκτυο, αλλά πάντα µε έρευΤΟΜΟΣ 13 - ΤΕΥΧΟΣ 4
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νες παγκόσµιας εµβέλειας, όχι µόνο τοπικές που έχουν
πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα (Σ9).
Προσωπικά ενηµερώνοµαι από τον παιδίατρό µας, από
συζητήσεις µε επαγγελµατίες υγείας και από έγκυρες πηγές στο διαδίκτυο (Σ10).
Χρησιµοποιώ κι εγώ την πληροφορία από επίσηµες
επιστηµονικές κοινότητες της Ελλάδας και του εξωτερικού και πάντα συζητώ µε τον θεράποντα ιατρό (Σ11).
Εγώ ενηµερώνοµαι προσωπικά από φίλους µου
γιατρούς, από το ιντερνέτ που δεν ξέρω κατά πόσο είναι
αξιόπιστο, αλλά κυρίως από τον παιδίατρό µου ο οποίος
παρακολουθεί και το παιδάκι µου (Σ17).
Εφαρµογή του ΕΠΕ
Στην ερώτηση για το εάν έχουν κάνει όλα τα εµβόλια
που ορίζει η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία (ΕΠΕ) στα
παιδιά τους και τις αναµνηστικές δόσεις, όλοι σχεδόν οι
συνεντευξιαζόµενοι-επαγγελµατίες υγείας (n=9) απάντησαν ότι ακολουθούν πιστά το πρόγραµµα εµβολιασµού
της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρίας. Όσον αφορά στους
συµµετέχοντες-µη επαγγελµατίες υγείας οι περισσότεροι
(n=6) απάντησαν ότι έχουν ακολουθήσει πιστά το πρόγραµµα εµβολιασµού που προτείνεται στην Ελλάδα και
χρονικά ήταν συνεπείς στις επαναληπτικές και αναµνηστικές δόσεις. Τρεις (n=3) δήλωσαν ότι έχουν κάνει επιλεκτικά κάποια εµβόλια στα παιδιά τους χωρίς να έχουν
τηρήσει το χρονικό πλαίσιο που προτείνεται.
Ναι τα έχω κάνει όλα και τις αναµνηστικές δόσεις. ∆εν
τέθηκε ποτέ το θέµα για το αν θα κάνουµε τα εµβόλια στα
παιδιά ή όχι. Το θεωρούµε δεδοµένο µε τον άντρα µου ότι
πρέπει να γίνουν (Σ1).
Ναι τα έχουµε κάνει όλα. Το συζητήσαµε µε τον σύζυγό
µου και µε τον παιδίατρο και καταλήξαµε στο ότι θα τα κάνουµε όλα στα παιδιά (Σ2).
Έχω ακολουθήσει το Εθνικό Πρόγραµµα και τις αναµνηστικές δόσεις. Εκτός από το εµβόλιο της ηπατίτιδας B
το οποίο ο παιδίατρος ζήτησε να γίνει λίγο πριν την έναρξη της σχολικής ηλικίας. Ακολούθησα το πρόγραµµα γιατί
πιστεύω ότι είναι προτιµότερο να προλαµβάνεις παρά να
θεραπεύεις και για να θωρακίσω τα παιδιά µου απέναντι
στις αντίστοιχες νόσους. Γενικά, θεωρώ ότι ο κάθε πολίτης οφείλει στον εαυτό του και στα παιδιά του να χρησιµοποιεί τα όπλα που έχει στη φαρέτρα της η επιστήµη προκειµένου να µην επανεµφανίζονται νόσοι που βασάνισαν
την ανθρωπότητα. Ο εµβολιασµός δεν είναι επιλογή, είναι
καθήκον και υποχρέωση όλων µας (Σ11).
Το παιδί µας είναι ενός µηνός ακόµη. Κοιτάξτε, στην
ανοσία αγέλης, λόγω και του προσφυγικού, δεν µπορείς
να στηριχτείς. Οπότε κάποια εµβόλια θα τα κάνουµε για
να αποφευχθεί το χειρότερο. Αλλά θα τα καθυστερήσουµε όσο µπορούµε ώστε να έχει δυναµώσει ο οργανισµός
του. Φυσικά και κάποιες αναµνηστικές δεν θα τις κάνου-
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µε αφού θα πέσουν οι προηγούµενες πάνω τους (Σ16).
Κοίτα....έχω κάνει τις πρώτες δόσεις στα παιδιά σε
κάποια εµβόλια. ∆εν έχω κάνει αναµνηστικές δόσεις γιατί δεν θέλω να τα επιβαρύνω ακόµα. Όπως γνωρίζεις τα
παιδιά τα πηγαίνω σε εναλλακτικό παιδίατρο ο οποίος µε
συµβουλεύει πότε πρέπει να γίνει ένα εµβόλιο άσχετα µε
αυτό που ορίζεται από το Εθνικό Πρόγραµµα. Είναι κάποια εµβόλια που δεν έχουν γίνει ακόµα στα παιδιά. Θα
δούµε πότε και αν θα γίνουν τελικά.. (Σ12).
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας, για την ασφάλεια των εµβολίων οι µισοί από τους συµµετέχοντες δήλωσαν πως η πλειοψηφία των εµβολίων είναι ασφαλής.
Οι απόψεις διίστανται. Υπάρχει, δηλαδή, προβληµατισµός
των υπολοίπων γονέων για την ασφάλεια των εµβολίων,
κάτι που παρατηρείται και στη µελέτη των Παπάζογλου
και συν (2011), όπου ενώ σχεδόν όλοι οι γονείς είχαν εµβολιάσει τα παιδιά τους, το 82% αυτών ήταν επιφυλακτικοί
όσον αφορά στην ασφάλεια των εµβολίων. Επιπλέον, στη
µελέτη των Ζαχαροπούλου και Καρρά (2017), το 40,2%
του συνολικού δείγµατος δήλωσε πως δεν θεωρεί όλα
τα εµβόλια ασφαλή. Εποµένως, γίνεται αντιληπτό πως
στις περισσότερες περιπτώσεις οι γονείς εφαρµόζουν την
πρακτική του εµβολιασµού στα παιδιά τους, αν και έχουν
αµφιβολίες για την ασφάλεια. Αυτό µπορεί να οφείλεται
σε ποικίλους παράγοντες, όπως οι πηγές ενηµέρωσης,
ιδιαίτερα των γονέων που δεν είναι επαγγελµατίες υγείας,
αλλά και το επίπεδο εκπαίδευσης. Παρ’ όλα αυτά, υπήρξε
µία συµφωνία πως τα εµβόλια που προτείνει η Ελληνική
Παιδιατρική Εταιρεία είναι ασφαλή και ελεγµένα καθώς
έχουν ως στόχο την προφύλαξη του οργανισµού από σοβαρές ασθένειες και λοιµώδη νοσήµατα.
Ένα ακόµη εύρηµα είναι πως οι γονείς µη επαγγελµατίες υγείας ανησυχούν για τις ανεπιθύµητες ενέργειες των
εµβολίων περισσότερο από τους γονείς-επαγγελµατίες
υγείας. Στις ανεπιθύµητες ενέργειες αναφέρονται απλά
συµπτώµατα (πυρετός, κακουχία) µέχρι και σοβαρές
συνέπειες (αυτοάνοσα νοσήµατα, γαστρεντερικές, αιµατολογικές και εγκεφαλικές διαταραχές). Επίσης, εκφράζεται από έναν συµµετέχοντα η άποψη πως οι µηνύσεις
προς φαρµακευτικές εταιρείες αποδεικνύουν πως υπάρχουν σοβαρές παρενέργειες από τα εµβόλια. Αντίστοιχα
ευρήµατα υπάρχουν και στις έρευνες των Παπάζογλου
και συν (2011) και Ζυγούλη (2019). Ωστόσο, η πλειοψηφία
των γονέων δήλωσε πως τα οφέλη των εµβολίων υπερτερούν των κινδύνων λόγω του ότι η πιθανότητα να νοσήσει ένα παιδί από λοιµώδη νόσο είναι µεγαλύτερη από το
να εµφανίσει κάποια παρενέργεια εξαιτίας του εµβολίου.
Επιπλέον, η Φράγκου (2016) υπογραµµίζει πως η αποτελεσµατικότητα των εµβολίων έχει εξαλείψει µολυσµατικές ασθένειες µε τις οποίες δεν ερχόµαστε πια σε επαφή
και δε συνειδητοποιούµε τους κινδύνους που ενέχουν.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Παρ’ όλα αυτά, δεν µπορεί να αγνοηθεί η ανησυχία των
γονέων και δεν µπορεί να αµφισβητηθεί ότι τα εµβόλια
αποτελούν προληπτικό και όχι θεραπευτικό µέτρο.
Όσον αφορά στη δια βίου κάλυψη που µπορεί να προσφέρουν τα εµβόλια, οι µισοί σχεδόν συµµετέχοντες (11
άτοµα) έδωσαν αρνητική απάντηση. Μάλιστα ανέφεραν
πως για την επίτευξη δια βίου κάλυψης πρέπει όχι µόνο
να γίνονται επαναληπτικές δόσεις, αλλά και έλεγχος αντισωµάτων του παιδιού. Λόγω της δυνατότητας των ιών να
εµφανίζουν νέα στελέχη που δεν υπήρχαν στο παρελθόν,
αλλά και λόγω της µετακίνησης πληθυσµών που έχουν
φέρει στο προσκήνιο ασθένειες που πριν από χρόνια
αντιµετωπίζονταν και είχαν εξαλειφθεί, είναι πιο εύκολο
να νοσήσει κάποιος και ιδιαίτερα ένα παιδί που δεν έχει
καταφέρει ακόµη να θωρακίσει επαρκώς το ανοσοποιητικό του σύστηµα. Οι παραπάνω εξηγήσεις δίνονται κυρίως από γονείς επαγγελµατίες υγείας.
Τα νέα εµβόλια, σύµφωνα µε 13 από τα είκοσι άτοµα,
είναι πιο αποτελεσµατικά λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας και της εφαρµογής της στην ιατρική έρευνα, της
αυστηρής επιτήρησης, της αύξησης των µελετών που
γίνονται γύρω από το ζήτηµα του εµβολιασµού και της
ευρύτερης κάλυψης που έχουν για τον οργανισµό. Ωστόσο, αναφέρθηκε και η εµπορική σκοπιµότητα κάποιων
εµβολίων, θέµα το οποίο αναδείχθηκε περισσότερο από
τους γονείς µη επαγγελµατίες υγείας. Πιο συγκεκριµένα,
ορισµένοι ερωτώµενοι συµφώνησαν στην ύπαρξη του
παράγοντα της εµπορικής σκοπιµότητας, ότι δηλαδή κάποιες φαρµακευτικές εταιρείες στο βωµό του χρήµατος
προσπαθούν µε οποιονδήποτε τρόπο να προωθήσουν τα
σκευάσµατά τους σε συνδυασµό µε τη διαφήµιση και την
πρόκληση φόβου από τα ΜΜΕ µε πρωτεύοντα στόχο το
κέρδος. Ως παράδειγµα αναφέρθηκε από ορισµένους το
εµβόλιο κατά της γρίπης.
Ένα ακόµη ζήτηµα που αναδείχτηκε είναι η πιθανότητα υπερφόρτωσης του οργανισµού των παιδιών από το
πλήθος των εµβολίων που προτείνει το ΕΠΕ. Το 70% των
γονέων (14 άτοµα) δήλωσε πως δεν πιστεύει ότι η χορήγηση των εµβολίων µπορεί να υπερφορτώσει το ανοσοποιητικό σύστηµα των παιδιών και τόνισε πως αυτή η
πεποίθηση ίσως δηµιουργείται λόγω του µεγάλου αριθµού εµβολίων που προτείνονται από το ΕΠΕ, αλλά και
λόγω της απειρίας και ανησυχίας των νέων γονέων σε
περίπτωση εµφάνισης ήπιων παρενεργειών. Ωστόσο, λίγοι γονείς-µη επαγγελµατίες υγείας εξέφρασαν την ανησυχία τους για τη µικρή ηλικία από την οποία ξεκινούν
τα εµβόλια αλλά και για τα πολλαπλά εµβόλια που έχουν
αντικαταστήσει πλέον τα µεµονωµένα. Αντίστοιχο εύρηµα
αναφέρεται και στην έρευνα των Lovri -Makari και συν
(2018).
Όσον αφορά στην επάρκεια της ενηµέρωσης, 12 από
τους 20 ερωτώντες δήλωσαν πως γενικότερα η πληροφόρηση είναι ανεπαρκής, ενώ σχεδόν όλοι ενηµερώνο-

νται από τον παιδίατρο και από το διαδίκτυο, γεγονός που
αναφέρεται και σε άλλες µελέτες (Παπάζογλου και συν
2001, Κωνσταντάρα 2014).Το εύρηµα προκαλεί εντύπωση δεδοµένου ότι στη χώρα µας η διάχυση της πληροφόρησης σήµερα είναι µεγάλη, καθώς και η βελτίωση της
επιστηµονικής γνώσης. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί
και το επίπεδο εκπαίδευσης, το οποίο φάνηκε να διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς όσο υψηλότερο είναι, τόσο πιο επαρκείς είναι οι γνώσεις των γονέων για
τα εµβόλια. Ακόµη, στη µελέτη των Picchio et al (2017),
το 40% του δείγµατος δήλωσε ανεπάρκεια γνώσεων και
ενηµέρωσης για το σύνολο των εµβολίων. Γίνεται αντιληπτό ότι τόσο η πηγή ενηµέρωσης όσο και η ικανότητα των
γονέων να κρίνουν την εγκυρότητα των παρεχόµενων
πληροφοριών είναι σηµαντικοί παράµετροι στην τελική
απόφαση που θα πάρουν για τον εµβολιασµό ή όχι των
παιδιών τους.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι αντιλήψεις των γονέων επαγγελµατιών υγείας και
µη ως προς τον εµβολιασµό παρουσιάζουν ποικιλοµορφία, µε τους γονείς που δεν προέρχονται από το χώρο της
υγείας να έχουν περισσότερες ανησυχίες, αµφιβολίες
και επιφυλάξεις ως προς την πρακτική του εµβολιασµού.
Ωστόσο, οι ανησυχίες που εκφράζουν είναι δικαιολογηµένες µε βάση τις µε εµπειρίες που έχουν από το κοντινό
τους περιβάλλον ή από όσα ακούνε και διαβάζουν. Σηµαντικό είναι πως, παρά τις αµφιβολίες, θεωρούν πως
τα οφέλη των εµβολίων υπερτερούν των κινδύνων που
ενέχουν. Ως προς τις πηγές ενηµέρωσης, είναι σηµαντικό
να τονιστεί πως αναφέρουν τον οικογενειακό γιατρό και
τους επιστηµονικούς φορείς, και τελευταίο το διαδίκτυο,
όπου οι πληροφορίες δεν είναι πάντοτε έγκυρες και αξιόπιστες. Η απόφαση για εµβολιασµό ή µη των παιδιών
είναι τεράστια ευθύνη απέναντι στο κάθε παιδί, αλλά και
την κοινωνία. Η τελική απόφαση πρέπει να βασίζεται σε
γνώση. Οι επαγγελµατίες υγείας έχουν την ευθύνη να
προσπαθούν να κατανοήσουν και να λάβουν υπόψη τους
τις ανησυχίες και τους φόβους των γονέων, παρέχοντας
ταυτόχρονα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και απαντήσεις στα ερωτήµατά τους ώστε οι γονείς να λαµβάνουν
τεκµηριωµένες αποφάσεις (Φράγκου 2016).
×uÂÎÌ¼Ñ×ÇÇÐÁÆ»ÔÍ
Όλοι οι συγγραφείς συνέβαλαν εξίσου στην έρευνα
και τη συγγραφή του άρθρου.
£×ÖÁÐÉÑÒ½ÅÕ
Η συγγραφική οµάδα θα ήθελε να ευχαριστήσει από
καρδιάς όλους τους γονείς που πήραν µέρος στην έρευνα και µε χαρά µοιράστηκαν µαζί µας τις σκέψεις και τις
προσωπικές τους απόψεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πρωτόκολλο συνέντευξης
1. Πιστεύετε ότι είναι ασφαλή όλα τα εµβόλια; Αν όχι, τι παρενέργειες µπορεί να προκαλέσουν;
2. Εάν ένα παιδί ολοκληρώσει όλη τη σειρά των εµβολίων είναι καλυµµένο δια βίου;
3. Μπορείτε να συγκρίνετε ταν νέα εµβόλια που κυκλοφορούν µε τα παλαιότερα;
4. Μπορείτε να αναφερθείτε στα οφέλη αλλά και στους κινδύνους των σύγχρονων εµβολίων;
5. Από πού ενηµερώνεστε για τα εµβόλια;
6. Έχετε κάνει τα εµβόλια που ορίζει η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία (ΕΠΕ) στα παιδιά σας; Όλα; Αναµνηστικές δόσεις; Αν όχι, γιατί;»
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*OUSPEVDUJPO Children’s immunization has been one of the most important public health measures in
the 20th century. However, a number of parents consider the vaccines unsafe and they are skeptical
about their use.
"JN The aim of the present study was to investigate parents' perceptions and views on children’s
vaccination.
.FUIPET Twenty parents (2 male and 18 female) were included in the present pilot study which was
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analyzed using the thematic analysis technique.
3FTVMUT Results show that parents were concerned about vaccination safety, side effects of the vaccines,
lifelong coverage of children, immune system overload, commercial purposes of vaccines and validity
of information about vaccination. Comparisons between parents who were healthcare professionals
and parents who had a different profession showed that the latter were more hesitant and had more
misconceptions about vaccines.
$PODMVTJPOTThe decision to vaccinate children or not is a huge responsibility towards every child, but
also towards society. Healthcare professionals are able to provide objective information to parents to
take informed decisions.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ
Β. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
& ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ
Γ. Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ
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 προώθηση
της Νοσηλευτικής Επιστήµης και των Επιστηµών Υγείας
και Πρόνοιας. Παρέχει τη δυνατότητα δηµοσίευσης
επιστηµονικών, ανασκοπικών και ερευνητικών άρθρων,
καθώς και κριτική άρθρων και σχόλια που ενδιαφέρουν
το διεθνές αναγνωστικό κοινό των επαγγελµατιών, των
εκπαιδευτικών και των ερευνητών, σε όλους τους τοµείς
της νοσηλευτικής, αλλά και γενικότερα των επιστηµών
φροντίδας υγείας και πρόνοιας.
Με την υπ. αριθ. πρωτ. ∆Υ2α/οικ 122 – 7/8/2009 απόφαση 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 αποτελεί ένα πολύτιµο εργαλείο επιστηµονικής γνώσης για το Νοσηλευτή, για όσους
σπουδάζουν τη νοσηλευτική, για τους επαγγελµατίες άλλων
επιστηµών υγείας και συµπεριφοράς, καθώς και για κάθε
αναγνώστη που επιθυµεί επιστηµονική ενηµέρωση και εκπαίδευση. 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 ή στην κλινική νοσηλευτική, ώστε να δηµοσιεύουν το έργο τους και να
δέχονται εποικοδοµητικές κριτικές. Σε ένα δεύτερο επίπεδο
ευαισθητοποιεί άλλους επιστήµονες στα γνωστικά αντικείµενα της νοσηλευτικής και προάγει γενικότερα τη συνεργασία
των υπηρεσιών υγείας.
Όλα τα άρθρα που υποβάλλονται στο Περιοδικό θα
πρέπει να ακολουθούν συγκεκριµένες οδηγίες συγγραφής
ώστε να διασφαλίζεται η ξεκάθαρη δοµή, σε σχέση µε την
περιεκτικότητα του περιεχοµένου.
Οι υποβληθείσες εργασίες θα πρέπει να είναι κατάλληλες
για το διεθνές κοινό. Εάν τα άρθρα εστιάζουν σε συγκεκριµένα πολιτιστικά, ή άλλα εξειδικευµένα θέµατα, θα πρέπει να
περιγράφεται το πλαίσιο της µελέτης και να απευθύνονται
σαφώς σε διεθνές κοινό, έτσι ώστε οι αναγνώστες ακόµη και
αν προέρχονται από διαφορετική χώρα, κουλτούρα ή επιστηµονικό υπόβαθρο, να µπορούν να τα κατανοήσουν.
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Στο περιοδικό δηµοσιεύονται ανασκοπήσεις, πρωτογενείς ή δευτερογενείς ερευνητικές µελέτες, γενικά θεωρητικά (φιλοσοφικά, µεθοδολογικά) άρθρα, ενδιαφέρουσες
κλινικές περιπτώσεις και βιβλιοκριτικές. Οι τοµείς που καλύπτει το περιοδικό είναι οι εξής:
i Παθολογική – Χειρουργική Νοσηλευτική
i Κοινοτική Νοσηλευτική – Πρωτοβάθµια Φροντίδα
Υγείας
i Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας
i Περιεγχειρητική Νοσηλευτική
i Καρδιολογική – Καρδιοχειρουργική Νοσηλευτική
i Παιδιατρική – Παιδοχειρουργική Νοσηλευτική
i Νοσηλευτική Μητρότητας – Γυναικολογική Νοσηλευτική
i Ογκολογική Νοσηλευτική – Ανακουφιστική Φροντίδα
i Νοσηλευτική ΜΕΘ – Επείγουσα Νοσηλευτική
i Νεφρολογική Νοσηλευτική
i ∆ιοίκηση – Οργάνωση & Οικονοµική Αξιολόγηση
Υπηρεσιών Υγείας / Ποιότητα Νοσηλευτικής Φροντίδας
i ∆ηµόσια Υγεία & Επιδηµιολογία
i Νοµικά & Επαγγελµατικά Θέµατα / ∆ίκαιο της Υγείας
i Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας - Νοσοκοµειακές
Λοιµώξεις
i Πληροφορική της Υγείας
i Νοσηλευτική Εκπαίδευση & Μεθοδολογία της
Έρευνας
ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ: Το περιοδικό ΕΠΝΕ αποδελτιώνεται
στη Βάση δεδοµένων Google Scholar, Research bible,
Elektronische Zeitschriftenbibliothek, DOAJ,
Akademic Keys, Cross Ref.
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Director of Centre of Excellence for Nursing Scholarship,
Rome, Italy,
Dr Thomas Kearns, Professor, Executive Director
of Faculty of Nursing & Midwifery, Royal College of
Surgeons, Ireland,
Dr Helene Kelly, International Consultant, Vice President
Florence Network, University College Sealand, Denmark
Dr Vilma Zydziunaite, RN, MSc, MEdSc, PhD, ProfessorResearcher, Vytautas Magnus University, Klaipeda State
College, Lithuania
Dr Carlos Melo-Dias, Professor of Nursing, Nursing
School of Coimbra, Researcher in Health Sciences,
Research Unit: Nursing (UICISA:E), Researcher in
Portugal Centre for Evidence-Based Practice: an Affiliate
Centre of the Joanna Briggs Institute, Coimbra, Portugal
Leonardo J Labrague, Lecturer, Department of
Fundamentals and Administration, College of Nursing,
Sultan Qaboos University, Muscat, Sultanate of Oman
Dr Viktor Vus, Psychologist, Associate Professor,
Department of Psychology, Head of International
Academic Mobility Centre, Interregional Academy of
Personnel Management, Ukraine
Dr Christina Papachristou, Dipl. Psych., MPH,
Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Psychosomatik,
Charite-Universitatsmedizin, Berlin, Germany

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ
Γεώργιος Αργυρίου
Αριστείδης Βασιλόπουλος
Αικατερίνη Βενέτη
Μαρία Γέραλη
Γεώργιος Ελεσνίτσαλης
Ευτυχία Ευαγγελίδου
Γεώργιος Ευλαβής
Μιχαήλ Ζωγραφάκης-Σφακιανάκης
Αγγελική Καραΐσκου
Νικόλαος Κοντοδηµόπουλος
Αγορίτσα Κουλούρη
Βαΐα Κωνσταντικάκη
Θεοχάρης Κωνσταντινίδης
Ελένη Λαχανά
Πολυξένη Λιαµοπούλου
Πολυξένη Μαγγούλια
Γεώργιος Μανοµενίδης
Ευαγγελία Μεϊµετη
Νικόλαος Μπακάλης
∆ηµήτριος Μπαρουξής
Λάµπρος Μπίζας
∆ήµητρα Παλητζήκα
Νίκη Παυλάτου
∆ηµήτριος Πιστόλας
Γεώργιος Ποντισίδης
Γεώργιος Σιδηράς
Αγγελική Σταθαρού
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Γ. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
(Υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του περιοδικού)
Οι Έλληνες συγγραφείς µπορούν να δηµοσιεύουν άρθρα
και στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τύποι Άρθρων
∆ιαδικασία Υποβολής Άρθρων
∆ιαδικασία Αξιολόγησης
Γενικές Οδηγίες
Γενικές οδηγίες Συγγραφής
Θέµατα Ηθικής και ∆εοντολογίας
ΤΥΠΟΙ ΑΡΘΡΩΝ
Το ΕΠΝΕ δηµοσιεύει τα ακόλουθα:
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ @*
2. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το περιοδικό δηµοσιεύει φιλοσοφικά, θεωρητικά, µεθοδολογικά 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
i Εµπειρικές @
i Κλινικές δοκιµές @
β.∆ευτερογενείς (συστηµατικές ανασκοπήσεις) @
γ. Ανάπτυξης και Ψυχοµετρικής Στάθµισης ερευνητικών
εργαλείων @
4. ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
i Εµπειρικές @
5. ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΙΚΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ @
6. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ @
7. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚ∆ΟΤΗ
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 το σύµβολο @, υπάρχουν αναρτηµένες
οι επιπλέον σχετικές, εξειδικευµένες οδηγίες στην ιστοσελίδα του περιοδικού.
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ @
Έως ότου ολοκληρωθεί το σύστηµα ηλεκτρονικής υποβολής άρθρων, καλούνται οι συγγραφείς να υποβάλλουν τα
προς αξιολόγηση άρθρα µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του περιοδικού στη διεύθυνση journal@enne.gr.
Όλη η αλληλογραφία θα πραγµατοποιείται µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Κάθε άρθρο θα συνοδεύεται από επιστολή του συγγραφέα,
υπόδειγµα της οποίας µπορείτε να βρείτε εδώ (link) και
στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
i 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.
i ∆ήλωση ότι το τελικό κείµενο της εργασίας αναγνώστηκε και εγκρίθηκε από όλους τους συγγραφείς.
i ∆ήλωση ότι δεν υπάρχει καµία σύγκρουση συµφέροντος ή άλλο οικονοµικό όφελος σχετικά µε την
µελέτη
i Γραπτή βεβαίωση άδειας (Αρ. πρωτοκόλλου έγκρισης) διεξαγωγής της µελέτης από την Επιτροπή Ηθικής και ∆εοντολογίας του φορέα στον οποίο διεξήχθη
η εν λόγω µελέτη.
i Βεβαίωση των συγγραφέων για την εγγύηση ότι το
άρθρο είναι πρωτότυπη µελέτη και δεν παραβιάζει
κανένα δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας.
i ∆ήλωση ότι όλοι οι συγγραφείς έχουν συµβάλει σηµαντικά στη διεξαγωγή της µελέτης.
i 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 @.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι υποβληθείσες εργασίες αξιολογούνται από τη ∆ιεύθυνση
Σύνταξης, εάν συνάδουν µε την αποστολή και τους στόχους
του Περιοδικού, προκειµένου να προωθηθούν για ανώνυµη αξιολόγηση. Ανάλογα µε τη θεµατική ενότητα στην οποία
ανήκουν, προωθούνται στο υπεύθυνο µέλος της συντακτικής επιτροπής και σε δύο κριτές της αντίστοιχης θεµατικής
ενότητας, ή σε ανεξάρτητους 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 τροποποιήσεων
(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.
ΤΟΜΟ Σ 9 - Τ Ε Υ ΧΟΣ 1
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ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
Η ∆ιεύθυνση Σύνταξης αποφασίζει για τον ταχύτερο δυνατό
χρόνο δηµοσίευσης των εργασιών, βασιζόµενη σε διάφορα
κριτήρια, όπως είναι η τήρηση της προτεραιότητας κατά την
ηµεροµηνία υποβολής, η αναλογία ερευνητικών και ανασκοπικών άρθρων ανά τεύχος, η µη δηµοσίευση στο ίδιο
τεύχος άρθρων των ίδιων συγγραφέων, άρθρων παρόµοιας θεµατολογίας κλπ. Η προτεραιότητα για δηµοσίευση
βασίζεται στην ηµεροµηνία αποδοχής και όχι στην ηµεροµηνία πρώτης υποβολής του κειµένου.
Η ∆ιεύθυνση Σύνταξης διατηρεί το δικαίωµα µικρών τροποποιήσεων της µορφής και του περιεχοµένου των εργασιών, ωστόσο, µεγάλες ή ουσιώδεις τροποποιήσεις, 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, πολυκεντρικές µελέτες). Οι συγγραφείς των υπόλοιπων εργασιών δεν µπορεί
να είναι περισσότεροι από τρεις (3), µε πιθανή εξαίρεση,
κάποια γενικά άρθρα µεθοδολογικού 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 υποβάλει):
01. Συνοδευτική Επιστολή (υπάρχει υπόδειγµα)
02. Σελίδα τίτλου*
03. Σελίδα περίληψης*
04. Σελίδα Βασικών Σηµείων του Άρθρου
05. Κυρίως κείµενο του άρθρου
06. Συµβολή των συγγραφέων
07. Χρηµατοδότηση (εάν υπάρχει)
08. Ευχαριστίες (εάν υπάρχουν)
09. 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 «Ιπποκράτειο»). Με εκθέτες, κάθε όνοµα θα παραπέµπει
στον αντίστοιχο φορέα
- Υπεύθυνος αλληλογραφίας (ονοµατεπώνυµο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας)
- Ηµεροµηνία υποβολής
- Όλα τα παραπάνω και στην Αγγλική γλώσσα (σε χωριστή σελίδα)
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Σελίδα περίληψης
- Τίτλος του άρθρου (πεζοί-έντονοι χαρακτήρες)
- Η λέξη ΠΕΡΙΛΗΨΗ, γράφεται µε έντονους κεφαλαίους χαρακτήρες
- Η περίληψη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 250-300 λέξεις (βλέπε σχετικό link ανάλογα µε το είδος του άρθρου)
- Θα πρέπει να υποβάλλεται στην ελληνική & αγγλική
γλώσσα, χωρίς βιβλιογραφικές αναφορές, ή συντµήσεις λέξεων.
- Εάν το άρθρο υποβάλλεται στην αγγλική γλώσσα, δεν
χρειάζεται η ελληνική εκδοχή του τίτλου ή της περίληψης.
- Ακολουθείται από 3 (τρεις) έως έξι (6) λέξεις κλειδιά
κατά αλφαβητική σειρά, οι οποίες θα πρέπει να προκύπτουν από το περιεχόµενο του άρθρου και να διαχωρίζονται µεταξύ τους µε κόµµα (,). Οι λέξεις κλειδιά 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 συµπεράσµατα) και τονίζουν τη σηµασία του άρθρου.
Η κάθε πρόταση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 85 χαρακτήρες
(µαζί µε τα κενά διαστήµατα και τα σηµεία στίξης). H φράση ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ γράφεται µε κεφαλαίους έντονους χαρακτήρες.
Παράδειγµα στην Ελληνική γλώσσα
Παπαδόπουλος ∆, Βασιλείου Γ, Γεωργίου Α (2014).
Επαγγελµατική εξουθένωση και καθηµερινή λειτουργικότητα: Μια θεωρητική ανάλυση. Ελληνικό Περιοδικό Νοσηλευτικής Επιστήµης, 5: 14-20.
Βασικά Σηµεία του Άρθρου
i Ανάλυση της εξουθένωσης από την οπτική του εργαζόµενου.
i Η εξουθένωση ως διαµεσολαβητικός παράγοντας
στην καθηµερινότητα.
i Η εξουθένωση αυξάνεται ανάλογα µε τις εργασιακές
απαιτήσεις.
i Η εξουθένωση µειώνεται ανάλογα µε τα εργασιακά
αποθέµατα.
i Οι εργαζόµενοι µε υψηλά επίπεδα εξουθένωσης
χρήζουν εξατοµικευµένης στήριξης.
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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
i Discussion of burnout from the perspective of the
employee.
i Chronic burnout is conceptualized as a crucial
moderator of daily functioning.
i Burnout increases according to daily job demands.
i Burnout decreases according to daily job resources.
i Employees with high levels of burnout need tailored
help.
Κυρίως κείµενο του άρθρου (manuscript)
Το κυρίως κείµενο (manuscript) θα ακολουθεί την ανάλογη δοµή (βλ. σχετικά @, ανάλογα µε τον τύπο του άρθρου).
Μετά το κείµενο, θα αναγράφεται η Συµβολή του κάθε συγγραφέα αναλυτικά, όπως και οι τυχόν Ευχαριστίες.
Συµβολή των συγγραφέων
Όλοι οι συγγραφείς που αναφέρονται 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 συγγραφή 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 κατάλογο. Όλοι οι
συγγραφείς επίσης, θα πρέπει να έχουν µελετήσει το
περιεχόµενο και εγκρίνει την τελική έκδοση 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 υποκαθίσταται 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: Συµµετείχαν 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 άρθρου, οι συγγραφείς
µπορούν να αναγράφουν τις ευχαριστίες τους σε άτοµα,
φορείς κ.λπ που τους βοήθησαν ουσιαστικά στην εκπό-
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νηση της εργασίας τους, επεξηγώντας τους λόγους πχ για
την οικονοµική ενίσχυση, τη συλλογή των δεδοµένων, τη
χορήγηση άδειας κ.λπ.
Προηγούµενη δηµοσίευση
Σε περίπτωση που το άρθρο ή τµήµα του, έχει δηµοσιευτεί
πχ σε Πρακτικά Συνεδρίου ή αλλού, θα πρέπει να αναγράφεται το «που» και το «πότε».
Βιβλιογραφικός κατάλογος
(σύµφωνα µε τις οδηγίες, βλ. @)
Πίνακες – Σχήµατα. Οι πίνακες και τα σχήµατα παρατίθενται 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 ένδειξη (Πίνακας ΧΧ
κάπου εδώ).
i
Θα πρέπει να είναι αριθµηµένοι µε αραβικούς
αριθµούς (1,2,3) και να αναφέρονται µε τη σειρά παράθεσής τους και µέσα στο κείµενο (π.χ. Πίνακας ΧΧ, εντός του
κειµένου).
i Θα πρέπει να συνοδεύονται από ένα βραχύ τίτλο και
να αναφέρεται η πηγή τους, αν δεν προέρχονται από
πρωτογενές υλικό.
i Η έκταση κάθε πίνακα δεν πρέπει να υπερβαίνει τη
µια σελίδα.
i Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υλικού (πινάκων,
σχηµάτων) που έχει ήδη δηµοσιευθεί αλλού, θα πρέπει να εξασφαλίζεται, πριν την υποβολή του άρθρου,
η άδεια από τους αρχικούς συγγραφείς ή αυτούς που
κατέχουν τα πνευµατικά δικαιώµατα του αναπαραγόµενου υλικού. Οι συγγραφείς των δηµοσιευµένων
άρθρων έχουν την ευθύνη για οποιαδήποτε επίπτωση από παραβίαση του copyright τρίτων.
i Συντµήσεις µέσα στους πίνακες, σχήµατα κ.λπ. θα
πρέπει να επεξηγούνται στο κάτω µέρος τους, µε
µορφή υποσηµείωσης.
i Χρησιµοποιήστε µέγεθος γραµµατοσειράς από 8 έως
10. Χρησιµοποιήστε µόνο δύο διαφορετικά µεγέθη
γραµµατοσειράς σε κάθε πίνακα (ένα µέγεθος είναι
προτιµότερο).
i Θα πρέπει οι οριζόντιες και κάθετες γραµµές του πίνακα να µην είναι εµφανείς, εκτός από τις ακόλουθες:
πάνω και κάτω περίγραµµα και κάτω από τους τίτλους των στηλών.
Παραρτήµατα
Προτείνεται η αποφυγή παράθεσης παραρτηµάτων. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο παρατίθενται σε χωριστή
σελίδα, µετά το βιβλιογραφικό κατάλογο και πριν από τους
πίνακες.
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Άλλες οδηγίες µορφοποίησης
i Τα άρθρα θα πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένα µε
γραµµατοσειρά TIMES NEW ROMAN, µεγέθους 12
και διάστιχο 1.5. Τα περιθώρια της σελίδας θα πρέπει να είναι 2.54 περιµετρικά της σελίδας. Η αρίθµηση των σελίδων θα πρέπει να εµφανίζεται στην κάτω
δεξιά γωνία της σελίδας.
i Για τη διατήρηση της ανωνυµίας, στο άρθρο δεν θα
πρέπει να αναφέρονται ονοµατεπώνυµα ατόµων, νοσοκοµείων ή άλλων φορέων, αλλά να περιγράφονται
σε γενικές γραµµές όπως πχ « ….το δείγµα της µελέτης αποτέλεσαν οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στη
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ενός ελληνικού, γενικού περιφερειακού νοσοκοµείου…..»
i Αποφύγετε τις συντοµογραφίες, οπουδήποτε είναι
δυνατόν. Οποιεσδήποτε συντµήσεις οι συγγραφείς
σκοπεύουν να χρησιµοποιήσουν, θα πρέπει να καταγράφονται πλήρως και να ακολουθούνται από τα αρχικά 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.
i Μη χρησιµοποιείτε κεφαλαίο αρχικό γράµµα σε διάφορες λέξεις, χωρίς λόγο πχ διευθυντής, νοσηλευτής, καθηγητής.
i Μονάδες µέτρησης µήκους, ύψους, βάρους και
όγκου θα πρέπει να αναφέρονται σε µετρικές µονάδες, σύµφωνα µε τα διεθνώς αναγνωρισµένα σύµβολα.
i 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 γίνονται 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».
i Μέσα στο κείµενο δεν χρησιµοποιούνται υπογραµµίσεις, έντονοι (bold) και πλάγιοι (italics) χαρακτήρες.
i Το κείµενο της εργασίας θα πρέπει να είναι χωρισµένο 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 παράγραφοι, αλλά και οι πολύ µικρές (π.χ. παράγραφος
µε µια ή δύο προτάσεις).
i 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 µεθοδολογίας, κενή σειρά).
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i Κεφαλίδες, υποκεφαλίδες κλπ. Οι κεφαλίδες µπορούν
να είναι τριών (3) επιπέδων, ίδιας γραµµατοσειράς
(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 υποδιαιρέσεων, προτείνεται η χρήση κουκίδων για τις
υπόλοιπες υποκεφαλίδες.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ & ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Συγκατάθεση Ενηµέρωσης
Οι συγγραφείς θα πρέπει να επιβεβαιώνουν µέσα στο κείµενό τους ότι τήρησαν τις αρχές δεοντολογίας για την
έρευνα, όπως αυτές διατυπώνονται 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 επιβεβαιώσουν ότι
τα αποτελέσµατα των µελετών τους προέκυψαν από ερευνητικές εργασίες, που η συγκατάθεση ενηµέρωσης λήφθηκε
από τους συµµετέχοντες ανθρώπους και τις αρµόδιες αρχές
ηθικής και δεοντολογίας.
Άδειες
Οι συγγραφείς θα πρέπει να έχουν λάβει την 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 ιδιοκτησίας,
αµοιβές οµιλητών ή συµβούλων κ.λπ). Επίσης, η ∆ιεύθυνση Σύνταξης εξασφαλίζει την ανωνυµία σε περίπτωση που
κάποιο άρθρο έχει υποβληθεί από µέλος της Συντακτικής
Επιτροπής του Περιοδικού. Τα µέλη της ∆ιεύθυνσης Σύνταξης παροτρύνονται να έχουν επίγνωση 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.
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Χρηµατοδότηση
Οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν κατά την ηλεκτρονική υποβολή του άρθρου, κάθε πηγή χρηµατοδότησης της
έρευνάς τους, από ∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό φορέα (όνοµα, τόπος και αριθµός χρηµατοδότησης). Σε περίπτωση µη χρηµατοδότησης θα πρέπει να αναφέρεται µε σαφή δήλωση
των συγγραφέων.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Πνευµατικά ∆ικαιώµατα (transfer of copyright)
Η υποβολή ενός άρθρου, προϋποθέτει ότι δεν έχει δηµοσιευθεί
προηγουµένως, ότι δεν είναι υπό εξέταση για δηµοσίευση αλλού και ότι εάν γίνει αποδεκτό δεν θα δηµοσιευθεί αλλού, 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 συγγραφείς, κατά την υποβολή του στο Περιοδικό. Προϋπόθεση για
τη δηµοσίευση οποιουδήποτε άρθρου αποτελεί η παραχώρηση 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 δηµοσίευσης, το
οποίο υπογράφεται από όλους τους συγγραφείς.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Οι περιγραφικές ή αφηγηµατικές ανασκοπήσεις παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα ερευνών πάνω σε ένα θέµα κατά
τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου, ή τα
αποτελέσµατα νέων ερευνών µε αξιολογική σειρά, τα οποία
συσχετίζονται µε την προϋπάρχουσα γνώση. Το Ελληνικό
Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης δέχεται περιγραφικές ανασκοπήσεις που συµβάλλουν στην εξέλιξη της νοσηλευτικής επιστήµης, στις οποίες συµµετέχουν έως τρεις
(3) συγγραφείς, µε έκταση 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 την προσέγγιση του θέµατος και µετά από έγκριση του
διευθυντή σύνταξης.

Η µορφοποίηση κεφαλαίων και υποκεφαλαίων θα ακολουθεί 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 γραφή,
bold)
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (κεφαλαία γράµµατα µε έντονη γραφή,
bold)

Η δοµή θα πρέπει να είναι η ακόλουθη:
Τίτλος *
Περίληψη *
Λέξεις-κλειδιά *
Εισαγωγή
Κύριο θέµα ανασκόπησης
Συµπεράσµατα
* στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εισαγωγή θα πρέπει να είναι γραµµένη µε τέτοιο τρόπο,
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.

Επισήµανση: Στις περιγραφικές ανασκοπήσεις δεν περιλαµβάνεται κεφάλαιο µεθοδολογίας.

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

Περίληψη
Η περίληψη ακολουθεί ενιαία δοµή και δεν ξεπερνά τις 250
λέξεις.
Λέξεις-κλειδιά
Τρεις έως έξι λέξεις που αντιπροσωπεύουν το περιεχόµενο
της έρευνας, γραµµένες αλφαβητικά.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
∆εν αποτελούν περίληψη ή επανάληψη των αποτελεσµάτων που αναγράφονται στο κυρίως θέµα. Αποσαφηνίζεται
η συνεισφορά της περιγραφικής ανασκόπησης στην υπάρχουσα γνώση, προτείνονται θέµατα για τροποποίηση πρακτικών, ή για µελλοντική έρευνα, τα οποία αναδείχθηκαν
µέσα από το παρόν άρθρο.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Οι συστηµατικές ανασκοπήσεις αφορούν σε δευτερογενή έρευνα, στηρίζονται σε ορισµένες βασικές αρχές και απαιτούν συγκεκριµένα µεθοδολογικά βήµατα υλοποίησης. Το Ελληνικό
Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης δέχεται συστηµατικές
ανασκοπήσεις, στις οποίες συµµετέχουν έως έξι συγγραφείς,
µε έκταση µέχρι 5000 λέξεις, εξαιρουµένων των πινάκων, των
γραφηµάτων και της περίληψης, 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 χρησιµοποιήθηκαν, αποτελέσµατα, δηλαδή τα κύρια ευρήµατα και συµπεράσµατα, στα οποία
περιλαµβάνονται και πιθανές επιπτώσεις. Συνιστάται να ελαχιστοποιούνται οι συντοµογραφίες και να µην παραθέτονται
βιβλιογραφικές αναφορές. Η περίληψη δεν ξεπερνά τις 250300 λέξεις.
Λέξεις-κλειδιά
Τρεις έως πέντε λέξεις που αντιπροσωπεύουν το περιεχόµενο της έρευνας
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εισαγωγή θα πρέπει να είναι γραµµένη µε τέτοιο τρόπο,
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.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Σε αυτήν την ενότητα αναφέρεται η µεθοδολογία ανάλυσης
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 αποτελέσµατα
µπορούν να εφαρµοστούν θεωρητικά και πρακτικά και η
συµφωνία ή διαφωνία µε αντίστοιχες έρευνες της διεθνούς
βιβλιογραφίας. Επίσης αναφέρονται τα δυνατά και αδύνατα
σηµεία της έρευνας και η δυνατότητα ή µη, γενίκευσης των
ενδείξεων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
∆εν αποτελούν περίληψη ή επανάληψη των αποτελεσµάτων.
Αποσαφηνίζεται η συνεισφορά της συστηµατικής ανασκόπησης στην υπάρχουσα γνώση, προτείνονται θέµατα για τροποποίηση πρακτικών ή για µελλοντική έρευνα 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 µεθοδολογία και περίληψη των ευρηµάτων
- Πίνακες στατιστικής ανάλυσης των αποτελεσµάτων
(σε µετα-αναλύσεις)
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ - ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
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 αναφέρεται 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 έκταση 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, Συλλογή
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 µελέτης, το δείγµα, το πώς
που και πότε διεξήχθη η έρευνα, και το είδος της στατιστικής
ανάλυσης, αποτελέσµατα, 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 εντοπισµό της,
µετά από αναζήτηση.
ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ
Το κυρίως κείµενο θα πρέπει να περιλαµβάνει τις παρακάτω
υποενότητες:
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην εισαγωγή θα πρέπει να καθορίζεται το σκεπτικό, το
πλαίσιο και η σηµαντικότητα του άρθρου για τη νοσηλευτική, ή τις επιστήµες υγείας, σε διεθνές επίπεδο. Περιλαµβάνει επίσης, το επιστηµονικό και θεωρητικό 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
βιβλιογραφία. Πολύ προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην κριτική αξιολόγηση 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, αναφέρονται ο σκοπός και οι στόχοι της µελέτης. Όπου είναι εφικτό θα
πρέπει να διατυπώνονται σαφώς οι ερευνητικές υποθέσεις,
οι οποίες θα ελεγχθούν στην πορεία της µελέτης.
Η έκταση της εισαγωγής δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 3
σελίδες κειµένου.
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει τις εξής υποενότητες: Σχεδιασµός, ∆είγµα µελέτης, Συλλογή δεδοµένων, Θέµατα ηθικής-∆εοντολογίας και Στατιστική Ανάλυση.
Σχεδιασµός
Εδώ δηλώνεται σαφώς το είδος του ερευνητικού σχεδίου που χρησιµοποιήθηκε πχ περιγραφική, πειραµατική,
ηµι-πειραµατική, συγχρονική, κοόρτης κτλ. Στη συνέχεια
περιγράφεται τι ακριβώς περιέλαβε το ερευνητικό σχέδιο.
Όπου είναι εφικτό (κυρίως σε µελέτες παρέµβασης), µπορεί
να χρήσιµο ένα διάγραµµα ροής κατά CONSORT.
∆είγµα µελέτης
Εδώ περιγράφεται ο πληθυσµός και το δείγµα. Πρέπει να
αναφέρεται το είδος και ο τρόπος δειγµατοληψίας (τυχαιοποιηµένη, διαστρωµατωµένη, ευκολίας, σκόπιµη κτλ). Επίσης, τα κριτήρια ένταξης και αποκλεισµού 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
αριθµός συµµετεχόντων.
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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 ερωτηµατολόγια που είναι γνωστά
και σταθµισµένα περιγράψτε αναλυτικά και συµπεριλάβετε
τη σχετική βιβλιογραφία, 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. ∆ιατυπώστε γιατί είναι κατάλληλα αυτά τα εργαλεία και οι τεχνικές για
τις µεταβλητές. Συµπεριλάβετε στοιχεία από πιλοτική έρευνα, εάν αυτή έγινε.
Θέµατα ηθικής-∆εοντολογίας
Αναφέρατε θέµατα ηθικής και δεοντολογίας που προέκυψαν
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 συµπεριλήφθηκαν στην ανάλυση δεδοµένων, καθιστώντας σαφές γιατί
αυτές είναι οι κατάλληλες. Τυχόν χειρισµός των µεταβλητών ή µοντέλα πρόβλεψης θα πρέπει να επεξηγούνται.
Αναφέρατε τέλος το στατιστικό πακέτο ανάλυσης δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκε.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αρχικά θα πρέπει να περιγράφονται τα χαρακτηριστικά (δηµογραφικά, κλινικά κτλ) του δείγµατος, µε αντίστοιχο πίνακα.
Επίσης, θα πρέπει να αναφέρεται το ποσοστό ανταπόκρισης
(response rate) του δείγµατος, εάν πρόκειται 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 σηµαντικότερα 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).
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η συζήτηση δεν αποτελεί επανάληψη των αποτελεσµάτων,
αλλά εστιάζει στα κύρια αποτελέσµατα, ανακεφαλαιώνοντας
και ερµηνεύοντας. Επιπλέον, σκοπός της συζήτησης, είναι να
συγκρίνει τα αποτελέσµατα/ευρήµατα 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, 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
Οι πίνακες/διαγράµµατα (µόνο όσοι είναι απαραίτητοι) θα πρέπει να είναι κατανοητοί, να υπάρχουν επεξηγήσεις των συντµήσεων και να αναφέρονται σε χωριστή τελευταία γραµµή
οι αντίστοιχες στατιστικές δοκιµασίες.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης δέχεται
πρωτότυπες ποιοτικές έρευνες. Ο µέγιστός αριθµός συγγραφέων που µπορούν να µετέχουν στην συγγραφική οµάδα είναι
έως έξι (6) συγγραφείς. Ο γενικός κανόνας για την έκταση του
κειµένου µπορεί να είναι µέχρι 6,000 λέξεις, ωστόσο µπορούν
να γίνουν δεκτές ποιοτικές έρευνες και µέχρι 8,000 λέξεις
(εξαιρείται η βιβλιογραφία, 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, Συλλογή
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: περιλαµβάνουν 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), σχετικές 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 παρακάτω
υποενότητες:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην εισαγωγή θα πρέπει να καθορίζεται το σκεπτικό, το πλαίσιο και η σηµαντικότητα του άρθρου για τη νοσηλευτική, ή
τις επιστήµες υγείας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Όταν ο
σκοπός δεν είναι η ανάδειξη ενός θεωρητικού µοντέλου που
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θα επεξηγεί το υπό µελέτη φαινόµενο, στην εισαγωγή θα πρέπει να περιγράφεται το επιστηµονικό 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
(κατόπιν κριτικής αξιολόγησης των σχετικών, αντιπροσωπευτικών 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 προσέγγιση
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 Νοσηλευτική πρακτική.
Στο τέλος, σε χωριστή παράγραφο της εισαγωγής, αναφέρονται ο σκοπός της µελέτης. Ξεκινήστε την παράγραφο µε τη
φράση «Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να …». Αν ο σκοπός σας ήταν η µελέτη κάποιας εµπειρίας/βιώµατος από ένα
συγκεκριµένο φαινόµενο, τότε φροντίστε 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.
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει τις εξής υποενότητες: Σχεδιασµός, ∆είγµα µελέτης, Συλλογή δεδοµένων, Θέµατα ηθικής-∆εοντολογίας και Ανάλυση δεδοµένων.
Σχεδιασµός
Εδώ περιγράφεται µε σαφήνεια το είδος της ερευνητικής µεθοδολογίας που χρησιµοποιήθηκε π.χ. φαινοµενολογία (ερµηνευτική ή περιγραφική), εθνογραφία, θεµελιωµένη θεωρία
κ.λπ. και επεξηγήστε γιατί η συγκεκριµένη µεθοδολογία ήταν
η καταλληλότερη για τη δική σας µελέτη (αυτή η τεκµηρίωση
κρίνεται ως πολύ σηµαντική).
∆είγµα µελέτης
Εδώ περιγράφεται ο πληθυσµός και το δείγµα, το οποίο στις
ποιοτικές έρευνες αναφέρεται ως οι «συµµετέχοντες». Συγκεκριµένα, περιγράψτε το είδος και τον τρόπο δειγµατοληψίας
(µέγιστης απόκλισης δείγµα, εξαιρετικών περιπτώσεων δείγµα, θεωρητική δειγµατοληψία κ.λπ), τα κριτήρια ένταξης και
αποκλεισµού των συµµετεχόντων 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 λεπτοµέρειες
ΤΟΜΟΣ 13 - ΤΕΥΧΟΣ 4
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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. Μπορεί 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 οπτικοακουστικού υλικού κ.λπ. Συµπεριλάβετε επίσης, τις ερωτήσεις των συνεντεύξεων ή το σχέδιο
της τεχνικής της παρατήρησης.
Θέµατα ηθικής-∆εοντολογίας
Αναφέρατε θέµατα ηθικής και δεοντολογίας που προέκυψαν σε αυτή την έρευνα, περιγράφοντας τους τρόπους µε
τους οποίους αντιµετωπίστηκαν. Κάθε µέθοδος 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 αναφερθούν. ∆ηλώστε τις αντίστοιχες άδειες
και εξουσιοδοτήσεις από τις επιτροπές ηθικής. Αναφέρατε
συµφωνία της έρευνας µε διεθνείς ή εθνικές συµβάσεις
(πχ ∆ιακήρυξη του Helsinki).
Ανάλυση ∆εδοµένων
Περιγράψτε τις τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν για την
ανάλυση των δεδοµένων. Συµπεριλαµβάνετε εδώ, αν χρησιµοποιήθηκαν, λογισµικό για την ανάλυση δεδοµένων 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 διασφαλίστηκαν
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.

στόχο ή ερευνητική ερώτηση. Χρησιµοποιήστε και υποενότητες, εάν το κρίνετε απαραίτητο. Προσοχή: τα χαρακτηριστικά του δείγµατος (δηµογραφικά, κλινικά 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 δεδοµένα.
Οι θεµατικές ενότητες θα πρέπει να υποστηρίζονται από
αποσπάσµατα από το εµπειρικό υλικό (αφηγήσεις συµµετεχόντων, υλικό από παρατηρήσεις, κείµενα/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 θεωρητικών ερµηνειών του υπό µελέτη
φαινοµένου (ανάλογα µε το είδος της ποιοτικής ανάλυσης
πχ στη φαινοµενολογία 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 αποτελεί
επανάληψη των αποτελεσµάτων, αλλά εστιάζει στα κύρια
αποτελέσµατα, ανακεφαλαιώνοντας και ερµηνεύοντας.
Σκοπός της είναι να συγκρίνει τα αποτελέσµατα/ευρήµατα µε αυτά της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας, δηλαδή
πώς προηγούµενα ερευνητικά αποτελέσµατα συµπίπτουν
ή διαφέρουν από τα δικά σας ερευνητικά αποτελέσµατα
(µη χρησιµοποιείτε βιβλιογραφία 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 αντιλήψεων (ή
αµφισβήτησης υπαρχουσών αντιλήψεων) ή στη δηµιουργία θεωριών ή στην προαγωγή υπαρχουσών θεωριών και
στη βελτίωση της κλινικής πράξης. Επίσης, αναφέρονται τα
δυνατά και αδύνατα σηµεία της έρευνας (περιορισµοί) που
µπορεί να είναι η µη κάλυψη κάποιων κριτηρίων µεθοδολογικής αυστηρότητας της µελέτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται µε σαφήνεια για κάθε
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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, 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 κ.λπ.
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Συνεισφορά ερευνητών
Αναφέρετε µε τα αρχικά ονόµατα τη συνεισφορά του κάθε
συγγραφέα στην παρούσα έρευνα.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΙΚΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ
Το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης δέχεται πρωτότυπες µικτής µεθοδολογίας εµπειρικές µελέτες
από τις κοινωνικές, συµπεριφορικές, ανθρωπιστικές και
επιστήµες υγείας, στις οποίες συµµετέχουν έως έξι (6) συγγραφείς, µε έκταση µέχρι 7.000 λέξεις, εξαιρουµένων των
πινάκων, των γραφηµάτων, της βιβλιογραφίας και της περίληψης. Σε εξαιρετικές 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 ενσωµάτωση των δεδοµένων πάνω σε ένα θέµα, µέσα από τον
ποσοτικό και ποιοτικό τρόπο ερευνητικής µεθοδολογικής
προσέγγισης, µε στόχο την ενίσχυση και επιβεβαίωση 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:
i Η σηµαντικότητα του ερευνητικού προβλήµατος
i Το θεωρητικό πλαίσιο
i Τα ερευνητικά ερωτήµατα να απαντώνται µέσα από το
µικτό µεθοδολογικό σχεδιασµό
i Να υπάρχει µικτής µεθοδολογίας σχεδιασµός, δειγµατοληψία και ανάλυση, καθώς και µίξη των ευρηµάτων
i Ποιότητα της συζήτησης και χρησιµότητα των συµπερασµάτων
i 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 συνεισφέρει 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-∆εοντολογίας, Ανάλυση των
δεδοµένων-Κριτήρια µεθοδολογικής αυστηρότητας
διεξαγωγής της µελέτης)
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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 είδος σχεδιασµού της µελέτης
(ποιοτικό ή ποσοτικό), το δείγµα, το πώς που και πότε διεξήχθη η έρευνα, και το είδος της ποσοτικής και ποιοτικής
ανάλυσης, αποτελέσµατα, 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 εντοπισµό της,
µετά από αναζήτηση.
ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ
Το κυρίως κείµενο θα πρέπει να περιλαµβάνει τις παρακάτω υποενότητες:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην εισαγωγή θα πρέπει να καθορίζεται το σκεπτικό, το
πλαίσιο και η σηµαντικότητα του άρθρου για τη νοσηλευτική, ή τις επιστήµες υγείας, σε διεθνές επίπεδο. Περιλαµβάνει επίσης, το επιστηµονικό και θεωρητικό 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 βιβλιογραφία.
Προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην κριτική αξιολόγηση 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 περιλαµβάνει 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 παρουσιάζεται
ως αφήγηση προθέσεων ή ως ερευνητική ερώτηση ή ως
1
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ερευνητική υπόθεση που πρέπει να ερευνηθεί. Η έκταση
της εισαγωγής δε θα πρέπει να υπερβαίνει σε έκταση το 1/4
του συνολικού κειµένου.
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει τις εξής υποενότητες: Σχεδιασµός, ∆είγµα µελέτης, Συλλογή δεδοµένων, Θέµατα
ηθικής-∆εοντολογίας, Ανάλυση των δεδοµένων, Κριτήρια
αυστηρότητας διεξαγωγής της µελέτης.
Σχεδιασµός
Εδώ δηλώνεται σαφώς το είδος του ερευνητικού σχεδίου
που χρησιµοποιήθηκε πχ η µελέτη ήταν κατά βάση ποιοτική, ή ποσοτική. Επίσης, να προσδιορίζεται το είδος της
προσέγγισης πχ ήταν ποιοτική, φαινοµενολογικής 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 επιλογής του µικτού ερευνητικού σχεδιασµού.
∆είγµα µελέτης
Εδώ περιγράφεται ο πληθυσµός και το δείγµα. Πρέπει να
αναφέρεται το είδος και ο τρόπος δειγµατοληψίας (τυχαιοποιηµένη, διαστρωµατωµένη, ευκολίας, σκόπιµη κτλ) τόσο
για το ποιοτικό, όσο και για το ποσοτικό 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 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 (ποσοτικό 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 κριτήριο) 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 γνωστά και σταθµισµένα περιγράψτε αναλυτικά και συµπεριλάβετε τη σχετική βιβλιογραφία,
περιλαµβάνοντας απαραίτητα, την αναφορά της εργασίας
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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. Αν πρόκειται για οδηγό
ατοµικής ή οµαδικής συνέντευξης, περιγράψτε τις ερωτήσεις που αυτός περιλαµβάνει.
Θέµατα ηθικής-∆εοντολογίας
Αναφέρατε θέµατα ηθικής και δεοντολογίας που προέκυψαν 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.
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 αναλύθηκαν µε τη χρήση του
NVivo Version XΧ.
Κριτήρια µεθοδολογικής αυστηρότητας
διεξαγωγής της µελέτης
Κάντε αναφορά στον τρόπο που διασφαλίσατε την εγκυρότητα/αξιοπιστία της ποσοτικής µελέτης (ψυχοµετρικές ιδιότητες των εργαλείων συλλογής των δεδοµένων), αλλά και
την πιστότητα, σταθερότητα, εµπιστευσιµότητα, 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.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Παρουσιάστε τα αποτελέσµατα σε αντιστοιχία µε τους
ερευνητικούς σας σκοπούς ή ερωτήµατα. Για τα ποσοτικά
δεδοµένα παρουσιάστε τα αποτελέσµατα σε σχέση µε τις
αρχικές σας ερευνητικές υποθέσεις, εάν επιβεβαιώθηκαν
ή απορρίφθηκαν. Για τα ποιοτικά δεδοµένα, περιγράψτε τα
θέµατα ή τις κατηγορίες και υποκατηγορίες που προέκυψαν, παρέχοντας επαρκή στοιχεία µέσα από την παράθεση
των λόγων ή της αφήγησης των ίδιων των συµµετεχόντων
ή µέσα από αποσπάσµατα παρατηρήσεων ή κειµένων/ντοκουµέντων/ ηµερολογίων. Χρησιµοποιείστε υποενότητες
όπου χρειάζεται.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η συζήτηση ξεκινά µε αναφορά στο σκοπό της εργασίας
και εστιάζει στα κύρια αποτελέσµατα, ανακεφαλαιώνοντας
και ερµηνεύοντας. Επιπλέον, σκοπός της συζήτησης, είναι
να συγκρίνει τα αποτελέσµατα/ευρήµατα µε αυτά της ήδη
υπάρχουσας βιβλιογραφίας και να καταλήγει εάν απαντήθηκαν τα ερευνητικά ερωτήµατα. Ακόµη, η συζήτηση πρέπει να παρουσιάζει πώς τα αποτελέσµατα και η νέα γνώση
µπορούν να συµβάλουν στη δηµιουργία νέων αντιλήψεων
(ή αµφισβήτησης 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.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα συµπεράσµατα δεν πρέπει να είναι αυθαίρετα, αλλά να
προκύπτουν από τα ευρήµατα της έρευνας, χωρίς αυτά
όµως να επαναλαµβάνονται. Εξάγονται συµπεράσµατα για
την επάρκεια θεωριών σε σχέση µε τα δεδοµένα, δηλώνοντας αν τα δεδοµένα υποστηρίζουν ή καταρρίπτουν τη
θεωρία. Αποσαφηνίζεται η συνεισφορά 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, ∆ιαγράµµατα, Σχήµατα
Οι πίνακες/διαγράµµατα (µόνο όσοι είναι απαραίτητοι) θα
πρέπει να είναι κατανοητοί, να υπάρχουν επεξηγήσεις των
συντµήσεων και να αναφέρονται σε χωριστή τελευταία
γραµµή οι αντίστοιχες στατιστικές δοκιµασίες. 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.

1
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
(ερωτηµατολογίων και κλιµάκων)
Το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης
(ΕΠΝΕ) δηµοσιεύει άρθρα που αφορούν στην ανάπτυξη ή
τη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα και την ψυχοµετρική
ή/και γωσιακή στάθµιση ερωτηµατολογίων και κλιµάκων.
Οι οδηγίες του περιοδικού για τις ποσοτικές εµπειρικές
έρευνες, πχ τίτλος, ονόµατα, έκταση των άρθρων, περίληψη, λέξεις κλειδιά, πίνακες, σχήµατα κ.λπ. ισχύουν και σε
αυτήν την κατηγορία άρθρων.

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΗ
∆ΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
Εισαγωγή: Σύντοµη περιγραφή του πλαισίου της έρευνας
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 αγγλικά] στην ελληνική γλώσσα ή σε ελληνικό πληθυσµό.
Περιγραφή αρχικής κλίµακας/ερωτηµατολογίου: Χώρα
ανάπτυξης, αριθµός ερωτήσεων, ονόµατα υποκλιµάκων,
εάν υπάρχουν.
Συµµετέχοντες – Πληθυσµός: να αναφέρεται ο αριθµός και
τα κύρια δηµογραφικά ή/και κλινικά χαρακτηριστικά του
δείγµατος.
Πλαίσιο έρευνας: η τοποθεσία και η χρονολογία συλλογής
των δεδοµένων.
Μεθοδολογία: να αναφέρονται η διαδικασία µετάφρασης
και οι κυριότερες στατιστικές δοκιµασίες για τη διερεύνηση
της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας του ερωτηµατολογίου
στο συγκεκριµένο πληθυσµό.
Αποτελέσµατα: αναφορά κύριων ψυχοµετρικών ιδιοτήτων
εγκυρότητας και αξιοπιστίας µε παράθεση των στατιστικών
τιµών (π.χ. του συντελεστή α του Cronbach, του αριθµού
των παραγόντων στην µεταφρασµένη 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, ανάπτυξη
ερωτηµατολογίου
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ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Περιγράψτε το σκεπτικό και το πλαίσιο της µελέτης. Παρουσιάστε κριτικά τις κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις των
όρων και των εννοιών που πραγµατεύεται το ερωτηµατολόγιο. Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα ερωτηµατολόγια που διερευνούν το ίδιο φαινόµενο, τεκµηριώστε γιατί
επιλέξατε το συγκεκριµένο. Αναφέρατε ποια θα είναι η
συµβολή της στάθµισης του ερωτηµατολογίου στην Ελλάδα. Εάν το ερωτηµατολόγιο 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 περίληψης.
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
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 περιγραφή
του ερωτηµατολογίου, ώστε οι αναγνώστες να µπορούν να
έχουν µια πολύ καλή εικόνα του ερωτηµατολογίου, χωρίς
να χρειαστεί να καταφύγουν σε άλλες βιβλιογραφικές πηγές. Για να γίνει αυτό, περιγράψτε 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 υποκλίµακες ή το σύνολο της κλίµακας, καθώς και το εύρος 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 οφείλει 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 κλιΤΟΜΟΣ 13 - ΤΕΥΧΟΣ 4

[89]

µάκων. Αυτό µεταφράζεται πρακτικά στο ότι εάν το προς
στάθµιση ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει 26 ερωτήσεις,
χρειάζονται τουλάχιστον 260 άτοµα για τις στατιστικές δοκιµασίες). Εάν η στάθµιση πραγµατοποιήθηκε σε περισσότερα από 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 δοκιµασιών 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 δηµιουργό του
ερωτηµατολογίου για τη στάθµισή του και β) ότι πραγµατοποιήθηκε η προβλεπόµενη διαδικασία λήψης έγκρισης
από τη σχετική µε τον οργανισµό/υπηρεσία σας επιτροπή
ηθικής και δεοντολογίας για την έρευνα.

[90]

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Παρουσιάστε εκτενώς τα αποτελέσµατα των στατιστικών
δοκιµασιών για τις διαδικασίες εγκυρότητας και αξιοπιστίας, καθώς και όλες όσες στατιστικές αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Συζητείστε τα αποτελέσµατα σας µε βάση τη βιβλιογραφία
µε ειδική µνεία και αιτιολόγηση των οµοιοτήτων 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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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης δέχεται
κλινικές περιπτώσεις και µελέτες περίπτωσης, µε έκταση µέχρι 5000 λέξεις εξαιρουµένων των πινάκων, των γραφηµάτων, της βιβλιογραφίας και της περίληψης.
Οι µελέτες περίπτωσης µπορούν να περιλαµβάνουν:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (κεφαλαία γράµµατα µε έντονη
γραφή, bold)
ΣΥΖΗΤΗΣΗ (κεφαλαία γράµµατα µε έντονη γραφή, bold)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (κεφαλαία γράµµατα µε έντονη γραφή,
bold)
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (κεφαλαία γράµµατα µε έντονη γραφή, bold)

i Σπάνιες κλινικές περιπτώσεις, µη συχνές παρενέργειες
φαρµάκων
i Παρουσίαση µη συνηθισµένων περιστατικών µε σπάνιο
νόσηµα
i Μη προβλεπόµενες συσχετίσεις νοσηµάτων και συµπτωµάτων
i Απροσδόκητα συµβάντα κατά την παροχή της ιατρικής
και νοσηλευτικής φροντίδας
i Ευρήµατα, τα οποία δίνουν νέα στοιχεία στην επιστηµονική κοινότητα για την πιθανή παθογένεια ή διαφορετική
εξέλιξη µιας νόσου
i Κλινικές µελέτες/ περιπτώσεις που προσεγγίζονται µε
διαφορετικούς τρόπους παροχής φροντίδας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εισαγωγή θα πρέπει να είναι γραµµένη µε τέτοιο τρόπο,
ώστε οι επαγγελµατίες υγείας που δεν διαθέτουν εξειδίκευση
σε αυτόν τον τοµέα, να κατανοούν το υπό διερεύνηση θέµα. Η
εισαγωγή ολοκληρώνεται µε σύντοµη αναφορά στο σκοπό του
παρόντος άρθρου. Σε αυτήν την ενότητα γίνεται η παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου και της τεκµηριωµένης γνώσης
πάνω στο θέµα.

Σχετικά µε τη µορφοποίηση του κειµένου, ανατρέξτε στις
γενικές οδηγίες υποβολής:

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Συζητούνται τα ευρήµατα και συγκρίνονται µε άλλες µελέτες
ή περιπτώσεις.

Τίτλος*
Περίληψη* ( η διάρθρωση της περίληψης θα έχει την εξής
µορφή: Εισαγωγή, Σκοπός, Παρουσίαση περίπτωσης,
Συζήτηση, Συµπεράσµατα).
Λέξεις-κλειδιά*
Εισαγωγή
ΠαρουσίασηΠερίπτωσης
Συζήτηση
Συµπεράσµατα
Συνεισφορά συγγραφέων
Βιβλιογραφία
Πίνακες -Εικόνες
* στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Παρουσιάζονται κλινικά και εργαστηριακά ευρήµατα, ιστορικό
περίπτωσης και ιστορικό νοσηλείας, αξιολόγηση, αντιµετώπιση, επιπλοκές και πορεία εξέλιξης της νόσου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
∆εν αποτελούν περίληψη ή επανάληψη των αποτελεσµάτων
που αναγράφονται στο κυρίως θέµα. Αποσαφηνίζεται η συνεισφορά της περιγραφής της µελέτης περίπτωσης στην υπάρχουσα γνώση, προτείνονται θέµατα για τροποποίηση πρακτικών, ή για µελλοντική έρευνα, τα οποία αναδείχθηκαν µέσα
από το άρθρο.
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
Αναφέρεται µε τα αρχικά ονόµατα η συνεισφορά του κάθε
συγγραφέα στην παρούσα έρευνα, οι οποίοι είναι έως έξι (βλ.
γενικές οδηγίες.

Περίληψη
Η περίληψη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις και πρέπει
να περιλαµβάνει τις παρακάτω ξεχωριστές ενότητες: Εισαγωγή, Σκοπός, Παρουσίαση περίπτωσης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Στη µελέτη περίπτωσης µπορούν να ενταχθούν έως 10 βιβλιογραφικές αναφορές (βλ. οδηγίες συγγραφής βιβλιογραφικών
παραποµπών.

Λέξεις κλειδιά:
Τρεις έως πέντε λέξεις που αντιπροσωπεύουν το περιεχόµενο
της έρευνας, γραµµένες αλφαβητικά.

ΠΙΝΑΚΕΣ -ΕΙΚΟΝΕΣ
Οι πίνακες/διαγράµµατα/εικόνες/ εργαστηριακά ευρήµατα, θα
πρέπει να είναι κατανοητοί και να υπάρχουν επεξηγήσεις αυτών µέσα στο κείµενο.

ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ
Το κυρίως κείµενο θα πρέπει να περιλαµβάνει τις παρακάτω
υποενότητες:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ (κεφαλαία γράµµατα µε έντονη γραφή, bold)
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Στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτικά µια λίστα-ελέγχου για
τους συγγραφείς αυτής της κατηγορίας των άρθρων:
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Λίστα ελέγχου της Μελέτης Περίπτωσης
i Υπάρχει κάτι νέο ή συναρπαστικό σχετικά µε την υπόθεση/ µελέτη περίπτωσης;
i Είναι η µελέτη περίπτωσης γραµµένη µε αντικειµενικό
τρόπο;
i Παρουσιάζονται όλα τα προτεινόµενα µέρη της µελέτης
(περίληψη, εισαγωγή, παρουσίαση περίπτωσης, κ.λ.π.) ;
i Η κάλυψη της βιβλιογραφίας είναι πρόσφατη ;
i Η παρουσίαση χρησιµοποίησε τη σχετική τεκµηριωµένη
γνώση θεωρίας και πράξης;
i Οι παρεµβάσεις που παρουσιάστηκαν ήταν κατάλληλες
για την αξιολόγηση της υπόθεσης που παρουσιάστηκε;
i Έχουν οι συγγραφείς αναφέρει τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει η υπόθεση στην επαγγελµατική πρακτική ή
της ψυχολογίας;
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ
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 αξιολόγηση 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 χρόνο ή
τη θεµατική ενότητα.
∆ιαβάστε το κείµενο:
i Καταγράψτε τις εντυπώσεις σας όπως διαβάζετε το
βιβλίο και σηµειώστε τα σηµαντικά σηµεία ώστε να
χρησιµοποιηθούν ως αναφορές.
i Ποιο είναι το γενικότερο πλαίσιο µέσα στο οποίο αναπτύσσεται το βιβλίο;
i Ποιο είναι το στυλ του συγγραφέα;
i Μπορεί να κινήσει το ενδιαφέρον του διεθνούς
κοινού;
i Παρουσιάζονται ξεκάθαρα οι ορισµοί;
i Πόσο καλά αναπτύσσονται οι απόψεις του συγγραφέα;
i Ποιοι τοµείς καλύπτονται/δεν καλύπτονται και γιατί;
i Πόσο ακριβείς είναι οι πληροφορίες του βιβλίου; Εάν
είναι απαραίτητο, κάνετε διασταύρωση µε άλλες πηγές.
i Κρατήστε σηµειώσεις για τη µορφή του βιβλίου (δοµή
και παραγραφοποίηση).
i Εάν υπάρχουν πίνακες ή εικόνες βοηθούν στην κατανόηση του κειµένου;
i Ο βιβλιογραφικός κατάλογος είναι σωστά γραµµένος;
i Χρησιµοποιήθηκαν πρωτογενείς ή δευτερογενείς πηγές; Πως χρησιµοποιούνται µέσα στο κείµενο;
i Σηµειώστε σηµαντικές παραλείψεις
i Τέλος, έχει επιτευχθεί ο σκοπός του βιβλίου;
i Απαιτείται περαιτέρω έρευνα πάνω στο θέµα που διαπραγµατεύεται;
i 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 δηµοσιεύσεις ή
εκδόσεις του - οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι σχετικές µε
το βιβλίο και θα µπορούσαν να βοηθήσουν στην αξιολόγηση
του έργου του συγγραφέα.

[74]

Προετοιµάστε ένα προσχέδιο κριτικής
Αξιολογείστε προσεκτικά τις σηµειώσεις σας και προσπαθήστε 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 αναπτύσσονται 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, συµπληρωµατικό 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 χρησιµοποιώντας
τα επιχειρήµατα που σηµειώσατε στο προσχέδιό σας.
Χρησιµοποιήστε περιγραφή, αξιολόγηση και επεξήγηση
του λόγου για τον οποίο ο συγγραφέας έγραψε αυτό το
βιβλίο. Χρησιµοποιήστε αναφορές για να δείξετε 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 προσχέδιο 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.
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ
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 τέλος,
αλλά και κάθε πηγή του καταλόγου αναφορών θα πρέπει
να ανευρίσκεται εντός του κειµένου. Επιπλέον, θα πρέπει
να είναι πανοµοιότυπη η καταχώρηση, η ορθογραφία και η
σειρά των συγγραφέων.
Τονίζεται ότι η χρήση κειµένου από άρθρο άλλου συγγραφέα, χωρίς αναφορά σε αυτόν, θεωρείται λογοκλοπή.
Αποτελεί ένα είδος ακαδηµαϊκής ανεντιµότητας 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 συγγραφέων 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 σύµβολο &
(Cullingworth & Nadin 2007).
Όταν οι συγγραφείς είναι πάνω από δύο, αναγράφεται
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 συγγραφέα
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 δηµοσίευσης, ξεκινώντας από την παλιότερη πχ (Midgley 1994, Smith 1994,
UNCHS 1996, Gandelsonas 2002).
Σε περίπτωση απόδοσης εννοιών ή ορισµών κατά λέξη,
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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 µελέτες
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 αρχική πηγή, έτος και σελίδα στο άρθρο του, εντός παρενθέσεως 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 εντοπισµό και την
ανάκτηση κάθε παραποµπής.
Στον κατάλογο, οι αναφορές τοποθετούνται κατά αλφαβητική 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 (ολογράφως
και όχι συντοµογραφίες) αναγράφονται µε πλάγιους 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: 2127.
Βιβλίο
Αναγράφεται το επώνυµο και τα αρχικά του ονόµατος του
συγγραφέα, το έτος έκδοσης σε παρένθεση, ο τίτλος 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
1
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του κεφαλαίου. Ακολουθεί το «στο» ή «in» (για αγγλόφωνο
βιβλίο), το επώνυµο και τα αρχικά του ονόµατος του/των
συγγραφέα/ων, η έκδοση, ο τίτλος του βιβλίου µε πλάγιους χαρακτήρες (Italics), ο τόπος έκδοσης 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 αναγράφεται το επώνυµο του συγγραφέα και το αρχικό του ονόµατος, το έτος έκδοσης, ο τίτλος του ηλεκτρονικού βιβλίου µε
πλάγιους χαρακτήρες (Italics), ο τόπος έκδοσης, 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-businessintelligence/howson-cindi/ [Accessed: 6 October 2011]
Άρθρο
Σε έντυπο ή ηλεκτρονικό άρθρο, αναγράφεται το επώνυµο
και αρχικό ονόµατος συγγραφέων, το έτος δηµοσίευσης 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 τελευταίας 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: 298304.
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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: 2127
∆ιατριβή
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.
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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 τόπος έκδοσης µε σελίδες. Π.χ.
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